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STYL V SOULADU 
S VAŠÍ IMAGE
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DACIA SANDERO A SANDERO STEPWAY

DISKY A OZDOBNÉ KRYTY KOL
FINÁLNÍ DOTEK, KTERÝ DOLADÍ 
DOKONALÝ VZHLED

Moderní design a bezpečnost bez kompromisů. 
Buďte nároční a rozhodněte se pro exkluzivní disky 
Dacia, které nabízejí vždy něco navíc.

1. Ozdobný kryt kola 15" FLEXWHEEL SORANE
Kompatibilní s modelem Sandero

2. Ozdobný kryt kola 16" FLEXWHEEL
SARIA SVĚTLE ŠEDÝ
Kompatibilní s modelem Sandero

3. Ozdobný kryt kola 16" FLEXWHEEL
SARIA TMAVĚ ŠEDÝ
Kompatibilní s modelem Sandero Stepway

4. Hliníkový disk 16” Amaris
Kompatibilní s modelem Sandero

5. Hliníkový disk 16” Mahalia
Kompatibilní s modelem Sandero Stepway

OSOBITÝ STYL  
DOPŘEJTE SI SPORTOVNÍ 
ZÁŽITEK

S našimi designovými prvky přidáte do svých 
každodenních jízd zábavu a dynamiku.

1. Ochranné boční lišty dveří. Zdůrazněte robustní 
styl vašeho vozu černými bočními lištami dveří.

2. Přední a zadní zástěrky. Vybavte spodní část 
karoserie ochranným štítem proti stříkající vodě, 
blátu a odletujícím kamínkům. 

3. 4. Dekorace kapoty. Buďte sami sebou a dejte 
to všem jasně najevo. Dopřejte vašemu vozu 
jedinečnost.

5. Střešní spojler. Podtrhněte atraktivní a sportovní 
vzhled svého vozu a ještě více zvýrazněte jeho 
odlišnost.

6. Shark anténa. Dokonale ladí s liniemi vašeho 
nového vozu a jeho moderním duchem.

1.

2.

3. 4. 5.

DESIGN EXTERIÉRU

1.

2.

3.

6.5.4.
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POHODLÍ, 
KTERÉ 
ZJEDNODUŠÍ 
ŽIVOT

DACIA SANDERO A SANDERO STEPWAY 
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POHODLÍ V KABINĚ VOZU
SPOKOJENOST CESTUJÍCÍCH  
NA PRVNÍM MÍSTĚ

Pohodlí v kabině umocní důmyslné doplňky, které 
promění cestování ve skutečný zážitek 

1. Bezdrátová indukční nabíječka na smartphone 
do středové konzole. Ideální pro bezdrátové 
nabíjení vašeho mobilního telefonu během řízení. 
100% pohodlí a snadné použití.

2. Věšák za opěrku hlavy. Nepostradatelný 
pomocník pro šetrné zavěšení oděvů na zadní stranu 
předního sedadla. Lze jednoduše upevnit i sejmout, 
což jej předurčuje ke snadnému každodennímu 
použití.

3. Sklopný stolek za přední sedadla. Začtěte se 
do knížky, dejte si něco dobrého, nebo si odložte 
láhev s pitím do integrovaného držáku. Pak stolek 
jednoduše sklopte, nebo jej vyměňte za háček pro 
zavěšení nákupní tašky.

4. Přední loketní opěrka. Výškově nastavitelná 
a polohovatelná sklopná loketní opěrka je navržena 
pro optimální pohodlí řidiče.

5. Sluneční clony - zadní boční okna. Zatemňující 
clona zvýší pohodlí uvnitř vozidla a zajistí vám 
optimální ochranu proti slunečním paprskům.

6. Potahy předních a zadních sedadel. Jsou šité na 
míru, s intuitivním systémem uchycení, snadno se 
navlékají a čistí. 

POHODLÍ A OCHRANA

ELEGANCE, KTERÁ CHRÁNÍ

Ochraňte si svůj nový vůz Dacia Sandero nebo 
Stepway ve vlastním stylu. Třeba vnitřními 
osvětlenými kryty předních prahů dveří nebo 
textilními koberci.

