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ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
ΣΠΟΡ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Χαρίστε περισσότερο δυναμισμό στην 
καθημερινότητά σας, χάρη σε αυτές τις σπορ 
πινελιές.

1. 2. Αυτοκόλλητα αμαξώματος. Δώστε το 
προσωπικό σας στυλ στο αυτοκίνητό σας. 
Ξεχωρίστε με μία ματιά. 

3.Σπόϊλερ οροφής. Τονίζει το χαρακτήρα 
του αυτοκινήτου σας. Μία μικρή πρόσθετη 
αισθητική λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά! 

4.Κεραία σε σχήμα πτερυγίου καρχαρία. 
Προσθέτει μία μοντέρνα πινελιά στο αμάξωμα. 
Η μικρή αυτή κεραία ταιριάζει απόλυτα στις 
γραμμές του αυτοκινήτου σας. 

1.

3.

2.

4.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

1 2

3 4
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DACIASANDERO STREETWAY & STEPWAY

ΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ
ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ 
ΔΙΑΦΟΡΑ

Μοντέρνα εμφάνιση, απαράμιλλη ασφάλεια. 
Οι τροχοί εντυπωσιάζουν όταν έχουν ένα ξεκάθαρο στυλ. 
Δηλώστε το δικό σας στυλ επιλέγοντας από την πλούσια 
γκάμα των ζαντών της Dacia.

1.Τάσι για τις σιδερένιες ζάντες Sorane 15" Flex. 
Συμβατή με το Streetway. 
Χρώμα: Glossy Grey

2. Τάσι για τις σιδερένιες ζάντες Saria 16" Flex. 
Συμβατή με το Streetway. 
Χρώμα: Glossy Grey

3.Τάσι για τις σιδερένιες ζάντες Saria 16" Flex.
Συμβατή με το Stepway. 
Χρώμα: Metallic Black

4. Ζάντα αλουμινίου 16" Amaris.
Συμβατή με το Streetway. 
Χρώμα: Glossy Grey και Μαύρο ματ

5. Ζάντα αλουμινίου 16 "Mahalia. 
Συμβατή με το Stepway. 
Χρώμα: Μαύρο ματ

3. 4. 5.

1

2
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ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Διακοσμήστε το νέο σας Dacia Sandero Streetway ή το 
Stepway με τα κομψά προστατευτικά στα μαρσπιέ και τα 
πατάκια μοκέτας με το λογότυπο του αυτοκινήτου.

1. 2. Πατάκια μοκέτας – Φωτιζόμενα προστατευτικά 
μαρσπιέ. Τοποθετήστε τα κορυφαία πατάκια για το 
SANDERO και STEPWAY και προστατέψτε με στυλ το 
εσωτερικό του αυτοκινήτου σας. Επίσης τα φωτιζόμενα 
προστατευτικά στα μαρσπιέ των θυρών θα φωτίσουν την 
είσοδό σας στο αυτοκίνητο. 

3. 4. Πατάκια μοκέτας- Προσταυτευτικά μαρσπιέ. 
Αποτελεσματική προστασία του χώρου των επιβατών με 
τα κατασκευασμένα για το STREETWAY και το
STEPWAY, πατάκια μοκέτας. Προστατευτικά μαρσπιέ με 
το λογότυπο SANDERO και STEPWAY. Εύκολα στην 
τοποθέτηση και στο καθάρισμα θα προστατέψουν τα 
μαρσπιέ των πορτών σας. 

ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΥΛ

1.

3.

2.

4.

1

1
2

3
4



9

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΦΘΟΡΑ

Για την προστασία του χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου 
σας για πολύ καιρό, εξοπλίστε τον με τα αξεσουάρ που 
συνδυάζουν το σχεδιασμό και την ανθεκτικότητα.

1.Ατσάλινο προστατευτικό στο κατώφλι του 
πορτμπαγκάζ. Καλύψτε και προστατεύστε τον πίσω 
προφυλακτήρα με αυτό το πρακτικό, ελκυστικό και 
αποκλειστικό αξεσουάρ. Χάρη στο επεξεργασμένο 
φινίρισμά του, εξασφαλίζει έναν άλλο σχεδιαστικό αέρα 
στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου σας. 

