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DACIA SANDERO STEPWAY

CIT PRO 
DOBRODRUŽSTVÍ
Stačí jediný pohled a už máte chuť si udělat volno s novým modelem SANDERO 
Stepway. Jeho dynamická přední část, stylové ráfky kol, nové ochranné kryty a velká 
světlá výška mu propůjčují energický a robustní vzhled autentického crossoveru. 

Světlomety LED s prvky ve tvaru Y rozšiřují jeho přední část a dodávají mu ještě osobitější 
výraz. Světelný a dešťový senzor zajišťují lepší viditelnost a bezpečí na vašich cestách. 
Model SANDERO Stepway, dobrodruh, který se dokáže přizpůsobit všem vašim potřebám.



DACIA SANDERO STEPWAY

Všechny technologie, které potřebujete: jednoduše nastupte bez potíží díky hands-free 
kartě pro bezklíčový přístup a zažijte styl nového prostoru pro cestující. Chromované 
povrchy, speciální čalounění s oranžovým lemováním, výškové a podélné nastavení 
sedadel a volantu, nastavitelné opěrky hlavy, elektronická parkovací brzda, chytré 
úložné prostory: praktičnost a komfort jsou nyní ještě patrnější. 
Připojte svůj chytrý telefon bezdrátově a používejte své oblíbené aplikace na 8palcové 
dotykové obrazovce. Snadno dosažitelné ovládací prvky poskytují optimálně snadný 
přístup ke všem funkcím. Vše je jasné.

KOMFORT,
KTERÝ JE INTELIGENTNÍ







Zcela nový model SANDERO Stepway se staví čelem výzvám reálného života: zásluhou 
jeho velkého zavazadlového prostoru můžete v mžiku uniknout městskému životu. 
Sklopte sedadla jediným pohybem, upravte ložný prostor podle svých potřeb a naplňte 
se nezapomenutelnými zážitky. 

Modulární podélné střešní lišty snadno přeměníte na příčníky. Pro střešní box, nosič 
jízdních kol nebo nosič lyží. To jsou chytrá řešení od značky Dacia. Jste připraveni 
podmanit si svět? 

SPOUSTA PROSTORU
PRO VŠECHNO, 
CO CHCETE

DACIA SANDERO STEPWAY



JEDINEČNÝ 
SPOJENEC VE 
MĚSTĚ

DACIA SANDERO







Zcela nový model SANDERO byl přepracován ve všech směrech. Vnější design 
kombinuje masivní a dynamické linie, které vás zaujmou na první pohled. Přední a zadní 
světla s prvky ve tvaru Y dotváří silnou a moderní identitu. Jeho potkávací světlomety 
LED budou v noci osvětlovat silnici jako nikdy předtím. Výrazná maska chladiče mu 
dodává charakter. 

Model SANDERO je opravdu zcela nový již na první pohled, nicméně změny najdete 
i v detailech, jako jsou nově řešené ergonomické vnější kliky dveří nebo aerodynamická 
vnější zpětná zrcátka, která pomáhají snížit hluk v kabině vozidla.

SÍLA TOHO,
CO JE PODSTATNÉ

DACIA SANDERO 



Vše se mění, svět i vaše potřeby, proto má model SANDERO revolučně přepracovaný 
interiér: vyladěný komfort, lepší materiály, nový design a uživatelsky přívětivé 
technologie. 
Jakmile nastoupíte dovnitř, přivítá vás moderní prostředí i díky bezklíčovému přístupu 
a startování pomocí hands-free karty Dacia. Jeho nová panoramatická palubní deska 
spojuje eleganci s efektivitou. Design zaměřený na řidiče usnadňuje přístup ke všem 
funkcím a mimo jiné zahrnuje nové intuitivní ovládací prvky topení a klimatizace, 
integrovanou 8palcovou obrazovku (s vestavěnou navigací a bezdrátovým zrcadlením 
chytrého telefonu), přední a zadní parkovací senzory (které vás varují, když se blížíte 
k překážce) a podélné a výškové nastavení volantu. Elektronická parkovací brzda je také 
mimořádně praktická pro každodenní jízdy. Nový model SANDERO se zaměřuje stále na 
to podstatné, co při každodenním cestování potřebujete.

