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TILPAS DEN LIGE  
EFTER DIN SMAG

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY
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STYLING
GØR DIN BIL MERE SPORTY

Lad dynamikken sprudle og forgyld din hverdag med 
sporty detaljer.  

1. & 2. Streamers. Tilpas bilen til din personlighed. 
Oplev forandringen på et kort øjeblik.

3. Tagspoiler. Forstærk din bils karakter. En lille 
detalje, som forandrer hele indtrykket.

4. Hajfinneantenne. Tilfør et ekstra sporty touch 
med denne formfuldendte antenne, som passer 
perfekt med bilens linjer.

1.

3.

2.

4.

DESIGN – EKSTERIØR
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DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

HJULKAPSLER OG FÆLGE
DETALJEN SOM GØR HELE  
FORSKELLEN

Moderne look og kompromisløs sikkerhed.
Aluminiumsfælge imponerer, når kombinationen 
af form, materialer og forarbejdningskvalitet er 
i fuldstændig harmoni. Udtryk din personlighed 
gennem dit valg af attraktive Dacia-fælge.

1. Hjulkapsel til Sorane 15" Flex stålfælge
Kompatibel med model: Sandero
Farve: Grå

2. Hjulkapsel til Saria 16" Flex stålfælge
Kompatibel med model: Sandero
Farve: Grå

3. Hjulkapsel til Saria 16" Flex stålfælge 
Kompatibel med model: Sandero Stepway
Farve: Sort metallic/legering

4. 16" Amaris aluminiumsfælge
Kompatibel med model: Sandero 
Farve: Grå/sort

5. 16" Mahalia aluminiumsfælge
Kompatibel med model: Sandero Stepway
Farve: Alu/ sort

1.

2.

3. 4. 5.
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ELEGANCE I HVERDAGEN

Tilpas din helt nye DACIA SANDERO eller 
SANDERO STEPWAY med flotte indstigningslister 
og tekstilmåtter med modelnavn.

1. & 2. Premium tekstilmåtter og 
indstigningslister med lys. Nyd de elegante 
Premium tekstilmåtter i højeste kvalitet til 
SANDERO og SANDERO STEPWAY, der giver en flot 
beskyttelse af bilens interiør. Indstigningslister med 
lys er praktiske og bidrager til kvalitetsoplevelsen, 
når du sætter dig ind i bilen.

3. & 4. Comfort tekstilmåtter og indstigningslister 
foran. Med skræddersyede tekstilmåtter får 
du en effektiv beskyttelse af gulvet i kabinen. 
Indstigningslister med SANDERO- og STEPWAY-
markeringer giver en stilsikker beskyttelse af 
panelerne. De er nemme at installere og nemme 
at vedligeholde. Aluminiumfinish understreger det 
eksklusive indtryk.

KABINE
DESIGN – INTERIØR

1.

3.

2.

4.
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BAGAGERUM
BESKYTTELSE MOD  
HVERDAGENS SLITAGE 

For at beskytte bagagerummet på din bil på lang 
sigt, er det en god idé at supplere med tilbehør, der 
kombinerer design og slidstyrke.
 
1. Kofangerbeskyttelse. Beskyt den bageste 
kofanger, med dette formfuldendte og funktionelle 
tilbehør. Finishen i børstet aluminium bidrager til 
følelsen af kvalitet og elegance. 

2. & 3. SANDERO og STEPWAY bagagerumsmåtte.  
Beskytter din bil mod slid fra alle former for 
bagage – lige fra kufferter, shoppingposer, skole- og 
sportstasker til fritidsudstyr. Takket være materiale 
og forarbejdning vil den skræddersyede måtte 
beskytte din bil flere år frem.

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

1.

3.2.
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KOMFORT   
DER GØR LIVET 
MERE ENKELT

DACIA SANDERO &  SANDERO STEPWAY
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LIVET I BILEN
KOMFORT PÅ TUREN

Livet i bilen bliver både mere enkelt, komfortabelt 
og fornøjeligt, når du vælger genialt tilbehør. At 
rejse er at leve. 

1. Armlæn. Sætter du pris på optimal førerkomfort, 
skal du kaste et ekstra blik på det højdejusterbare, 
udtrækkelige og foldbare midterarmlæn.