2.3. STREETWAY & STEPWAY Ταπέτο χώρου 
αποσκευών . Αποσκευές, ψώνια, εκδρομικά είδη... 
Ανεξάρτητα με την εποχή, φορτώστε και ξεφορτώστε το 
πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου σας. Προστατεύστε το για 
πολύ καιρό και εκμεταλλευθείτε πλήρως την ποιότητα του 
υλικού που είναι κατασκευασμένο. 

DACIASANDERO STREETWAY & STEPWAY

3.

2.

1

32



10

ΑΝΕΣΗ
ΠΟΥ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΕΙ 
ΤΗ ΖΩΗ 

DACIASANDERO STREETWAY & STEPWAY
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Η ΖΩΗ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Η ζωή με το αυτοκίνητο είναι ακόμα πιο απλή, ακόμα πιο 
άνετη, και πιο διασκεδαστική, χάρη σε αυτά τα έξυπνα 
αξεσουάρ που δίνουν αξία στη χαρά του ταξιδιού. 

1.Υποβραχιόνιο καθίσματος. Για ιδανικές συνθήκες 
οδήγησης. Ρυθμιζόμενο σε ύψος και αναδιπλούμενο 
υποβραχιόνιο. 

2.Κρεμάστρα προσκεφάλου. Ιδιαίτερα χρήσιμη για ασφαλή 
μεταφορά ρούχων στην πλάτη των μπροστινών καθισμάτων. 
Αφαιρούμενη και εύκολη στην τοποθέτηση, γίνεται αμέσως 
αντικείμενο καθημερινής χρήσης. Το ασημί της φινίρισμα της 
εξασφαλίζει τόσο την κομψότητα όσο και την αισθητική. 

3. Τραπεζάκι αεροπορικού τύπου.
Χρησιμοποιήστε αυτό το φορητό και αναδιπλούμενο ράφι, για 
να ακουμπήσετε ένα βιβλίο, να αφήσετε ένα σάντουιτς ή μία  
κούπα με καφέ στην ποτηροθήκη του. Εναλλακτικά με γάντζο 
για κρέμασμα τσάντας.

4.Καλάθι για πικνίκ. Ψώνια με στυλ. Αυτό το καλάθι θα 
γίνει γρήγορα το απαραίτητο αξεσουάρ στις εκδρομές σας. 

ΑΝΕΣΗ

1.

4.3.2.

1

2 3
4
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ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Εκμεταλλευθείτε τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογίες 
που μετατρέπουν κάθε σας διαδρομή σε μία 
ξεχωριστή στιγμή για εσάς και τους συνεπιβάτες 
σας.

1.Ασύρματη (επαγωγική) φόρτιση του 
smartphone στην κεντρική κονσόλα. Ιδανικός 
τρόπος φόρτισης του κινητού σας την ώρα που 
οδηγείτε. Χάρη στο σύστημα επαγωγικής 
φόρτισης, απλά τοποθετήστε το κινητό σας στην 
ειδική θέση. Τόσο απλά!

2.Nextbase DVD player. Για ένα ακόμα πιο 
ευχάριστο ταξίδι, εφοδιάστε το αυτοκίνητό σας με το 
φορητό σύστημα DVD video. Χάρη στις δύο 
ανεξάρτητες οθόνες, δίνεται η δυνατότητα στους 
πίσω επιβάτες να παρακολουθήσουν τις αγαπημένες 
τους ταινίες για όσο διαρκεί το ταξίδι. 

3.Σετ με ηχεία της Focal. Υψηλής πιστότητας 
ακουστική από ένα κορυφαίο ηχοσύστημα! 
Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική με ήχο 
κρυστάλλινο και ισχυρό, όσο ποτέ άλλοτε. 

DACIASANDERO STREETWAY & STEPWAY

4.3.2.

1

2 3
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Πρακτικό και λειτουργικό, το εσωτερικό του 
Dacia σας βοηθά να οργανώσετε το χώρο 
σας. 

1.Διαχωριστικό χώρου αποσκευών. 
Πραγματικός διαχωρισμός μεταξύ του χώρου 
αποσκευών και της καμπίνας των επιβατών, 
πρακτικό για τη μεταφορά του κατοικίδιού σας ή 
διαφόρων αντικειμένων στο πορτμπαγκάζ του 
αυτοκινήτου σας. 

