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Stijl, ruimte en robuustheid
in een betaalbaar pakket…
Wat er onder de moderne en dynamische lijn van Dacia Sandero schuilt? Een ruim bemeten interieur. 

De achterbank met drie volwaardige plaatsen kan naargelang de behoeften van het moment worden 

neergeklapt om de bagageruimte te vergroten. In bepaalde versies kan dat zelfs in twee ongelijke delen 

(1/3-2/3). Ook aan opbergruimte heeft Dacia Sandero geen gebrek! Met 320 liter behoort de koff erruimte 

tot de grootsten in deze klasse. De robuuste en betrouwbare Dacia Sandero is ontwikkeld om de meest 

veeleisende rij- en klimaatomstandigheden het hoofd te bieden. Zijn gamma Renault-motoren voldoen 

bovendien aan de hoogste normen inzake betrouwbaarheid en staan zo garant voor een maximale 

sereniteit. Dacia Sandero: simpelweg intelligent.
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Dacia Sandero: een opvallende stijl. Zijn geprofi leerde koplampen zetten het 

expressieve en dynamische ontwerp van de voorzijde extra kracht bij. De bumper

 in koetswerkkleur beschikt over mistkoplampen* en een groot radiatorrooster, 

die bijdragen tot de sportieve toets. De resoluut verleidelijke stijl van Dacia Sandero 

biedt een perfect evenwicht tussen energie en robuustheid. Zijn beschermende 

fl anken lopen uit in een omgekeerd golfvormig profi el dat wijst op een grote precisie. 

Een opvallende
stijl

*Naargelang de versie
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Reis in alle 

vertrouwen

Dacia Sandero adopteert een dCi dieselmotor, 

afkomstig van Renault Technologies, die prestaties op 

hoog niveau linkt aan een zeer laag verbruik en een 

beperkte CO2-uitstoot. Sandero dCi plaatst zich zo 

tussen de meest economische wagens op de markt.

Op de drie achterste plaatsen beschikt Dacia Sandero 

over hoofdsteunen en driepuntsveiligheidsgordels 

voor een maximale bescherming. De voorzetels zijn 

uitgerust met speciaal ontworpen hoofdsteunen om 

de risico’s bij aanrijdingen langs achter te beperken. 

Dacia Sandero kan worden uitgerust met vier airbags, 

naargelang de versie. De voorste plaatsen kunnen 

ook met zijdelingse airbags worden uitgerust 

(hoofd en borstkas).

Aan het remsysteem van Dacia Sandero werd heel wat 

aandacht besteed. Het is standaard uitgerust met een 

Bosch 8.1 ABS-systeem van de nieuwste generatie, 

een elektronische remkrachtverdeling (EBV) en een 

remhulpsysteem. Dit resulteert in kortere remwegen en 

een grotere stabiliteit bij remmanoeuvres in bochten.

Dacia Sandero kan prat gaan op een onberispelijke betrouwbaarheid. 

Ongeacht het terrein en de klimaatomstandigheden waarin u rijdt, 

kunt u steeds rekenen op zijn duurzaam karakter. De benzine- 

(1.2 16V) en dieselmotoren (dCi 75, dCi 90) werden geselecteerd omwille 

van hun robuustheid en kwaliteit en houden de onderhoudskosten 

binnen de perken. Uw veiligheid: een prioriteit. Dacia Sandero 

plukt de vruchten van de expertise van Renault en is uitgerust 

met performante actieve en passieve veiligheidsoplossingen die 

u een effi  ciënte bescherming verzekeren. Daarom biedt Dacia u 

een garantie van 3 jaar*. Om in alle vertrouwen te reizen.

* 3 jaar of 100 000 km garantie, bij de eerst behaalde termijn. 
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Ook in het interieur toont Dacia Sandero zich erg 

vrijgevig. De bestuurderspost onderscheidt zich 

door het grote gezichtsveld, de ergonomische 

bedieningselementen en een in de hoogte regelbare* 

bestuurderszetel. Achteraan kunnen drie volwassenen 

plaats nemen dankzij de uitzonderlijke afmetingen, 

zowel in de hoogte als in de breedte. Dacia Sandero 

biedt eveneens een optimale moduleerbaarheid: 

door de achterbank neer te klappen, maakt men een 

laadruimte van 1200 liter vrij! De koff er van 320 liter 

biedt een uitzonderlijke opbergruimte voor de bagage. 

