
Think big, pay little

Dacia Sandero Dacia

Dacia Sandero

Stílus, tér 
és erő: 
végre elérhetők

Az igazi nagyvonalúság!
Mit tartogat Önnek a Dacia Sandero 

korszerű és dinamikus vonalai 

mögött? Nagyvonalú belső teret. 

A 3 teljesértékű ülés (amelyen 

3 felnőtt is kényelmesen utazhat), 

verziótól függően 1/3–2/3 arányban 

dönthető, így a csomagtér méretét 

kedvére megnövelheti.

320 literes térfogatával 

a csomagtartó a kategória 

legnagyobbjai közé tartozik. Az 

erőteljes és megbízható Dacia 

Sandero tervezésének köszönhetően 

ellenáll a legszélsőségesebb 

igénybevételnek is, legyen szó az 

út minőségéről vagy az időjárási 

viszonyokról.

A derűs vezetést Renault csoport 

motorválasztéka szavatolja, amely 

minden európai szabványnak 

megfelel.

Dacia Sandero: egyszerűen 

intelligens.

A könnyen rakodható, 320 literes csomagtartóban 

több bőrönd, illetve terjedelmesebb tárgyak is 

elférnek. 

A hátsó üléssor három teljes értékű ülőhelyet kínál.

Verziótól függően 1/3–2/3 arányban osztott, amely

lehetővé teszi a rakodótér igény szerinti bővítését.

* Verziótól függően

A Dacia Sandero orr-része íves lámpáival, ködfényszóró-

kat* és hatalmas szellőzőrácsot magába foglaló, színre 

fényezett lökhárítójával erőt és dinamizmust sugároz.

www.dacia.hu

Értjük az Ön elvárásait,
ezért intelligens ötleteket kínálunk

A jelen prospektusban szereplő termékek és az azokkal kapcsolatos valamennyi információ a nyomtatás időpontjában hatályos állapotot tükrözik. A jelen prospektus DACIA előszériák és prototípusok alapján készült. A termékek folyamatos tökéletesítési 
programjára tekintettel a Renault Hungária Kft. fenntartja annak jogát, hogy bármikor módosítsa a jelen prospektusban szereplő termékekkel kapcsolatos információkat. A Renault Hungária Kft. az esetleges módosításokat a lehető legrövidebb időn 
belül jelzi a DACIA márkakereskedéseknek. Az adott gépjárművek verziói az értékesítés helyétől függően különbözőek lehetnek, mivel bizonyos felszereltségek (szériafelszerelésként, opcióként vagy tartozékként) nem állnak rendelkezésre valamennyi 
országban. A hatályos és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot bármely DACIA márkakereskedéssel. A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen prospektusban bemutatott színek kissé eltérhetnek a gépjárművek valódi színeitől 
vagy az azok belsejében használt anyagok színeitől. A jelen prospektus szerinti tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. Minden jog fenntartva. A jelen prospektus bármely részének – bármely formában és bármely módszerrel 
történő – sokszorosításához a Renault Hungária Kft. előzetes engedélye szükséges. Információs vonal: 06 40 200-000 (2009.02)

A Daciát és Önt az intelligencia köti össze. Praktikus és kedvező árú megoldást keres?

Mi tudjuk a megoldást!

Bőséges helykínálat, kényelem, kitűnő ár/érték arány, és kompromisszumok nélküli felszereltségek. A Renault csoport nem csak ezt kínálja, hanem 
sokéves szakértelmét is, a biztonság és robosztusság terén.

A Renault csoport márkájaként autóink tervezésekor olyan műszaki megoldásokra támaszkodunk, melyek már bizonyították hatékonyságukat 
és megbízhatóságukat. Ily módon 3 éves garanciát és különösen előnyös üzemeltetési költségeket kínálhatunk Önnek. Választhatja a kiterjesztett 
garancia szerződést is, további 2 évre és/vagy 100 000 km-re (összesen 5 év garancia).

A Daciával Ön a bizalom mellett dönt.
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Access
felszereltségi szint

Ambiance
felszereltségi szint

Arctic
felszereltségi szint

1.TETŐRUDAK
Az autó formavilágához tökéletesen illő, acél tetőrudak 
felszerelése egyszerű, további szállítóeszközök (síléctartó, 
kerékpártartó, tetőbox, stb.) felszerelésére alkalmas.

2. HATTYÚNYAKAS VONÓHOROG
Intenzív használatra tervezték. Elegáns design, szerszámmal 
leszerelhető gömbfej, így megőrzi autója szépségét.

3. KÖNYÖKTÁMASZ
Állítható dőlésszögének köszönhetően a középső 
könyöktámasz kitűnően alkalmazkodik az Ön vezetési 
helyzetéhez, és praktikus tárolóhelyet is kínál.

4. SPORTKÉSZLET
Válassza ezt a készletet, melynek része az első középső 
spoiler, a ködfényszóró védőburkolat, a ködfényszóró rács, 
az egyedülállóan dinamikus hátsó spoiler és a tökéletes 
egyensúlyt biztosító küszöbspoiler. Tetszés szerint 
választható ezüstszürkében vagy fekete változatban

5. GYERMEKÜLÉS
A DUO PLUS gyermekülés 9 hónapos és 4 éves 
kor között használható, és az ISOFIX szabványnak 
megfelelő beszerelésnek köszönhetően gyermeke még 
biztonságosabban utazhat.

6. SÁRFOGÓ
Az első és hátsó sárvédők a karosszéria alsó részét védik 
a kavicsfelverődésektől és a sártól.

7. MADRIGAL TEXTILSZŐNYEG
4 darabos, méretpontos szőnyegszett, velúr kivitelben. 
Óvja a padlót a kopástól és a szennyeződéstől, 100%-ban 
kompatibilis az eredeti előkészítéssel. Sötétszürke színben.