2.3. Δίχτυ χώρου αποσκευών. Φτιαγμένα 
στα μέτρα του αυτοκινήτου και ιδιαίτερα 
πρακτικά για τη συγκράτηση των μικρών 
αντικειμένων στο πορτμπαγκάζ, τοποθέτηση  
οριζόντια (2.) ή κάθετα (3.).

4. Θήκη τακτοποίησης. Όλα σας τα αντικείμενα 
στη θέση τους χάρη σε αυτό το πρακτικό 
organizer

ΑΝΕΣΗ

1.

4.3.2.

1

2 3 4



15

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Επειδή οι επαγγελματίες έχουν προσωπική ζωή, και το 
αντίστροφο, το Dacia προσφέρει λύσεις και για τις δύο 
κατηγορίες. Με ευελιξία που αλλάζει την ζωή !

1.-3. Μετατροπή σε επαγγελματικό όχημα. 
Εργονομικό και λειτουργικό, το συγκεκριμένο κιτ
ταιριάζει ιδανικά στο χώρο του πορτμπαγκάζ, δίνοντάς 
σας τη δυνατότητα να μετατρέψετε το ιδιωτικό σας 
όχημα σε επαγγελματικό. Είναι πλήρως αφαιρούμενο
και το αυτοκίνητό σας μετατρέπεται και πάλι σε  
ιδιωτικό όχημα.

DACIASANDERO STREETWAY & STEPWAY

1.

3.2.

1

2 3



ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΣΤΥΛ

Η καλύτερη επένδυση για την προστασία των 
επιβατών και του καινούργιου σας Dacia: αυτά τα 
προστατευτικά και κομψά αξεσουάρ. 

1.Πλαϊνά προστατευτικά πορτών. Τονίστε το 
στυλ του αυτοκινήτου σας προστατεύοντας 
ταυτόχρονα και το κάτω μέρος των πορτών του!

2.3. Εμπρός και πίσω λασπωτήρες. 
Προστατεύστε αποτελεσματικά το κάτω μέρος του
οχήματός σας από νερό, λάσπη και χαλίκια.

4.Αντιηλιακή προστασία. Βελτιώνει την ζωή 
στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και παρέχει τη 
βέλτιστη προστασία από τις ακτίνες του ήλιου.

5.Εμπρός και πίσω ανεμοθώρακες. 
Οδηγείστε με τα τζάμια μισάνοιχτα, χωρίς τους 
ενοχλητικούς στροβιλισμούς και το θόρυβο του 
αέρα. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1

2

3

4 5 6

16
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΑΝΤΑ ΚΑΘΑΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Τα απαραίτητα για την προστασία του εσωτερικό του 
αυτοκινήτου σας και για την απροβλημάτιστη 
μεταφορά λερωμένων αντικειμένων!

1. Προστατευτικό χώρου αποσκευών EasyFlex. 
Καλύπτει όλη την επιφάνεια του χώρου αποσκευών 
επιτρέποντας τη μεταφορά αντικειμένων μεγάλου όγκου. 
Ανθεκτικό και αδιάβροχο, διπλώνει και ξεδιπλώνει 
πανεύκολα, προσαρμόζεται στη θέση των πίσω 
καθισμάτων και καλύπτει ολόκληρο τον χώρο φόρτωσης. 

2.Ταπέτο καουτσούκ χώρου αποσκευών. Τοποθετείται 
γρήγορα και ταιριάζει στο σχήμα του χώρου φόρτωσης, 
προστατεύοντας τη μοκέτα χάρη στις ανασηκωμένες 
πλευρές του. Ημι-άκαμπτο υλικό, εύκολο να βγει και να 
πλυθεί.  

3. Λαστιχένια πατάκια με ανασηκωμένες άκρες. 
Προστατεύστε το πάτωμα του χώρου επιβατών του 
αυτοκινήτου σας με τα ειδικά αυτά πατάκια που είναι 
σχεδιασμένα στις διαστάσεις του εσωτερικού. Αδιάβροχα 
και εύκολα στη συντήρηση, μπορούν να τοποθετηθούν 
πολύ εύκολα και να στερεωθούν με τα κλιπς ασφαλείας 
που υπάρχουν για αυτό το σκοπό.