Alle passagiers profi teren van het comfort dat het 

aircosysteem** biedt. Vrienden en familie zijn altijd 

welkom aan boord!

* Naargelang de versie
** In optie

Welkom
aan boord
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Versie

Sandero

Versie

Ambiance

BELANGRIJKSTE
BASISUITRUSTING SANDERO

BELANGRIJKSTE
BASISUITRUSTING
AMBIANCE = SANDERO +

•  Sierstrip in het zwart bovenaan 
het radiatorrooster

•  Bumpers voor- en achteraan in 
koetswerkkleur

• Kleine sierwieldoppen 15˝
•  Van binnenuit regelbare zwarte 

buitenspiegels
•  Verwarmde achterruit
• Getinte ruiten
• Zwarte deurgrepen
• Neerklapbare achterbank 1/1
• Opbergvak in de deuren vooraan

• Stoff en zetelbekleding Ducas
• Startblokkeersysteem
• Radiovooruitrusting 
• Bestuurdersairbag
• Desactiveerbare passagiersairbag
• ABS + AFU (Remhulpsysteem)
•  In de hoogte regelbare 

hoofdsteunen vooraan
• Zwarte wijzerplaat
• Bandenopblaaskit

OPTIES
• Metaalkleur
•  Zijdelingse airbags 

(hoofd-borstkas) vooraan
• Reservewiel 

•  Sierstrip in koetswerkkleur 
bovenaan het radiatorrooster

•  Zwarte zijdelingse 
beschermingsstrips

• Deurgrepen in steengrijs
• Volledige sierwieldoppen 15”
• Stoff en zetelbekleding Plizz
• Middenconsole in steengrijs
• Centrale deurvergrendeling
• Koff erverlichting
• Luchtrecyclage

•  In de hoogte regelbare 
veiligheidsgordels vooraan

• Stuurbekrachtiging
•  Zwarte wijzerplaat met 

verchroomde rand

OPTIES
• Metaalkleur
• Aluminium velgen 15”
• Mistkoplampen

•  Radio CD 2 x 15 W met 
Jack-aansluiting

•  Zijdelingse airbags 
(hoofd + borstkas) vooraan

•  Pack deurvergrendeling met 
afstandsbediening en elektrische 
ruiten vooraan

•  Pack airconditioning en radio 
CD 2 x 15 W met Jack-aansluiting

• Reservewiel
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Versie

Lauréate
BELANGRIJKSTE BASISUITRUSTING LAURÉATE = AMBIANCE +

• Sierstrip in chroom bovenaan het radiatorrooster
• Zijdelingse beschermingsstrips in koetswerkkleur
• Elektrische buitenspiegels in koetswerkkleur
• Mistkoplampen
• Binnenste deurgrepen in gesatineerd chroom
• Buitenste deurgrepen in koetswerkkleur
• Decoratiestrips op deurpanelen
• Stofb ekleding op deurpanelen
• In de hoogte regelbare bestuurderszetel
• Boordcomputer
• Stoff en zetelbekleding Blackline
• Glanzend grijs-beige binnenafwerking
• Deurvergrendeling met afstandsbediening
• Elektrische ruiten vooraan
• 1/3 - 2/3 neerklapbare achterbank
• In de hoogte regelbaar stuurwiel
• Zijdelingse airbags (hoofd + borstkas) vooraan
• Opbergzakjes in de rugleuning van de voorzetels
• Veiligheidsgordels vooraan met gordelspanners
• Nieuwe generatie vaste hoofdsteunen vooraan
• Deurdrempels vooraan
• Lichtgrijze wijzerplaat met verchroomde rand