1.2. Textilní koberce Premium a osvětlené kryty 
předních prahů dveří. Spolehněte se na vysokou 
kvalitu textilních koberců Premium SANDERO 
a SANDERO STEPWAY, které účinně ochrání 
podlahu vozu. Vnitřní osvětlené kryty předních 
prahů dveří pak zpříjemní nastupování do vozu a 
částečně chrání karoserii vozu před poškrábáním.

3.4. Textilní koberce Comfort a kryty předních 
prahů dveří. Podlahu kabiny spolehlivě ochráníte 
na míru šitými textilními koberci. Elegantní vnitřní 
kryty předních prahů dveří s nápisem SANDERO 
nebo SANDERO STEPWAY, které jsou snadné na 
montáž i údržbu, zajistí ochranu prahů dveří před 
opotřebením.
 
5. Gumové koberce s vysokými okraji. Chraňte 
podlahu kabiny pomocí koberců s vysokými okraji. 
Jsou navržené speciálně pro váš vůz, vodotěsné, 
snadno upevnitelné pomocí bezpečnostních klipsů 
a nenáročné na údržbu.

OCHRANA KABINY VOZU
DACIA SANDERO A SANDERO STEPWAY

1.

2.

3.

5.4. 6.

1.

5.4.3.

1. 2.
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ORGANIZACE INTERIÉRU
VŠECHNO NA SVÉM MÍSTĚ

Praktická a funkční výbava Dacia vám pomůže 
zorganizovat prostor vozidla.

1. Dělicí mříž. Robustní přepážka mezi 
zavazadlovým prostorem a kabinou vozidla, 
praktická při převozu vašeho domácího mazlíčka 
nebo většího nákladu.

2.3. Sítě zavazadlového prostoru. Velmi užitečné 
řešení pro udržení malých předmětů uvnitř 
zavazadlového prostoru v horizontální (2) nebo 
vertikální (3) poloze.

3. Piknikový koš. Nakupujte stylově. Své pikniky si 
bez něj brzy nebudete umět představit.

4. Organizér zavazadlového prostoru. S tímto 
flexibilním organizérem zůstanou vaše věci během 
cesty tam, kde mají být.

POHODLÍ A OCHRANA

1.

4.3.2.

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
KOMFORT A OCHRANA

Abyste co nejlépe ochránili zavazadlový prostor 
svého nového vozu, vybavte jej příslušenstvím,  
které spojuje design s odolností.
 

1. Ochrana zavazadlového prostoru Easyflex. 
Při přepravě objemných věcí lehce zakryjte celý 
zavazadlový prostor. Víceúčelová ochrana Easyflex 
je odolná proti vodě a jednoduše se skládá 
a rozkládá tak, aby se uzpůsobila poloze zadních 
sedadel, i pokud jsou sklopená. Flexibilní a rolovací 
část tohoto produktu ochrání i hranu zavazadlového 
prostoru na vašem voze.

2. Vana zavazadlového prostoru. Rychle se 
instaluje, neboť je vytvarována přesně podle 
zavazadlového prostoru. Vysoké okraje účinně 
chrání původní koberec. Celou vanu lze snadno 
vyjmout i čistit.

3. Ochrana hrany zavazadlového prostoru. Stejně 
praktický jako estetický doplněk, který dokonale 
doladí design zadního nárazníku a ochrání ho před 
opotřebením. Je vyroben z kartáčované oceli, která 
zajišťuje nejen atraktivní vzhled, ale i potřebnou 
pevnost.

4. 5. Koberce zavazadlového prostoru SANDERO 
a SANDERO STEPWAY. Zavazadla, nákupy, 
vybavení pro volný čas. Zavazadlový prostor vašeho 
vozu musí po celý rok zvládat maximální zátěž. 
Zabezpečte mu stálou ochranu na míru navrženými 
koberci z odolných materiálů.

DACIA SANDERO A SANDERO STEPWAY 

1.

5.4.3.

1. 2.
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PROŽÍVEJTE 
 SVÉ CESTY 
NAPLNO

DACIA SANDERO A SANDERO STEPWAY 
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TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ
POVZBUĎTE SVOU TOUHU  
PO DOBRODRUŽSTVÍ

Žádná omezení při vašem úniku před všedností! 
Pořádná zábava začíná s dokonale praktickým 
a bezpečným vybavením.

