
Dacia Sandero



Sulle meeldib pilkupüüdev disain? Vajad mahukat salongi? Pead 

oluliseks kaasaegseid tehnoloogiaid, pereauto ruumikust ja töökindlust 

rahakotisõbraliku hinnaga? Tutvustame Dacia Sanderot. 

Voolujooneline disain ja väljendusrikkad jooned püüavad pilku, ruumikas 

salong mahutab mugavalt tänu täismõõdus istmetele kogu 5-liikmelise 

perekonna. Kaasaegsed tehnoloogiad tagavad mugavuse ja kindlustunde – see 

on pakkumine, millest ei saa keelduda. 

Dacia Sandero…
Sinu täiuslik kaaslane



Kui soovid rohkem silma paista, vali Sandero Stepway, millel veelgi 

väljendusrikkam disain. Selle pilkupüüdev välimus ja kõrgendatud kliirens 

toovad igapäevaellu uudsust. 

Sõidunauding taskukohase hinnaga on garanteeritud!

Jõulise disainiga Sandero ning pilkupüüdva välimusega Sandero Stepway 

tõstavad Dacia brändi töökindluse ja usaldusväärsuse uuele tasemele. Valik 

on Sinu.

Dacia Sandero Stepway… 
ja sõidunauding on garanteeritud!





Uuenduskuuri läbinud esiosa, mis on kujundatud uuest Dacia identiteedist lähtuvalt, kannab endas 

kvaliteeti ja jõulisust. Dacia embleem iluvõrel muudab esiosa märksa väljendusrikkamaks.  Profiilis 

jätab mudeli kere ja küljeklaaside suhe mulje tugevusest, mida rõhutavad veelgi skulptuurne vööliin, 

jõulisemad rattakoopad ning vormikad külgtiivad. Sandero eriline disain pakub tõelist sõidurõõmu!

Disain, mis vastab Sinu 

ootustele



5 täismõõdus istet…
ja kõikidel on rohkelt ruumi!

Sandero on loodud Sinu vajadustest lähtuvalt. Pealt väike, kuid sisult suur Sandero mahutab mugavalt viis täiskasvanud reisijat. 

Kokkuklapitav 1/3 -2/3 tagaiste on saadaval igas versioonis. Sandero salong vastab ideaalselt sinu pere vajadustele – see on 

avar ning varustatud paljude käepäraste panipaikadega. Pagasiruumi mahutavus 320 liitrit muudab transportimise lihtsamaks kui 

kunagi varem. Sandero on Sinu asendamatu partner!



Hindame tehnoloogiat,
et tagada tõrgeteta sõit
Nutikad ja praktilised tehnoloogiad iseloomustavad Sandero mudeleid. 

Sõiduk on varustatud kõikide vajalike funktsioonidega.

Multimeedia süsteemil MEDIA NAV EVOLUTION* on lai valik 

praktilisi funktsioone. See on varustatud suure 7’’ (18 cm) 

puuteekraaniga, kasutajasõbraliku navigatsioonisüsteemiga,

Bluetooth®-tehnoloogiaga ning USB-sisendiga mugavamaks muusika 

kuulamiseks, lisaks on võimalus rääkida telefoniga handsfree režiimil. 

Tagumine parkimisabi* aitab manööverdada kitsastes tingimustes. Maanteel 

teeb sõitmise mugavamaks kiirushoidik. Kaasaegsed tehnoloogiad tagavad 

kindlustunde teel ning muudavad sõidu uue Sanderoga äärmiselt mugavaks. 