4. Καλύμματα για τα εμπρός και πίσω καθίσματα. 
Ραμμένα στις διαστάσεις των καθισμάτων με 
πρωτοποριακό σύστημα στερέωσης, τοποθετούνται και 
καθαρίζονται πολύ εύκολα. Δυνατό τους σημείο : η 
απόλυτη προσαρμογή τους στον αερόσακο. 

DACIASANDERO STREETWAY & STEPWAY

3 4

21



18

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ
ΤΟ ΚΑΘΕ ΣΑΣ 
ΤΑΞΙΔΙ

DACIASANDERO STREETWAY & STEPWAY
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ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ
ΤΟΝΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΣΑΣ 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Δεν υπάρχουν όρια στο να ξεφύγετε από όλα χάρη σε 
αυτόν τον εξαιρετικά πρακτικό, και απόλυτα ασφαλή 
εξοπλισμό. Ο ελεύθερος χρόνος σας είναι μια καλή 
αρχή.

1. Βάση μεταφοράς ποδηλάτων στον κοτσαδόρο. 
Συνδέεται γρήγορα στον κοτσαδόρο, χωρίς καμία ανάγκη 
ρύθμισης, παρέχοντας τη δυνατότητα ασφαλούς 
μεταφοράς μέχρι και 3 ποδηλάτων. Αναδιπλούμενη,  
αφήνει πάντα ελεύθερη την πρόσβαση στο πορτμπαγκάζ, 
ακόμα και με τα ποδήλατα στη βάση. 

2.Κοτσαδόρος αφαιρούμενος χωρίς εργαλεία. 
Χάρη στο μπαλάκι, που μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί 
χωρίς εργαλεία, διατηρείται η αισθητική του 
αυτοκινήτου σας. Συνιστάται για συχνή χρήση.

3. Κοτσαδόρος σχήμα λαιμού κύκνου. Βασικό 
αξεσουάρ για ασφαλή ρυμούλκηση ή μεταφορά του 
εξοπλισμού σας.– π.χ. βάση μεταφοράς ποδηλάτων, 
τρέιλερ, βάρκα, τροχόσπιτο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1

2
3
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

Πλήρης γκάμα πολύ πρακτικών σχαρών οροφής : 
όποια και είναι η εκδρομική σας δραστηριότητα, εμείς 
σας προσφέρουμε την ιδανική λύση. 

1. Υφασμάτινη μπαγκαζιέρα οροφής. Με 
χωρητικότητα 340 λίτρα, Κατασκευασμένη από μαλακό 
και αδιάβροχο ύφασμα με ιμάντες συγκράτησης που 
συγκρατούν τις αποσκευές στη θέση τους. 

2. Μπαγκαζιέρα οροφής. Αυξάνει τη μεταφορική 
ικανότητα του αυτοκινήτου για ταξίδια χωρίς 
συμβιβασμούς ! Πρακτική, ανθεκτική, και ελκυστική, 
είναι τα πλεονεκτήματά της, που ικανοποιούν τις 
ανάγκες σας. Ασφαλίζει με κλειδαριά. 

3. Σχάρα μεταφοράς ποδηλάτων Expert 80 στις 
μπάρες οροφής. Σας δίνει τη δυνατότητα εύκολης και 
ασφαλούς μεταφοράς των ποδηλάτων σας, χωρίς να 
χρειάζεται καμία ρύθμιση.

4,5. Αλουμινένιες μπάρες οροφής για το SANDERO 
STRETWAY ή το STEPWAY. Κομψές, που 
τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα, οι μπάρες αυτές 
είναι ιδανικές για την τοποθέτηση σχάρας ποδηλάτων, 
μεταφοράς σκι, μπαγκαζιέρας αυξάνοντας τη 
μεταφορική ικανότητα του αυτοκινήτου σας. 

6. Σχάρα μεταφοράς σκι. Μεταφέρετε με ασφάλεια τα 
snowboards και τα πέδιλα του σκι στην οροφή του 
αυτοκινήτου σας. Εύκολη στην συναρμολόγηση και την 
αφαίρεση, με όλες τις καιρικές συνθήκες. 

