
think big, pay little

Dacia Sandero Dacia

Dacia Sandero

Styl, prostor  
a odolnost jsou 
konečně dostupné… 

Skutečně velkorysé!
Co se skrývá uvnitř moderního 
a dynamického vozu Dacia Sandero? 
Prostorný interiér, kde vzadu mohou 
pohodlně cestovat tři dospělé osoby 
a kde sklopením opěradla zadního 
sedadla, které může být navíc podle 
zvolené verze i dělené v poměru 2/3-1/3, 

se zavazadlový prostor přizpůsobí 
všem vašim přepravním potřebám. 
A využitelného prostoru nabízí Dacia 
Sandero skutečně hodně – zavazadlový 
prostor s objemem 320 l je jedním 
z největších ve své kategorii. Odolný 
a spolehlivý vůz Sandero byl navržen 

tak, aby byl schopen dlouhodobě 
čelit náročným jízdním i klimatickým 
podmínkám. Nabízené motory jsou 
mimořádně spolehlivé a vy můžete 
cestovat s klidnou myslí. 
Dacia Sandero: jednoduchý  
a inteligentní vůz.  

Ve snadno přístupném zavazadlovém prostoru 
o objemu 320 l lze přepravovat množství zavazadel 
nebo objemných předmětů.

Na zadním sedadle mohou pohodlně cestovat tři dospělé 
osoby, případně je zde možno umístit až tři dětské 
sedačky – z toho dvě krajní budou připevněny pomocí 
úchytu Isofix.

Dacia Sandero

*Dle verze

Přední část vozu Dacia Sandero spojuje robustnost s dy-
namikou – výrazně profilované přední světlomety, mlhové 
světlomety* začleněné do předního nárazníku v barvě 
karoserie a široký otvor sání. www.dacia-sandero.cz

Vaše očekávání nás inspirují 
k hledání inteligentních řešení.

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté série. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si Dacia vyhrazuje právo kdykoli 
modifikovat specifikace i popisované a představované automobily. Tyto modifikace Dacia svým koncesionářům sdělí v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou určené, některé vybavení nemusí být k dispozici 
(jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Spojte se, prosím, se svým místním koncesionářem, aby Vám poskytl nejnovější informace o našich produktech. Z technických a polygrafických důvodů se mohou barvy reprodukované v tomto 
dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace požívá ochrany podle autorského práva. Jakékoli neoprávněné nakládání, zejména neoprávněné užití, reprodukce 
celé publikace nebo její části, provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, bez předem uděleného písemného svolení společnosti Dacia, je zakázána.

Dacia nabízí jednoduchá a inteligentní řešení. Hledáte důvtip a vynalézavost za rozumnou cenu – tyto hodnoty jsou nám vlastní. Naše rodinné a užitkové vozy se odlišují 

svou velkorysostí. Jsou velkorysé s ohledem na prostor, který nabízí svým cestujícím a všem jejich zavazadlům, i na poměr cena/užitná hodnota, který je stanoven tak, 

aby byly zajištěny všechny potřebné funkce bez zbytečného nadstandardu, ale také bez kompromisů. V oblasti bezpečnosti vám nabízíme know-how značky Renault.

Jako značka skupiny Renault využíváme při vývoji našich vozů osvědčená a prověřená technická řešení, což nám umožňuje  poskytovat na naše vozy záruku 3 roky 

a dosáhnout velmi zajímavých nákladů na údržbu. 

Můžete si dopřát ještě větší komfort a prodloužit si záruku na vůz o další dva nebo tři roky až na celkových 6 let nebo do najetí 100 000 km.

Dacia, to je důvěra a jistota. 
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Verze 
Access

Verze

Live
HLAVNÍ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
LIVe = ACCeSS +
•  Airbag spolujezdce s možností deaktivace 
•  Posilovač řízení
• Elektricky ovládaná přední okna
•  Dálkové centrální zamykání dveří
•  Výškově nastavitelné přední 

bezpečnostní pásy
•  Lem přední masky v barvě karoserie
•  Černé boční ochranné lišty
•  Madla v předních dveřích
•  Výškově nastavitelný volant
•  Plechové disky kol 15“ s okrasnými 

kryty celého disku

•  Čalounění Live
•  Osvětlení zavazadlového prostoru
•  Funkce recirkulace vzduchu
•  Přenosný popelník

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
•  Disky kol z lehké slitiny 15“
•  Přední mlhové světlomety
•  Radio CD MP3 s ovládáním pod 

volantem, čelní vstup USB + Bluetooth 
handsfree

•  Metalická barva
•  Boční airbagy vpředu

Verze

Arctica
HLAVNÍ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
ARCtICA = LIVe +
•  Manuální klimatizace
•  Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější 

zpětná zrcátka v barvě karoserie
•  Přední mlhové světlomety
•  Palubní počítač
•  Zadní sedadlo sklopné a dělené v poměru 

2/3 – 1/3 

HLAVNÍ PRVKY ZÁKLADNÍ 
VÝBAVY 

•  Airbag řidiče
•  ABS + AFU (asistenční systém brzd)
•  Elektronický imobilizér

•  Lem přední masky v černé barvě 
•  Přední/zadní nárazník v barvě 

karoserie
•  Plechové disky kol 15“ se středovými 

okrasnými kryty
•  Černá vnější zpětná zrcátka, manuálně 

ovládaná
•  Vyhřívané zadní okno/zadní stěrač
•  Tónovaná skla
•  Černé vnější kliky dveří
•  Sklopné opěradlo zadního sedadla
•  Odkládací kapsy v předních dveřích
•  Čalounění Ducas

