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Wat verwacht u van uw wagen? Een aantrekkelijk en hoogstaand design, een verzorgd 

interieur met tal van functies, een royaal plaatsaanbod om het hele gezin mee te nemen, 

een verzorgde afwerking, en dat alles tegen een toegankelijke prijs… Kom Dacia Sandero 

ontdekken. Zijn vloeiende en krachtige lijn trekken de aandacht. Zijn vijf volwaardige 

plaatsen zijn erg ruim. En zijn intelligente technologie staat garant voor uw comfort 

en veiligheid. Hoe kunt u daar aan weerstaan? Wenst u zich te onderscheiden met een 

stijlvolle wagen die op u lijkt? Opteer dan voor Dacia Sandero Stepway. Een design 

met nog meer karakter en een iets grotere vrije hoogte voor een beter zicht rondom… 

Kortom, nog meer plezier en toch even zuinig. 

Sandero en Sandero Stepway zijn rasechte Dacia’s: betrouwbaar, veilig en robuust… 

Welke kiest u?

Dacia Sandero...
Perfect op uw maat.
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Het design van Sandero drukt een en al kwaliteit en kracht uit. De grote koplampen met  

geprofileerd design accentueren samen met het radiatorrooster zijn expressieve karakter.  

De juiste proporties tussen koetswerk en glas, de gebeitelde lijn in de vorm van een omgekeerde golf, 

de meer uitgesproken wielkasten en de holle flanken versterken de indruk van robuustheid  

en bevestigen de interieurruimte. 

Een uitgesproken design dat perfect bij u past. 

Design op maat

van uw wensen.
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Een verzorgd  
interieur,
speciaal voor u…
Geniet ervan.
Het bijzonder aantrekkelijke interieurdesign van Sandero heet u welkom. Om uw zintuigen 

te verwennen en het rijden nog aangenamer te maken, wijdt hij een nieuw, eigentijds 

afgewerkt dashboard in met verchroomde randen rond de wijzerplaten* en nieuwe 

ergonomische bedieningselementen. Het omranding van de verluchtingsmonden,  

het logo op het stuur en de versnellingspookknop zijn verchroomd* en bijzonder verzorgd.  

De handgrepen*, de stuurinleg* en het omranding van de middenconsole* sluiten  

perfect aan bij het dashboard als geheel. 

En voor uw comfort biedt Sandero een overvloed aan opbergmogelijkheden: opbergvakken 

in het dashboard, handschoenenkastje, bekerhouders en opbergvakken in alle deuren en op 

de rugleuningen van de zetels*. Daar kunt u boeken, drankjes en speelgoed kwijt om nog 

aangenamer te reizen.

Het belooft een ontspannen reis te worden. Normaal, want u zit in een Sandero.

*Naargelang de versie.

Raadpleeg de tabellen achteraan in de brochure om een gedetailleerd 

overzicht van de uitrusting en de opties te verkrijgen.
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5 mooie plaatsen…
U hebt er ruimte voor!
Sandero beantwoordt aan al uw wensen. Hij biedt drie comfortabele plaatsen achteraan, 

die met de standaard neerklapbare achterbank 2/3 - 1/3 op alle versies volop de kaart 

van de moduleerbaarheid trekken. In de 320 liter grote koffer kunt u al uw dagelijkse 

spullen of vakantiegerief kwijt zodat u steeds alles bij hebt wat u nodig heeft.

Hij past zich aan en leeft zoals u!
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Technologie voor hem.
Een rustige weg voor u.

De intelligente en nuttige technologie van Sandero garandeert u de essentie zonder u 

lastig te vallen met het overbodige. Het multimediasysteem MEDIA NAV* biedt u heel 

wat functies die u al snel niet meer kunt missen. Zijn touchscreen van 7” (18 cm) maakt 

uw leven een stuk eenvoudiger, zijn geïntegreerde navigatiesysteem brengt u steeds 

naar uw bestemming, met het Bluetooth kunt u handenvrij bellen en muziek streamen 

en op de USB-poort kunt u een smartphone aansluiten.