2. Bøjle på nakkestøtte. Utrolig praktisk og 
med god beskyttelse bag sædet, når der skal 
transporteres f.eks. skjorter, jakker og bukser. 
Aftagelig og nem at installere. Bliver hurtigt 
uundværlig i hverdagen. Kromfinish giver elegance 
og et æstetisk look. 

3. Hylde til multifunktionssystem. Udnyt den 
aftagelige og foldbare hylde til at lægge f.eks. din 
bog eller din sandwich på – eller sæt din flaske i 
holderen. Du kan også udskifte den med en krog til 
din taske.

2.

1.

3.
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MULTIMEDIA
EN MERE LEVENDE MULTIMEDIA-
OPLEVELSE

Nyd den sidste nye teknologi, der forvandler turen 
for dig og din familie til en helt unik oplevelse.

1. Induktionslader til mobiltelefon. Passer 
perfekt til opladning af din mobiltelefon under 
kørsel. Med induktionslader placerer du helt enkelt 
mobiltelefonen på ladebasen. Super enkelt. 

2. Nextbase DVD player. Skal turen være en endnu 
større oplevelse, er det en god ide at udstyre din bil 
med et mobilt DVD-videosystem. Takket være to 
individuelle skærme kan passagererne nyde deres 
favoritfilm under hele turen.  

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

1.

2.
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INTERIØR DESIGN
ALT PÅ RETTE PLADS

Praktisk og funktionelt. Dacias smarte hjælpemidler 
bidrager til at organisere og opdele kabine og 
bagagerum.

1. Hundegitter. Få en solid og sikker opdeling 
mellem kabine og bagagerum. Praktisk når du skal 
have husdyr med på turen eller ved transport af 
diverse ting og udstyr i bagagerummet.

2. & 3. Bagagenet. Skræddersyet og meget praktisk 
net, når du skal holde styr på mindre ting og sager i 
bagagerummet. Liggende  (2) eller stående (3).

4. Bagagerumsopdeler. Få styr på bagagen når 
du er på tur med en fleksibel bagagerumsopdeler. 
Tilpasses nemt din bagage, som du har med på 
turen. Enkel og smart. 

KOMFORT 

1.

4.3.2.
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EXTERIØR
DESIGN SOM BESKYTTER

Den bedste investering for at beskytte dine 
passagerer og værdien af din Dacia! Som altid har 
Dacia tænkt på design tilbehør, der gør bilen både 
udtryksfuld og samtidig beskytter bil og passagerer. 

1. Dørbeskyttelseslister. Understreger din bils 
robuste styling samtidig med, at den beskytter 
dørenes nedre dele. 

2. & 3. Stænklapper for og bag. Beskyt bilens 
undervogn mod vand, ler, grus og småsten.

4. Tonede ruder (film) bag. Solfilmen følger 
rudernes form til perfekthed og er tilpasset 
gældende trafikbestemmelser. Beskytter 
passagererne mod ubehageligt sollys og 
påtrængende blikke, samtidig med at den holder 
kabinen behagelig sval. Solfilmen forstærker også 
ruderne, hvilket betyder at indbrud i bilen vil tage 
længere tid. Beskytter stoffer og andet interiør mod 
blegning. Kit med fem dele, der passer perfekt til 
bageste sideruder og bagrude. 

5. Solgardiner. Forbedrer dit velbefindende indenfor 
i kabinen og giver optimal beskyttelse mod solens 
stråler.

6. Vindafvisere for og bag. Undgå turbulens og 
træk når du kører med åbent vindue. Modstår både 
bilvask og uvejr. Kit med to vindafvisere. 

BESKYTTELSE

1.

2.

3.

6.5.4.
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INTERIØR
ET PLETFRIT INTERIØR 

Alt du behøver, når du skal transportere beskidte 
ting og samtidigt beskytte bilen.

1. Easyflex bagagerumsmåtte. Dæk hele 
lastområdet, så du kan transportere store 
genstande. Fleksibel og vandtæt, let at folde ud 
og ind. Tilpasser sig bagsædets position, selv når 
det foldes ned. Super simpelt – både til hverdag og 
fritid.

2. Skålformet bagagerumsmåtte. 100% pasform, 
semihård og med høje kanter, der beskytter den 
underliggende måtte. Nem at lægge i og nem at 
tage ud og rengøre.

3. Gummimåtter. Skålformede gummimåtter med 
100% pasform og høje kanter. Vandtætte og nemme 
at rengøre og vedligeholde. Fæstnes nemt med 
sikkerhedsclips.