•  Chromovaný lem přední masky 
•  Boční ochranné lišty v barvě 

karoserie
• Vnější kliky dveří v barvě karosérie
•  Dekorativní lišta ve výplních dveří
•  Plechové disky kol 15“ s okrasnými 

kryty celého disku
•  Čalouněné výplně dveří
•  Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
•  Čalounění Tulasolo
•  Kapsy na zadní straně opěradel 

předních sedadel

•  Příprava na rádio
•  Tři tříbodové bezpečnostní pásy 

s navíječi vzadu
•  Výškově nastavitelné přední opěrky 

hlavy
•  Tři zadní opěrky hlavy 
•  Otáčkoměr

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
•  Airbag spolujezdce  

s možností deaktivace
•  Boční airbagy vpředu
•  Metalická barva

MOtOR
1,2 16V 55 kW/75 k

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
•  Disky kol z lehké slitiny 15“
•  Radio CD MP3 s ovládáním pod 

volantem, čelní vstup USB + Bluetooth 
handsfree

•  Metalická barva
•  Boční airbagy vpředu

MOtORY
1,2 16V 55 kW/75 k
1,6 8V 62 kW/85 k
1,5 dCi 55 kW/75 k FAP
1,5 dCi 65 kW/90 k FAP

MOtORY
1,2 16V 55 kW/75 k
1,6 8V 62 kW/85 k
1,5 dCi 55 kW/75 k FAP

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (dm3 podle normy ISO)

Objem zavazadlového prostoru 320

Se sklopeným zadním sedadlem 1200

ROZMĚRY (mm)

A Rozvor 2588

B Celková délka 4020

C Přední převis 781

D Zadní převis 651

E Přední rozchod 1480

F Zadní rozchod 1469

G Celková šířka bez/s vnějšími zrcátky 1746/1990

H Pohotovostní výška 1534

K Světlá výška 155

L Prostor pro nohy vzadu 145

M Šířka v loktech vpředu 1414

M1 Šířka v loktech vzadu 1425

N Šířka v ramenou vpředu 1338

N1 Šířka v ramenou vzadu 1400

P1 Vzdálenost mezi sedákem a střechou vozu na předních sedadlech 892

P2 Vzdálenost mezi sedákem a střechou vozu na zadních sedadlech 878

Y2 Šířka mezi podběhy kol 1006

Z1 Délka podlahy zavazadlového prostoru (od prahu k zadnímu sedadlu) 818
 

ČERVENÁ DE FEU B76 (TE)

ČERNÁ NACRÉ 676 (TE)

ŠEDÁ PLATiNE D69 (TE)BÍLÁ GLACiER 369 (OV) MODRÁ NAVY D42 (OV) ŠEDÁ BASALTE KNM (TE)

Barvy karoserie
Standardní barvy (OV)  Metalické barvy (TE)

Rozměry

1. StŘešNÍ NOSIČe
integrované ocelové nosiče perfektně ladí s designem vozu, 
snadno se instalují a lze na ně připevnit další výbavu z nabídky 
příslušenství: nosiče lyží, kol, střešní box…

2. tAŽNÉ ZAŘÍZeNÍ
Zařízení s elegantním designem bylo navrženo s ohledem na 
intenzivní používání. Kouli je možné snadno demontovat a vůz 
tak během okamžiku dostane svůj původní estetický vzhled. 

3. StŘeDOVÁ LOKetNÍ OPěRKA
Nastavitelnou loketní opěrku můžete snadno přizpůsobit vaší 
pozici při řízení. Obsahuje také praktický odkládací prostor.

4. SADA SUV
Spojler předního nárazníku, dynamický zadní nárazník 
a lemování mlhových světel přináší vozu jedinečný vzhled 
a vyváženost. Prvky sady mohou být k dispozici v barvě 
černé a šedé. 

5. DětSKÁ AUtOSeDAČKA
Model sedačky Duo plus isofix je určen pro děti ve věku od  
9 měsíců do 4 let a používá se pouze ve směru jízdy. 
Pětibodový pás zajišťuje pevné držení těla dítěte. instalace  
je díky úchytům isofix snadná, rychlá a spolehlivá. 

6. ZÁStěRKY
Přední a zadní zástěrky poskytují dokonalou ochranu karosérie 
proti kamínkům, štěrku a blátu..

7. KOBeReČKY MADRIGAL
Čtyři na míru navržené velurové koberečky chrání podlahu 
vozu před nečistotami a vlhkostí a dokonale ladí s původním 
provedením interiéru v tmavě šedé barvě.

8. GUMOVÉ KOBeReČKY
Sada 4 kusů koberečků, které dokonale kopírují tvar podlahy 
vozu a jsou určeny pro použití v náročných podmínkách (bláto, 
sníh, písek, vlhko).

9. PARKOVACÍ ASISteNt
Parkovací asistent, který indikuje blízkost překážek za Vaším 
vozidlem zvukovými signály, usnadňuje parkování.

10. ALARM
Alarm chrání Vaše Sandero a veškeré předměty uvnitř proti 
krádeži.

informace o kompletní nabídce originálního příslušenství vozu Sandero získáte 
u svého prodejce Dacia.     

PřÍSLUŠENSTVÍ

Vůz Dacia Sandero je poháněn 
spolehlivými, osvědčenými 

a úspornými motory Renault  
1,2 16V 55 kW/75 k,  

1,6 8V 62 kW/85 k,  
1,5 dCi 55 kW/75 k FAP  

a 1,5 dCi 65 kW/90 k FAP. 

SPOLEhLiVOST

Model Dacia Sandero je 
sériově vybaven systémem 
ABS s asistenčním systémem 
brzd AFU, které vozu zajišťují 
optimální stabilitu a zkracují jeho 
brzdnou dráhu. 

ŠEDÁ COMèTE KNA (TE)