TO PODSTATNÉ
JE NA DOSAH RUKY

DACIA SANDERO







Zcela nový model SANDERO se dokonale přizpůsobí vašemu životu. Je vynalézavý, má 
velký zavazadlový prostor a zadní sedadla, která lze sklopit, takže si můžete prostor 
přizpůsobit svým vlastním potřebám. Přichází také s celou řadou úložných prostorů: 
držák nápojů, odkládací prostor ve dveřích, uzavřená přihrádka v palubní desce nebo 

víceúčelová loketní opěrka jsou prvky, které oceníte například v městském shonu. 
Obzvlášť velká šířka v oblasti ramen pro řidiče a rekordní prostor pro kolena cestujících 
na zadních sedadlech vám umožní si užít optimální pohodlí. Model SANDERO nabízí 
bezkonkurenční komfort a prostor na palubě.

MĚJTE KONTROLU 
NAD PROSTOREM

DACIA SANDERO 



DACIA SANDERO A SANDERO STEPWAY

BEZPEČNOST 
VŽDY ZARUČENA

Pro společnost Dacia není nic důležitějšího, než neustále zvyšovat bezpečnost svých 
vozidel, zejména s ohledem na jejich uživatele. Systém aktivního nouzového brzdění 
(AEBS), asistent rozjezdu do kopce, šest standardně instalovaných airbagů a systém 

sledování mrtvého úhlu vám pomohou k ještě vyšší bezpečnosti. Nové modely Dacia 
SANDERO a SANDERO Stepway poskytují vše, co potřebujete pro uvolněnou jízdu 
bez stresu.

Systém aktivního nouzového brzdění (AEBS – Active Emergency Braking System): 
Někdy nestačí být koncentrovaný a mít dobré reakce. Na nový model SANDERO se můžete 
spolehnout. Systém detekuje nebezpečí srážky, a pokud nereagujete nebo reagujete 
nedostatečně, systém začne automaticky brzdit.

Systém sledování mrtvého úhlu: Mrtvý úhel je prostor po stranách vozidla, v němž je 
zvýšené riziko přehlédnutí jiného vozidla, protože je mimo zorný úhel zpětného zrcátka. 
Pokud se v tomto prostoru pohybuje vozidlo nebo jiný objekt, systém vás varuje kontrolkou 
integrovanou ve zpětném zrcátku.



DACIA SANDERO A SANDERO STEPWAY

Přední/zadní parkovací senzory a zadní kamera: Ve městě jsou parkovací místa cennou 
komoditou, dokonce i ta nejtěsnější. Tento systém vás přesvědčí hned při prvním použití. 
Poskytuje zvuková a vizuální varování v případě jakékoliv překážky před nebo za vozidlem.

Asistent rozjezdu do kopce: Při rozjezdu ve svahu se nemusíte stresovat. Tato funkce zabrání 
pohybu vozidla vzad ve chvíli, kdy uvolníte brzdu, a pomůže vám tak v plynulém rozjezdu. Už 
si nemusíte pomáhat parkovací brzdou, manévrování s vozidlem se stává dětskou hrou.



DACIA SANDERO

ESSENTIAL

VNĚJŠÍ VZHLED
• Přední a zadní nárazník v barvě karoserie
• 15" kryty kol ELMA

VNITŘNÍ VZHLED
• Matně chromované rámečky větracích otvorů
• Speciální čalounění Essential
• Sklopné dělené opěradlo zadního sedadla 1/3 a 2/3

KOMFORT
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Automatické zamknutí po rozjezdu

JÍZDA A OVLÁDACÍ PRVKY
• Tempomat

ZVUK
• Media Control: rádio DAB s ovládacími prvky na 
volantu, displej integrovaný do obrazovky palubního 
počítače, držák chytrého telefonu na palubní desce, 
2 přední reproduktory, připojení Bluetooth®, mobilní 
aplikace Dacia Media Control