*Olenevalt versioonist
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Access
versiooni

SL Open 
eriseeria

STANDARDVARUSTUS ACCESS:
• Roolivõimendi
• ABS-pidurid ja EBA hädapidurdusassis-

tent 
• Juhi turvapadi
• Kõrvalistuja turvapadi deaktiveerimise 

funktsiooniga
• Külgmised turvapadjad ees
• Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC 

koos veojõukontrolliga ASR
• Tagumiste istmete seljatoed 1/3 - 2/3 

süsteemis kokku klapitavad

• Musta värvi esi- ja tagastange
• 15'' terasveljed
• Musta värvi külepeeglite korpused, 

peeglid salongist käsitsi reguleeritavad
• Musta värvi külepeeglite korpused, 

peeglid salongist käsitsi reguleeritavad
• Musta värvi esitulede korpused
• Kojamehe ja soojendusega tagaaken
• Kolme peatoega tagaiste (keskmine 

peidetud seljatoe sisse)

• Kõrgusesse reguleeritavad turvavööd 
ees ja taga

• Mustjashall interjöör (armatuurlaud)
• Suitsetaja pakett
• Rehviparanduse komplekt

Lisavarustus:
• Varuratas*

SL OPEN VERSIOONI STANDARDVA-
RUSTUS = ACCESS +
• Kere värvi esi- ja tagastange
• Musta värvi välimised uksepostid
• Udutuled
• Kaugjuhtimisega kesklukustus
• Eesmised elektrilised aknatõstukid 
• Dacia Plug & Radio (suure ekraaniga   
raadiopaneel, CD, MP3, Bluetooth, 
USB ja audiosisend raadiopaneelil, 
kaugjuhtimisega rooli tagant) ***
• Pagasiruumi valgustus 
• Kroomääristusega ventilatsiooni-
avad, näidikud ja logo roolil

Lisavarustus:
• Mehaaniline kliimaseade
• 15" AQUILA valuveljed (2)
• Metallikvärv
• Varuratas*/**



STANDARDVARUSTUS = SL OPEN +
• Mattkroomi värvi esivõre elemendid
• Kere värvi välimised ukselingid
• Kere värvi välimised uksepostid
• Kere värvi küljepeeglite korpused
• Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid
• Mehaaniline kliimaseade
• Pardakompuuter**
• Reguleeritava kõrgusega roolisammas 
• Reguleeritava kõrgusega juhiiste
• Reguleeritava kõrgusega esiistmete turvavööd
• Sisemised käepidemed esiustel

Lisavarustus:
• Media Nav Evolution – (7” puutetundliku ekraaniga mul-

timeediasüsteem koos navigatsioonisüsteemi, raadio 
(ilma CD-ta), Bluetooth-, USB- ja 3,5mm audiosisendiga 
ning kaugjuhtimisega rooli tagant) ****

• Ida-Euroopa kaart - laiendatud versioon (vajalik Media 
Nav Evolution)

• Püsikiirusehoidja ja kiirusepiiraja
• Tagumine parkimisabi
• 15" EMPREINTE valuveljed 
• Tagumised elektrilised aknatõstukid
• Nahaga kaetud rool ja käigukangi nupp (vajalik püsikiiru-

sehoidja ja kiirusepiiraja)
• Käetugi ees
• Leather Pack (ökonahast elementidega kombineeritud 

must nahkpolster)
• Metallikvärv
• Varuratas*/**

* Varuratas asendab rehviparanduskomplekti.
** Pole saadaval LPG gaasiseadmega versioonidele
**** Media Nav Evolution asendab Dacia Plug & Radio..

Laureate 
versiooni



STEPWAY AMBIANCE = ACCESS +

• Kahevärvilised katusereelingud (must / mattkroom)
• Mattkroom põhjakaitse auto esi- ja tagaosas
• Musta värvi rattakoopa kaitseliistud
• Kahevärviline esistange (must / kere värv)
• Kere värvi tagastange
• Kõrgendatud kliirens
• 16 " Oasis terasveljed 
• Udutuled
• Kere värvi küljepeeglite korpused
• Stepway kleebised esiustel
• Kaugjuhtimisega kesklukustus
• Esimesed elektrilised aknatõstukid
• Kroomääristusega ventilatsiooniavad, näidikud ja logo 

roolil
• Pagasiruumi valgustus
• Eripolster Stepway logoga esiistmetel

Options:
• Comfort pakett:
- Mehaaniline kliimaseade - Dacia Plug & Radio (suure 

ekraaniga raadiopaneel, CD, MP3, Bluetooth, USB 
ja audiosisend raadiopaneelil, kaugjuhtimisega rooli 
tagant) ***