4. Sædeovertræk for og bag. Skræddersyet med 
intuitivt fastgøringssystem, hvilket gør dem nemme 
at rengøre og vedligeholde. Kan således tages af 
og vaskes efter behov. Naturligvis er indtrækket 
designet således, at det ikke påvirker airbag-
funktionen. 

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

1.

3.

2.

4.
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FÅ DET 
OPTIMALE UD 
AF DINE REJSER

DACIA SANDERO &  SANDERO STEPWAY
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TRÆKKROG
BEKEND DIN EVENTYRLYST 

Der er intet, der forhindrer dig i at komme væk fra 
det hele med dette ultralette og ekstremt sikre 
udstyr. Din fritid er allerede godt igang. Eventyret 
venter på dig.

1. Coach cykelholder til trækkrog. Til sikker 
transport af alle familiens cykler. Transporterer op til 
tre cykler. Er utrolig hurtig at sætte på trækkrogen 
og skal ikke justeres. Perfekt til de store og tunge 
cykler, der kan være besværlige at få op på taget. 
Cykelholderen kan vippes, så du altid kan komme til 
bagagerummet – også når der er cykler på. 

2. Aftagelig trækkrog. En sikker måde at trække 
eller bære på – fra cykelholder til alle typer trailere 
og campingvogne. Passer perfekt til din bil. Efter 
brug kan den visuelle del (krogen) fjernes nemt helt 
uden værktøj, således at din bil fremstår flot i sit 
originale design.

3. Fast trækkrog. Vigtigt for sikker bugsering eller 
transport af dit udstyr – f.eks. til cykelholder, trailer, 
båd eller campingvogn.

BESKYTTELSE

1.

3.2.
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TRANSPORT PÅ TAG
UDSTYR TIL OPLEVELSER

Vort sortiment af tilbehør til transport og 
opbevaring på tag er meget omfattende. Uanset 
hvilke fritidsaktiviteter du udlever, har vi den 
transportløsning, du har behov for. 

1. Tagboks Ranger. Volumen 340 liter. Forarbejdet i 
blødt vandtæt stof med remme til sikker fastgørelse 
af lasten.

2. Tagboks Dacia – hård. Få større bagagevolumen 
og medbring alt det som du behøver. Praktisk robust 
og attraktiv. Forsynet med lås og nøgle der giver dig 
ekstra sikkerhed på turen og ved parkering.

3. Expert 80 cykelholder til lastholdere. Tilbyder 
nem og sikker transport af din cykel – uden 
justeringer – bare på med cyklen.

4. & 5. SANDERO og SANDERO STEPWAY 
lastholdere i aluminium. Aerodynamiske 
lastholdere, enkle og hurtige at montere. Optimale 
til cykelholdere, skiholdere og tagbokse. Opfylder 
sikkerhedsstandarder med god marginal. Kit med to 
lastholdere og tyverisikring.

6. Skiholder. Transporterer dine snowboards og ski 
sikkert på taget af din bil. Nem og sikker montering 
samt let at pakke og tømme i al slags vejr. 

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

4.

1.

5. 6.

3.

2.
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STYR PÅ TINGENE    
I ALLE 
SITUATIONER

DACIA SANDERO &  SANDERO STEPWAY
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FØRERASSISTANCE SIKKERHED

HURTIG REAKTION

Du får fuld kontrol over f.eks. din parkering, når du 
udstyrer din bil med elektroniske hjælpemidler. 
Oplev en dejlig afslappende følelse i en ellers ofte 
stressende situation.

1. Bakkamera. Gør det hele meget nemmere. Straks 
bilen er i bakgear, kan du se hele området bag din 
bil på skærmen. Den viser også hjælpelinjer, der gør 
det lettere at bedømme, hvor lang afstand der er til 
forhindringer. 

2. Parkeringssensor. Bliv den bedste i nabolaget til 
alle former for parkering. Fire integrerede sensorer 
for og bag bilen føler sig frem til selv de mindste 
forhindringer, og advarer dig med karakteristisk 
lydsignal. 

BESKYTTELSE OG SIKKERHED 

Optimal sikkerhed for dem der betyder noget for dig 
samt sikring af din bil.

1. Alarm. Med omkreds- og bevægelsessensorer 
samt registrering af løft giver alarmen dig stor 
tryghed og beskyttelse mod indbrudsforsøg og 
tyveri af din bil. 