Moet u zich in een krappe parkeerplaats wurmen? Dan helpt het parkeerhulpsysteem 

achteraan* u in alle omstandigheden. Een snelheidsbeperking? Rij met een gerust 

gemoed: de snelheidsregelaar en -begrenzer* helpen u met alles.

Met de nuttige technologie van Sandero wordt de weg  

veiliger en comfortabeler.

* In optie of in pack naargelang de versie
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Dacia Sandero Stepway

U hebt stijl.
Hij ook.

Waarom kiezen? Omdat hij stijl en karakter heeft.

Verchroomde dakstaven en bodembeschermers, zijschorten, specifieke 16” stalen velgen met Stepway 

sierwieldoppen en mistkoplampen… Stuk voor stuk elementen die hem een stoere look geven. Een interieur met 

vijf volwaardige plaatsen en een specifieke zetelbekleding, een hogere vrije hoogte om het leven anders te 

bekijken… Met deze auto rijdt u nergens onopgemerkt voorbij.
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Versie Stepway Plus.

Omdat plezier nooit alleen komt, bestaat Dacia Sandero Stepway in twee versies. Met de erg 

betaalbare Stepway krijgt u toegang tot het universum van de cross-overs. En met de versie 

Stepway Plus geniet u daarenboven een waar concentraat aan nuttige technologieën: MEDIA 

NAV, snelheidsregelaar en -begrenzer, parkeerhulpsysteem achteraan.

Meer hoogte, meer karakter…

Zoveel meer u.
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Een mix van veiligheid, betrouwbaarheid 
en zuinigheid.
Dacia denkt aan u.

Met Sandero hebt u alles onder controle dankzij de elektronische stabiliteitscontrole (ESC) 

en het ABS met remhulpsysteem (AFU). De frontale en zijdelingse airbags zijn standaard 

op alle uitrustingsniveaus. En de zijdelingse plaatsen achteraan zijn voorzien van Isofix 

bevestigingssysteem. 

Dacia is ook een synoniem voor spaarzaamheid… en niet alleen wanneer we het over de prijs 

hebben. De bijzonder stille dieselmotoren dCi 75 en dCi 90 tonen zich efficiënt en zuinig terwijl 

de nieuwe TCe 90-benzinemotor prestaties aan zuinigheid koppelt.  Dacia Sandero is een auto 

waarop u kunt bouwen. Het bewijs? Hij wordt geleverd met driejaar of 100 000 km* garantie.

En voor nog meer gemoedsrust kunt u die constructeursgarantie van Dacia nog verlengen. 

Ontspan. U rijdt in alle vertrouwen.

* Bij de eerst behaalde termijn.
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Versie

Sandero 
BELANGRIJKSTE  

BASISUITRUSTING

1/3 - 2/3 neerklapbare achterbank
ABS + remhulpsysteem 
Bandenopblaaskit 
Bestuurdersairbag en 
ontkoppelbare passagiersairbag 
Buitenste en binnenste deurgrepen 
zwart 
Day Running Light 
Dynamische stabiliteitsregeling 
(ESC) met antislipsysteem (ASR) 

Geluidsalarm bij niet vastgemaakte 
veiligheidsgordels vooraan 
Getinte ruiten 
Interieur Donker Carbon / Maangrijs 
Isofix bevestigingssysteem voor 
kinderstoel op de zijdelingse 
plaatsen achteraan
Koplampen met zwart achtergrond 
Radiovooruitrusting op 
middenconsole 
Rokerskit 

Stalen velgen 15" met kleine 
sierwieldoppen Arges 
Stoffen zetelbekleding Sandero 
Stuurbekrachtiging 
Van binnenuit, handmatig regelbare, 
zwarte buitenspiegels 
Zijdelingse airbags vooraan hoofd/
borstkas 
Zwarte bumpers 

