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NIEUWE DACIA

www.dacia.be

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten 
behoudt Renault zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Renault-verdelers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de 
markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom je plaatselijke Renault-verdeler voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij 
het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan 
ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dacia.
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ZIn In noG Meer CadeaUtJeS?
Surf naar de site www.my.dacia.be, word lid en 
zet je schrap: het regent er goed nieuws en voordelen!

Word lid van de club van  
gelukkige Dacia-eigenaars!

Als lid van My Dacia, wordt je verwend :
	 •		De	online	agenda	van	je	wagen
	 •	Unieke	aanbiedingen	op	maat	voor	de	dienst	naverkoop	en	accessoires
	 •	Exclusieve	voordelen
	 •	Evenementen,	wedstrijden	en	vele	andere	verrassingen	!
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daCIa Sandero & Sandero Stepway

wIeLdoppen en VeLGen
HET	ZIT	HEM	IN	DE	DETAILS

Eigentijdse uitstraling, compromisloze veiligheid.  
Fascinerende wielen dankzij deze exclusieve  
Dacia-velgen.

1.	Dacia	wieldop	15”	Sorane	voor	op	stalen	velg
Model compatibiliteit : Sandero
Kleur : Glanzend Grijs
40 31 525 72R

2.	Dacia	wieldop	16”	Saria	voor	op	stalen	velg
Model compatibiliteit : Sandero
Kleur : Glanzend Grijs
40 31 561 36R

3.Dacia	wieldop	16”	Saria	voor	op	stalen	velg 
Model compatibiliteit : Sandero Stepway
Kleur : Metallic Zwart
40 31 527 42R

4.	Lichtmetalen	velg	16”	Amaris
Model compatibiliteit : Sandero
Kleur : Glanzend Grijs met zwarte accenten
40 30 091 86R

5.	Lichtmetalen	velg	16”	Mahalia
Model compatibiliteit : Sandero Stepway
Kleur : Glanzend grijs met zwarte accenten
40 30 040 26R

perSonnaLISatIe  
WIN	AAN	SPORTIVITEIT

Zet dynamiek centraal in je dagelijkse leven met
deze sportieve accenten.

1.	Winddeflectoren	voor-	en	achteraan.	Rijd met 
open vensters zonder turbulentie en tocht.
82 01 735 559 en 82 01 737 610

2.	Dakspoiler. Benadruk het karakter van de auto.
Maak het verschil !
82 01 736 344

3. Haaienvin antenne. Breng een vleugje moderniteit 
met deze compacte antenne die perfect in de lijn 
van jouw voertuig is geïntegreerd.
82 01 731 020

1.

3.

2.

1.

2.

3. 4. 5.

deSIGn eXterIeUr
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ELEGANTIE	VOOR	HET 
DAGELIJKS	LEVEN

Personaliseer je nieuwe Dacia Sandero of Sandero
Stepway dankzij de chique deurdrempels en stoffen
tapijten, gemarkeerd met de naam van het voertuig.

1.	2.	Tapijten	in	textiel	- PPremium en verlichte 
instaplijsten. Geniet van de topkwaliteit van de 
Sandero- en Stepway Premium tapijten in textiel  
die het interieur in stijl zullen beschermen.  
Ook zullen de verlichte deurdrempels de instap  
van het voertuig verfraaien.
Tapijten : 74 90 269 10R of 82 01 737 157
Instaplijsten : 77 11 945 458 of 77 11 945 459 

3.	4.	Tapijten	in	textiel	– Comfort en instaplijsten. 
Bescherm de binnenvloer effectief met Sandero en 
Stepway op maat gemaakte tapijten in textiel.  
De instaplijsten met Sandero- en Stepway-
markering zijn snel te installeren en gemakkelijk  
te onderhouden, ze beschermen de instap van  
je voertuig.
Tapijten : 74 90 203 58R of 82 01 737 156
Instaplijsten : 77 11 945 453 of 77 11 945 454 

KoFFer
DAGELIJKS	GEBRUIK

Om de koffer van je auto permanent te beschermen, 
kleed je deze aan met accessoires die design en 
robuustheid combineren.
 
1.	Drempel	van	roestvrij	staal.	Kleed en bescherm
de achterbumper met dit praktische, esthetische en
op maat gemaakte accessoire. Met zijn geborstelde
afwerking geeft de drempel een robuust tintje aan
de achterkant van je voertuig.
82 01 736 348

2.	3.	Sandero	en	Stepway	koffertapijt.	Bagage,
boodschappen, vrijetijdsuitrusting… Het hele jaar
door gebruik je de koffer van het voertuig.
Bescherm hem en profiteer optimaal van het
materiaal van superieure kwaliteit. 
82 01 737 165 of 84 90 478 26R 

CoCKpIt
daCIa Sandero & Sandero StepwaydeSIGn InterIeUr

1.

3.

2. 1.

3.2.4.
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LeVen aan Boord
HET	GELUK	VAN	REIZEN

Het leven aan boord is nog eenvoudiger, comfortabeler 
en aangenamer met deze ingenieuze accessoires die 
het reisplezier vergroten.

