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Dacia Sanderon moderni ja dynaaminen ulkokuori kätkee sisälleen avarat sisätilat. Tilaville takaistuimille 

mahtuu kolme aikuista. Kun tarvitset lisää tavaratilaa, istuimet voidaan mallista riippuen taittaa alas 

suhteessa 1/3 tai 2/3. Dacia Sanderossa ei tarvitse kärsiä tilan puutteesta! Mallissa on luokassaan eniten 

tavaratilaa, peräti 320 litraa. Dacia Sandero on vahva ja luotettava. Se on rakennettu selviämään vaativien 

teiden ja äärimmäisten sääolosuhteiden haasteista. Renaultin valmistama moottori tekee ajosta turvallista ja 

vaivatonta. Dacia Sandero on yksinkertaisesti sanottuna älykäs.

Tyyliä, tilaa ja vakautta…
lopultakin samassa paketissa!
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Dacia Sandero: tyyliä, joka jättää jälkensä. Tyylikkäästi muotoillut ajovalot korostavat 

korin ilmeikästä ja dynaamista muotoilua. Puskurissa on sumuvalot* ja leveä 

etusäleikkö, joka antaa autolle urheilullisen ilmeen. Dacia Sanderossa energia ja 

voima yhdistyvät elegantilla tavalla. Turvavarustettu kori on aallonmuotoinen, 

todellinen insinöörityön taidonnäyte.

Tyyli, joka
jättää jälkensä

*Versiosta riippuen
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100 000 km

VUODEN 
TAKUU

*

Matkusta luottavaisin 
mielin
Dacia Sandero vie luotettavuuden aivan uudelle tasolle. Ajoitpa millaisessa 

maastossa ja ilmastollisissa olosuhteissa tahansa, voit aina luottaa sen 

kestävyyteen. Vankkuuteensa ja laadukkuuteensa ansiosta moottorit 

ovat huoltokustannuksiltaan alhaiset. 1.6 Hifl ex -moottori on erittäin 

suorituskykyinen sekä käytössä yhtä miellyttävä ja sopeutuvainen kuin 

polttomoottorit. Sinun turvallisuutesi on etusijalla. Dacia Sanderossa on 

hyödynnetty Renaultin asiantuntemusta, ja sen aktiivisen ja passiivisen 

turvallisuuden ratkaisut takaavat tehokkaan suojan. Tästä syystä Dacia 

tarjoaa sinulle 3 vuoden takuun*. Jotta voit matkata luottavaisin mielin. 

* Takuu 3 vuotta tai 100 000 km, sen mukaan kumpi saavutetaan ensin.

Laadukas 1,6 litran 8-venttiilinen

bensiini/etanolimoottori vähentää 

käyttökustannuksia. Sen voima ei lopu kesken, ja 

se on helppo huoltaa. Moottori saavuttaa korkean 

vääntömomentin jo alhaisilla kierroksilla.

Dacia Sanderon kolmessa takaistuimessa on 

niskatuet ja kolmipisteturvavyöt. Etuistuimissa 

on niskatuet, jotka on suunniteltu suojaamaan 

matkustajaa peräänajokolareissa.

Dacia Sanderossa on mallista jopa riippuen

neljä turvatyynyä.

Dacia Sanderon jarrutusjärjestelmä on tarkkaan 

suunniteltu. Auton vakiovarusteisiin kuuluvat uuden 

sukupolven Bosch 8,1 ABS-jarrut, elektroninen 

jarruvoiman jako (EBD) sekä hätäjarrustustehostin, 

joka lyhentää jarrutusmatkaa ja vakauttaa

ajoa mutkissa.
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Dacia Sanderossa on avarat sisätilat. Matkustamo 
on erittäin korkea ja leveä, ja takapenkille mahtuu 
kolme aikuista. Ilmastointijärjestelmä (lisävaruste) 
tuo mukavuutta matkustamiseen. Perheenjäsenet ja 
ystävät mahtuvat aina mukaan Dacia Sanderoon! 
Dacia Sandero tarjoaa kuljettajalle erinomaisen 
näkyvyyden, ergonomisen ohjauspyörän ja 
ohjauspyörän säätimet. Kuljettajan istuin on 
korkeussuunnassa säädettävä, ja suuret säilytystaskut* 
etuistuinten takana tarjoavat runsaasti säilytystilaa. 
Kokoluokan suurimmat istuimet ovat miellyttävät 
kaikenkokoisille matkustajille. Ihanteellista 
monikäyttöisyyttä: taittamalla takaistuinten selkänojat 
saat yhteensä 1200 litraa tavaratilaa! Voit myös 
taittaa sälkänojan osissa alas*. Suuri 320 litran 
tavaratila tarjoaa loistavat mahdollisuudet erikokoisten 
tavaroiden kuljettamiseen.

