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Dacia Sandero

Vali julgelt  
krossover

uue Dacia Sandero vapustav loomus köidab tähelepanu esimesest silmapilgust. 
uus, kroomelementidega ja veelgi väljendusrikkam radiaatorivõre ning 
ümberkujundatud kerejooned koos uute esitulede ja muudetud tagatuledega, mis 
loovad Daciale iseloomuliku tulede mustri. Maasturile omane välimus rõhutab 
uue mudeli off-road stiili. Ja see paistab silma!



Access Open

STANDARDVARUSTUS

 – ABS-pidurid + hädapidurdusassistent + eSC 
+ ASR
 – Juhi ja kõrvalistuja esi- ja külgmised 
turvapadjad 
 – Musta värvi küljepeeglite korpused
 – 15’’ terasveljed
 – Musta värvi eesmine ja tagumine kaitseraud
 – Musta värvi välimised uksekäepidemed
 – Musta värvi sisemised uksekäepidemed
 – 1/3 – 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaistme 
seljatugi koos kolme peatoega
 – Seestpoolt käsitsi reguleeritavad küljepeeglid
 – Rehvirõhu kontrollsüsteem
 – isofix lapseistme kinnitussüsteem tagumistel 
välimistel istekohtadel
 – Rehviparanduskomplekt
 – Tagaklaasi soojendus / klaasipuhasti 
 – 12V pistik ees

Lisavarustus
 – Varuratas*

STANDARDVARUSTUS
Open = Access +

 – Kere värvi kaitserauad
 – 2 kõlarit ees + 2 kõlarit taga
 – Pakiruumi valgustus
 – Kaugjuhtimisega kesklukustus
 – elektrilised aknatõstukid esiustel
 – udutuled
 – Dacia Plug&Radio – MP3 raadio, Bluetooth® 
ühendus, uSB-pordid ja 3,5 mm audiopistik 
esipaneelil, kaugjuhtimispult rooli all

Lisavarustus
 – Varuratas*/**
 – Metallikvärv
 – Mehaaniline kliimaseade
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Laureate

 – Kere värvi välimised ukselingid
 – Kere värvi küljepeeglite korpused
 – Reguleeritava kõrgusega juhi turvavöö
 – Mattkroomi värvi sisemised uksekäepidemed
 – elektriliselt reguleeritavad soojendusega 
küljepeeglid 
 – Reguleeritava kõrgusega roolisammas
 – Reguleeritava kõrgusega juhiiste
 – Mehaaniline kliimaseade

Lisavarustus
 – 15“ valuveljed CHAMADe
 – Metallikvärv 
 – Nahaga kaetud rool ja käigukanginupp***
 – Ökonahaga kombineeritud nahkpolster
 – Varuratas*/**
 – Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
 – Tagumine parkimisabi koos 
tagurduskaameraga
 – Tagumine parkimisabisüsteem
 – elektrilised aknatõstukid tagaustel
 – Käetugi esiistmete vahel
 – Media Nav evolution – 7“ puuteekraan koos 
navigatsioonisüsteemi, raadio (ilma CD-ta), 
uSB-portide, 3,5 mm audiopistiku, audio 
voogesituse, Bluetooth® telefonisüsteemi 
ning kaujuhtimispuldiga rooli all
 – ida-euroopa kaartide laiendatud versioon 
(Media Nav evolutionile)

       * Varuratas ja ajutine varuratas asendavad 
rehviparanduskomplekti.

    ** Pole saadaval tehases paigaldatud lPg 
gaasiseadmega versioonile.

 *** Nahaga kaetud rool ja käigukangi nupp nõuab 
kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik tellimist.
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STANDARDVARUSTUS
LAureAte = Open +

Pildil on interjöör koos lisavarustusega (mh Media Nav evolution)



Dacia Sandero Stepway

Stepway Laureate

 – Kahevärviline eesmine ja tagumine 
kaitseraud 
 – Musta värvi välimised uksekäepidemed
 – 16” BAYADeRe terasveljed 
 – look Stepway: mattkroomi värvi eesmine 
ja tagumine põhjakaitse, kahevärvilised 
katusereelingud (must / Dark Metal), 
Stepway märgistus esiustel, kerevärvi 
eesmine ja tagumine kaitseraud, 
kõrgendatud kliirens
 – Nahaga kaetud rool ja käigukanginupp
 – Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik

Lisavarustus
 – Metallikvärv
 – Ökonahaga kombineeritud nahkpolster
 – 15” varuratas*/**
 – Tagumine parkimisabisüsteem koos 
tagurduskaameraga
 – Tagumine parkimisabisüsteem 
 – Media Nav evolution – 7“ puuteekraan koos 
navigatsioonisüsteemi, raadio (ilma CD-ta), 
uSB-portide, 3,5 mm audiopistiku, audio 
voogesituse, Bluetooth® telefonisüsteemi 
ning kaujuhtimispuldiga rooli all
 – ida-euroopa kaartide laiendatud versioon 
(Media Nav evolutionile)

   * Varuratas ja ajutine varuratas asendavad 
rehviparanduskomplekti.

