
Sandero og Sandero Stepway
Udvalg af tilbehør

Nye Dacia



Gør din hverdag mere oplevelsesrig, og nyd 
hvert sekund. 

Dacia tilbehøret, som er specielt designet 
til din nye Sandero, vil hver dag give dig 
en kørsel, der er helt unik. Endnu mere 
nytænkende, endnu mere sikker, endnu 
mere intuitiv. Tilbehøret vil gøre dit liv lettere 
og alt dette er nu til din rådighed.

Forbered dig på nogle faktastiske oplevelser.

Pas godt

 på dig
selv!
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Du kan tilpasse udseende af din nye 
Sandero så den bliver endnu mere 
elegant og får mere karakter.
Din bil vil afsløre dit sande jeg. 
Gør din Dacia til et unikt køretøj efter 
dit valg.

Dynamisk
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design



Interiør
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1. Indstigningslister
Giv personligt præg og stilfuld beskyttelse
ved indgangen til din bil med disse dørlister 
med Dacia-logo.
82 01 351 844 (foran) 
82 01 391 425 (bag)

2. Indstigningslister LED
Elegance og modernitet hver gang du åbner
døren. Dine dørlisters hvide tidsindstillede
belysning vil tiltrække blikket både om dagen
og om aftenen. Deres finish i aluminium, med 
Dacia-logo, giver dem et touch af udsøgt 
luksus. Sæt med 2 lister (højre og venstre).
82 01 468 752
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Slå din personlighed fast med udvalget af
eksklusive fælge. For et moderne look
og sikkerhed uden kompromis.

1. 16'' Runway 
Farve: sort diamant
Dæk: 195/55 R 16 91 H
82 01 684 229 (fælge – Sandero)
82 01 681 735 (fælge – Stepway)
40 31 543 28R (centerkapsel)

2. 16" Altica
Farve: sort diamant
Dæk: 195/55 R 16 91 H
40 30 075 50R (fælge)
40 31 543 28R (centerkapsel)

3. 16" stålfælge med hjulkapsler Bayadere
Farve: mørk metal
Dæk: 205/55 R 16 91 H
40 30 020 53R (fælge)
40 31 558 53R (centerkapsel)

Fælge
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Beskyttelse til

Beskyt din Dacia med højeste kvalitet. 
Dacia dekorationerne er lige så 
æstetiske som de er funktionelle og 
passer perfekt til kabinen i din nye 
Sandero.

Lev intenst… og i fuld sikkerhed.
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dagligdagen



Måtter
Giver din bil ekstra beskyttelse. Disse
gulvmåtter, der efter mål er specielt tilpasset 
har gennemgået meget strenge tests 
garanterer meget høj kvalitet, sikkerhed og 
holdbarhed.  

32

1. Gummimåtter
De er vandtætte og lette at holde, de bevarer
interiørets flotte udstråling i meget
længere tid.
82 01 621 046 

2. Tekstilmåtter Standard
De er lette at holde, de bevarer bilens interiør
i et område, der er udsat for stort slid.
82 01 337 451

3. Tekstilmåtter Comfort
Glæd dig selv med denne luksus finish med
grå kant og et broderi med bilens navn.
82 01  481 336

1
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Interiør komfort
1. Armlæn Premium Comfort

Armlæn i sort læder til en afslappet kørsel og 
effektiv opbevaring. Armlænet er monteret 
i siden af forsædet og er justerbar, det kan 
foldes helt væk når den ikke anvendes. 
Mulighed for trådløs opladning af smartphone 
i armlænet.
77 11 755 962 (Uden opladning) 
77 11 769 376 (Med opladning) 

2. Armlæn Basic
Hermed forbedrer du din komfort under
kørslen, samtidig med at du får en ekstra
opbevaringsplads, hvor du kan lægge små
personlige genstande. Kan også justeres i 
højden for den perfekte komfort. Farve: sort.
Kapacitet: 1 liter.
82 01 679 842
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Sædebetræk
3. Sædeindtræk – Foran

Beskytter det originale indtræk i din bil. De 
er syet efter din bil og er lette at montere og 
rengøre.
82 01 496 809
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Bagagerum
1. Bagagerumsbakke