*Versiosta riippuen.

Tervetuloa
kyytiin

06-07_MB_Sandero_B90.indd   106-07_MB_Sandero_B90.indd   1 12/10/10   14:40:0112/10/10   14:40:01



06-07_MB_Sandero_B90.indd   206-07_MB_Sandero_B90.indd   2 12/10/10   14:40:1512/10/10   14:40:15



Sandero

Ambiance

SANDERON VAKIOVARUSTEET

AMBIANCE SANDERON LISÄKSI

• 12 voltin pistoke
• 15" teräsvanteet 185/65 R 15, pienet
• «Arges»-keskikapselit
• Alas taitettava takaistuin
• «Ducas»-tekstiiliverhoilu
• Elektroninen käynnistyksenesto
•  ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä 

lastenistuimia varten takana 
sivupaikoilla

• Kattovalo edessä
• Kierroslukumittari
• Kolmipistevyöt kaikilla istuimilla
• Korkealla sijaitseva jarruvalo
• Lukittava polttoainesäiliön korkki

•  Lukkiutumattomat ABS-jarrut ja 
elektroninen jarruvoiman jako (EBD)

• Lämmityslaitteessa neljä nopeutta
• Moottoria altapäin suojaava levy
• Musta etusäleikön yläosa
• Niskatuet kaikilla istumapaikoilla
• Ohjaustehostin
• Osittainen radiovalmius
• Ovissa mustat ulkokahvat
• Peili etumatkustajan häikäisysuojassa
•  Sisältä käsin säädettävät 

ulkopeilit (mustat)
• Sivutörmäyssuojat ovissa
• Säilytyslokerot etuovissa

• Takalasin lämmitys ja pyyhin
• Tavaratilan näköeste
•  Turvatyynyt kuljettajalle ja 

etumatkustajalle (voidaan kytkeä pois)
• Tuulilasinpyyhkimessä kolme nopeutta

SANDERO-LISÄVARUSTEET

• Metalliväri
•  Sivuturvatyynyt ja turvavyön 

esikiristimet edessä

• 15" teräsvanteet 185/65 R 15,
• «Somes»-koristekapselit
•  Esikiristimillä varustetut 

turvavyöt edessä
• Etusumuvalot
• Etuturvavöiden korkeudensäätö
• Keskuslukitus
• Korinvärinen etusäleikön yläosa
• Korinväriset etu- ja takapuskurit

• Kyynärnoja ovessa
• Lämmitettävät etuistuimet
• Lämmityslaite sisäilmankierrolla
• «Plizz»-tekstiiliverhoilu
• Sivutörmäystyynyt edessä
• Sävytetyt ikkunat
• Tavaratilan valo

AMBIANCE-LISÄVARUSTEET

• Ilmastointi
• Metalliväri
• Paketti: ilmastointi ja radio/CD, 2 x 15 W
•  Paketti: sähkötoimiset etulasinnostimet 

ja kauko-ohjattu keskuslukitus
• Radio/CD, 2 x 15 W
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Lauréate

LAUREATE AMBIANCEN LISÄKSI

• 15" teräsvanteet 185/65 R 15,
• «Aracajou»-koristekapselit
• Ajotietokone, kuusi toimintoa
• Etumatkustajan lukuvalo
• Hansikaslokeron valaistus
• Hopeanväriset kehykset tuuletuslaitteessa
• Hopeanväriset koristelistat keskikonsolissa ja ovipaneelissa
• Kauko-ohjattava keskuslukitus
• Korinväriset ulkopeilit
• Kromattu etusäleikön yläosa
• Kuljettajan istuimen korkeussäätö, ristiselän tuki
• Kynnyslistat
• Lehtitaskut etuistuinten selkänojissa
• Mittaristossa harmaa pohja
• Muistutus oven jäädessä auki
• Ohjauspyörän korkeuden säätö
• Ovissa hopeanväriset ulkokahvat
• «Pliss»-tekstiiliverhoilu
• Sähkötoimiset etulasinnostimet
• Sähkötoimiset ulkopeilit
• Takaistuin 60/40-osissa alas taitettava