DACIASANDERO STREETWAY & STEPWAY

1

2

3

4
5 6
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ΗΡΕΜΙΑ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

DACIASANDERO STREETWAY & STEPWAY
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ΟΔΗΓΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ

Για να έχετε πάντα τον έλεγχο των ελιγμών, εξοπλίστε το 
αυτοκίνητό σας με συστήματα εντοπισμού των εμποδίων. 
Αξεσουάρ απαραίτητα για το εύκολο παρκάρισμα. 

1.Κάμερα οπισθοπορείας. Κάνει τους ελιγμούς στο 
παρκάρισμα πιο εύκολους! Επιλέγοντας την όπισθεν, 
εμφανίζεται στην οθόνη του συστήματος πλοήγησης, 
ολόκληρη η εικόνα του χώρου πίσω από το αυτοκίνητο. 

2.Αισθητήρες πάρκινγκ. Βασικό αξεσουάρ για εύκολες 
μανούβρες στο παρκάρισμα, σας προειδοποιεί για την 
παρουσία εμποδίων μπροστά ή πίσω από το 
αυτοκίνητο. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξασφαλίστε την ηρεμία εκείνων που έχουν σημασία και την 
ασφάλεια του αυτοκινήτου σας. 

1.Σύστημα συναγερμού. Με περιμετρικούς αισθητήρες 
κίνησης και προστασία από ανύψωση. Αναγνωρίζει κάθε 
προσπάθεια διάρρηξης, παραβίασης περιμετρικά ή στο 
χώρο αποσκευών, αλλά και κάθε προσπάθεια μετακίνησης 
του αυτοκινήτου.

2.Άγκιστρα Isofix για τοποθέτηση παιδικών 
καθισμάτων. Για γρήγορη, εύκολη και ασφαλή στήριξη 
παιδικών καθισμάτων. 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
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ΑΛΥΣΙΔΕΣ
ΟΔΗΓΗΣΤΕ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ

Οι καιρικές συνθήκες χειροτερεύουν. Όταν διαθέτετε τον 
κατάλληλο εξοπλισμό, δεν πρόκειται ποτέ να αντιμετωπίσετε 
εκπλήξεις από το χιόνι. 

DACIASANDERO STREETWAY & STEPWAY

1. Αλυσίδες Polaire Steel Sock. Για μέγιστη 
ασφάλεια και τέλεια πρόσφυση σε συνθήκες 
χειμώνα. Με γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση χάρη 
στον έξυπνο σχεδιασμό τους και το μικρό τους 
μέγεθος. Ότι ακριβώς χρειάζεστε για την εξασφάλιση 
σημαντικού βαθμού άνεσης στην οδήγηση! 

2. Αλυσίδες χιονιού. Εύκολες στη χρήση, 
εγγυώνται την ασφάλεια, την πρόσφυση και την 
άνεση, ακόμα και στις πιο σκληρές συνθήκες 
οδήγησης. 

3. Καλύμματα χιονιού. Είναι το ελάχιστο που 
χρειάζεστε για να οδηγείτε πιο εύκολα σε 
χιονισμένες επιφάνειες! Ελαφριές και με πιο 
γρήγορη τοποθέτηση σε σχέση με τις συμβατικές 
αλυσίδες χιονιού, χαρίζουν στο αυτοκίνητο τέλειο 
κράτημα, σε συνθήκες ελαφρού χιονιού
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Έχει ληφθεί κάθε μέτρο ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτό το έντυπο ήταν ακριβές και ενημερωμένο κατά την εκτύπωση. Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας μοντέλα προπαραγωγής και πρωτότυπα. Σύμφωνα με την πολιτική της για συνεχή βελτίωση
των προϊόντων της, η Dacia διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να τροποποιήσει τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που περιγράφονται και εμφανίζονται. Οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις κοινοποιούνται στους αντιπροσώπους της
Dacia το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με τη χώρα πώλησης, τα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν και ορισμένα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπό σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Για τεχνικούς λόγους
εκτύπωσης, τα χρώματα που εμφανίζονται σε αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τα πραγματικά χρώματα ή τα υλικά. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο
ολόκληρου ή μέρους αυτού του εντύπου χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από την Dacia. ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
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