2. Isofix barnesæde. Hurtig enkel og sikker 
montering.

RO I SINDET 

1.

2.

1.

2.
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SNEKÆDER
STOL PÅ DIN EGEN FREMDRIFT

Vejrforholdene bliver stadigt mere uforudsigelige og 
ekstreme i verden. Imidlertid bliver du aldrig mere 
overrasket end du kan klare dig, når du har det rigtige 
udstyr. Så kommer du nemt gennem pludselige vejrskift og 
f.eks. kraftigt snefald. 

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

1. 3.2.

1. Polaire snekæder i stål. For maksimal sikkerhed 
og optimalt vejgreb når sneen for alvor har lagt sig. 
Hurtig, enkel og intuitiv montering samt kompakt 
størrelse. Netop det du behøver, når vinterdækkene 
har givet op. 

2. Standard snekæder. Nemme at bruge og med 
garanti for optimal sikkerhed, vejgreb og komfort. 
Den eneste rigtige løsning, når det går løs i 
voldsomt vinterføre.

3. Snesokker. Skal du køre på snedækkede veje, 
klarer du dig sikkert igennem turen med disse 
snesokker. De er lettere og hurtigere at montere end 
konventionelle snekæder, og giver et perfekt vejgreb 
i lettere sneføre.
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DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

ALT TILBEHØR
Reference Essential Comfort

Stepway 
Essential

Stepway 
Comfort Side

DESIGN
EKSTERIØR
Hajfinne antenne 82 01 731 020 • • • • 6
Stickers 82 01 739 804 • • • • 6
Tagspoiler 82 01 736 344 • • • • 6

FÆLGE
Stålfælge Flex 6 J 15 4 40 40 30 004 19R • • - - 7
Stålfælge Flex 6.5 J 16 4 45 40 30 085 31R • • • • 7
Hjulkapsler 15" FLEX PAE 40 31 525 72R • • - - 7
Hjulkapsler 16" FLEX PAE 40 31 561 36R • • - - 7
Hjulkapsler 16" FLEX PAE STW 40 31 527 42R - - • • 7
Aluminiumsfælge 6,5 J 16 4 45 40 30 091 86R • • - - 7
Aluminiumsfælge 6,5 J 16 4 45 STW 40 30 040 26R - - • • 7
Centerkapsler krom Silverstone (Dacia) 40 31 570 62R • • • • 7
Låsebolt grå M12 – Standard 82 01 724 187 • • • •

Låsebolt grå M12 – Thatcham 82 01 724 188 • • • •

INTERIØR
Indstigningslister, foran SANDERO 77 11 945 453 • • - - 8
Indstigningslister, foran STEPWAY 77 11 945 454 - - • • 8
Indstigningslister, foran med lys SANDERO 77 11 945 458 • • - - 8
Indstigningslister, foran med lys STEPWAY 77 11 945 459 - - • • 8
Beskyttelse – bagagerumskant 82 01 736 348 • • • • 9

KOMFORT OG BESKYTTELSE
RUDER
Vindafvisere – Foran 82 01 735 559 • • • • 15
Vindafvisere – Bag 82 01 737 610 • • • • 15
Solgardiner – Sideruder 77 11 945 449 • • • • 15
Solgardiner – Side + bageste ruder 77 11 945 451 • • • • 15
Tonede ruder (film) – Bag 77 11 945 463 • • • • 15

LIFE ON BOARD
Armlæn 87 70 072 06R • ¤ (1) • ¤ (1) 12
Rygesæt 82 01 375 535 • • • •

Bøjle på nakkestøtte 82 01 705 508 • • • • 12
Multifunktionsholder på nakkestøtte 77 11 785 944 • • • • 12
Bøjle på multifunktionsholder (holder medfølger) 77 11 785 946 • • • • 12
Krog på multifunktionsholder (holder medfølger) 77 11 785 945 • • • • 12
Hylde på multifunktionsholder (holder medfølger ikke) 77 11 785 947 • • • • 12
Køler 77 11 431 405 • • • •
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DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

Reference Essential Comfort
Stepway 
Essential

Stepway 
Comfort Side

 