8. GUMISZŐNYEG
4 darabos, méretpontos szőnyegszett, különösen hasznos 
nagy igénybevétel esetén (sár, homok, hó, nedvesség).

9. TOLATÓRADAR
A rendszer érzékeli, és hangjelzéssel jelzi az esetleges 
akadályokat az autó mögött.

10. RIASZTÓBERENDEZÉS
A riasztóberendezés védi az ön Sanderoját, illetve a benne 
hagyott tárgyakat.

A Dacia kereskedője bővebb felvilágosítást tud nyújtani a különböző tartozékokról.

TARTOZÉKOK

A Dacia Sandero a már kipróbált, 
megbízható és takarékos Renault 

motorokkal rendelkezik. 
1.4 8V 75 LE, 1.6 8V 90 LE, 

1.5 dCi 68 LE és 1.5 dCi 86 LE.

MEGBÍZHATÓSÁG

A Dacia Sandero 
szériafelszereltségéhez tartozik 
az ABS és a vészfék-rásegítő 
rendszer, melyek biztosítják az 
autó optimális egyensúlyát és 
lerövidítik a fékutat. 

CSOMAGTÉR-TÉRFOGAT (dm3 ISO szabvány szerint)

Csomagtér térfogata 320

Megnövelt csomagtér térfogat 1200

MÉRETEK (mm)

A Tengelytávolság 2588

B Teljes hossz 4020

C Első túlnyúlás 781

D Hátsó túlnyúlás 651

E Első nyomtáv 1480

F Hátsó nyomtáv 1469

G Szélesség behajtott / kihajtott visszapillantókkal 1746/1990

H Magasság 1534

K Alvázmagasság terheléssel 155

L Hátsó lábtér 145

M Könyökszélesség elöl 1414

M1 Könyökszélesség hátul 1425

N Derékszélesség elől 1338

N1 Derékszélesség a hátsó üléssoron 1400

P1 Távolság a derékhajlat és a tető között az első üléseknél 892

P2 Távolság a derékhajlat és a tető között a hátsó üléssorban 878

Y2 Belső szélesség kerékdobok között 1006

Z1 Rakodóhosszúság 818
 

EXTRÉMKÉK (RNA) KORALLPIROS (B76)ÁSVÁNYKÉK (RNF)VILÁGOSPIROS (21D) SZIKRAKÉK (RNZ)

PLATINA (D69)FEHÉR (369) TENGERÉSZKÉK (61H) BAZALTSZÜRKE (KNM) METEORSZÜRKE (KNA)HOMOKBÉZS (HNL)

Színek

Alapszínek  Metálszínek

Méretek

FŐBB FELSZERELTSÉGEK

• Vezetőoldali légzsák

• ABS + vészfékrásegítő-rendszer

• Elektronikus immobilizer

• Fekete hűtőrács feletti díszcsík

• Színre fújt első / hátsó lökhárítók

• 15”-os lemezfelnik, dísztárcsával

• Manuálisan állítható fekete külső 

visszapillantó tükrök

• Sötétített ablakok

• Fekete színű külső kilincs

• Dönthető hátsó ülések

• Ajtózsebek elöl

• Dukas kárpitozás

• Rádió-előkészítés

• 3 pontos biztonsági öv hátul

• Magasságban állítható fejtámlák elöl

• 3 hátsó fejtámla

• Fordulatszámmérő

OPCIÓK
• Kikapcsolható utasoldali légzsák

• Oldallégzsákok elöl

• Metálfényezés

MOTOROK
1.4 8V 55 kW / 75 LE

FŐBB FELSZERELTSÉGEK
AMBIANCE = ACCESS +

• Kikapcsolható utasoldali légzsák

• Szervokormány

• Elektromos első ablakemelő

• Távirányítós központi zár

• Magasságban állítható első 

biztonsági övek

• Színre fújt hűtőrács feletti díszcsík

• Fekete oldalsó védőlécek

• 15” -os lemezfelnik, dísztárcsával

• Pliss üléshuzat

• Csomagtér-világítás

• Belső levegőkeringetés

• Kivehető hamutartó

OPCIÓK
• 15”-os könnyűfém keréktárcsák

• Ködfényszórók elöl

• Rádió – CD, 2 x 15 W

• Metálfényezés

• Oldallégzsákok elöl

MOTOROK
1.4 8V 55 kW / 75 LE

1.6 8V 64 kW / 90 LE

1.5 dCi 50 kW / 68 LE

FŐBB FELSZERELTSÉGEK
ARCTICA = AMBIANCE +

• Manuális klímaberendezés

• Elektromosan állítható fűtött, színre 

fújt külső visszapillantó tükrök

• Ködfényszórók

• Fedélzeti számítógép

• 1/3–2/3 arányban dönthető hátsó 

üléspad

• Állítható magasságú 

kormányoszlop

• Króm színű hűtőrács feletti díszcsík

• Színre fújt oldalsó védőlécek

• Selyemfényű króm ajtókilincsek

• 15” -os lemezfelnik, dísztárcsával

• Szövetbetét az ajtókárpitokon

• Állítható magasságú vezetőülés 

gerinctámasszal

• Pliss üléshuzat

• Térképzsebek az első ülések 

háttámláján

OPCIÓK
• 15”-os könnyűfém keréktárcsák

• Rádió – CD 4 x 15 W

• Rádió – CD MP3 lejátszással 4 x 15 W

• Metálfényezés

• Oldallégzsákok elöl

MOTOROK
1.4 8V 55 kW / 75 LE

1.6 8V 64 kW / 90 LE

1.5 dCi 50 kW / 68 LE

1.5 dCi 63 kW / 86 LE