VOLITELNÉ 
VNĚJŠÍ VZHLED
• 15" kryty kol Flexwheel Sorane

AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST
• Zadní parkovací senzory

VIDITELNOST
• Přední mlhová světla

KOMFORT
• Manuální klimatizace
• Podélně nastavitelný volant, výškově nastavitelné 
sedadlo řidiče s loketní opěrkou

ZVUK
• 8" Media Display(1): rádio DAB + zrcadlení chytrého 
telefonu prostřednictvím kabelu USB, připojení 
Bluetooth®, 4 reproduktory, 8" dotyková obrazovka + 
odnímatelný držák telefonu

(1) Kompatibilní s Apple CarPlay™ a Android Auto™. 
Android Auto™ je obchodní značka společnosti Google Inc. 
Apple CarPlay™ je obchodní značka společnosti Apple Inc.

ACCESS

STANDARDNÍ VÝBAVA

VNĚJŠÍ VZHLED
• Potkávací a denní světla LED
• Světelný senzor
• Černá mřížka s chromovanou lištou
• Černý přední a zadní nárazník
• Černé vnější kliky dveří
• Černá vnější zpětná zrcátka
• 15" kryty kol ARGES

VNITŘNÍ VZHLED
• Černé rámečky větracích otvorů
• Černé vnitřní kliky dveří
• Jednodílné sklopné opěradlo zadního sedadla (1/1)
• Speciální čalounění Access

AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST
• ABS (protiblokovací systém brzd) + EBA (asistent 
nouzového brzdění)

• Systém automatického nouzového brzdění (AEBS)
• ESP (elektronická kontrola stability) + HSA (asistent 
rozjezdu do kopce)

• Tísňové volání (E-call)
• Čelní airbagy pro řidiče a spolujezdce (spolujezdcův 
deaktivovatelný)

• Boční airbagy
• Hlavové airbagy pro cestující vpředu i vzadu
• Přední a zadní boční bezpečnostní pásy s předpínačem 
a omezovačem síly

• Systém detekce tlaku v pneumatikách
• Sada pro opravu pneumatik
• Upevňovací body ISOFIX pro dětské sedačky na obou 
bočních zadních sedadlech

JÍZDA A OVLÁDACÍ PRVKY
• Elektrický posilovač řízení
• Stop & Start
• Palubní počítač: vzdálenost, průměrná rychlost, dojezd na 
palivo, průměrná spotřeba paliva (včetně LPG)

• Omezovač rychlosti se zvukovým varováním

VIDITELNOST
• Vnější zpětná zrcátka s vnitřním manuálním nastavením

KOMFORT
• Elektricky ovládaná přední okna na straně řidiče 
a spolujezdce 

• Výškově nastavitelný volant
• Přední světlo pro čtení na straně řidiče
• Vstup USB
• 12V zásuvka vpředu

ZVUK
• Příprava pro audiosystém
• Pevný držák telefonu v horní části palubní desky

VOLITELNÉ
• Rezervní kolo (kromě LPG)

STANDARDNÍ VÝBAVA = ACCESS +



COMFORT

STANDARDNÍ VÝBAVA = ESSENTIAL +

DACIA SANDERO

VNĚJŠÍ VZHLED
• Chromovaná přední maska
• 15" Flexwheel SORAN
• Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě karoserie

VNITŘNÍ VZHLED
• Matně chromované dvojité rámečky větracích otvorů
• Matně chromované vnitřní kliky dveří
• Volant čalouněný umělou kůží
• Látkové obložení palubní desky a loketních opěrek 
předních dveří

• Speciální čalounění Comfort

VIDITELNOST
• Přední mlhová světla
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

KOMFORT
• Manuální klimatizace
• Dešťový senzor
• Jednodotykové elektrické ovládání okna řidiče 
(s ochranou proti přiskřípnutí)

• Přední světlo pro čtení na straně řidiče/spolujezdce
• 12V zásuvka vpředu/vzadu

ZVUK
• 8" Media Display(1): rádio DAB + zrcadlení 
prostřednictvím kabelu USB, připojení Bluetooth®, 
4 reproduktory, 8" dotyková obrazovka, odnímatelný 
držák telefonu