OPTIES
• Metaalkleur
• Aluminium velgen 15”
• Radio CD MP3 4 x 15 W met Jack-aansluiting en bediening aan het stuur 
• Elektrische ruiten achteraan
•  Pack airconditioning en radio CD MP3 4 x 15 W met Jack-aansluiting en 

bediening aan het stuur
• Lederen stuurwiel
• Reservewiel
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Motoren

1.2 16V dCi 75 dCi 90
Type versnellingsbak Manueel Manueel Manueel
Milieunorm Euro 5 Euro 5 Euro 5
Aantal plaatsen 5 5 5
Fiscale PK 6 8 8

Kenmerken motor
Cilinderinhoud (cm3) 1 149 1 461 1 461
Boring x slag (mm) 69 x 76,8 76 x 80,5 76 x 80,5
Aantal cilinders 4 4 4
Volumetrische verhouding 9,8 17,6 17,6
Aantal kleppen 16 8 8
Max. vermogen kW CEE (pk) bij tr/min 55 (75) bij 5 500 55 (75) bij 4 000 65 (90) bij 3 750
Max. koppel Nm CEE bij tr/min 107 bij 4 250 180 bij 1 750 200 bij 1 750
Type inspuitsysteem Multipoint Direct met Common Rail + multi-injectie
Luchttoevoer Atmosferisch Turbocompressor + wisselaar
Brandstof Benzine Diesel Diesel
Katalysator Serie Serie Serie
Roetfilter (FAP) - Serie Serie

Versnellingsbak
Aantal versnellingen 5 5 5
Snelheid (km/u) bij 1 000 tr/min in 1ste / 2de / 3de 6,78 / 12,33 / 18,13 8,87 / 16,15 / 25,02 8,87 / 16,15 / 25,02
Snelheid (km/u) bij 1 000 tr/min in 4de  / 5de 24,53 / 31,77 35,34 / 47,99 35,34 / 47,99

Stuurinrichting
Draaicirkel tussen voetpaden (m) 10,5 10,5 10,5
Aantal stuuromwentelingen (niet bekrachtigd/bekrachtigd) 4,6 / 3,2 4,6 / 3,2 4,6 / 3,2

Ophanging
Voortrein Pseudo Mc-Pherson met driehoekige draagarm
Achtertrein Achteras in H-vorm met vervormbaar profiel en met geprogrammeerde zuivering / Schroefveren

Banden
Standaardvelgen 6,0 J 15
Standaardbanden vooraan / achteraan 185/65 R 15

Remmen
ABS Bosch 8.1 Serie
Remhulpsysteem AFU Serie
Elektronische remverdeling Serie
Vooraan : diameter schijven (mm) 259
Achteraan : diameter trommels (mm) 8”

Prestaties
Topsnelheid (km/u) 161 162 173
0-100 km/u (s) 13,6 14,2 12,8
400 m vanuit stilstand (s) 18,9 19,3 18,6
1 000 m vanuit stilstand (s) 35,4 35,8 34,5

Verbruik (norm CEE 99/100)
CO2-uitstoot (g/km) 135 104 104
Categorie CO2/Verbruik C B B
Volledige cyclus (l/100km) 5,9 4,0 4,0
Wegcyclus (l/100km) 4,9 3,6 3,6
Stadscyclus (l/100km) 7,6 4,9 4,9

Inhoud
Brandstoftank (l) 50 50 50
Kofferinhoud met achterbank recht / neergeklapt (dm3) 320/1200 320/1200 320/1200

Gewichten (kg)
Rijklaar leeggewicht 1050 1165 1165
Hoogst toegelaten gewicht 1 470 1 575 1 575
Hoogst toegelaten gewicht met aanhanger 2 300 2 400 2 400
Aanhanger met remmen 1 100 1 100 1 100
Aanhanger zonder remmen 525 580 580

Dacia Saandero  beantwoordt aan de volgende 3 criteria : 

 CO2-uitstoot lager dan 120 g/km ; 
  wagen geproduceerd in een fabriek met het ISO 14001 label 
die de impact op het milieu beperkt ; 

 bevat meer dan 7 % plastiek dat gerecycleerd is.