1.	Armsteun	aan	de	zetel.	Gebruik deze in hoogte 
verstelbare armsteun voor optimaal comfort.
87 70 072 06R

2.	Hanger	voor	op	de	hoofdsteun.	Erg handig om 
kleiding netjes aan de achterkant van de zetel op  
te hangen. Afneembaar en eenvoudig te installeren, 
het wordt al snel essentieel voor het dagelijks leven. 
De chromen afwerking maakt het zowel elegant  
als esthetisch.
77 11 785 946

3.	Tafel	op	multifunctioneel	systeem.	PProfiteer 
van deze verwijderbare tafel om een boek, een cake  
of een kop koffie in de bekerhouder te plaatsen.
77 11 785 947

4.	Picknickmand.	Geheel in stijl! Deze mand wordt
al snel onmisbaar voor je picknicks.
77 11 943 404

5.	Car	Organizer. Elk voorwerp vindt zijn plaats in 
de Car Organizer van Dacia. Hij bevestigt zich aan de 
rug van de bestuurders- of passagierszetel en wordt 
vastgegespt onderaan.
77 11 650 856

MULtIMedIa
EEN	MEER	INTENSE 
MULTIMEDIA-ERVARING

Profiteer van de nieuwste technologieën die van 
elke reis een bijzonder moment maken, voor jou  
en jouw passagiers.

1.	Inductie	smartphone-oplader	in	het	middenconsole.	
Ideaal om tijdens het rijden je mobiele telefoon in de 
auto op te laden door simpelweg op het laadstation 
neer te leggen. 100% comfort en eenvoud!
82 01 739 622

2.	Nextbase	dvd-speler.	PRust je auto uit met een 
draagbaar dvd-videosysteem voor plezierige ritten.
Dankzij de twee onafhankelijk schermen kunnen de 
achterpassagiers tijdens de reis hun favoriete video's 
bekijken.
77 11 785 943

3.	Coyote	UP.	Alle Coyote-waarschuwingen met  
de nieuwste technologieën.
Specificaties: aanraakscherm, stemassistent, 
bluetooth, dag- en nachtmodus, modulaire 
interfaces, 4G-verbinding, updates via wifiverbinding.
77 11 517 951

daCIa Sandero & Sandero StepwayCoMFort

1.

4.

3.

2.

1.

3.2.5.
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eXterIeUr
BESCHERMING	MET	STIJL

De beste investering om je passagiers en de  
waarde van je nieuwe Dacia te beschermen:  
deze beschermende en stijlvolle uitrusting.

1.	Lagere	deurbekleding.	Accentueer de robuuste
stijl van je voertuig terwijl je de deuren beschermt!
82 01 735 521

2.	3.	Spatlappen	voor	en	achter.	Bewapen het
onderkant van het voertuig effectief tegen
opspattend water, modder en grijs.
82 01 735 530 en 82 01 735 532  

4.	Zonneklep	achter.	Verduistering, ze verbeteren
je welzijn in de auto en zorgen voor een optimale
bescherming tegen de zonnestralen.
77 11 945 449 of 77 11 945 451  

BeSCHerMInG 

1.

2. 3. 4.

InterIeUrInrICHtInG
ALLES	HEEFT	ZIJN	PLAATS

Praktisch en functioneel, Dacia-accessoires helpen
je bij het organiseren van de ruimte.

1.	Scheidingsrooster.	Echte scheiding tussen  
de kofferbak en de cabine, praktisch voor het 
vervoeren van je huisdier of diverse voorwerpen  
in de kofferbak.
73 15 003 75R

2.	3.	Opbergnetten.	Op maat gemaakt en erg
handig om je kleine spullen in de kofferbak in een
horizontale (2.) of verticale (3.) positie te houden.
77 11 227 501

4.	Afneembare	kofferbak-organizer.	Houd alles op
zijn plaats tijdens je woon-werkverkeer met deze
flexibele organizer.
82 01 653 542    

CoMFort

1.

4.3.2.

daCIa Sandero & Sandero Stepway
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InterIeUr
STEEDS	EEN	NETTE	RUIMTE

Onze essentials om het interieur van je voertuig te
beschermen en vuile voorwerpen te vervoeren.

1.	EasyFlex	modulaire	kofferbakbescherming. 
Dek de volledige laadruimte af voor het vervoeren 
van grote voorwerpen. Hij is veelzijdig en waterdicht 
en kan gemakkelijk worden opgevouwen en 
uitgeklapt om zich aan te passen aan de positie  
van de achterbank, zelfs als de bank is ingeklapt.
68 81 053 27R

2.	Kofferbak.	Het plaatsen kan snel, omdat de bak 
aan de vorm van je koffer is aangepast. Met zijn 
hoge randen beschermt het effectief het originele 
tapijt. Het is gemakkelijk te verwijderen en schoon 
te maken.
68 81 026 02R ou 84 97 533 20R

3.	Rubberen	tapijten	met	hoge	rand.	Bescherm
de vloer van je auto dankzij de tapijten met hoge
randen die speciaal voor je voertuig zijn ontworpen.
Ze zijn waterdicht en gemakkelijk te onderhouden,
tevens zijn ze snel te bevestigen.
82 01 737 165 ou 84 90 478 26R 

1.

