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ПРИКЛЮЧЕНСКИ  
ДУХ
Един поглед и вече сте напълно завладени от новата Dacia Sandero Stepway. 
Динамичната предна част, агресивните джанти, новите защитни кори и високият 
пътен просвет ѝ придават енергичен и солиден облик на автентичен кросоувър. 
Новият Y-образен светлинен подпис с LED фарове разширява предната част и 

засилва SUV характера ѝ. Автоматичното включване на светлините и чистачките 
осигурява по-добра видимост. Sandero Stepway – приключенецът, който се адаптира 
към всички ваши хоризонти.
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ДОБРЕ ЗАМИСЛЕН
КОМФОРТ
Цялата технология, от която имате нужда: отключете автомобила си без усилие, 

благодарение на картата „Свободни ръце“ и се насладете на стилния нов интериор. 

Хромирани елементи, специална тапицерия с оранжеви декоративни детайли, 

регулиране на седалката и волана във височина и дълбочина, регулируеми 

подглавници, електрическа ръчна спирачка, подобрено пространство за съхранение, 

които осигуряват необходимия комфорт. Свържете смартфона си безжично и 

управлявайте любимите си приложения на 8-инчовия сензорен екран. Командните 

бутони, разположени в обсега на ръката ви, осигуряват максимално лесен достъп до 

всички функции. Всичко е ясно.







ДОСТАТЪЧНО МЯСТО 
ЗА ВСИЧКО, 
КОЕТО ЖЕЛАЕТЕ

DACIA SANDERO STEPWAY

Новата Dacia Sandero Stepway ви помага да избягате от натоварения градски живот, 
благодарение на просторния модуларен багажник, в който може да поберете 
необходимия багаж за вашето ново пътуване. За да го направите, сгънете седалките с 
едно движение, регулирайте товарния капацитет според нуждите си и изживейте 
множество незабравими моменти.

Благодарение на новата модулна система, трансформирате лесно покривните релси в 
напречни, за да поставите кутия за багаж, стойка за велосипеди или багажник за ски. 
Готови ли сте за нови преживявания? Сега е моментът. 



НЕПОВТОРИМ   

DACIA SANDERO

СПЪТНИК В ГРАДА







СИЛАТА
НА НАЙ-ВАЖНОТО
Насладете се на напълно обновения дизайн на новата Dacia Sandero, съчетание от 
стабилност и динамични линии: просто въздействаща. Y-образният светлинен подпис 
в предната и в задната част на автомобила символизира дизайн със силна и 
съвременна идентичност. С късите LED светлини видимостта е по-добра от всякога 
през тъмната част от денонощието. 

Духът на Sandero еволюира и е с повече стил в детайлите: доказателство за това са 
елементите на страничните огледала, които подхождат на цялостния екстериор на 
автомобила. Преработената им форма предлага оптимална аеродинамика и 
допринася за намаляване на шума за пътниците в автомобила.

DACIA SANDERO 



НАЙ-НЕОБХОДИМОТО 

DACIA SANDERO

ПОД РЪКА
Светът се променя, а с него и вашите потребности, затова новата Dacia Sandero е с 

преобразен интериор: оптимизиран комфорт, по-качествени материали, обновен 

дизайн и лесни за използване технологии.

Още с влизането чрез автоматично отваряне от разстояние вие сте посрещнати в 

приветлив и съвременен свят. Новото панорамно табло се отличава с елегантност и 

ефективност. Насочено към водача, то улеснява достъпа до всички функции: нови 

интуитивни бутони за управление на климатика, интегриран 8-инчов екран – с 

навигация и безжично репликиране на приложенията от смартфона ви, паркинг 

сензори в предната част, които ви предупреждават при доближаване на препятствие, 

и регулиране на волана във височина и дълбочина. Електрическата ръчна спирачка е 

изключително практична в ежедневието. Новата Dacia Sandero се фокусира върху 

най-необходимото.







КОНТРОЛ  

DACIA SANDERO 

НАД ПРОСТРАНСТВОТО 
Новата Dacia Sandero знае как да се адаптира идеално към вашия живот. Моделът 
определено разполага с необходимите ресурси, благодарение на големия си 
багажник и сгъваемата задна седалка, за да регулирате пространството според 
нуждите си. Dacia Sandero предлага и повече място за съхранение: поставки за чаши, 
ниша за багаж във вратите, затворена жабка или дори конзола с подлакътник, 
идеално отговарящи на вашите организационни потребности в оживения град.