1. Nosič jízdních kol Coach na tažné zařízení. 
Nejpraktičtější a nejbezpečnější nosič pro přepravu 
až tří kol, který rychle a bez seřizování připevníte 
na tažné zařízení. Lze ho sklopit tak, že zavazadlový 
prostor zůstává stále přístupný, i pokud jsou 
naložena kola.

2. Tažné zařízení demontovatelné bez nářadí. Díky 
kulovému čepu, který lze jednoduše odmontovat 
bez nářadí, není nijak narušen vzhled vašeho vozu. 
Je ideální i pro časté použití.
 
3. Tažné zařízení labutí krk. Nepostradatelný 
pomocník pro bezpečné tažení nebo převoz 
vybavení, jako je nosič jízdních kol, přívěs, loď, 
karavan nebo profesionální výbava.

STŘEŠNÍ NOSIČE
VYBAVTE SE NA OBJEVOVÁNÍ

Naše nabídka střešních nosičů je důkazem velkého 
smyslu pro praktičnost: pro každý váš koníček 
nabízíme ideální přepravní řešení.

1. Modulární měkký střešní box. Je ušit z pružného 
a vodě odolného plátna a vybaven úchytnými 
popruhy. Umožňuje bezpečně převážet až 340 litrů 
nákladu.

2. Střešní box pevný. Je praktický a robustní, 
s atraktivním designem, a samozřejmě 
uzamykatelný. Zvětšete úložný prostor svého vozu 
a cestujte bez kompromisů.
 
3. Nosič jízdního kola na střešní tyče.  
Umožňuje jednoduše a naprosto bezpečně 
převážet vaše jízdní kolo, instaluje se bez jakéhokoli 
seřizování.

4.5. Střešní tyče SANDERO a SANDERO STEPWAY. 
Chytré řešení pro zvýšení nákladní kapacity vozidla. 
Pevné díky speciálnímu profilu, snadno a rychle se 
montují, a proto jsou ideální pro upevnění nosiče na 
jízdní kolo či lyže nebo střešní box.

6. Nosič lyží. Převážejte lyže a snowboardy naprosto 
bezpečně na střeše svého vozu. Dá se jednoduše 
namontovat a používat za každého počasí

DACIA SANDERO A SANDERO STEPWAY PŘEPRAVA

1.

3. 4.

1.

5. 6.

3.

2.

2.
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ZŮSTAŇTE  
V KLIDU  
ZA VŠECH 
OKOLNOSTÍ

DACIA SANDERO A SANDERO STEPWAY 
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SNĚHOVÉ ŘETĚZYASISTENTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOST

MANÉVRUJTE MRKNUTÍM OKA

Získejte kontrolu nad řízením a vybavte svůj vůz 
nástroji pro detekci překážek. Rychle si je osvojíte, 
a parkování bude hračka.

1. Přední a zadní parkovací senzory. Nezbytné pro 
plynulé parkování, upozorní vás na každou překážku 
vpředu nebo vzadu.

2. Zadní parkovací kamera. Užijte si pohodlí při 
parkování. Jakmile zařadíte zpátečku, zobrazí se vám 
na displeji navigace obraz z kamery na zádi vozu.

OCHRANA A BEZPEČÍ

Zajistěte pohodlí všech, na kterých vám záleží, 
i bezpečnost svého vozu.

1. Alarm. Díky vnější i vnitřní ochraně a imobilizéru 
zjistí všechny pokusy o otevření a vniknutí do vozu, 
pohyb v úložném prostoru či pohyb vozu.

2. Dětská sedačka Isofix. Praktická a bezpečná, 
s jednoduchou a rychlou instalací.

VYDEJTE SE BEZ OBAV NA CESTU 

Klimatické podmínky jsou stále více 
nepředvídatelné. S dobrou výbavou vás mráz  
ani sníh nemohou zaskočit.

DACIA SANDERO A SANDERO STEPWAY BEZPEČNÁ JÍZDA

1.

2.

1.

2.

1. 3.2.

1. Sněhové řetězy Polaire Steel Sock. Pro 
maximální bezpečnost a optimální přilnavost 
v zimních podmínkách. Rychlé a jednoduché 
nasazení díky intuitivní montáži a kompaktní 
velikostí. Vše, co potřebujete pro bezpečnou jízdu.