LAUREATE-LISÄVARUSTEET

• «Alium»-kevytmetalliivanteet, 15"
• Ilmastointi
• Metalliväri
• Paketti: ilmastointi ja radio/CD, 2 x 15 W
• Radio/CD, 2 x 15 W
• Radio/CD/MP3, 4 x 15 W
• Sähkötoimiset takalasinnostimet
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Moottori versio 1,6 16V HI-FLEX
Istuinpaikat 5
Moottori 
Moottori tyyppi K4M 696
Iskutilavuus, cm3 1 598
Sylinterin halkaisija/iskun pituus, mm 79.5 x 80.5
Sylintereiden lukumäärä 4
Puristussuhde 9,5
Venttiilin lukumäärä 8
Suurin teho, kW (hv DIN) 77 (105)
Kierrosnopeudella (1/min) 5 750
Suurin vääntömomentti, Nm 148
Polttoaineen ruiskutusjärjestelmä Multipoint
Polttoaine Bensiini / Etanoli
Katalysaattori Vakio
Vaihteisto
Tyyppi JH3
Vaihdelaatikko 5-nopeuksinen käsivalintainen
Nopeus (km/h) kun 1000 r/min 1:llä 7,23
Nopeus (km/h) kun 1000 r/min 2:llä 13,17
Nopeus (km/h) kun 1000 r/min 3:llä 19,36
Nopeus (km/h) kun 1000 r/min 4:llä 26,19
Nopeus (km/h) kun 1000 r/min 5:llä 33,92
Ohjaus
Kääntösäde, m (jalkak.) 10,5
Ohjauspyörän kierrokset (Tehostamaton/tehostettu) 4,6 / 3,2
Runko
Pyöränripustus, edessä MacPherson
Pyöränripustus, takana H-muotoinen joustava geometrinen, kierrejouset
Pyörät
Vanteet 15“
Renkaat edessä/takana 185/65 R15
Jarrut
ABS-jarrut Bosch 8.1 Vakio
Hätäjarrutusjärjestelmä Vakio
EBD elektroninen jarruvoiman jako Vakio
Levyjarrut, edessä 259 mm
Rumpujarrut, takana 203 mm
Suorituskyky
Huippunopeus, km/h 181
Kiihtyvyys 0-100 km/h, sek 11,3
Ilmanvastus
Cx 0.35
Polttoaineen kulutus (EU-direktiivin mukaan, l/100km)
CO2 (g/km)* 158
Kaupungissa** 9,5
Maantiellä** 5,5
Yhdistetty 6,8 (bensiini) / 9,3 (E85)
Polttoainesäiliö
Tilavuus, l 50

Painot, kg
Omapaino*** 1 036
Kokonaispaino 1 536
Suurin bruttomassa (yhdistelmämassa)  2 300
Suurin perävaunumassa (jarrullinen) 1 100
Suurin perävaunumassa (jarruton) 575
Mitat
Pituus (mm) 4 020
Leveys (mm) 1 746
Korkeus (mm) 1 534
Akseliväli (mm) 2 588
Leveys lantionkorkeudella, edessä (mm) 1 414
Leveys lantionkorkeudella, takana (mm) 1 425
Hartiatilaa, edessä 1 388
Hartiatilaa, takana 1 400
Maavara (mm) 155
Katon korkeus takana, penkin ja katon välissä 14º 878
Tavaratilan tilavuus kun takaistuin normaaliasennossa (l) 320
Tavaratilan tilavuus kun takaistuimet taitettu alas (l) 1 200
* Ajo 95-oktaanilla bensiinillä.
** Polttoaineen kulutus ajo 95-oktaanilla bensiinillä. Polttoaineen kulutus etanolin ja bensiinin yhdistetyllä tai ainoastaan etanolilla antavat toiset arvot.
*** Ilman lisävarusteita

Dacia Sandero  täyttää seuraavat kriteerit:
- voidaan käyttää E85 polttoainetta,
- auto valmistetaan ISO 14001-sertifi oidussa tehtaassa
-  95% auton painosta voidaan kierrättää materiaalina ja yli 

5% muoviosista on valmistettu kierrätetystä muovista.
Dacia Sandero ja Dacia takaavat, että Dacia ottaa vastuun auton 
koko elinkaaresta.