BAGAGERUMSBESKYTTELSE
Sandero Bagagerumsmåtte 84 90 478 26R • ¤ (2) - - 9
Stepway Bagagerumsmåtte 82 01 737 165 - - ¤ (2) ¤ (2) 9
Sandero Skålformet bagagerumsmåtte(3) 84 97 533 20R • ¤ (2) - - 16
Stepway Skålformet bagagerumsmåtte 68 81 026 02R - - ¤ (2) ¤ (2) 16
Bagagerumsmåtte EasyFlex(4) 68 81 053 27R • ¤ (2) ¤ (2) ¤ (2) 16
Hundegitter 73 15 003 75R • • • • 14
Bagagerumsopdeler(3)(4) 82 01 653 542 • • • • 14
Bagagenet – liggende 77 11 227 501 • • • • 14
Bagagenet – stående 77 11 945 467 • • • • 14

MÅTTER
Sandero Comfort tekstilmåtter 74 90 203 58R • • - - 8
Stepway Comfort tekstilmåtter 82 01 737 156 - - • • 8
Sandero Premium tekstilmåtter 74 90 269 10R • • - - 8
Stepway Premium tekstilmåtter 82 01 737 157 - - • • 8
Sandero Gummimåtter skålformede 74 90 292 42R • • - - 16
Stepway Gummimåtter skålformede 82 01 737 162 - - • • 16

KARROSSERIBESKYTTELSE
Stænklapper – Foran 82 01 735 530 • • - - 15
Stænklapper – Foran 82 01 735 531 - - • • 15
Sandero Stænklapper –Bag 82 01 735 532 • • - - 15
Stepway Stænklapper –Bag 82 01 735 535 - - • • 15
Dørbeskyttelseslister – For og bag 82 01 735 521 • • • • 15
Vogndækken – PER4 Dacia 77 11 785 079 • • • •

SÆDEOVERTRÆK
Sædeovertræk – Foran 87 37 060 14R • • • • 16
Sædeovertræk – Foran og bag, 1/1 bænkesæde 87 37 038 85R • - • - 16
Sædeovertræk – Foran og bag, 1/3 2/3 bænkesæde 87 37 045 55R ¤ (4) • ¤ (4) • 16

TRANSPORT 
TRÆKKROG
Trækkrog – Ledningsnet 13-polet 82 01 734 130 • • • •

Trækkrog – Ledningsnet 7-polet 82 01 734 129 • • • •

Ledningsnet adapter – 13/7 polet og 7/13 polet 77 11 226 912 • • • •

Bjælke til fast trækkrog 82 01 734 157 • • - -
Monteringssæt til fast trækkrog 82 01 734 158 • • - -
Bjælke til fast trækkrog 82 01 734 163 - - • •

Monteringssæt til fast trækkrog 82 01 734 164 - - • •

Bjælke til aftagelig trækkrog 82 01 734 160 • • - -
Monteringssæt til aftagelig trækkrog 82 01 734 161 • • - - 19
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DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

Reference Essential Comfort
Stepway 
Essential

Stepway 
Comfort Side

 

TRÆKKROG (FORTS.)
Bjælke til aftagelig trækkrog 82 01 734 166 - - • •

Monteringssæt til aftagelig trækkrog 82 01 734 167 - - • •

Nummerpladeholder 77 11 210 431 • • • •

Coach cykelholder – Til trækkrog – 2 cykler – 13-polet 77 11 780 884 • • • • 19
Coach cykelholder – Til trækkrog – 3 cykler – 13-polet 77 11 780 885 • • • • 19
Euroride cykelholder – Til trækkrog – 2 cykler – 7-polet 77 11 577 330 • • • •

Euroride cykelholder – Til trækkrog – 3 cykler – 7-polet 77 11 577 329 • • • •

Express Hang On cykelholder – Til trækkrog – 2 cykler 77 11 577 326 • • • •

Express Hang On cykelholder – Til trækkrog – 3 cykler 77 11 577 327 • • • •

Lås til Express Hang On cykelholder 77 11 422 443 • • • •

Europower 915 cykelholder – Til trækkrog – 2 cykler – 13-polet 77 11 577 333 • • • •

Europower 915 cykelholder – Til trækkrog – 2 cykler – 7-polet 77 11 574 689 • • • •

TRANSPORT
Lastholdere – monteres på rails 82 01 733 998 - - ¤(6) -
Lastholdere – monteres på tag 82 01 733 990 • • - -
Dacia hård tagboks – 400 L 77 11 574 056 • • • • 20
Dacia hård tagboks – 480 L 77 11 574 057 ¤(6) ¤(6) ¤(6) ¤(6) 20
Hård tagboks – strap adapter 77 11 788 912 • • • •