Ideel til let transport af forskellige ting, især
snavsede genstande. Den beskytter effektivt
det originale tæppe og passer perfekt til
bagagerummets udformning i din bil. Den er
yderst praktisk og er let at installere og 
rengøre takket være det halvstive materiale 
og de høje kanter.
82 01 600 368
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2. EasyFlex bagagerumsmåtte
Uundværlig til beskyttelse af din bils 
bagagerum og til transport af store genstande, 
der snavser meget! Den kan let foldes 
sammen og foldes ud og passer perfekt til 
bagsædernes position. Når den er helt foldet 
ud dækker den hele lastarealet. Alsidig og 
praktisk, både til hverdag og i fritiden.
82 01 681 717
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3. Bagagerumsopdelning aftagelig
Det er lettere at holde orden og holde
genstandene på plads under kørsel, når
bagagerummet er inddelt i mindre rum. Den
kan tages ud, er fleksibel og let at montere,
den passer til genstande i forskellige
størrelser og kan installeres i kabinen til at
fastholde tasker m.m., som er sat på gulvet.
82 01 653 542

4. Opbevaringsnet
Ideelt til indretning af bagagerummet. Da det
er tilpasset målene i din bil, sikrer det 
perfekt fastholdelse af genstandene under 
transporten. Fås i stående og liggende 
version.
82 01 314 524 (stående)
82 01 314 518 (liggende)

3

13



Ruder
1. Solgardin

De holder lyset ude og forbedre din daglige
komfort i kabinen og sikrer en optimal
beskyttelse mod solens stråler. Lette at
montere og afmontere.
82 01 658 600 (sideruder)
82 01 658 601 (sideruder og bagrude)

2. Vindafviser
Du kan køre i fuld komfort, selv om ruderne er
rullet på klem, da disse deflektorer forhindrer
turbulens og træk. De er diskrete og efter mål,
og tåler bilvask og hårde vejrforhold.
Sæt med 2 deflektorer til foran.
82 01 314 422
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Eksteriør 
beskyttelse
1. Kofangerbeskyttelse

Beklæd og beskyt bagkofangeren med dette
praktiske tilbehør. Den er i sort plast og 
fortykker og forstærker bagenden af din bil.
82 01 665 800 

2. Stænklapper
Beskytter effektivt den nederste del af bilens
karrosseri mod sprøjt af vand, mudder og
småsten. Sæt med 2 stænklapper (højre og 
venstre) til foran eller bag.
82 01 235 609

3. Dør-beskyttelselister
Fremhæver din bils robuste karakter og
beskytter samtidigt dørene forneden!
82 01 401 416

3
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Garanti for store oplevelser om bord takket 
være højtydende multimedia-løsninger. For 
at gøre hver tur til en intens oplevelse for 
både dig og dine passagerer. 

Oplev
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Audio
3. Højttalere Focal Music Premium 6.1

Få hi-fi ombord, og lyt til HIFI Premium! Denne
pakke er referencen for lydsystemer
ombord. Fine detaljer, renhed og styrke
spiller op på dine ture, og giver optimal
musiknydelse! Pakken indeholder 6 højttalere
(2 tweetere, 2 højttalere foran, 2 højttalere
bag) og en basforstærker.
77 11 578 133 + 77 11 578 131

Video
1. Holder til tablets (7" – 10")

Fornøjelse og underholdning på lange
køreture! Den fastgøres nemt på en
nakkestøtte, og den giver passagerne på
bagsædet mulighed for at se video via en
tablet – i fuld magelighed.
77 11 783 364

Telefoni
2. Smartphoneholder

Den lille og diskrete holder fastgøres nemt
på bilens luftspjæld. Du kan fastgøre din
smartphone til magnetsystemet med én
enkelt bevægelse! Da holderen er aftagelig,
kan den nemt flyttes til en anden bil.
77 11 784 774
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Udlev dine interesser helt!

Tilbehøret til din nye Sandero er let 
at installere men endnu nemmere at 
bruge og imødekommer de allerstørste 
sikkerhedskrav. De er lige så enkle, som 
de er geniale. 

Med Dacia kan du tage alt det med, du vil, 
hvor du vil, samt rejse hvorhen du vil.