HiFlex-moottori toimi sekä bioetanoli E85:llä että bensiinillä. 
Näissä moottoreissa on hyödynnetty Renaultin asiantuntemusta, 
ja ne ovat vankkoja ja luotettavia moottoreita, joiden mukavuus 
ja suorituskyky ovat samat kuin 1,6 litran bensiinimoottorissa 
(myös alhaisilla kierrosluvuilla). Bioetanoli on uusiutuva ja 
monipuolinen energianlähde, jonka avulla voidaan vähentää 
riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Sen hiilidioksidipäästöt 
ovat 70 % alhaisemmat polttoaineen koko elinkaaren aikana 
verrattuna yksinomaan bensiinin käyttöön. Lisäksi Dacia HiFlex-
moottorit ovat erittäin taloudellisia sekä hankkia että käyttää.

HIFLEX

MOOTTORIT
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VAKIO- JA LISÄVARUSTEET
Sandero Ambiance Lauréate

Ulkopuoli
Ovenkahvat, mustat ● ● -

Ovenkahvat, hopeanväriset - - ●

Musta etusäleikön yläosa ● - -

Korinvärinen etusäleikön yläosa - ● -

Krominvärinen etusäleikön yläosa - - ●

Kylkilistat, mustat - ● -

Kylkilistat, korinväriset - - ●

15" teräsvanteet, pienet "Arges"-keskikapselit ● - -

15" teräsvanteet, "Somes"-koristekapselit - ● -

15" teräsvanteet, "Aracajou"-koristekapselit - - ●

15" Kevytmetallivanteet "Alium" - - o
Metalliväri o o o
Sisätilat
Kuljettajan istuimen korkeus- ja ristiseläntuensäätö - - ●

Taitettava takaistuin (koko takaistuin taitettavissa) ● ● -

Takaistuniten selkänoja voidaan taittaa ja jakaa suhteessa 1/3-2/3 - - ●

Säilytyslokerot etuovissa ● ● ●

Etuistuinten selkänojissa on takapuolella taskut - - ●

Kyynärnoja etuovessa - ● ●

Kromiviimeistelty keskikonsoli ja etuoven sivut - - ●

Mittaristot harmaalla pohjalla - - ●

Tekstiiliverhoiltu ovi - - ●

Kynnyslistat - - ●

Tekstiiliverhoilu Ducas ● - -

Tekstiiliverhoilu Plizz o (1) ● -

Tekstiiliverhoilu Pliss - - ●

Turvallisuus Aktiivinen/Passiivinen
ABS-jarrut ja elektroninen jarruvoiman jako  ● ● ●