• Varuratas 15 "* / **
• Metallikvärv

Stepway 
Ambiance 
versiooni
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STEPWAY 
LAUREATE 
versiooni

STANDARDVARUSTUS = STEPWAY AMBIANCE +
• Mattkroomi värvi esivõre elemendid
• Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid
• Mehaaniline kliimaseade 
• Dacia Plug & Radio (suure ekraaniga raadiopaneel, CD, 

MP3, Bluetooth, USB ja audiosisend raadiopaneelil, 
kaugjuhtimisega rooli tagant) ***

• Pardakompuuter*
• Püsikiirusehoidja ja kiirusepiiraja
• Nahaga kaetud rool ja käigukangi nupp
• Reguleeritava kõrgusega roolisammas
• Reguleeritava kõrgusega juhiiste
• Reguleeritava kõrgusega esiistmete turvavööd
• Sisemised käepidemed esiustel

Lisavarustus:
• Media Nav Evolution – (7” (18 cm) puutetundliku 

ekraaniga multimeediasüsteem koos navigatsioonisüs-
teemi, raadio (ilma CD-ta), Bluetooth-, USB- ja 3,5mm 
audiosisendiga ning kaugjuhtimisega rooli tagant) ****

• Ida-Euroopa kaart - laiendatud versioon (vajalik Media 
Nav Evolution)

• Leather Pack (ökonahast elementidega kombineeritud 
must nahkpolster)

• Varuratas 15“ */**
• Metallikvärv

* Pole saadaval LPG gaasiseadmega versioonidele.
** Varuratas asendab rehviparanduskomplekti.
**** Media Nav Evolution asendab Dacia Plug & Radio.
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LISAVARUSTUS 1. RISTTALADELE PAIGALDATUD KATUSEBOKS
Nutikas ja turvaline viis tõsta oma Dacia Sandero 
kandevõimet.

2. RISTITALAD KATUSERAAMIL
Sobitub täiuslikult sõiduki disainiga. Terasest risti-
talasid on lihtne paigaldada ja varustada erinevate 
tarvikutega, näiteks suusaraam, jalgrattahoidja, 
katuseboks jne.

3. HAAGISEKONKS
Kõrge mehaanilise vastupidavusega ja töökindel 
haagisekonks vastab rangetele standardnõuetele.

4. DVD-MÄNGIJA
Kaks 7’’ (18 cm) ekraani, mida on lihtne paigaldada, 
pakuvad meelelahutust nii lastele kui täiskasva-
nutele. Võimaldavad mängida erinevaid filme või 
sama filmi mõlemal ekraanil.

5. UDUTULEDE KORPUSED 

6. PORIKAITSMED EES JA TAGA
Porikaitsmed on täiuslikult kohandatud sõiduki 
kujuga, kaitstes sõiduki alumist osa niiskuse ja 
pritsmete eest.  

7. EEMALDATAV PÕRANDAKATE
See täiuslikult sõiduki põrandaga sobituv kate on 
veekindel, usaldusväärne ja vastupidav, võimalda-
des transportida erinevaid esemeid. 

8. PARKIMISABI TAGURDAMISEL
Parkimisabi neli andurit annavad märku lähenevast 
takistusest sageneva helisignaaliga, mis teeb 
manööverdamise eriti lihtsaks.  

9. TEKSTIILIST PÕRANDAMATID
Täiuslikult kohandatud salongi mõõtmetele, 
ühildudes tehases paigaldatud kinnituspunktidega. 
Originaalmatid sobituvad salongi põrandaga täiusli-
kult ning pakuvad kvaliteetset kaitset.
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10. KUMMIST MATID
Täiuslikult kohandatud salongi mõõtmetele, 
ühildudes tehases paigaldatud kinnituspunktidega. 
Kummist põrandamatid kaitsevad salongipõrandat 
niiskuse eest.

11. KÜLJELIISTUD
Kaitsevad kriimustuste ees ning annavad sõidukile 
disainielementidena kauni välisilme. 

12. ISTMEKATTED
Vastupidavad katted kaitsevad istmeid kulumise 
eest. 

13. VÕRK PAGASI FIKSEERIMISEKS
Paindlik lisavõimalus pagasi kinnitamiseks, mis 
võimaldab hoida esemeid ka püstiasendis. Fikseeri-
takse kinnitusaasadega. 