Transporter

mere og bedre



1. Aftagelig trækkrog
Uundværlig til i fuld sikkerhed at trække eller 
bære materialer som cykelholder, anhænger, 
båd, campingvogn, erhvervsmateriel... Det 
er en original del, og der garanteres for en 
perfekt kompatibilitet med bilen. Da trækket 
let kan afmonteres uden brug af værktøj, 
bevarer din bil sit æstetiske ydre. Anbefales 
for hyppig brug.
82 01 679 436 (Trækkrog og monteringsset)
82 01 679 436 (Ledningsnet 7-polet)

2. Fastmonteret trækkrog
Uundværlig til i fuld sikkerhed at trække eller 
bære materialer som cykelholder, anhænger, 
båd, campingvogn, erhvervsmateriel... Det 
er en original del, og der garanteres for en 
perfekt kompatibilitet med bilen. Kun til 
Stepway.
82 01 660 999 (Trækkrog)
82 01 661 000 (Monteringsset)
82 01 679 436 (Ledningsnet 7-polet)

3. Cykelholder Coach til trækkrog
Om det er til én eller to personer, så kan
I tage jeres cykler med overalt på en hurtig,
enkel og sikker måde! Fastgøres hurtigt på
anhængertrækket, ingen indstillinger – det er
den mest praktiske og mest sikre måde at
transportere op til 3 cykler. Ideel til transport
af tunge og pladskrævende cykler, der er
vanskelige at løfte. Kan foldes sammen 
og foldes væk, så du altid har adgang til 
bagagerummet, også når cyklerne er
monteret på cykelholderen.
77 11 780 884 (2 cykler – 13-polet)
77 11 780 885 (3 cykler – 13-polet)
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Anhængertræk
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Last
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1. Lastholder
Ideelle til at transportere en cykelholder, en
skiholder eller tagboks og dermed forøge
bilens lastkapacitet. 
82 01 356 700 (Ej rails – Sandero)
82 01 356 709 (Til rails – Stepway)

2. Tagboks
Forøger din bils lastkapacitet, så du få det
hele med, når du er ferie! Praktisk, robust og
æstetisk – alle disse kvaliteter er forenet for at
tilfredsstille dit behov. Sikret med låsning med 
nøgle for at beskytte de ting, du har i den.
Farve: sortmønstret.
Fås i forskellige størrelser efter behov.
77 11 574 056 (400 l)
77 11 574 057 (480 l)
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Rejs overalt i fuld sindsro. 
Udstyret der er specielt udviklet af 
Dacia til din nye Sandero er stærkt 
og praktisk i brug, og du bevarer 
garanteret din sindsro under alle 
kørselsforhold.
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Ro i sindet



2. Parkeringssensor 
Uundværlig for at parkere med sindsro. Takket være 
systemets følere detekteres alle forhindringer foran og/
eller bag bilen. Føreren advares med lydsignaler ved 
risiko for sammenstød. Kan fås til foran og bag.
82 01 457 602 (foran)
82 01 322 684 (bag)

1. Bakkamera
Få mere komfort når du bakker! Når bilen 
er i bakgear, tænder bakkameraet og viser 
billedet på navigationsskærmen. Hen over
billedet vises hjælpelinjer, så du kan vurdere
afstandene til forhindringerne. Kun til biler 
med MediaNav.
82 01 675 484

1 2

Parkeringsassistance
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Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne publikation var korrekt og aktuelt på tidspunktet for trykningen. Dette dokument er udarbejdet på baggrund af forstudier og prototyper. Som en del af den kontinuerlige produktudvikling forbeholder 
DACIA sig ret til når som helst at ændre specifi kationerne for de biler og det tilbehør, der beskrives og vises. Sådanne ændringer vil hurtigst muligt blive kommunikeret videre til alle DACIA forhandlere. Afhængigt af land kan visse versioner være anderledes 
og have udstyr, der ikke er tilgængeligt (som standard, ekstraudstyr eller tilbehør). Kontakt din nærmeste DACIA forhandlere for de nyeste informationer. Af trykningsmæssige årsager kan farver på lak og indtræk i dette katalog afvige fra de virkelige 
forhold. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion af hele eller dele af denne publikation uanset i hvilket format er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra DACIA.
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