** Pole saadaval tehases paigaldatud lPg 
gaasiseadmega versioonile.

STANDARDVARUSTUS
stepwAy LAureAte = LAureAte +

Pildil on interjöör koos lisavarustusega (mh Media Nav evolution)



Veljed

      * Saadaval Stepway laureate versioonile. 
         16“ terasveljed Bayadere on saadaval ainult Stepway laureate versioonile.
    ** Pole saadaval Stepway laureate versioonile.
  *** Saadaval ainult laureate versioonile.
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Kerevärvid

HigHlAND HAllKOSMOSeSiNiNe

KOMeeDiHAll lASuRiiTSiNiNe*

MuST PäRlliuSTiKuVAlge MeReVäeSiNiNe**

NAARiTSAPRuuN

16” TeRASVelJeD 
BAYADeRe*

15” VAluVelJeD 
CHAMADe***

15” TeRASVelJeD 
gROOMY**

15” TeRASVelJeD
POPSTeR**



Lisavarustus
Dacia Sandero

1. VALUVELGEDEGA SPORT PAKETT
Väljenda oma isikupära RuNWAY valuvelgedega 
sportpaketiga, mis su Sandero veelgi kaasaegsemaks 
ja dünaamilisemaks muudab!

2. KÜLGMISED KAITSELIISTUD
Kaitse nende liistudega oma Sanderot igapäevaste 
väikeste kriimustuste ja mõlkide eest.

3. ESI- JA TAGARATASTE PORIKUMMID 
Sobituvad ideaalselt auto väliskujuga ning kaitsevad 
keret poripritsmete ja kivikeste eest.

4. ESIUSTE TUULESUUNAJAD
Aitavad avatud akende korral salongi loomulikuks 
ventilatsiooniks õhuvoogu suunata ning kaitsevad 
vihma eest.

5. EESMINE JA TAGUMINE PARKIMISABISÜSTEEM
Aitab sul autot kiirelt ja ohutult parkida. 
 
6. ALARM
Sinu Sandero elektrisüsteemiga täielikult ühilduv 
alarmsüsteem avastab sissemurdmiskatsed ja 
igasuguse liikumise salongis.

7. KUMMIST PÕRANDAMATID
Need kummimatid sobituvad ideaalselt su 
Sanderosse. Kergesti hooldatavad ja ülimalt 
vastupidavad matid tagavad parima kaitse lume ja 
pori eest.
  
8. TEKSTIILIST PÕRANDAMATID
Mõõtude järgi valmistatud vastupidavast kangast 
matid sulanduvad märkamatult auto interjööri ning 
on väga kvaliteetsed ja ohutud.

9. KÄETUGI
lisaks mugavamale sõiduasendile pakub käetugi ka 
lisa panipaika väiksematele esemetele. Reguleeritav 
kõrgus tagab just sulle sobiva asendi.

2.

3.1.

6.

9.8.7.

4. 5.
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10. EASYFLEX PAKIRUUMI KAITSE
Asendamatu kaitse pakiruumile suurte või 
määrdunud asjade veol. Kergesti kokku- ja 
lahtipakitav ning tagaistmete asendiga sobituv. 
Katab lahtipakituna kogu pakiruumi.

11. PAKIRUUMI VÕRK
Pakiruumi võrk hoiab pakiruumis olevad esemed 
sõidu ajal kindlalt paigal.

12. PAKIRUUMI MATT JA PAKIRUUMI LÄVEPAKU 
KAITSELIIST
ideaalselt sobiva kujuga ning kõrgemate äärtega 
pakiruumi matt kaitseb tõhusalt originaalpolstrit. 
Painduv materjal on kergesti paigaldatav ja 
hooldatav.

13. PAINDLIK PAKIRUUMI ERALDUSSEIN
Jaga oma sõiduki pakiruum sektsioonideks, et 
lihtsustada korra hoidmist ja asju sõidu ajal paigal 
hoida. eemaldatav ja kergesti paigaldatav ning sobilik 
igas suuruses esemetele.

14. TÖÖRIISTADETA EEMALDATAV VEOKONKS
Autoga ideaalselt ühilduv veokonks võimaldab 
paigaldada jalgrattakanduri ning vedada järelkäru, 
paati, haagissuvilat või erinevaid tööseadmeid. 
Konksu saab kergelt ilma tööriistadeta eemaldada, et 
säiliks auto algne välimus ja atraktiivsus.