OPTIES : 
Reservewiel 

Versie

Ambiance

BELANGRIJKSTE  

BASISUITRUSTING 

AMBIANCE = SANDERO +

3 hoofdsteunen achteraan
Automatische deurvergrendeling 
tijdens het rijden
Bumpers in koetswerkkleur
Centrale deurvergrendeling met 
afstandsbediening
Elektrische ruiten vooraan 
Gechroomde omranding van 
de verluchtingsmonden, de 
wijzerplaats en op het stuurwiel
Kofferverlichting
Stalen velgen 15" met 
sierwieldoppen Aracaju
Stoffen zetelbekleding Ambiance

OPTIES :
Metaalkleur
Pack Airco + Radio
Plug & Radio : radio CD-MP3, 
Bluetooth, Jack-aansluiting,  
USB en bediening aan het stuur
Reservewiel
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Versie

Lauréate 

Binnenste deurgrepen in Glanzend Metaalgrijs
Boordcomputer
Buitenste deurgrepen in koetswerkkleur 
Elektrische en verwarmde buitenspiegels in 
koetswerkkleur 
In de hoogte regelbare bestuurderszetel, 
veiligheidsgordels vooraan en stuurwiel
Interieur Donker carbon
Mistkoplampen
Plug & Radio : radio CD-MP3, Bluetooth, Jack-
aansluiting, USB en bediening aan het stuur
Sierstrip van de radiorrooster in gesatineerd 
chroom
Stalen velgen 15" met sierwieldoppen Groomy
Stoffen zetelbekleding Lauréate

Opties : 
15'' alu velgen Empreinte
Comfort Pack
Media-Nav : geïntegreerd navigatiesysteem  
met touchscreen, radio, Jack-aansluiting,  
USB en Bluetooth
Europa kaart
Metaalkleur
Pack Airco + Media-Nav
Reservewiel

BELANGRIJKSTE BASISUITRUSTING

 LAURÉATE = AMBIANCE +
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Versie

Stepway 

16" stalen velgen met Stepway sierwieldoppen
Bodembeschermers voor- en achteraan in 
gesatineerd chroom
Buitenspiegels in koetswerkkleur
Hogere vrije hoogte
Interieur Donker Carbon
Mistkoplampen
Stoffen zetelbekleding met Stepway-opschrift
Striping Stepway op de voordeuren
Tweekleurige in de lengte dakstaven zwart / 
gesatineerd chroom
Zijschorten 

Opties : 
Metaalkleur
Plug & Radio : radio CD-MP3, Bluetooth, Jack-
aansluiting, USB en bediening aan het stuur
Pack Airco + Radio 
Reservewiel 

BELANGRIJKSTE BASISUITRUSTING 

STEPWAY = AMBIANCE +
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Versie

Stepway Plus 

3 hoofdsteunen komma achteraan
Parkeerhulpsysteem achteraan
Manuele airconditoning
Sierstrip van de radiorrooster in gesatineerd 
chroom
Elektrische ruiten achteraan
Snelheidsregelaar en -begrenzer
Media-Nav: Geïntegreerd navigatiesysteem 
met touchscreen, radio, Jack-aansluiting, 
USB en Bluetooth
Boordcomputer
Binnenste deurgrepen in Glanzend Metaalgrijs
Elektrische en verwarmde buitenspiegels in 
koetswerkkleur 
In de hoogte regelbare bestuurderszetel, 
veiligheidsgordels vooraan en stuurwiel
Lederen stuurwiel

Opties : 
Metaalkleur
Kaart van Europa
Reservewiel
Lederen zetelbekleding*

* Lederen bekleding op het centrale deel van de zitting, 
de rugleuning en de hoofdsteunen.

BELANGRIJKSTE BASISUITRUSTING 

STEPWAY PLUS = STEPWAY +
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ACCESSOIRES 1. DAKKOFFER OP DWARSE DAKSTAVEN
Deze elegante dakkoffer laat zich in enkele 
minuten installeren op de dakstaven en zorgt  
voor een bijkomend bagagevolume. 

2. DWARSE DAKSTAVEN
Deze stalen dakstaven, die perfect aansluiten op 
het design van Nieuwe Sandero, bieden plaats aan 
uw dakkoffer, uw skidrager of uw fietsdrager.