Met , engageert het merk zich voor de hele levenscyclus 
van de wagen.
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Uitrusting en opties

Sandero Ambiance Lauréate

Design buitenkant
Zwarte deurgrepen • • -
Deurgrepen in koetswerkkleur - - •
Sierstrip in het zwart bovenaan het radiatorrooster • - -
Sierstrip in koetswerkkleur bovenaan het radiatorrooster - • -
Sierstrip in chroom bovenaan het radiatorrooster - - •
Bumpers voor- en achteraan in koetswerkkleur • • •
Zwarte zijdelingse beschermingsstrips - • -
Zijdelingse beschermingsstrips in koetswerkkleur - - •
Stalen velgen 15” met kleine sierwieldop • - -
Stalen velgen 15” met volledige sierwieldop - • •
Aluminium velgen 15” - o o
Metaalkleur o o o
Zetels en interieur
In de hoogte regelbare bestuurderszetel - - •
Neerklapbare achterbank 1/1 • • -

1/3 - 2/3 neerklapbare achterbank - - •
Opbergruimte in de deuren vooraan • • •
Opbergzakjes in de rugleuning van de voorzetels - - •
Sierstrip op deurpanelen - - •
Deurpanelen in stof - - •
Deurdrempels vooraan - - •
Binnenafwerking donker carbon • - -

Binnenafwerking steengrijs - • -

Binnenafwerking glanzend grijs-beige - - •
Zwarte wijzerplaat • - -

Zwarte wijzerplaat met verchroomde rand - • -

Lichtgrijze wijzerplaat met verchroomde rand - - •
Stoffen zetelbekleding Ducas • - -

Stoffen zetelbekleding Plizz - /• (1) • -

Stoffen zetelbekleding Blackline - - •
Actieve en passieve veiligheid
ABS + AFU (remhulpsysteem) • • •
Bestuurdersairbag • • •
Desactiveerbare passagiersairbag • • •
Zijdelingse airbags (hoofd + borstkas) vooraan o o •
In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan - /• (1) • •
Veiligheidsgordels vooraan met gordelspanners - /• (1) - /• (1) •
In de hoogte regelbare hoofdsteunen vooraan • • -
Nieuwe generatie vaste hoofdsteunen vooraan - /• (1) - /• (1) •
3 driepuntsoprolgordels achteraan • • •
3 hoofdsteunen achteraan (‘komma’ type in het midden) • • •
Isofix bevestigingssysteem op zijdelingse plaatsen achteraan • • •
Bandenopblaaskit • • •
Normaal reservewiel o o o
Bescherming van de wagen
Startblokkeersysteem • • •
Rijgedrag
Toerenteller • • •
Stuurbekrachtiging - • •
Boordcomputer (6 functies) - - •
Geluidsalarm bij niet-gesloten deuren - - •

Sandero Ambiance Lauréate

Zichtbaarheid
Mistkoplampen - o •
Ruitenwissers vooraan met 3 snelheden • • •
Verwarmde achterruit / Ruitenwisser achteraan • • •
Zwarte buitenspiegels van binnenin regelbaar • • -

Elektrische buitenspiegels in koetswerkkleur - - •
Comfort
Centrale deurvergrendeling - • •
Deurvergrendeling met afstandsbediening - Pack •
Elektrische ruiten vooraan - Pack •
Elektrische ruiten achteraan - - o
Getinte ruiten • • •
Binnenverlichting vooraan • • -
Binnenverlichting met leesspot - - •
12V aansluiting • • •
Wegneembare asbak • • •
Verlicht handschoenenkastje - - •
Kofferverlichting - • •
Handgrepen voor passagiers voor- en achteraan • • •
In de hoogte regelbaar stuurwiel - - •
Lederen stuurwiel - - o
Verwarming - Ventilatie
Verwarming en ventilatie (4 snelheden) • • •
Luchtrecyclage - • •
Audio
Radiovooruitrusting • • •
Radio mono-CD 2 x 15 W met Jack-aansluiting - o -
Radio mono-CD MP3 4 x 15 W met Jack-aansluiting en bediening aan het stuur - - o
Packs
Pack deurvergrendeling met afstandsbediening en elektrische ruiten vooraan - o •
Pack airconditioning en radio CD 2 x 15 W met Jack-aansluiting - o -

Pack airconditioning en radio CD MP3 4 x 15 W met Jack-aansluiting en bediening 
aan het stuur

- - o
(1) Indien met optie zijdelingse airbags vooraan.