Подарете си оптимален комфорт с по-голяма широчина за раменете на водача и 
удобство в областта на коленете за пътниците на задната седалка. Новата Dacia 
Sandero със сигурност притежава несравним усет за гостоприемство.



DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

СИГУРНОСТ 
ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ
За Dacia е изключително важно постоянно да подобрява сигурността на автомобилите си и особено тази на пътниците. С активен спирачен асистент, система при потегляне по 

наклон, шест стандартни въздушни възглавници и сигнализация при наличие на обект в сляпата точка можете да се отпуснете. Новите Dacia Sandero и Sandero Stepway ви предлагат 

най-важното за едно спокойно шофиране.

Активен спирачен асистент. Понякога концентрацията и бързите реакции не са 

достатъчни. Разчитайте на новата Dacia Sandero, за да предотвратите сблъсък. 

Автоматичните спирачки отчитат рисковете при евентуален сблъсък. Ако не реагирате 

изобщо или не реагирате достатъчно бързо, системата активира и оптимизира 

спирането.

Сигнализация при наличие на обект в сляпата точка. Трудно е да проследявате 

движението при смяна на пътните ленти. Оборудвана с предни и задни сензори, 

вашата нова Dacia Sandero ви предупреждава за всеки риск от сблъсък с друго 

превозно средство отстрани или отзад.



DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

Паркинг асистент с преди и задни сензори и камера за заден ход. Всяко място за 

паркиране в града е възможно, дори и най-тясното. Още от първата маневра ще бъдете 

спечелени от асистента, който ви предупреждава чрез звуков и визуален сигнал и за 

най-малкото препятствие, намиращо се пред или зад автомобила.

Асистент при потегляне по наклон. Край на стреса при потегляне нагоре! Тази 

функция незабавно предотвратява задния ход на автомобила, когато освободите 

педала на спирачката. Няма нужда да прибягвате към ръчната спирачка за помощ, 

маневрирането става изключително лесно.



ТАСОВЕ

И ДЖАНТИ

ЦВЕТОВЕ 

15" SORANE 

ДЖАНТА 16" AMARIS

16" SARIA 

ДЖАНТА 16" MAHALIA **

(1) Цветове неметалик.

(2) Цветове металик.

* Предлага се само със Sandero.

** Предлага се само със Stepway.

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

ЛЕДНИКОВОБЯЛ (1)

СИВ ХАЙЛЕНД (2)

ЧЕРВЕН ФЮЖЪН (2)

СИН МЕТАЛ (2)

СИВ „КОМЕТА“ (2)

БИСЕРНОЧЕРЕН (2)

СИВ ЛУНЕН КАМЪК 

ОРАНЖЕВ „АТАКАМА“ (2)**

15" ELMA 



DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

РАЗМЕРИ
SANDERO
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SANDERO STEPWAY

SANDERO
3БАГАЖНИК (в дм  – Стандарт VDA)

Обем на багажник mini (ISO 3832) 328
Обем на багажник maxi (ISO 3832) 1.108
Обем под повдигнат под (ISO 3832) 78

SANDERO 
STEPWAY

3БАГАЖНИК (в дм  – Стандарт VDA)
Обем на багажник mini (ISO 3832) 328
Обем на багажник maxi (ISO 3832) 1.108
Обем под повдигнат под (ISO 3832) 78



АКСЕСОАРИ
DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

1.

2.

6.5.4.

3.

1 .  Алуминиеви покривни рейки SANDERO. 

Профилирани, лесни и бързи за монтиране, те са 

идеални за транспортиране на стойка за велосипеди, 

багажник за ски или кутия за багаж и за увеличаване на 

товарния капацитет на автомобила.

2. Текстилни стелки Premium и осветени прагове за 

предните врати. Възползвайте се от най-високото 

качество на текстилните стелки Premium на SANDERO, 

които ще предпазват вашия интериор със стил.                 

А праговете за вратите (продават се в комплект по два) 

създават по-добро усещане при влизане със своя 

светлинен щрих.

3. Подлакътник на седалката. За оптимизиран 

комфорт на водача използвайте този регулируем по 

височина, подвижен и повдигащ се подлакътник.

4. Антена тип „акула“. Внесете съвременност с тази 

компактна антена, идеално интегрирана в линията на 

вашия автомобил.