3. ZWANENHALSTREKHAAK
Deze bijzonder robuuste zwanenhalstrekhaak 
voldoet aan de strengste veiligheidsnormen en 
breidt de transportmogelijkheden van uw wagen 
nog verder uit. 

4. DVD-SPELER
Met twee onafhankelijke schermen van 7'' (18 cm) 
biedt dit eenvoudig te installeren videosysteem 
entertainment voor klein. 

5. SIERRANDEN ROND DE MISTKOPLAMPEN
Maak uw Nieuwe Sandero nog stijlvoller met  
deze randen rond de mistkoplampen. 

6. SPATLAPPEN VOORAAN EN ACHTERAAN
De spatlappen voor- en achteraan, die de lijn van 
de wagen respecteren, beschermen het koetswerk 
tegen opspattende modder en steenslag.

7. KOFFERBAK
Deze stevige en waterdichte kofferbak beschermt 
de koffer wanneer u vuile voorwerpen moet 
vervoeren. Hij is gemakkelijk te verwijderen en  
past perfect in de koffer van uw wagen. 

8. CENTRALE ARMSTEUN VOORAAN
De centrale armsteun vooraan verzekert het 
comfort van de bestuurder tijdens de rit. 

9. STOFFEN TAPIJTEN
De stoffen tapijten op maat van het interieur, 
die 100% compatibel zijn met de originele 
voorzieningen sluiten perfect aan bij uw 
interieur en garanderen een hoog kwaliteits- en 
veiligheidsniveau. 
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10. RUBBEREN TAPIJTEN
De rubberen tapijten passen zich perfect aan  
de specifieke vloer van uw Nieuwe Sandero aan.  
Ze zijn onderhoudsvriendelijk en erg sterk en 
bieden een optimale bescherming tegen onder 
meer sneeuw en modder. 

11. ZIJDELINGSE BESCHERMSTRIPS
Bescherm uw Nieuwe Sandero tegen lichte 
aanrijdingen in het dagelijkse verkeer met knappe 
zijdelingse sierstrips.

12. SIERSTRIPS OP HET RADIATORROOSTER
Deze chroomafwerking voor het radiatorrooster 
geeft uw Nieuwe Sandero een sportieve, verfijnde 
toets tegen een handige prijs.

13. KOFFERBODEMNET
Met het bagagenet kunt u voorwerpen goed 
vastmaken in de koffer zodat ze niet gaan 
rondslingeren tijdens het rijden. Te bevestigen  
op de oorspronkelijke bevestigingspunten.

14. BAGAGENET ACHTER DE 
PASSAGIERSZETELS
Dit bagagenet biedt een extra opbergvak in 
de koffer en houdt kleine voorwerpen verticaal  
op hun plaats dankzij drie compartimenten.

15. WINDDEFLECTOREN 
Wanneer u met de ramen open rijdt, zorgen deze 
winddeflectoren vooraan voor een natuurlijke 
verluchting van het interieur van uw wagen en 
beschermen ze het interieur tegen regen.

16. FIETSDRAGER VOOR 
ZWANENHALSTREKHAAK 
Kies voor een fietsdrager op de trekhaak die kan 
kantelen en dus de toegang tot de koffer vrijhoudt.
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STALEN VELGEN 15” MET KLEINE 
SIERWIELDOPPEN ARGES

STALEN VELGEN 15” MET 
SIERWIELDOPPEN ARACAJU

STALEN VELGEN 15” MET 
SIERWIELDOPPEN GROOMY

ALU VELGEN 15” EMPREINTE

VELGEN

IJSWIT (369)

NIET-METAALKLEUR METAALKLEUR

ASBEIGE (HNK) ZWARTE NACRE (676) PLATINIUMGRIJS (D69) VUURROOD (B76)PERZISCH BLAUW (RPK)NAVYBLAUW (D42)