•/serie      o/optie      -/niet beschikbaar
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Afmetingen
KOFFERINHOUD (dm3 ISO norm)

Koff erinhoud 320
Achterbank neergeklapt 1200

AFMETINGEN (mm)
A Wielbasis 2588
B Totale lengte 4020
C Overbouw vooraan 781
D Overbouw achteraan 651
E Spoorbreedte vooraan 1480
F Spoorbreedte achteraan 1469
G Totale breedte zonder/met buitenspiegels 1746/1990
H Totale hoogte leeg 1534
K Vrije hoogte geladen 155
L Knieruimte achteraan 145
M Breedte op ellebooghoogte vooraan 1414

M1 Breedte op ellebooghoogte achteraan 1425
N Breedte op schouderhoogte vooraan 1388

N1 Breedte op schouderhoogte achteraan 1400
P1 Hoogte vooraan onder dak 892
P2 Hoogte achteraan onder dak 878
Y2 Binnenbreedte tussen wielkasten achteraan 1006
Z1 Laadlengte (achter 2de zetelrij) 818

IJSWIT 369 (OV) NAVYBLAUW D42 (OV)

ZWART NACRE 676 (NV)

PASSIEROOD 21D (OV) BASALTGRIJS KNM (TE)

VUURROOD B76 (TE) KOMEETGRIJS KNA (TE)MINERAALBLAUW RNF (TE)

PLATINIUMGRIJS D69 (TE)

ELEKTRISCH BLAUW RNZ (TE)

OV : Niet-metaalkleuren TE en NV : Metaalkleuren

KOETSWERKKLEUREN
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1. BARRES DE TOIT
Parfaitement adaptées au design de la voiture, les barres de toit intégrées en 
acier sont faciles à installer et peuvent être équipées de différents accessoires 
de portage : porte-skis, porte-vélos, coffre de toit…

2. ATTELAGE COL DE CYGNE
Il est conçu pour un usage intensif. Le design élégant et le démontage possible 
de la rotule préservent l’esthétique de votre véhicule.

3. BECQUET
Pour apporter une note de sportivité au design de votre Sandero, optez pour le 
becquet Sport. 

4-5. KIT SUV
Optez pour la personnalisation : le kit de base se compose de protections de 
boucliers avant et arrière couleur argent. Celui-ci se complète d'enjoliveurs 
d’antibrouillard avec ou sans grille ainsi que de bavolets, le tout couleur argent.

6.  SURTAPIS MADRIGAL
Tapis sur-mesure 4 pièces à la finition velours valorisante, il protège avec style le sol 
de l’usure et de l’humidité. 100 % compatible avec les pré-dispositions 
d’origine - coloris gris foncé.

7. SURTAPIS CAOUTCHOUC
Tapis sur-mesure 4 pièces, il s’avère particulièrement adapté aux utilisations les plus 
exigeantes (boue, sable, neige, humidité).

8. SEUIL DE PORTE
Idéal pour protéger avec style l’entrée à bord de votre Sandero.

9. ACCOUDOIR 
Réglable en inclinaison pour s’adapter à votre position de conduite, l’accoudoir 
central avant constitue également un espace de rangement pratique. 

10. BAC DE COFFRE AVEC COUVERCLE
Pratique et astucieux, le bac de coffre avec couvercle optimise le rangement de vos 
objets. Son compartiment étanche sous le couvercle reste isolé du reste du coffre. 

11. FILET DE FOND DE COFFRE
Il permet de bien arrimer des objets sur le plancher du coffre, les empêchant de se 
déplacer pendant le transport. Il se fixe aux attaches d'origine du véhicule.