Kuljettajan turvatyyny ● ● ●

Matkustajan turvatyyny, pois kytkettävänä ● ● ●

Sivuturvatyynyt edessä, suojaavat päätä sekä selkää o ● ●

Etuistuimilla korkeussuunnassa säädettävät turvavyöt o (1) ● ●

Etuistuinten turvavöissä esikiristimet o (1) ● ●

Niskatuet korkeus säädettävissä edessä ● - -

Uuden sukupolven niskatuet, edessä o (1) ● ●

Kolmipisteturvavyöt takaistuimilla (3 kpl) ● ● ●

Niskatuet takana (3 kpl) ● ● ●

ISOFIX- kiinikkeet takaistuimen sivupaikoilla ● ● ●

Autoturvallisuus
Elektroninen käynnistyksenesto ● ● ●

Ohjauspaneeli
Kierroslukumittari ● ● ●

Ohjautehostin ● ● ●

Ajotietokone - - ●

Muistutus etuoven aukiolosta - - ●

Näkyvyys
Etusumuvalot - ● ●

Etulasinpyyhin, 3 nopeutta ● ● ●

Takalasin lämmitin/ takalasin pyyhin ● ● ●

Käsin sisältä säädettävät sivupeilit, mustat ● ●

Sähkötoimiset sivupeilit, korinväriset - - ●

Sandero Ambiance Lauréate

Mukavuus
Keskuslukitus - ● -

Kauko-ohjattu keskuslukitus - o (2) ●

Sähkötoimiset lasinnostimet edessä - o (2) ●

Sähkötoimiset lasinnostimet takana - - o
Sävylasit - ● ●

Korkealle asennettu jarruvalo ● ● ●

Kattovalo edessä ● ● -

Kattovalo edessä, lukuvalo matkustajille - - ●

12v-virranulosotto ● ● ●

Tuhkakuppi - ● ●

Valaistu hansikaslokero - - ●

Tavaratilan valo - ● ●

Kahvat matkustajille edessä ja takana ● ● ●

Korkeussäädettävä ohjauspyörä - - ●

Lämpö/Tuuletus
Lämmityslaite, 4 voimakkuutta ● ● ●

Lämmityslaite sisäilman kierrätyksellä - ● ●

Ilmastointi - o o
Radio
Radion osittainen esivalmius ● ● ●

Radio CD 2x15W - o o
Radio CD MP3 4x15W - - o
Paketti
Paketti1: Ilmastointi + Radio/CD 2x15W - o o
Paketti2: Sähkötoimiset etuikkunat + kauko-ohjattu keskuslukitus - o ●

● Vakiovaruste     o Lisävaruste    - Ei saatavilla

(1) kun sivuturvatyynyt lisävarusteena

(2) osa lisävarustepakettia sähkötoimisten lasinnostimien ja kauko-ohjatun keskuslukituksen kanssa
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TAVARATILAN TILAVUUS (dm3)
Tavaratilan tilavuus 320
kun takaistuin taitettuna 1200

MITAT (mm)
A Akseliväli 2588
B Kokonaispituus 4020
C Etuylitys 781
D Takaylitys 651
E Raideväli edessä 1480
F Raideväli takana 1469
G Leveys taustapeilit auki-/kiinnitaitettuina 1746/1990
H Korkeus kuormittamattomana 1534
K Maavara 155
L Jalkatila takana 145
M Kyynärtila edessä 1414

M1 Kyynärtila takana 1425
N Hartiatilaa edessä 1338

N1 Hartiatilaa takana 1400
P1 Kattokorkeus sisällä, edessä 892
P2 Kattokorkeus sisällä, takana 878
Y2 Rengaskoteloiden etäisyys toisistaan tavaratilassa 1006
Z1 Lastauspituus (takaistuimen selkänojaan) 818

KORIVÄRIT

MITAT

*Metalliväri lisähintaan.

GLACIER VALKOINEN 369 NAVY SININEN D42 RUBIININPUNAINEN 21D BASALTE HARMAA KNM* COMÈTE HARMAA KNA*PLATINE HARMAA D69*

HELMIÄISMUSTA 676* EXTRÊME SININEN RNA* TULENPUNAINEN B76*MINÉRAL SININEN RNF*ELECTRIQUE SININEN RNZ*
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JÄLKIASENTEISET LISÄVARUSTEET
Jälleenmyyjältäsi saat tietoa kaikista Sanderon 

lisävarustemahdollisuuksista.
1. KATTOKAARET
Teräksiset kattokaaret sopivat täydellisesti auton muotoiluun. Ne ovat helppoja 
asentaa, ja niihin saa lisävarusteena esimerkiksi suksi- tai kattotelineen.
7711427419

2. VETOKOUKKU
Irrotettava vetokoukku ei häiritse auton ulkonäköä.
Vetokoukku 7711419409
Johtosarja 7-nastaa 7711424133

3. TAKASPOILERI
Takaspoileri antaa Sanderolle urheilullisen ilmeen.
6001998377

4-5. SUV-PAKETTI
Valitse autoosi SUV-paketti, joka sisältää suojalevyn eteen ja taakse, sumuvalot 
sekä sumuvalo- ja kynnyssuojat. Värivaihtoehdot: hopeanharmaa ja musta.
Useita artikkelinumeroita.

6. KYNNYSLISTAT
Tyylikäs kynnyslista suojaamaan autoa siihen kuljettaessa.
Edessä 8200828007
Takana 6001998295

7. MADRIGAL-MATTOSARJA
Malliin räätälöidyt paksut tekstiilimatot suojaavat auton lattiaa kulumiselta ja 
kosteudelta. Värinä tummanharmaa.
6001998355

8. KUMIMATTOSARJA
4-osainen kumimattosarja suojaa auton lattiaa erittäin hyvin mm. savelta, hiekalta, 
lumelta ja kosteudelta.
6001998356