AFMETINGEN SANDERO

KOFFERINHOUD (dm3) (ISO 3832 norm)
Kofferinhoud 320

Achterbank neergeklapt 1 200

AFMETINGEN (mm)
A Wielbasis 2589

B Totale lengte 4058

C Overbouw vooraan 813

D Overbouw achteraan 656

E Spoorbreedte vooraan 1493

F Spoorbreedte achteraan 1476

G Vrije hoogte geladen min 163

H Totale hoogte leeg 1518

H1 Hoogte laaddrempel leeg 622

H2 Hoogte laadopening achteraan 761

J1 Breedte op schouderhoogte vooraan 1 387

J2 Breedte op schouderhoogte achteraan 1 393

K Knieruimte achteraan 144

L1 / L2 Totale breedte zonder/met buitenspiegels 1 733 / 1 994

L3 Binnenbreedte tussen wielkasten 1 005

M1 Hoogte vooraan onder dak 900

M2 Hoogte achteraan onder dak 880

O1 Breedte op ellebooghoogte vooraan 1 417

O2 Breedte op ellebooghoogte achteraan 1 436

Y1 Laadlengte (achter 2de zetelrij) 856
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STALEN VELGEN 16" 
MET SIERWIELDOPPEN STEPWAY

VELGEN STEPWAY

METAALKLEUR STEPWAY

ZWARTE NACRE (676) PLATINIUMGRIJS (D69) VUURROOD (B76) AZUURBLAUW (RPL)

AFMETINGEN STEPWAY

KOFFERINHOUD (dm3) (ISO 3832 norm)
Kofferinhoud 320

Achterbank neergeklapt 1 200

AFMETINGEN (mm)
A Wielbasis 2 590

B Totale lengte 4 081

C Overbouw vooraan 835

D Overbouw achteraan 656

E Spoorbreedte vooraan 1 490

F Spoorbreedte achteraan 1 481

G Vrije hoogte geladen min 207

H Totale hoogte leeg 1 559 / 1 618

H1 Hoogte laaddrempel leeg 798

H2 Hoogte laadopening achteraan 622

J1 Breedte op schouderhoogte vooraan 1 387

J2 Breedte op schouderhoogte achteraan 1 393

K Knieruimte achteraan 144

L1 / L2 Totale breedte zonder/met buitenspiegels 1 733 / 1 994

L3 Binnenbreedte tussen wielkasten 1 005

M1 Hoogte vooraan onder dak 900

M2 Hoogte achteraan onder dak 880

O1 Breedte op ellebooghoogte vooraan 1 417

O2 Breedte op ellebooghoogte achteraan 1 436

Y1 Laadlengte (achter 2de zetelrij) 856

NIET-METAALKLEUR STEPWAY

IJSWIT (369)
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UITRUSTING EN OPTIES

Sandero Ambiance Lauréate Stepway Stepway Plus

PRESENTATIE BUITENKANT
Bumpers voor- en achteraan Zwart Koetswerkkleur Koetswerkkleur Koetswerkkleur Koetswerkkleur
Buitenste deurgrepen Zwart Zwart Koetswerkkleur Zwart Zwart
Buitenspiegels Zwart Zwart Koetswerkkleur Koetswerkkleur Koetswerkkleur
15" stalen velgen met kleine sierwieldoppen Arges - - - -
15" stalen velgen met sierwieldoppen Aracaju - - - -
15" stalen velgen met sierwieldoppen Groomy - - - -
15" alu velgen Empreinte - - ¤ - -
16" stalen velgen met sierwieldoppen Stepway - - -
Pack Look Stepway : tweekleurige dakstaven zwart /  
gesatineerd chroom, bodembeschermers voor- en 
achteraan in gesatineerd chroom, striping Stepway op 
de voordeuren, zijschorten, hogere vrije hoogte

- - -

Metaalkleur - ¤ ¤ ¤ ¤

ZETELS EN INTERIEUR

Middenconsole Donker Carbon /  
Maangrijs

Donker Carbon /  
Maangrijs Donker Carbon Donker Carbon Donker Carbon

Omranding van de middenconsole Donker Carbon Donker Carbon Glanzend 
Metaalgrijs

Glanzend 
Metaalgrijs

Glanzend 
Metaalgrijs

Omranding van de verluchtingsmonden, de wijzerplaats 
en op de stuurwiel Donker Carbon Chroom Chroom Chroom Chroom