12. SIÈGE ENFANT
Le modèle Duo plus ISOFIX, réservé aux enfants agés de 9 mois à 4 ans s’utilise 
uniquement face à la route. Son harnais 5 points assure une très bonne retenue 
de votre enfant dans le siège. Le siège est facile à installer grâce à son système de 
verrouillage des crochets ISOFIX. 

13. GAMME DE GPS TOMTOM® SEMI-INTEGRES
La version haut de gamme offre le grand écran, la téléphonie mains-libres 
Bluetooth®* et la possibilité des « Services Live Intégrés ».

14. GAMME DE KIT MAINS LIBRES BLUETOOTH®* PARROT
 Ce modèle de la marque Parrot est composé d’un écran LCD avec 2 micros intégrés 
et un curseur portable. Il affiche le répertoire et l’identifiant de l’appelant.
La version haut de gamme offre un écran couleur et la possibilité d’écouter la 
musique d’un lecteur MP3, d’une carte SD, d’un USB ou d’un iphone/ipod.

15. GAMME DE RADIOS SONY 
Les différentes radios concentrent de nombreuses fonctionnalités : lecteur CD, 
lecteur MP3/WMA, entrée auxiliaire et/ou USB en façade ou la compatibilité avec 
iphone/ipod.

* Pour téléphoner en toute sécurité, il est recommandé d’être à l’arrêt.
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1. DAKSTAVEN
De gëintegreerde stalen dakstaven zijn perfect aangepast aan het design van 
uw wagen en zijn gemakkelijk te plaatsen. Ze kunnen verder worden uitgerust 
met andere accessoires zoals skidragers, fietsendragers, dakkoffers, ...

2. ZWANEHALSTREKHAAK
De zwanehalstrekhaak werd ontworpen voor een intensief gebruik. Zijn elegant 
design en de afneembare kogel bewaren de esthetische lijn van uw wagen.

3. SPOILER
Om aan het design van uw Sandero een sportieve toets te geven 
kunt u kiezen voor een sportspoiler.

4-5. SUV-KIT
Kies voor personalisatie : de basiskit bestaat uit zilverkleurige bumperbeschermers 
voor-en achteraan. Deze wordt vervolledigd met een sierstuk voor de 
mistkoplampen, met of zonder rooster, alsook met zilverkleurige zijschorten.

6. TAPIJT MADRIGAL
Tapijt in 4 delen met een hoogwaardige fluwelen afwerking, 
beschermt de vloer met stijl tegen slijtage en vocht. 100% aangepast 
aan het standaard tapijt - donkergrijze kleur.

7. RUBBEREN TAPIJT
Tapijt in 4 delen, bijzonder aangepast aan erg vervuilende 
omstandigheden (slijk, zand, sneeuw, vocht).

8. DEURDREMPELS
Ideaal om met stijl de portieringang van uw Sandero te beschermen.

9. ARMSTEUN
Men kan de helling van deze armsteun regelen om zich perfect aan uw 
rijhouding aan te passen. Deze centrale armsteun biedt bovendien een 
bijkomende opbergruimte.

10. KOFFERBAK MET DEKSEL
Heel praktisch, deze kofferbak met deksel; hij optimaliseert de opberging van uw 
gerief. Zijn waterdicht compartiment onder het deksel is afgescheiden van de rest 
van de koffer.

11. KOFFERBAKNET
Met dit net kunnen spullen op de bodem van de kofferruimte niet verschuiven 
tijdens het rijden. Het net kan worden vastgemaakt aan de bevestigingspunten 
waarmee iedere auto standaard is uitgerust.

12. KINDERZITJE
Het model Duo plus Isofix, geschikt voor kinderen van 9 maanden tot 4 jaar, 
wordt enkel gebruikt «gezicht naar de weg». Het vijfpuntstuigje houdt het 
kindje goed vast in het zitje. Het zitje is zeer gemakkelijk te plaatsen dankzij het 
Isofix bevestigingssysteem.

13. GAMMA HALFGEÏNTEGREERDE GPS TOMTOM®
De topgamma-versie biedt een groot scherm, een handenvrije Bluetooth®* 
GSM kit en de mogelijkheid van “Live Services”.