3.

2.

BeSCHerMInG 
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treKHaaK
BOOST	JE	VERLANGEN	 
NAAR	UITSTAPJES

Geen limiet aan uitstapjes met deze uiterst
praktische en hoog gamma veiligheidsuitrusting. 

1.	Fietsendrager	Coach	op	trekhaak.	Snel te 
bevestigen op een trekhaak, zonder enige
aanpassing, het is de handigste en veiligste
manier om maximaal drie fietsen te vervoeren.
Opvouwbaar en kantelbaar, waardoor de koffer
altijd toegankelijk is, zelfs als de fietsen op de
bagagedrager zijn gemonteerd.
77 11 780 884 of 77 11 780 885  

2.	Pack	afneembare	trekhaak	13	pinnen.	 
Dankzij de gemakkelijk afneembare trekhaak zonder 
gereedschap, blijft de esthetiek van het voertuig 
behouden, aanbevolen voor veelvuldig gebruik.
82 01 734 130
82 01 734 160 
82 01 734 161 

3.	Pack	zwanenhals-trekhaak	13	pinnen.	
Onmisbaar voor het veilig slepen of vervoeren van je 
uitrusting zoals fietsendragers, aanhangers, boten, 
caravans, of andere professionele uitrusting.
82 01 734 130
82 01 734 157
82 01 734 158

draaGSySteMen
UITGERUST	OM	TE	GAAN	 
ONTDEKKEN

Ons assortiment dakdragers is zeer praktisch:
ieder heeft zijn eigen vrijetijdsactiviteiten en zijn
ideale transportoplossing.

1.	Ranger	softtop-dakkoffer.	Maakt het mogelijk
om tot 340 liter te vervoeren. Gemaakt van flexibel
en waterdicht canvas, met spanbanden.
77 11 419 549

2.	Dacia	dakkoffer.	Vergroot het laadvolume van het
voertuig en reis zonder compromissen! Praktisch,
robuust en esthetisch, alle kwaliteiten zijn aanwezig
om je tevreden te stellen. Beveiligd met een
sleutelslot.
77 11 574 056

3.	Fietsendrager	Expert	80	op	dakdragers.	 
Hiermee kan je de fiets gemakkelijk en veilig 
vervoeren, zonder enige aanpassing.
77 11 780 147

4.	5.	SANDERO	of	SANDERO	STEPWAY	aluminium
dakdragers.	Ze zijn gestroomlijnd, eenvoudig en
snel te monteren, ideaal voor het vervoeren van een
fietsenrek, skidrager of dakkoffer en vergroten het
draagvermogen van het voertuig.
82 01 733 990 of 82 01 733 998 

6.	Snowpack	skidrager.	Neem je snowboads en ski’s
veilig mee op het dak van je voertuig. Eenvoudig te
monteren, laden en lossen, ongeacht het weer.
77 11 940 000  of 77 11 940 001

daCIa Sandero & Sandero StepwaytranSport
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SerenIteIt 
In aLLe
oMStandIGHeden
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OPTEER	VOOR	SERENITEIT

Met ons gamma kinderzitjes biedt u hen alle 
comfort zonder toegeving aan veiligheid.

Kinderzitje	SIRONA	S	I-size.	Conforma an de 
nieuwe Europese norm “I-Size” die stelt dat 
kinderen onder de 15 maanden dienen te reizen  
met de rug naar de weg.
77 11 650 318

2524

KInderZItJerIJHULpSySteMen VeILIGHeId

MANOEUVREER	IN	 
EEN	OOGOPSLAG

Neem de controle over je manoeuvres door het
voertuig uit te rusten met instrumenten voor
obstakeldetectie, zo kan je probleemloos parkeren.

1.	Parkeerhulp.	Onmisbaar voor soepel 
manoeuvreren, je wordt gewaarschuwd voor
obstakels voor of achter.
82 01 734 052 of 82 01 734 053 

2.	Achteruitrijcamera.	Meer comfort tijdens je
manoeuvres! Achteruitrijversnelling ingeschakeld,
bekijk het gebied achter je auto direct op het
navigatiescherm.
82 01 739 628

BESCHERMING	

Zorg voor het welzijn van degenen die ertoe doen en
voor de veiligheid van je voertuig.

Alarmsysteem	EasyCan	Classic.	Voorzien van een 
volledige alarmset met anti-lift beveiliging, en 
perimetrische en volumetrische detectie die elke 
poging tot het openen van de portieren of inbraak
of bewegingen in de laadzone opvangt. U wordt 
verwittigd via uyw smartphone in geval van inbraak 
of takelen.
77 11 208 454

daCIa Sandero & Sandero StepwayVeILIGHeId
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