9. TAVARATILAN TAVARAVERKKO
Tavaratilan verkon avulla tavarat pysyvät paikoillaan. Se kiinnitetään autossa oleviin 
kiinnikkeisiin.
6001998286

10. SÄILYTYSLOKERO TAVARATILASSA
Tavaratilan kätevä säilytyslokero tuo runsaasti lisää säilytystilaa.
Kannen alla oleva ilmatiivis alue on eristetty muusta tavaratilasta.
6001998293

11. KESKIKYYNÄRNOJA
Keskikyynärnojan voi säätää ajoasentoon sopivaksi, 
ja se toimii myös käytännöllisenä säilytystilana.
Vaaleanharmaa 6001998148
Musta 6001998264

12. ISOFIX-KIINNIKKEET
Takasivuistuimissa on ISOFIX-kiinnikkeet, 
joihin lastenistuin voidaan kiinnittää helposti ja turvallisesti.

13. PARROT BLUETOOTH MKI9200
Malliin kuuluu LCD-näyttö, jossa on kaksi sisäänrakennettua 
mikrofonia ja siirrettävä kohdistin. Laite myös antaa tietoa soittajasta.
7711428786

14. SONY GT29 -RADIO
Renault-autoon on saatavilla laaja valikoima autoradioita. 
Sony GT29-radiolla voit toistaa esimerkiksi MP3-kappaleet, 
minkä lisäksi sen etupaneelissa on AUX-tuloliitäntä.
7711428329
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100 000 km

VUODEN 
TAKUU

*

Dacia

www.dacia.fi 

*Sen mukaan, kumpi ehdoista täyttyy ensin (lisätietoja DACIA-jälleenmyyjältäsi).

Olemme tehneet kaikkemme, jotta tämän esitteen tiedot olisivat virheettömiä ja ajantasaisia esitteen painohetkellä. DACIA pidättää oikeuden muuttaa edellä mainittuja ajoneuvoon ja lisävarusteisiin liittyviä tietoja tuotekehitysohjelman mukaisesti. Muutoksista ilmoitetaan mahdollisimman 

nopeasti kaikille DACIA-jälleenmyyjille. Jotkin mallit saattavat erota toisistaan markkina-alueesta riippuen, ja tiettyjä varusteita ei välttämättä ole saatavilla (valinnaisina, vakio- tai lisävarusteina). Lisätietoa saat lähimmältä DACIA-jälleenmyyjältäsi. Tässä esitteessä kuvatut kori- ja verhoiluvärit 

saattavat painoteknisistä syistä erota todellisista väreistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän esitteen osittainenkin kopioiminen ilman DACIAn kirjallista lupaa on kaikin tavoin kiellettyä.

Kunnon auto tällä hinnalla.
Eihän tämä ole jotain pilaa?
EI OLE. Dacia on valmistajana ajatellut, että edullinen auto voi olla tyylikäs, turvallinen ja laadukas. 

Ja olemme olleet oikeassa, sillä malliemme luotettavuus ja kestävyys on nykyisin hyväksi 

koettu ja tunnustettu. Dacia-malliston uusimmat mallit ovat herättäneet huomiota tyylikkäällä 

ja persoonallisella muotoilullaan. Lisäksi ne ovat aina tilavia, ja niihin mahtuvat helposti sekä 

matkustajat että matkatavarat. Tämä menestys perustuu yksinkertaiseen periaatteeseen, että 

autoon voi ihastua ja se voi täyttää kaikki tarpeet, mutta siihen ei tarvitse kuitenkaan upottaa 

kaikkia käytettävissä olevia varoja. 

RENAULT-KONSERNIN TUOTEMERKKINÄ Daciassa on hyödynnetty tehokkaiksi ja luotettavaksi 

todettuja teknisiä ratkaisuja. Dacialla on kolmen vuoden / 100 000 km:n takuu, ja sen 

käyttökustannukset ovat alhaiset. Olemme sitoutuneet ympäristöstä huolehtimiseen, josta on 

esimerkkinä Dacia eco2 -ympäristömerkinnän kehittäminen. Dacia-malliston autot valmistetaan 

ISO 14 001 -standardien mukaisissa tehtaissa ja niiden dCi-moottoreiden CO2-päästöt ovat alle 

140 g/km (ja alle 150 g/km nelivetomalleissa). Ympäristöstä huolehtiminen ei saa mielestämme 

olla hinnasta kiinni!
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