VOLITELNÉ
VNĚJŠÍ VZHLED
• 16" kryty kol Flexwheel SARIA, světle šedé
• 16" ráfky kol z lehké slitiny AMARIS

AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST
• Zadní parkovací senzory
• Přední a zadní parkovací senzory + zadní kamera
• Systém hlídání mrtvého úhlu
• Elektronická parkovací brzda a středová loketní opěrka 
s úložným prostorem

KOMFORT
• Automatická klimatizace
• Hands-free karta pro bezklíčový přístup a startování
• Přední vyhřívaná sedadla*
• Elektricky ovládaná zadní okna

ZVUK
• Media NAV(1): navigace, rádio DAB, zrcadlení chytrého 
telefonu prostřednictvím wifi, připojení Bluetooth®, šest 
reproduktorů (4 reproduktory + 2 výškové reproduktory), 
8" dotyková obrazovka, odnímatelný držák telefonu + 
1 přídavný konektor USB v dolní části středové konzoly

• Základní mapové pokrytí

(1) Kompatibilní s Apple CarPlay™ a Android Auto™. 
Android Auto™ je obchodní značka společnosti Google Inc. 
Apple CarPlay™ je obchodní značka společnosti Apple Inc.

* K dispozici později.



VNĚJŠÍ VZHLED
• Potkávací a denní světla LED
• Světelný senzor
• Chromovaná přední maska
• Přední maska s označením Stepway
• 16" kryty kol Flexwheel SARIA, tmavě šedé
• Přední a zadní nárazník v barvě karoserie
• Chromovaný přední/zadní ochranný kryt nárazníků
• Černé vnější kliky dveří
• Černá vnější zpětná zrcátka 
• Černé podélné střešní ližiny

VNITŘNÍ VZHLED
• Rámečky větracích otvorů v oranžové barvě Copper
• Černé vnitřní kliky dveří
• Sklopné dělené opěradlo zadního sedadla 1/3 a 2/3
• Speciální čalounění Stepway s prošíváním 
a oranžovými stehy

AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST
• ABS (protiblokovací systém brzd) + EBA (asistent 
nouzového brzdění)

• Systém automatického nouzového brzdění (AEBS)

• ESP (elektronická kontrola stability) + HSA (asistent 
rozjezdu do kopce)

• Tísňové volání (E-call)
• Čelní airbagy pro řidiče a spolujezdce (spolujezdcův 
deaktivovatelný)

• Boční airbagy
• Hlavové airbagy pro cestující vpředu i vzadu
• Přední a zadní boční bezpečnostní pásy 
s předpínačem a omezovačem síly

• Systém detekce tlaku v pneumatikách
• Sada pro opravu pneumatik
• Upevňovací body ISOFIX pro dětské sedačky na obou 
bočních zadních sedadlech

JÍZDA A OVLÁDACÍ PRVKY
• Elektrický posilovač řízení
• Stop & Start
• Palubní počítač: vzdálenost, průměrná rychlost, 
dojezd na palivo, průměrná spotřeba paliva (včetně 
LPG)

• Tempomat a omezovač rychlosti

SANDERO STEPWAY ESSENTIAL

STANDARDNÍ VÝBAVA

DACIA SANDERO STEPWAY

VIDITELNOST
• Vnější zpětná zrcátka s vnitřním manuálním nastavením

KOMFORT
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Automatické zamknutí po rozjezdu
• Manuální systém topení a klimatizace
• Elektricky ovládaná přední okna na straně řidiče 
a spolujezdce 

• Výškově nastavitelný volant
• Přední světlo pro čtení na straně řidiče
• Vstup USB
• 12V zásuvka vpředu

JÍZDA A OVLÁDACÍ PRVKY
• Tempomat

ZVUK
• Media Control: rádio DAB s ovládacími prvky na volantu, 
displej integrovaný do obrazovky palubního počítače, 
držák chytrého telefonu na palubní desce, 2 přední 
reproduktory, připojení Bluetooth®, mobilní aplikace 
Dacia Media Control