2. Sněhové řetezy Standard - 9 mm. Jednoduše se 
používají, zaručují bezpečnost, přilnavost a jistotu  
při řízení i v extrémních podmínkách.

3. Sněhové návleky. Nezbytné minimum pro jízdu 
na zasněžených silnicích! Jsou lehké, nasazují se 
rychleji než klasické sněhové řetězy a umožní 
vašemu vozu bezpečnou a plynulou jízdu po lehce 
zasněžených silnicích.
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Reference Sandero Access Sandero Essential Sandero Comfort
Sandero Stepway 

Essential
Sandero Stepway 

Comfort
DESIGN      
EXTERIÉR
Shark anténa 82 01 731 020 • • • • •
Dekorace kapoty 82 01 739 804 • • • • •
Střešní spojler 82 01 736 344 • • • • •

DISKY
Plechový disk Flex 6 J 15" 4 40 40 30 004 19R • • • - -
Plechový disk Flex 6,5 J 16" 4 45 40 30 085 31R • • • • •
Plechový disk Flex 6,5 J 16" 4 45 40 30 061 03R • • • • •
Ozdobný kryt kola 15" FLEXWHEEL SORANE 40 31 525 72R • • • - -
Ozdobný kryt kola 16" FLEXWHEEL SARIA - světle šedý 40 31 561 36R • • • - -
Ozdobný kryt kola 16" FLEXWHEEL SARIA - tmavě šedý 40 31 527 42R - - - • •
Hliníkový disk Amaris 6,5 J 16" 4 45 40 30 091 86R • • • - -
Hliníkový disk Mahalia 6,5 J 16" 4 45 STW 40 30 040 26R - - - • •
Středová krytka DACIA - šedá s čeným pozadím 40 31 570 62R • • • • •
Bezpečnostní šrouby disků - 4 kusy 82 01 724 187 • • • • •

INTERIÉR
Vnitřní kryty předních prahů dveří s nápisem SANDERO 77 11 945 453 • • • - -
Vnitřní kryty předních prahů dveří s nápisem STEPWAY 77 11 945 454 - - - • •
Vnitřní osvětlené kryty předních prahů dveří s nápisem SANDERO 77 11 945 458 • • • - -
Vnitřní osvětlené kryty předních prahů dveří s nápisem STEPWAY 77 11 945 459 - - - • •
Ochrana hrany zavazadlového prostoru 82 01 736 348 • • • • •

KOMFORT A OCHRANA      
OKNA
Přední vzduchové deflektory 82 01 735 559 • • • • •
Zadní vzduchové deflektory 82 01 737 610 • • • • •
Sluneční clony - zadní boční okna 77 11 945 449 • • • • •

ŽIVOT NA PALUBĚ
Přední loketní opěrka *nekompatibilní s nízkou středovou konzolí 87 70 072 06R • • • • •
Kuřácký paket 82 01 375 535 • • • • •
Věšák za opěrku hlavy 82 01 705 508 • • • • •
Univerzální nástavec na ref. 7711785947 nebo 7711785945 77 11 785 944 • • • • •
Věšák za opěrku hlavy (obsahuje univerzální nástavec 7711785944) 77 11 785 946 • • • • •
Věšák na tašku/kabelku za opěrku hlavy *k montáži vyžaduje ref. 7711785944 77 11 785 945 • • • • •
Sklopný stolek za přední sedadla *k montáži vyžaduje ref. 7711785944 77 11 785 947 • • • • •
Chladící box - 24 litrů 77 11 431 405 • • • • •

Reference Sandero Access Sandero Essential Sandero Comfort
Sandero Stepway 

Essential
Sandero Stepway 

Comfort
 

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
Koberec zavazadlového prostoru - s nápisem SANDERO * 84 90 478 26R • • • - -
Koberec zavazadlového prostoru - s nápisem STEPWAY * 82 01 737 165 - - - • •
Vana zavazadlového prostoru - s nápisem SANDERO * 84 97 533 20R • • • - -
Vana zavazadlového prostoru - s nápisem STEPWAY * 68 81 026 02R - - - • •
Ochrana zavazadlového prostoru EasyFlex * 68 81 053 27R • • • • •
Dělící mříž 73 15 003 75R • • • • •
Organizér zavazadlového prostoru 82 01 653 542 • • • • •
Piknikový koš - šedý, s nápisem DACIA 77 11 943 404
Síť zavazadlového prostoru - horizontální 77 11 227 501 • • • • •
Síť zavazadlového prostoru - vertikální 77 11 945 467 • • • • •
*nekompatibilní s dvojitou podlahou zavazadlového prostoru