Soft tagboks Ranger – 340 L 77 11 419 549 • • • • 20
Expert 80 cykelholder – Til lastholdere – 1 cykel 77 11 780 147 • • • • 20
TL65 cykelholder – Til lastholdere – 1 cykel 77 11 421 294 • • • •

Skiholder – Til 4 par ski 77 11 940 000 • • • • 20
Skiholder – Til 6 par ski 77 11 940 001 • • • • 20
Adapter til tag – Cykel /ski holdere – stål 77 11 420 781 • • • •

Adapter til tag – Cykel /ski holdere – aluminium 77 11 421 178 • • • •

MULTIMEDIA
TELEFONI
Induktionslader til mobiltelefon – til konsol 82 01 739 622 • • • • 13
Holder til mobiltelefon – magnetisk til ventilationsdyse 77 11 784 774 • • • •

Holder til mobiltelefon – induktion til ventilationsdyse 77 11 940 323 • • • •

Holder til mobiltelefon – magnetisk til instrumentbord 77 11 784 775 • • • •

AUDIO
Supertooth Crystal – Transportabelt håndfrit kit 77 11 574 999 • • • •

Focal Bluetooth® Over-ear headset 77 11 785 758 • • • •
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DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

Reference Essential  Comfort
Stepway 
Essential

Stepway 
Comfort Side

 

VIDEO
Transportabelt video system - Nextbase Car 9 Dual DVD player 77 11 785 943 • • • • 13
Tablet holder – Nextbase 77 11 783 364 • • • •

SIKKERHED
TYVERIALARM
Alarm - perimeter, volumetric, anti-løft 82 01 734 135 • • • • 23

KØREASSISTANCE
Parkeringssensor – Foran 82 01 734 052 • ¤(7) • ¤(7) 23
Parkeringssensor – Bag 82 01 734 053 ¤(7) ¤(7) ¤(7) ¤(7) 23
Bakkamera 82 01 739 628 ¤(8) ¤(8) ¤(8) ¤(8) 23

BRANDBEKÆMPELSE OG FØRSTEHJÆLP
Beslag til montering af brandslukker 96 60 151 36R • • • •

1 kg brandslukker 82 01 712 928 • • • •

Førstehjælpskit (vest, advarselstrekant, førstehjælpskasse) 77 11 780 759 • • • •

BØRNESIKKERHED
Barnesæde – Baby-Safe 2 i-size 77 11 940 742 • • • •

Barnesæde – Baby-Safe fixed base i-size 77 11 940 741 • • • •

Barnesæde – Kidfix XP 77 11 940 745 • • • •

Babyspejl 77 11 940 517 • • • •

SNEKÆDER
Standard snekæder, 9 mm (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) 77 11 578 468 • • • • 24
Polaire Snesokker – stål (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) 77 11 943 624 • • • • 24
Premium PG snekæder (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) 77 11 780 253 • • • • 24
Snesokker (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) 77 11 578 649 • • • • 24

SPECIAL PRO

Bakke – til varebilombygning 79 26 065 47R • ¤(2) ¤(2) ¤(2)

Grid – til varebilombygning 73 15 069 75R • • • •

Varerumsdækken – til varebilombygning 79 92 259 54R • • • •

Varebilombygning 77 11 945 470 • ¤(2) ¤(2) ¤(2)

• : kompatibel    ¤ : kompatibel under visse forhold   - : ikke kompatibel. 

(1) Armlæn kun kompatibelt med lave konsoller (2) Ikke kompatibelt med alternativet ‘’fladt bagagerumsgulv’’, hvis dette ikke fjernes (3) Sanderos bagagerumsmåtte er ikke kompatibel med bagagerumsopdeler (4) Easyflex bagagerumsmåtte er ikke 
kompatibel med bagagerumsopdeler (4) 1/3-2/3 splitbagsæde er option på E1 versionen (5) Modular langsgående rails med tværgående funktion er option på E1 versionen (6) Ikke kompatibel med whip antenne (standard) (7) Parkeringssensorer for/
bag er monteret (standard) (8) Bakkamera er kun tilgængelig i versioner med multimedia-skærm.
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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 specifikationerne 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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