VOLITELNÉ
VNĚJŠÍ VZHLED
• Modulární podélné střešní ližiny (šedé Quartz)

AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST
• Zadní parkovací senzory
• Rezervní kolo (kromě LPG)

VIDITELNOST
• Přední mlhová světla
• Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka v barvě 
karoserie

ZVUK
• 8" Media Display(1): rádio DAB + zrcadlení prostřednictvím 
kabelu USB, připojení Bluetooth®, 4 reproduktory, 
8" dotyková obrazovka, odnímatelný držák telefonu

(1) Kompatibilní s Apple CarPlay™ a Android Auto™. 
Android Auto™ je obchodní značka společnosti Google Inc. 
Apple CarPlay™ je obchodní značka společnosti Apple Inc.



VNĚJŠÍ VZHLED
• Chromovaná přední maska s označením Stepway
• Vnější kliky dveří v barvě karoserie
• Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
• Modulární podélné střešní ližiny (šedé Quartz)
• 16" kryty kol Flexwheel SARIA, tmavě šedé

VNITŘNÍ VZHLED
• Rámečky větracích otvorů, matně chromované 
a v oranžové barvě Copper

• Matně chromované vnitřní kliky dveří
• Látkové obložení palubní desky a loketních opěrek 
předních dveří / oranžové ozdobné prvky na panelech 
předních dveří

• Volant čalouněný umělou kůží

VIDITELNOST
• Přední mlhová světla
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

KOMFORT
• Manuální systém topení a klimatizace
• Dešťový senzor
• Jednodotykové elektrické ovládání okna řidiče 
(s ochranou proti přiskřípnutí)

• Výškově a podélně nastavitelný volant
• Přední světlo pro čtení na straně řidiče/spolujezdce
• 12V zásuvka vpředu/vzadu

ZVUK
• 8" Media Display(1): rádio DAB + zrcadlení 
prostřednictvím kabelu USB, připojení Bluetooth®, 
4 reproduktory, 8" dotyková obrazovka, odnímatelný 
držák telefonu

DACIA SANDERO STEPWAY

SANDERO STEPWAY COMFORT

STANDARDNÍ VÝBAVA = SANDERO STEPWAY ESSENTIAL +

VOLITELNÉ
VNĚJŠÍ VZHLED
• 16" ráfky kol z lehké slitiny MAHALIA

AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST
• Přední a zadní parkovací senzory + zadní kamera 
• Systém hlídání mrtvého úhlu
• Elektrická parkovací brzda a vysoká středová loketní 
opěrka s úložným prostorem

KOMFORT
• Automatická klimatizace
• Hands-free karta pro bezklíčový přístup a startování
• Přední vyhřívaná sedadla*
• Elektricky ovládaná zadní okna
• Dvojitá podlaha zavazadlového prostoru

ZVUK
• Media NAV(1): navigace, rádio DAB, zrcadlení chytrého 
telefonu prostřednictvím wifi, připojení Bluetooth®, šest 
reproduktorů (4 reproduktory + 2 výškové reproduktory), 
8" dotyková obrazovka, odnímatelný držák telefonu + 
1 přídavný konektor USB v dolní části středové konzoly

• Základní mapové pokrytí

(1) Kompatibilní s Apple CarPlay™ a Android Auto™. 
Android Auto™ je obchodní značka společnosti Google Inc. 
Apple CarPlay™ je obchodní značka společnosti Apple Inc.

* K dispozici později.



KRYTY KOL

RÁFKY KOL

BARVY 

15" KRYT KOLA SORANE

16" RÁFEK ARAMIS

15" KRYT KOLA ARGES

16" FLEXWHEEL SARIA, 
SVĚTLE ŠEDÝ

16" RÁFEK MAHALIA*

15" KRYT KOLA ELMA

16" FLEXWHEEL SARIA, 
TMAVĚ ŠEDÝ*

(1) Nemetalická barva. (2) Metalická barva. * Pouze pro Stepway. ** Nedostupná pro Stepway.