KOBERCE
Textilní koberce Comfort - s nápisem SANDERO 74 90 203 58R • • • - -
Textilní koberce Comfort - s nápisem STEPWAY 82 01 737 156 - - - • •
Textilní koberce Premium - s nápisem SANDERO 74 90 269 10R • • • - -
Textilní koberce Premium - s nápisem STEPWAY 82 01 737 157 - - - • •
Gumové koberce s vysoký okrajem - s nápisem SANDERO 74 90 292 42R • • • - -
Gumové koberce s vysoký okrajem - s nápisem STEPWAY 82 01 737 162 - - - • •

OCHRANA KAROSERIE
Přední zástěrky 82 01 735 530 • • • - -
Přední zástěrky 82 01 735 531 - - - • •
Zadní zástěrky 82 01 735 532 • • • - -
Zadní zástěrky 82 01 735 535 - - - • •
Ochranné boční lišty dveří - černé, plastové 82 01 735 521 • • • • •
Ochranná plachta karoserie - s nápisem DACIA 77 11 785 079 • • • • •

POTAHY SEDADEL
Potahy předních sedadel 87 37 060 14R • • • • •
Potahy předních a zadních sedadel - 1/1 zadní lavice 87 37 038 85R • • - • -
Potahy předních a zadních sedadel - 1/3 2/3 zadní lavice 87 37 045 55R - • • • •

PŘEPRAVA      
TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Kabeláž tažného zařízení - 13 pin 82 01 734 130 • • • • •
Kabeláž tažného zařízení - 7 pin 82 01 734 129 • • • • •
Adaptér kabeláže TZ - 13/7 pin 77 11 226 912 • • • • •
Příčník tažného zařízení Labutí krk 82 01 734 157 • • • - -
Souprava pro upevnění tažného zařízení Labutí krk 82 01 734 158 • • • - -
Příčník tažného zařízení Labutí krk 82 01 734 163 - - - • •
Souprava pro upevnění tažného zařízení Labutí krk 82 01 734 164 - - - • •
Příčník tažného zařízení demontovatelného bez nářadí RDSO 82 01 734 160 • • • - -
Souprava pro upevnění tažného zařízení demontovatelného bez nářadí RDSO 82 01 734 161 • • • - -
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Reference Sandero Access Sandero Essential Sandero Comfort
Sandero Stepway 

Essential
Sandero Stepway 

Comfort
 

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Příčník tažného zařízení demontovatelného bez nářadí RDSO 82 01 734 166 - - - • •
Souprava pro upevnění tažného zařízení demontovatelného bez nářadí RDSO 82 01 734 167 - - - • •
Držák RZ pro nosič kol Hang-on - 7 pin 77 11 210 431 • • • • •
Nosič jízdních kol Coach na tažné zařízení – 2 kola – 13 pin 77 11 780 884 • • • • •
Nosič jízdních kol Coach na tažné zařízení – 3 kola – 13 pin 77 11 780 885 • • • • •
Nosič kol na tažné zařízení Xpress Hang-on (2 kola) 77 11 577 326 • • • • •
Nosič kol na tažné zařízení Xpress Hang-on (3 kola) 77 11 577 327 • • • • •
Zámek kol pro nosič kol na tažné zařízení Xpress Hang-on 77 11 422 443 • • • • •
Nosič kol na TZ Europower 915 (2 kola) - 13pin 77 11 577 333 • • • • •