14. PAGASIVÕRK 
Võimaldab esemeid pagasiruumis fikseerida ja 
vältida esemete liikumist sõidu ajal. 

15. ÕHUSUUNAJAD
Õhusuunajad kindlustavad, et õhk oleks värske ja 
ühtlaselt salongis jaotunud. 

16. TELEFONIHOIDJA
Hõlpsasti paigaldatav ning sobib ka erinevatele 
telefoni mudelitele. Võimalik paigaldada armatuur-
laua külge või esiklaasile. 

17. KLEEBIS ESISTANGELE

18. HAAGISEKONKSULE KINNITATUD RATTA-
HOIDJA
Jalgrattahoidja fikseeritakse haagisekonksule ning 
mugavamaks kasutamiseks ei pea seda pakiruumi 
avades eemaldama. Täiuslik kaaslane rattamatkal!
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15 " AQUILA VALUVELJED 
(Saadaval lisavarustusena 
SL OPEN eriseeriale)

15’’ PLEKKVELJED 
ARACAJU

15’’ STILISEERITUD PLEKKVELJED 
GROOMY

15’’ ALUMIINIUMVELJED 
EMPREINTE

VELJED

16’’ PLEKKVELJED 
OASIS

STEPWAY VELJED

SANDERO STEPWAY METALLIKVÄRV (STANDARDVARUSTUSES)

MUST 
BLACK PEARL ( 676) 

HALL 
COMETE  (KNA)

PUNANE 
FLAME RED (B76)

SININE 
BLUE AZURITE (RPL)

VALGE 
WHITE GLACIER (369)

SANDERO 
MITTEMETALLIKVÄRV

VALGE 
WHITE GLACIER (369)

SANDERO STEPWAY 
MITTEMETALLIKVÄRV

MÕÕTMED
SANDERO METALLIKVÄRV (LISAVARUSTUSES)

HALL 
COMETE  (KNA)

MUST 
BLACK PEARL ( 676) 

HALL 
GRAY PLATINUM (D69)

PUNANE 
FLAME RED (B76)

SININE 
BLUE PERSIAN (RPR)

COSMOS SININE (D42)

UUE SANDERO MÕÕTMED

PAGASIRUUMI MAHT (dm3) (ISO 3832)
Sandero Sandero Stepway

5-istmeline konfiguratsioon 320 320

2-istmeline konfiguratsioon kokkuklapitud tagaistmete 
korral 1 196 1196

MÕÕTMED (mm)
A Teljevahe 2589 2 590

B Kogupikkus 4058 4 081

C Eesmine ülend 813 835

D Tagumine ülend 656 656

E Rööbe ees 1493 1 490

F Rööbe taga 1476 1 481

G Kliirens 148 193

H Koormata kõrgus (Stepway – katusereelinguta/
katusereelinguga) 1518 1 559 / 1 618

H1 Koormata kõrgus lahtise luugiga 761 799

H2 Koormaga kõrgus lahtise luugiga 622 622

J1 Ruum eesistujate küünarnukkide kõrgusel 1 387 1 387

J2 Ruum tagaistujate küünarnukkide kõrgusel 1 393 1 393

K Esiistmete kaugus tagaistmetest põlvede kõrgusel 144 144

L1 / L2 Salongi laius / koos küljepeeglitega 1 733 / 1 994 1 733 / 1 994

L3 Laius rattakoobaste vahel 1 005 1 005

M1 Ruum esiistmetel 900 900

M2 Ruum tagaistmetel 880 880

O1 Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel 1 417 1 417

O2 Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel 1 436 1 436

Y1 Maksimaalne laadimispikkus 856 856

UUE SANDERO STEPWAY MÕÕTMED

PRUUN
 BROWN 

TOURMALINE (CNG)
(Saadaval ainult SL OPEN 

eriseeriale)

HALL 
GRAY PLATINUM (D69)

COSMOS SININE (RPR)