ORANŽOVÁ ATACAMA*(2)

BÍLÁ GLACIER(1)

MODRÁ IRON(2)

ŠEDÁ COMETE(2)

ŠEDÁ HIGHLAND(2) ČERNÁ NACRÉ(2)

ČERVENÁ FUSION(2) ŠEDÁ MOONSTONE(2)**

DACIA SANDERO A SANDERO STEPWAY



DACIA SANDERO A SANDERO STEPWAY
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SANDERO STEPWAY

SANDERO
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR (V DM3 – NORMA VDA)
Minimální objem zavazadlového prostoru (ISO 3 832) 328
Maximální objem zavazadlového prostoru (ISO 3 832) 1 108

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR (V LITRECH)
Objem zavazadlového prostoru 410 

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR (V LITRECH)
Objem zavazadlového prostoru 410 

SANDERO 
STEPWAY

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR (V DM3 – NORMA VDA)
Minimální objem zavazadlového prostoru (ISO 3 832) 328
Maximální objem zavazadlového prostoru (ISO 3 832) 1 108
Objem pod dvojitou podlahou (ISO 3 832) 78



DACIA SANDERO A SANDERO STEPWAY

STANDARDNÍ A VOLITELNÉ VYBAVENÍ
SANDERO SANDERO SANDERO SANDERO Stepway SANDERO Stepway

Access Essential Comfort Essential Comfort

EXTERIÉR
Světelný podpis LED • • • • •
Světelný senzor • • • • •
Přední mřížka Černá Černá Chromovaná Chromovaná Chromovaná
Přední mřížka s označením „Stepway“ - - - Černá Chromovaná
Přední a zadní nárazníky Černé V barvě karoserie V barvě karoserie V barvě karoserie V barvě karoserie
Ochranné kryty nárazníku – vpředu a vzadu – šedé Quartz - - - • •
Vnější kliky dveří Černé Černé V barvě karoserie Černé V barvě karoserie
Vnější zpětná zrcátka Černá Černá V barvě karoserie Černá V barvě karoserie
Podélné střešní lišty - - - Černé Šedé Quartz
Modulární podélné střešní lišty – šedé Quartz - - - ¤ •

INTERIÉR
Rámečky větracích otvorů Černé Matně chromované Dvakrát matně 

chromované Oranžové Matně chromované 
a oranžové

Kliky dveří Černé Černé Matně chromované Černé Matně chromované
Textilní potah palubní desky a loketních opěrek na předních dveřích / oranžové obložení 
na loketních opěrkách předních dveří -/- -/- •/- -/- •/•

Sklopné zadní sedadlo 1/1 • - - - -
Sklopné zadní sedadlo 1/3 a 2/3 - • • • •
Volant čalouněný umělou kůží - - • - •

BEZPEČNOST
ABS (protiblokovací systém brzd) a EBA (asistent nouzového brzdění) • • • • •
Aktivní systém nouzového brzdění (AEBS) • • • • •
ESP (elektronická kontrola stability) + HSA (asistent rozjezdu do kopce) • • • • •
Systém nouzového volání (E-CALL) • • • • •
Čelní airbag řidiče/spolujezdce •/• •/• •/• •/• •/•
Boční a hlavové airbagy • • • • •
Zadní parkovací senzory - ¤ ¤ ¤ ¤
Přední a zadní parkovací senzory + zadní kamera - - ¤ - ¤
Přední a zadní parkovací senzory + zadní kamera + systém sledování mrtvého úhlu - - ¤ - ¤
Elektronická parkovací brzda + středová loketní opěrka s úložným prostorem - - ¤ - ¤
Systém kontroly tlaku v pneumatikách • • • • •
Rezervní kolo (není kompatibilní s LPG) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Sada pro opravu pneumatik • • • • •
Upevňovací body ISOFIX pro dětské sedačky na obou bočních zadních sedadlech • • • • •

JÍZDA A OVLÁDACÍ PRVKY
Elektrický posilovač řízení • • • • •
Stop & Start • • • • •
Palubní počítač: vzdálenost, průměrná rychlost, dojezd na palivo, průměrná spotřeba paliva 
(včetně LPG) • • • • •