5. Комплект теглич, демонтируем без инструменти. 

Благодарение на лесно демонтируемата без инстру-

менти сфера, естетичният вид на вашия автомобил се 

запазва. Препоръчва се за честа употреба.

6. Комплект теглич тип „лебедова шия“.  От 

съществена необходимост за теглене или пренасяне на 

вашето оборудване при пълна безопасност, като стойка 

с велосипеди, ремарке, лодка, каравана, професио-

нално оборудване и др.
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1.

4. 5. 6.

3.

2.

1. Модулна защита за багажника Easyflex. 

Покрийте цялото товарно пространство, за да 

транспортирате обемисти предмети. Мулти-

функционална и водоустойчива, тя се сгъва и 

разгъва с лекота и се адаптира спрямо положе-

нието на задните седалки, дори когато те са 

сгънати.

2. Праг за багажника от неръждаема стомана. 

Облечете и защитете задната броня с този 

практичен, естетичен аксесоар по мярка. Със своето 

релефно покритие той придава елегантност и 

стабилност на задната част на вашия автомобил.

3. Корито за багажника. Инсталира се бързо, като 

се адаптира към формата на багажника и 

ефективно защитава оригиналната облицовка с 

високите си ръбове.  Полутвърд,  лесен за 

изваждане и почистване.

4. Долни защити на вратите. Подчертайте 

солидния стил на вашия автомобил,  като 

същевременно предпазите ръбовете на вратите му.

5. Предни и задни калобрани.  Въоръжете 

ефективно долната част на автомобила срещу 

пръски вода, кал и песъчинки.

6. Гумени стелки с висок ръб. Тези стелки с висок 

ръб, специално проектирани за вашия автомобил, 

правят пода на интериора водоустойчив. Лесни за 

поддръжка, те се закрепват бързо с помощта на 

щипките за сигурност, предоставени за тази цел.
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ШОФИРАЙТЕ, ПЪТУВАЙТЕ, 
НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ, 
ТОВА Е ДУХЪТ НА DACIA!

Всички автомобили Dacia са създадени по една и съща формула: модели със 

затвърден и стилен дизайн без излишни елементи, оборудвани с най-надеждните 

технологии и на най-достъпни цени. Идеална комбинация от лекота, прозрачност и 

щедрост. От избора на модел, минавайки през цената и стигайки до поддръжката, 

всичко е видимо и ясно с Dacia. Карайки Dacia, можете да бъдете сигурни, че сте 

направили правилния избор. Избрали сте качеството, надеждността, модерния 

дизайн и комфорта на една справедлива цена. Това е вашата възможност да се 

сдобиете с нов автомобил, отговарящ на всичките ви нужди и желания. Избирайки 

Dacia вие получавате най-доброто съотношение качество-цена. Със спестения 

бюджет бихте могли да отидете на почивка или да направите подарък на любим 

човек. С Dacia можете да отидете където пожелаете и да направите каквото поискате.



НОВИТЕ 
DACIA SANDERO  
& SANDERO STEPWAY, 
ПРОСТО РАЗПОЛАГАТ 
С НАЙ-ВАЖНОТО





www.dacia.bg

АВТОРИ НА ФОТОГРАФИИТЕ: M. JONES, CREAM, POINT ZÉRO - CHRISTELLE MÉTIVIER & ARMIN EROES, ARCHITECTES, TWIN GROUP, © RENAULT MARKETING 3D-COMMERCE, 
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Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на нейното издаване. Документът е изготвен въз основа на предварителни серии и прототипи. Като част от политиката за постоянно усъвършенстване 

на продуктите Dacia си запазва правото във всеки един момент да внася изменения в описаните и представените спецификации, автомобили и аксесоари. Дилърите на Dacia се уведомяват за тези изменения възможно най-бързо.  В зависимост от 

държавите, където Dacia развива търговска дейност, някои версии могат да се различават и определено оборудване (по стандарт, по избор или като аксесоар) може да не бъде налично. Моля, свържете се с вашия местен дилър, за да получите възможно най-

актуална информация. Поради ограниченията на полиграфията, възпроизведените в настоящия документ цветове могат да се различават в малка степен от действителните цветове на боята на автомобила или на материите на вътрешното оборудване. 

Всички права са запазени. Забранено е възпроизвеждането под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин на цялата или на част от настоящата публикация без предварителното писмено съгласие на Dacia.

Dacia препоръчва 