Stuurinleg - - Glanzend 
Metaalgrijs

Glanzend 
Metaalgrijs

Glanzend 
Metaalgrijs

Lederen stuurwiel en versnellingspok - - Comfortpack -
Binnenste deurgrepen in Glanzend Metaalgrijs - - -
1/3 - 2/3 neerklapbare achterbank
3 hoofdsteunen achteraan (centrale = komma) - - -
3 hoofdsteunen achteraan (centrale en zijdelingse = 
komma)

- - -

Stoffen zetelbekleding Sandero - - - -
Stoffen zetelbekleding Ambiance - - - -
Stoffen zetelbekleding Lauréate - - - -
Stoffen zetelbekleding met Stepway-opschrift - - -
Lederen zetelbekleding - - - - ¤

ACTIEVE EN PASSIEVE VEILIGHEID
ABS met remhulpsysteem
Dynamische stabiliteitsregeling ESP met 
antislipsysteem ASR
Bestuurdersairbag en ontkoppelbare passagiersairbag
Zijdelingse airbags vooraan
In de hoogte regelbare veiligheidsgordels - - -
Isofix bevestigingssysteem voor kinderstoel op de 
zijdelingse plaatsen achteraan
Bandenopblaaskit
Reservewiel ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Sandero Ambiance Lauréate Stepway Stepway Plus

BESCHERMING VAN DE WAGEN
Startblokkeersysteem

RIJGEDRAG EN CONTROLESYSTEMEN
Stuurbekrachtiging
Boordcomputer (7 functies) - - -
Geluidsalarm bij niet-gesloten deuren Bestuurder / 
Passagier
Aanduiding en geluidssignaal bij het niet vastklikken van 
de bestuurdersgordel
Snelheidsregelaar en -begrenzer - - Comfortpack -
Parkeerhulpsysteem achteraan - - Comfortpack -

ZICHTBAARHEID
Mistkoplampen - -
Verwarmde achterruit met ruitenwisser
Van binnenuit, handmatig regelbare buitenspiegels - -
Elektrische en verwarmde buitenspiegels in 
koetswerkkleur

- - -

COMFORT
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening -
Elektrische ruiten vooraan -
Elektrische ruiten achteraan - - Comfortpack -
Plafondlampje vooraan
12V-aansluiting
Rokerskit (wegneembare asbak / sigarenaansteker)
In de hoogte regelbaar stuurwiel - - -
In de hoogte regelbare bestuurderszetel - - -
Verwarming en ventilatie met 4 snelheden

Manuele airconditioning - Pack Airco + 
Radio

Pack Airco + 
Média-Nav

Pack Airco + 
Radio

Gesloten handschoenkastje
Kofferverlichting -

MULTIMEDIA
2 luidspeekers vooraan / achteraan (1) -
Plug & Radio: radio CD-MP3, Jack-aansluiting, USB, 
Bluetooth® en bediening aan het stuur

- ¤ / Pack Airco + 
Radio

¤ / Pack Airco + 
Radio

-

Media-Nav: geïntegreerde navigatiesysteem met 
touchscreen, radio, Jack-aansluiting, USB, Bluetooth® en 
bediening aan het stuur (Benelux Kaart)

- -
¤ / Pack Airco + 

Média-Nav
-

Europa Kaart - - ¤ - ¤

PACKS
Pack Airco + Radio : airconditioning en radio CD-MP3, 
Bluetooth®, Jack-aansluiting, USB en bediening aan 
het stuur

- ¤ - ¤ -

Pack Airco + Media-Nav : airconditioning en 
geïntegreerd navigatiesysteem met touchscreen, radio, 
Jack-aansluiting, USB en Bluetooth® (Benelux Kaart)

- - ¤ -

Comfort Pack : snelheidsregelaar en -begrenzer, 
parkeerhulpsysteem achteraan, elektrische ruiten 
achteraan en lederen stuurwiel