Omezovač rychlosti • • • • •
Tempomat - • • • •



DACIA SANDERO A SANDERO STEPWAY

SANDERO SANDERO SANDERO SANDERO Stepway SANDERO Stepway
Access Essential Comfort Essential Comfort

VIDITELNOST
Přední mlhová světla - ¤ • ¤ •
Manuální vnější zpětná zrcátka • • - • -
Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka - - • ¤ •

KOMFORT A POHODLÍ
Manuální klimatizace - ¤ • • •
Automatická klimatizace - - ¤ - ¤
Dešťový senzor - - • - •
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním - • • • •
Automatické zamykání dveří po rozjezdu - • • • •
Hands-free karta Dacia pro bezklíčový přístup a startování - - ¤ - ¤
Elektricky ovládaná přední okna • • - • -
Elektricky ovládaná přední okna na straně řidiče, impulzní ovládání 
(vč. ochrany proti přiskřípnutí) - - • - •

Elektricky ovládaná zadní okna - - ¤ - ¤
Výškově/podélně nastavitelný volant •/- •/¤ •/• •/- •/•

KOMFORT A POHODLÍ
Přední stropní světlo na straně řidiče / na straně spolujezdce •/- •/- •/• •/- •/•
Vstup USB • • • • •
12V zásuvka vpředu/vzadu • /- • /- • / • • /- • / •
Vyhřívaná přední sedadla - - ¤ - ¤
Dvojité dno zavazadlového prostoru - - - - ¤

ZVUK
Příprava pro montáž autorádia • - - - -
Media Control: rádio DAB se spínači na volantu, displej integrovaný v palubním počítači, 
2 přední reproduktory, připojení Bluetooth + aplikace pro chytré telefony Dacia Media Control - • - • -

Media Display 8": rádio DAB + zrcadlení chytrého telefonu prostřednictvím kabelu USB 
(kompatibilní s Apple CarPlay a Android Auto) + Bluetooth + 4 reproduktory + 8" dotyková 
obrazovka + odnímatelný držák chytrého telefonu

- ¤ • ¤ •

Media NAV: navigace + rádio DAB + zrcadlení chytrého telefonu prostřednictvím wifi 
(kompatibilní s Apple CarPlay a Android Auto) + připojení Bluetooth + 6 reproduktorů 
(4 reproduktory + 2 výškové reproduktory) + 8" dotyková obrazovka + odnímatelný držák 
chytrého telefonu + 1 přídavný konektor USB v dolní části středové konzoly

- - ¤ - ¤

Mapové pokrytí střední a východní Evropy - - ¤ - ¤
- : není k dispozici;   • : standardní;   ¤  : volitelné. Android Auto™ je obchodní značka společnosti Google Inc. Apple CarPlay™ je obchodní značka společnosti Apple Inc.



PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. Střešní tyče SANDERO. Aerodynamické, snadno 
a rychle se montují, jsou ideální pro montáž nosiče 
jízdních kol, lyží nebo střešního boxu a zvyšují 
přepravní kapacitu vozidla.

2. Textilní koberce Premium a vnitřní osvětlené 
kryty předních prahů dveří. Užijte si prvotřídní 
kvalitu prémiových textilních koberců SANDERO, 
které stylově ochrání váš interiér. Také kryty 
předních prahů dveří (prodávané v sadě po dvou) 
rozsvítí nástupní prostor vašeho vozidla.

3. Přední loketní opěrka. Tato spolehlivá výškově 
nastavitelná, výsuvná a výklopná loketní opěrka 
zajišťuje optimální komfort řidiče.

4. Shark anténa. Tato kompaktní anténa, která 
dokonale ladí s liniemi vašeho vozidla, zajistí 
moderní vzhled. 

5. Tažné zařízení demontovatelné bez nářadí. 
Díky kulové hlavici, kterou lze snadno odejmout 
bez použití nářadí, je zachována estetika vašeho 
vozidla. 