TEHNILISED NÄITAJAD

Mootorid 1.2 16V 75 TCe 90 S&S TCe 90 S&S  
Easy-R TCe 90 S&S LPG 1.5 dCi 75 S&S 1.5 dCi 90 S&S

Emissioonistandardid Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Istekohtade arv 5 5 5 5 5 5
MOOTOR
Kubatuur (cm3) 1 149 898 898 898 1 461 1 461
Silindri diameeter x kolvikäik (mm) 69 x 76,8 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 76 x 80,5 76 x 80,5
Silindrite arv 4 3 3 3 4 4
Surveaste 9,8 9,5 9,5 9,5 15,5 15,5
Klappide arv 16 12 12 12 8 8

Maksimumvõimsus KW (hj)  55 (75)  
pööretel 5 500

66 (90)  
pööretel 5 250

66 (90)  
pööretel 5 250

66 (90)  
pööretel 5 250

55 (75)  
pööretel 4 000

66 (90)  
pööretel 3 750

Maksimaalne pöördemoment (Nm) 107  
pööretel 4 250

135  
pööretel 2 500

135  
pööretel 2 500

135  
pööretel 2 500

200  
pööretel 1 750

220  
pööretel 1 750

Sissepritse tüüp mitmepunkti järjestikune mitmepunkti 
järjestikune mitmepunkti järjestikune mitmepunkti järjestikune otsesissepritse otsesissepritse

Kütus bensiin bensiin bensiin bensiin diisel diisel
Katalüsaator standard standard standard standard standard standard
Stop & Start standard standard standard standard standard standard
KÄIGUKAST
Käigukasti tüüp manuaal manuaal automaat manuaal manuaal manuaal
Käikude arv 5 5 5 5 5
ROOLIVÕIMENDI
Pöördelaius äärekivide/seinte vahel (m) 10,68 (10,5) (1)

Rooli pöörete arv ühest lukustuse asendist teise 3,2
VEDRUSTUS
Esivedrustus Pseudo McPherson-tüüpi
Tagavedrustus Keerdvedrustus
VELJED JA REHVID
Standardveljed 6 J 15 (6 J 16) (1)

Standardrehvid 185/65 R15 (205/55 R16) (1)

PIDURDUSSÜSTEEM
Tüüp X
ABS Bosch 8.1 standard
Pidurdusassistent EBA standard
Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC standard
SOORITUS
Maksimumkiirus (km/h) 162 175 (168) (1) 175 (168) (1) 175 (168) (1) 164 173 (167) (1)

0-100 km/h (s) 14,5 11,1 11,1 11,1 14,6 11,8
1000 m kiirendus (s) 36,2 32,8 (33,1) (1) 32,8 (33,1) (1) 32,8 (33,1) (1) 36,0 33,7 (33,9) (1)

KÜTUSEKULU
CO2 emissioon (g/km) 130 109 (115) (1) 110 (114) (1) 109 / 98 (2) 

(115 / 103 (2)) (1) 90 90 (98) (1)

Linnas (l/100km) 7,6 5,8 5,7 5,8/7,6 (2) 
(5,8 / 7,7 (2)) (1) 3,7 3,7 (3,8) (1)

Maanteel (l/100km) 4,9 4,3 (4,7) (1) 4,5 (4,7) (1) 4,3 / 5,4 (2) 
(4,7 / 5,8 (2)) (1) 3,4 3,4 (3,8) (1)

Kombineeritud (l/100km) 5,8 4,9 (5,1) (1) 4,9 (5,1) (1) 4,9 / 6,2 (2) 
(5,1 / 6,5 (2)) (1) 3,5 3,5 (3,8) (1)

KÜTUSEPAAK
Kütusepaagi maht (l) 50 50 50 50 50 50
MASSID (kg) olenevad sõiduki varustusest
Tühimass (kg) 941 962 (1 023) (1) 980 (1 038) (1) 1 055 (1 086) (1) 1 033 1 033 (1 083) (1)

Täismass (kg) 1 500 1 520 (1 
550) (1) 1 520 (1 535) (1) 1 550 (1 570) (1) 1 590 1 590 (1 600) (1)

Registrimass (kg) 2 250  2 300 (2 
340) (1)  2 310 (2 325) (1)  2 340 (2 360) (1) 2 350 2 350 (2 390) (1)

Piduritega haagise suurim lubatud mass (haagisega täi-
smassist) (kg) 1 100 1 100 1 090 1 090 1 100 1 100

*Dacia Eco2 logo ei puuduta Stepway versioone

Kütusekulu ja CO2 heitkogused on kindlaks määratud vastavalt kehtivatele juhistele.