- - ¤ -

(1) verplicht met Plug & Radio of Media-Nav

Serie ¤ Optie - Niet beschikbaar
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MOTOREN
SANDERO STEPWAY

1.2 16V 75 TCe 90 dCi 75 dCi 90 TCe 90 dCi 90
Brandstof Benzine Benzine Diesel Diesel Benzine Diesel
Type versnellingsbak Manueel Manueel Manueel Manueel Manueel Manueel
Milieunorm Euro5 b+ Euro5 b+ Euro5 b+ Euro5 b+ Euro5 b+ Euro5 b+
Cilinderinhoud (cm3) 1 149 898 1 461 1 461 898 1 461
Fiscale PK 6 5 8 8 5 8
Boring & Slag (mm) 69 x 76,8 72,2 x 73,1 76 x 80,5 76 x 80,5 72,2 x 73,1 76 x 80,5
Aantal cilinders 4 3 4 4 3 4
Volumetrische verhouding 9,8 9,5 15,5 15,5 9,5 15,5
Aantal kleppen 16 12 8 8 12 8
Vermogen KW (pk) bij (tr / min) 55 (75) bij 5 500 66 (90) bij 5 250 55 (75) bij 4 000 66 (90) bij 3 750 66 (90) bij 5 000 66 (90) bij 3 750
Max. koppel Nm 107 bij 4 250 135 bij 2 500 200 bij 1 750 220 bij 1 750 135 bij 2 500 220 bij 1 750

Injectie Type Indirect 
Multipoint

Indirect 
Multipoint Direct met Common Rail Direct met Common Rail Indirect 

Multipoint Direct met Common Rail

Luchttoevoer Lucht Turbocompressor Turbocompressor Turbocompressor Turbocompressor Turbocompressor
Katalysator Serie Serie Serie Serie Serie Serie
Roetfilter (FAP) - - Serie Serie - Serie

VERSNELLINSBAK
Aantal versnellingen 5 5 5 5 5 5
Snelheid (km/u) bij 1 000 tr/min : in 1ste / in 2de / in 3de 6,78 / 12,33 / 18,13 6,78 / 12,91 / 20,48 9,63 / 18,34 / 29,10 9,63 / 18,34 / 29,10 6,88 / 13,11 / 20,8 8,69 / 16,56 / 26,27
Snelheid (km/u) bij 1 000 tr/min : in 4de / in 5de 24,53 / 31,77 27,96 / 38,29 39,73 / 54,41 39,73 / 54,41 28,40 / 38,89 35,88 / 49,13

STUURINRICHTING
Stuurinrichting Hydraulische Hydraulische
Draaicirkel tussen voetpaden (m) 10,68 10,68 10,68 10,68 10,5 10,5
Aantal stuuromwentelingen 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

OPHANGING

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

Pseudo Mc-Pherson met driehoekige draagarm / 
Achteras in H-vorm met vervormbaar profiel en met 

geprogrammeerde zuivering - Schroefveren

BANDEN
Standaardvelgen 6J15 6J15 6J15 6J15 6J16 6J16
Standaardbanden vooraan / achteraan 185 / 65 R15 185 / 65 R15 185 / 65 R15 185 / 65 R15 205 / 55 R16 205 / 55 R16

REMMEN
ABS / AFU Serie Serie Serie Serie Serie Serie
Elektronische remverdeling Serie Serie Serie Serie Serie Serie
ESP (Dynamische stabiliteitsregeling) Serie Serie Serie Serie Serie Serie
Geventileerde schijven (GS) diameter (mm) x dikte (mm) (GS) 258 / 22 (GS) 258 / 22 (GS) 258 / 22 (GS) 258 / 22 (GS) 258 / 22 (GS) 258 / 22
Achteraan : trommel (T) / Ø (duim) (T) / 8 (T) / 8 (T) / 8 (T) / 8 (T) / 8 (T) / 8