STŘEŠNÍ PŘEPRAVA
Střešní tyče - na podélné střešní lišty 82 01 733 998 - - - • •
Střešní tyče 82 01 733 990 • • • - -
Střešní box pevný 400l černý 77 11 574 056 • • • • •
Střešní box pevný 480l černý (nekompatibilní se standardní anténou) 77 11 574 057 • • • • •
Sada upevňovacích popruhů pro střešní box 77 11 788 912 • • • • •
Modulární měkký střešní box 340l černý 77 11 419 549 • • • • •
Nosič jízdního kola na střešní tyče 77 11 780 147 • • • • •
Nosič jízdního kola na střešní tyče - Touring Line 65 77 11 421 294 • • • • •
Nosič lyží Thule 7324 (pro 4 páry lyží / 2 snowboardy) 77 11 940 000 • • • • •
Nosič lyží Thule 7326 (pro 6 párů lyží / 4 snowboardy) 77 11 940 001 • • • • •
Adaptér na střešní tyče pro nosič lyží / jízdních kol – ocelový 77 11 420 781 • • • • •
Adaptér na střešní tyče pro nosič lyží / jízdních kol – hliníkový 77 11 421 178 • • • • •

MULTIMÉDIA      
SMARTPHONE
Bezdrátová indukční nabíječka na smartphone - do středové konzole,  
včetně funkce zrcadlení telefonu 82 01 739 622 • • • • •

Magnetický držák telefonu - do ventilační mřížky 77 11 784 774 • • • • •
Magnetický držák telefonu s indukčním nabíjením - do ventilační mřížky 77 11 940 323 • • • • •
Magnetický držák telefonu 77 11 784 775 • • • • •

VIDEO
Držák tabletu - Nextbase 77 11 783 364 • • • • •

Reference Sandero Access Sandero Essential Sandero Comfort
Sandero Stepway 

Essential
Sandero Stepway 

Comfort
BEZPEČNOST      
OCHRANA PROTI KRÁDEŽI
Alarm 82 01 734 135 • • • • •
Zámek řazení Construct 77 11 839 917 • • • • •

ASISTENTI PARKOVÁNÍ
Přední parkovací senzory 82 01 734 052 • • • • •
Zadní parkovací senzory (kompatibilní s tažnými zařízeními Dacia, při zapojení přívěsu se 
senzory automaticky vypnou, kompatibilní pouze se systémem  
Media Display a Media Nav)

82 01 734 053 • • • • •

Zadní parkovací kamera *kompatibilní pouze s multimediálním displejem 82 01 739 628 • • • • •

BEZPEČNOST
Autolékárnička 77 11 59 6324 • • • • •
Vesta výstražná (norma ČSN EN ISO 20471) 77 1 1662 345 • • • • •
Sada povinné výbavy Dacia (autolékárnička, výstražný trojúhelník,  
pracovní rukavice, reflexní vesta, lano) 77 11 596 329 • • • • •

DĚTSKÉ SEDAČKY
Dětská sedačka BABY-SAFE² i-SIZE - od narození do 83 cm / 13kg / 15 měsíců 77 11 940 742 • • • • •
Isofix základna pro dět. sedačku ref. 7711940742 77 11 940 741 • • • • •
Dětská sedačka DUALFIX i-SIZE - od narození do 105 cm / 18 kg / 4 roky 7 711 94 0743 • • • • •
Dětská sedačka TRIFIX² i-SIZE - od 76 do 106 cm (15 měsíců - 4 roky) 77 11 940 744 • • • • •
Dětská sedačka KIDFIX XP - od 15 do 36 kg (4 - 12 let) 77 11 940 745 • • • • •
Přídavné zpětné zrcátko na dohled dětí 77 11 940 517 • • • • •

SNĚHOVÉ ŘETĚZY
Sněhové řetězy Standard - 9 mm 77 11 578 468 • • • • •
Sněhové řetězy Polaire Steel sock - velikost 52 77 11 943 624 • • • • •
Sněhové řetězy Premium Grip - velikost 50 77 11 780 253 • • • • •
Sněhové návleky - velikost 52 77 11 578 649 • • • • •
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BALÍKY PŘÍSLUŠENSTVÍ S 20% SLEVOU

Střešní tyče, vana zavazadlového prostoru, gumové koberce s vysokým okrajem

Přední loketní opěrka, ochrana zavazadlového prostoru EasyFlex, magnetický držák telefonu, 
textilní koberce Comfort

Tažné zařízení Labutí krk, gumové koberce, přední nebo zadní zástěrky

Shark anténa, kryty předních prahů dveří, ochrana hrany zavazadlového prostoru
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