Kütusekulu ja CO2 emissoon sõltub kasutaja sõidustiilist ja teistest mitteteh-
nilistest teguritest. CO2 on peamine kasvuhoonegaas, mis aitab kaasa kliima-
soojenemisele.

Dacia sõidukite utiliseerimine, taaskasutamine toimub kooskõlas keskkonnakait-
sealaste nõuete ja taaskasutust reguleerivate seadustega. Sõidukite ja nende 
kasutatud osade lammutamine viiakse läbi vastavalt jäätmekäitlust puudutavatele 
nõuetele. 

Määratud kandevõime vastab lisavarustuseta standardversioonile ja võib varieeru-
da vastavalt auto täpsemale kirjeldusele.

LPG (ingl liquid petroleum gas) on gaasisegu, mis vähendab oluliselt 
CO2 emissiooni. Tegemist on ökonoomse ja ohutu energiaallikaga.

LPG

(1) Sulgudes numbrid kehtivad Stepway versioonile.
(2) Bensiin / LPG.



Oleme teinud kõik, et selles brošüüris oleks täpne ja ajakohane teave. Koostamisel tuginesime proovisõitude ja prototüüpautode andmetele. Dacial on õigus korrigeerida tehnilisi andmeid vastavalt vajadusele, kuna Dacia täiustab oma tooteid pidevalt. Dacia ametlikke esindajaid teavitatakse muudatustest esimesel võimalusel. Eri riikides 
võivad olla saadaval erinevad versioonid ja varustus ning osa varustusest ei pruugi olla saadaval (standard- või lisavarustusena). Enamikel juhtudel kajastavad fotod Euroopa riikides saadaolevaid versioone. Uusima teabe saamiseks palume pöörduda lähimasse DACIA ametlikku esindusse. Trükitehniliste võimaluste tõttu võivad fotodel 
olevad kere või sisu värvitoonid tegelikkusest mõnevõrra erineda. Kõik õigused on kaitstud. Käeoleva brošüüri paljundamine ükskõik mil viisil on ilma Dacia kirjaliku loata keelatud. Seaduse järgi ei ole see brošüür müügipakkumine.

www.dacia.ee

 Dacia
Usaldusväärne, mitmekülgne, praktiline ja taskukohane!

Dacias olime esimesed, kes tulid mõttele, et soodsa hinnaga auto saab olla pilkupüüdev, 

turvaline ja väga kvaliteetne. Dacia uuemad mudelid tõmbavad tähelepanu just oma uudse ja 

edumeelse disainiga. Meie mudelites on alati piisavalt ruumi nii reisijatele kui pagasile. See on 

saavutus, mis tuleneb põhimõttest, et võime armastada autot ja olla selle õnnelikud omanikud, 

kulutamata sellele kogu oma eelarvet.

Kuuludes Renault Grupi brändide hulka, kasutame oma sõidukite loomisel edumeelseid tehnilisi 

lahendusi, mis on oma efektiivsust ja töökindlust juba praktikas tõestanud. Just see lubab meil 

pakkuda 3-aastast garantiid (või 100 000 km) ja erakordselt madalaid ekspluateerimiskulusid.

Et juhtida tähelepanu meie keskkonnakaitsepoliitikale, lõime Dacia Eco2 märgistuse. Dacia mudeleid 

valmistatakse ISO 14001 sertifikaadiga tehastes ning neil sõidukitel on dCi diiselmootorid, mis 

emiteerivad vähem kui 130 g CO2/km (ja vähem kui 140 g CO2/km 4x4 versioonil). See on märk 

meie kindlast veendumusest, et keskkonnakaitse ei pea olema kulukas lõbu.