PRESTATIES
Aërodynamica SCx (m2) 0,88 0,88 0,88 0,88 0,91 0,91
Topsnelheid (km/u) 156 175 164 173 168 167
0 tot 100 km/u (s) 14’’50 11’’10 14’’60 12’’10 11’’10 11’’80
400 m  / 1000 m vanuit stilstand (s) 19’’40 / 36’’20 17’’50 / 32’’80 19’’60 / 36’’00 18’’50 / 33’’90 17"50 / 33’’10 18"20 / 33’’80

VERBRUIK (1)

CO2 (g / km) 135 116 99 99 124 105
Categorie CO2 / Verbruik C B B B B B
Stadscyclus (l/100 km) 7,6 6,7 4,3 4,3 6,6 4,6
Wegcyclus (l/100 km) 4,9 4,3 3,5 3,5 4,7 3,7
Volledige cyclus (l/100 km) 5,8 5,0 3,8 3,8 5,4 4
Brandstoftank (l) 50 50 50 50 50 50

GEWICHTEN (kg)
Rijklaar rijgewicht (zonder opties en met bestuurder) 1 016 1 037 1 108 1 108 1 098 1 158
Hoogst toegelaten gewicht 1 500 1 500 1 590 1 590 1 550 1 600
Hoogst toegelaten gewicht van de sleep 2 250 2 300 2 350 2 350 2 340 2 390
Laadvermogen (2) 559 558 557 557 527 517
Aanhanger met remmen / zonder remmen 750 / 505 780 / 515 760 / 550 760 / 550 790 / 545 790 / 575

(1) Verbruik en emissies volgens het toepasselijke reglemente. (2) Laadvermogen gegevens met minimale uitrusting. 
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Dacia
Een mooie, betrouwbare en betaalbare wagen,
is dit mogelijk?

Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken (Oktober 2013). 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 officiële 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.  **Verbruik en emissies gehomologeerd volgens het toepasselijke reglement. 

JA, BIJ DACIA… We waren er als eerste merk 

van overtuigd dat ook een betaalbare wagen 

aantrekkelijk, veilig en kwalitatief kon zijn. En iets 

zegt ons dat we gelijk hadden. De betrouwbaarheid, 

robuustheid en toegankelijkheid van onze modellen 

worden vandaag de dag erkend door de pers onze 

modellen zijn met tal van internationale prijzen 

bekroond. Dacia breidt uit en stelt vandaag nieuwe 

modellen voor die nog altijd even betrouwbaar 

en economisch zijn en die tegelijk verbazen door 

hun moderne en unieke design. Ze meten zich ook 

intelligente en nuttige technologieën aan.  

Naar goede gewoonte hebben de wagens van  

Dacia geen gebrek aan ruimte en bieden ze royaal 

plaats aan passagiers en hun bagage. Het succes  

van Dacia steunt op een eenvoudige vaststelling:  

het is niet omdat je van je auto houdt en 

hem ook nodig hebt dat je er ook heel je 

budget aan wil besteden. Voor de nieuwe 

Dacia’s is dit nog meer het geval. 

ALS MERK VAN DE RENAULT-GROEP steunt Dacia 

op technische oplossingen die hun efficiëntie en 

betrouwbaarheid al ruimschoots hebben bewezen. 

Zo kan het merk drie jaar of 100 000 km* garantie 

en erg lage gebruikskosten naar voren schuiven. 

De verantwoordelijke en maatschappelijk bewuste 

wagens van het Dacia-gamma stellen alles in het 

werk om hun impact op het milieu te verkleinen.  

Ze worden gebouwd in gecertificeerde  

fabrieken en zijn voor 85% recycleerbaar.  

De TCe 90-benzinemotor en de dCi-diesels 

stoten minder dan 120 g/km CO2 uit  en 99 g/km 

CO2 uit respectievelijk**. Als bewijs dragen deze 

motoren trots het Dacia eco2-label, een teken 

van ons ecologische engagement. Ook daarvan 

zijn we namelijk overtuigd: de impact op het 

milieu beperken mag geen kwestie van prijs zijn. 

Wie slim koopt, koopt nu meer dan ooit Dacia! 
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(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 e

G e e f  v o o r r a n g  a a n  v e i l i g h e i d
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