6. Tažné zařízení „labutí krk“. Nepostradatelné 
pro bezpečné tažení nebo přepravu vašeho 
vybavení – např. nosiče jízdních kol, přívěsu, lodě, 
karavanu nebo profesionálního vybavení.
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1. Ochrana zavazadlového prostoru EasyFlex. Při 
přepravě objemných věcí zakryjte celý zavazadlový 
prostor. Všestranná a vodotěsná, snadno se složí 
a rozloží, aby se přizpůsobila poloze zadních 
sedadel, i když jsou sklopená.

2. Ochrana hrany zavazadlového prostoru. 
Zakryjte a ochraňte zadní část vozidla prostřed-
nictvím tohoto praktického, atraktivního a na míru 
vyrobeného příslušenství. Broušená povrchová 
úprava přináší do zadní části vozidla nádech 
designového prvku a robustnosti.

3. Vana zavazadlového prostoru. Přesně odpovídá 
tvaru zavazadlového prostoru a účinně chrání 
původní koberec svými vysokými okraji. Polotuhá, 
snadno se vyjímá a čistí.

4. Ochranné boční lišty dveří. Zvýrazněte robustní 
styl vašeho vozidla a zároveň chraňte dolní části 
jeho dveří.

5. Přední a zadní zástěrky. Zajistěte spodní části 
karoserie vozidla účinnou ochranu proti poškrábání 
a korozi.

6. Gumové koberce s vysoký okrajem. Tyto 
koberce se zvýšeným okrajem speciálně navržené 
pro vaše vozidlo zajišťují ochranu podlahy 
v interiéru. Snadno se udržují a lze je rychle 
upevnit pomocí bezpečnostních spon.
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Ve společnosti Dacia vyrábíme praktická a spolehlivá vozidla, která nabízejí 
nejlepší poměr ceny a kvality. Modely s asertivním stylem, ale bez ozdob, vybavené 
nejspolehlivějšími a osvědčenými technologiemi… všechny za bezkonkurenční cenu. 
Za patnáct let jsme změnili pravidla hry a narušili automobilový trh. Neuvěřitelné? Ani 
ne. Naše tajemství? Dokonalá směs jednoduchosti, transparentnosti a dostupnosti. Od 
výběru modelu až po cenu a údržbu je v případě značky Dacia vše jasné a zřejmé. 

Řídit vozidlo Dacia znamená mít jistotu, že jste udělali nejlepší volbu. Znamená to, 
že jste zvolili kvalitu, spolehlivost, design, pohodlí a především spravedlivou cenu. 
Znamená to, že si můžete koupit nové vozidlo, které odpovídá vašim potřebám.
Nakonec řídit vozidlo Dacia znamená, že již nemusíte dát všechny své peníze za nové 
vozidlo – stále můžete jet na dovolenou, dát rodině vše, co potřebuje, nebo jednoduše 
ušetřit.

JEZDĚTE, CESTUJTE, BAVTE SE… 
NYNÍ JE TO DUCH ZNAČKY DACIA!



ZCELA NOVÉ MODELY 
DACIA SANDERO 
A SANDERO STEPWAY, 
PROSTĚ NEZBYTNÉ





Dacia doporučuje www.dacia.cz

Zajištění přesnosti a aktuálnosti této publikace v době tisku byla věnována maximální pozornost. Tento dokument byl vytvořen na základě předprodukčních modelů a prototypů. V souladu se svými zásadami neustálého zlepšování produktů si společnost Dacia vyhrazuje 
právo kdykoliv upravit popsané a uvedené specifikace vozidla a příslušenství. Všechny takové úpravy jsou prodejcům Dacia sdělovány v nejkratší možné době. V závislosti na zemi prodeje se mohou některé verze lišit a určité vybavení nemusí být dostupné (standardně, na 
přání nebo jako příslušenství). Nejnovější informace vám poskytne nejbližší zástupce značky Dacia. Z technických důvodů se barvy vytištěné v tomto dokumentu mohou mírně lišit od barev skutečného laku nebo obložení interiéru. Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování 
v jakémkoliv formátu a jakýmkoliv způsobem celé nebo jen části této publikace je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Dacia. CZ - 2102
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