15. RISTTALAD JA SUUSARAAM
Sandero disainiga sobituvatele metallist 
risttaladele saab paigaldada nii suusaraami kui ka 
jalgrattahoidiku.

16. KATUSELATTIDELE PAIGALDATAV KATUSEKAST
elegantne katusekast on mõne minutiga 
katuselattidele paigaldatav ning nii saad 
hädavajalikku lisaruumi juurde just siis, kui sa seda 
vajad.

17. JALGRATTARAAMIGA HAAGISEKONKS
Kui soovid igaks seikluseks valmis olla, vali see 
haagisekonksule paigaldatav jalgrattaraam. Selle 
kallutusfunktsioon tagab vaba ligipääsu pakiruumile.

10.

15.
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Mõõdud

SANDERO 
PAGASIRUUMI MAHT (DM3) (ISO 3832)
5-istmeline konfiguratsioon 320
2-istmeline konfiguratsioon kokkuklapitud tagaistmega 1 200

MÕÕDUD (mm)     
A Teljevahe 2 589
B Kogupikkus 4 069
C eesmine ülend 827
D Tagumine ülend 653
E Rööbe ees 1 496
F Rööbe taga 1 486
G Kliirens (5 reisijaga) 132
H Koormata sõiduki kõrgus katusereelinguta / katusereelinguga 1 519
H1 Pakiruumi laadimiskõrgus 761
H2 Pakiruumi ava kõrgus 622
H3 Koormata sõiduki kõrgus avatud tagaluugiga 2 003
H4 Kõrgus pakiruumi katte all 469
J1 Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel 1 387
J2 Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel 1 393
K esiistmete kaugus teisest istmereast 144
L1/
L2 laius ilma küljepeegliteta/koos küljepeeglitega 1 733 / 1 994
L3 Pakiruumi laius rattakoobaste vahel 1 005
M1 Salongi kõrgus esiistmelt 14° nurga all mõõdetuna 900
M2 Salongi kõrgus teises reas, 14° nurga all mõõdetuna 881
O1 Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel 1 415
O2 Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel 1 432
Y1 Maksimaalne laadimispikkus tagumise istmerea seljatoeni 756

SANDERO STEPWAY 
PAGASIRUUMI MAHT (DM3) (ISO 3832)  
5-istmeline konfiguratsioon 320
2-istmeline konfiguratsioon kokkuklapitud tagaistmega 1 200

MÕÕDUD (mm)     
A Teljevahe 2 589
B Kogupikkus 4 089
C eesmine ülend 846
D Tagumine ülend 654
E Rööbe ees 1 489
F Rööbe taga 1 492
G Kliirens (5 reisijaga) 173
H Koormata sõiduki kõrgus katusereelinguta / katusereelinguga 1 555 / 1 615
H1 Pakiruumi laadimiskõrgus 793
H2 Pakiruumi ava kõrgus 622
H3 Koormata sõiduki kõrgus avatud tagaluugiga 2 035
H4 Kõrgus pakiruumi katte all 469
J1 Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel 1 387
J2 Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel 1 393
K esiistmete kaugus teisest istmereast 144
L1/
L2 laius ilma küljepeegliteta/koos küljepeeglitega 1 761 / 1 994
L3 Pakiruumi laius rattakoobaste vahel 1 005
M1 Salongi kõrgus esiistmelt 14° nurga all mõõdetuna 900
M2 Salongi kõrgus teises reas, 14° nurga all mõõdetuna 881
O1 Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel 1 415
O2 Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel 1 432
Y1 Maksimaalne laadimispikkus tagumise istmerea seljatoeni 756
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www.dacia.ee

Kasutusele on võetud kõik abinõud, et tagada selles väljaandes esitatud info täpsus ja ajakohasus trükkimise hetkel. Selle dokumendi loomisel on kasutatud tootmiseelseid 
mudeleid ja prototüüpe. Osana oma pideva tootearenduse poliitikast, jätab Dacia omale õiguse igal ajal muuta siin kirjeldatud ja sisalduvaid tehnilisi andmeid, sõidukeid 
ja varustust. Dacia volitatud partnereid teavitatakse sellistest muudatustest nii kiiresti kui võimalik. Sõltuvalt riigist, võivad mõned versioonid erineda ning mõni varustus 
ei pruugi olla saadaval (standard-, lisavarustuse või tarvikuna). Ajakohaseima info saamiseks võtke palun ühendust lähima Dacia esindusega. Trükitehnilistel põhjustel 
võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest ja polstritest. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva väljaande paljundamine ükskõik millises vormis 
või mis tahes viisil ilma Dacia eelneva kirjaliku loata on keelatud. 
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