14. GAMMA HANDENVRIJE KITS BLUETOOTH®* PARROT
Dit model van het merk Parrot bestaat uit een LCD scherm met 2 geïntegreerde 
micro’s en een draagbare cursor. Hij beeldt het repertorium af en duidt de beller 
aan. De topgamma-versie biedt een kleurenscherm en de mogelijkheid muziek te 
beluisteren vanop een MP3-lezer, een SD kaart, een USB of iphone/ipod.

15. GAMMA SONY RADIO’S
De verschillende radio’s bieden talrijke gebruiksmogelijkheden : CD-lezer, 
MP3/WMA-lezer, AUX- en/of USB-ingang in het frontpaneel of de mogelijkheid 
een iphone/ipod aan te sluiten.

* Om in alle veiligheid te telefoneren is het aanbevolen om stil te staan.

Om het complete gamma van Sandero accessoires te ontdekken, 
kan u terecht bij uw concessiehouder.ACCESSOIRES
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Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken. Dit document werd opgesteld aan de hand van voorreeksen of prototypes. De foto’s en teksten gelden voor het hele gamma. Raadpleeg de tabellen achteraan deze brochure om een gedetailleerd 
overzicht van de uitrustingen en de opties te verkrijgen. In het kader van zijn beleid van voortdurende verbetering van de producten, behoudt DACIA zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de kenmerken en aan de beschreven en afgebeelde voertuigen. Deze wijzigingen worden 
zo snel mogelijk gemeld aan de offi  ciële DACIA-verdelers. Afh ankelijk van het land waar zij verhandeld worden, kunnen de versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingen niet beschikbaar zijn (standaard, als optie of als accessoire). Raadpleeg uw plaatselijke DACIA-verdeler om de meest recente 
informatie te krijgen. Vanwege de technische beperkingen bij het drukken, kunnen de in dit document afgebeelde kleuren lichtjes verschillen van de werkelijke kleur van de lak of de binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. De reproductie, in welke vorm of met welk middel ook, van het geheel of een 
gedeelte van deze publicatie is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DACIA. 

*Bij de eerst behaalde termijn. 

Een wagen voor die prijs ? 
Dat meent u niet !
JA, TOCH WEL. Dacia was er als eerste merk van overtuigd dat ook goedkopere wagens 

aantrekkelijk, veilig en kwalitatief konden zijn. En iets zegt ons dat we gelijk hadden... 

De betrouwbaarheid en robuustheid van onze wagens worden alom erkend. De laatst 

uitgekomen modellen van het Dacia-gamma creëerden een verrassingseff ect door hun uniek 

en hoogstaand design. Bovendien ontbreekt het onze modellen nooit aan ruimte en bieden ze 

comfortabel plaats aan de inzittenden en hun bagage. Dat succes steunt op een eenvoudige 

vaststelling: het is niet omdat je van je auto houdt en hem ook nodig hebt, dat je er heel je 

budget aan wil besteden. 

ALS MERK VAN DE RENAULT GROEP steunt Dacia op technische oplossingen die hun effi  ciëntie 

en betrouwbaarheid al ruimschoots hebben bewezen. Zo kan het merk 3 jaar of 100.000 km 

garantie en erg lage gebruikskosten aanbieden. Om ons engagement voor het milieu in de 

verf te zetten, hebben we bovendien het Dacia eco2-label ontwikkeld. De wagens van het 

Dacia-gamma worden gebouwd in fabrieken met ISO 14001-certifi caat en worden aangedreven 

door dieselmotoren (dCi 75 en dCi 90) met een CO2-uitstoot van minder dan 120 g/km. 

Ook daarvan zijn we namelijk overtuigd: respectvoller zijn voor het milieu mag geen kwestie 

van prijs zijn! 

(www.dacia.be)

M i l i e u i n f o r m a t i e  [ K B  1 9 . 0 3 . 2 0 0 4 ]  : 
w w w . r e n a u l t . b e / e c o l o g i eG e e f  v o o r r a n g  a a n  v e i l i g h e i d

✆ 0800/97 965
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