
Vēlies vairāk, maksā mazāk!

Dacia Sandero 



Patiešām liels!
Savā klasē jaunā un dinamiskā Dacia 

Sandero izceļas ar patiešām plašu salonu. 

Aizmugurējais sols, kurā var sēdēt trīs 

pieaugušie, ir nolaižams atkarībā no versijas 

1/3 – 2/ 3 pozīcijā, kas palielina bagāžas 

nodalījuma ietilpību atbilstoši vajadzībām.

Dacia Sandero nekad nepietrūkst vietas!

Bagāžas nodalījums ar 320 l ietilpību ir 

viens no lielākajiem piedāvājumiem šajā 

klasē. Dacia Sandero spēks un uzticamā 

virsbūves konstrukcija spēj izturēt 

vissmagākos ceļa un klimata apstākļus. 

Visaugstākajiem uzticamības standartiem 

atbilstošais Renault dzinēju diapazons 

nodrošina patiesu braukšanas baudījumu.

Dacia Sandero: vienkārši gudrs automobilis.

Plašs un ietilpīgs 
automobilis savā klasē...
beidzot pieejams

Skats uz Dacia Sandero no priekšas – priekšējo 

lukturu profilētās līnijas, buferis virsbūves krāsā ar 

iebūvētiem miglas lukturiem* un šauru režģi – izceļ tā 

dinamiku un uzticamību.

Viegli pieejamajā bagāžas nodalījumā ar ietilpību 320 l 

var ievietot čemodānus vai citus priekšmetus.

Aizmugurējais sols nodrošina trīs pilnu izmēru sēdvietas. 

Atkarībā no versijas to ir iespējams nolaist 1/3 – 2/3 

pozīcijā, kas ļauj palielināt vietu bagāžai atbilstoši 

vajadzībām.

Dacia Sandero

* Atkarībā no versijas.
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Brauciens 
ar absolūtu 

paļāvības 
sajūtu

Dacia Sandero pārstāv visaugstāko 

uzticamības līmeni. Neatkarīgi no ceļa vai 

klimatiskajiem apstākļiem jūs vienmēr varat 

būt pārliecināti par tā izturību.

Dacia Sandero ir aprīkota ar  1,4 un 1,6 l 

tilpuma dzinējiem. Šos dzinējus raksturo 

klusa darbība un zemi ekspluatācijas 

izdevumi. Pateicoties augstajam izturības 

līmenim, Dacia Sandero ir 3 gadu* garantija.

Jūsu drošība ir mūsu prioritāte. Pateicoties 

Renault lielajai pieredzei šajā jomā, Dacia 

Sandero ir īstenoti pārbaudīti risinājumi, 

kas nodrošina aktīvo un pasīvo aizsardzību, 

garantējot perfektu drošību. Brauciet ar 

absolūtu paļāvības sajūtu.

Trīs gadu vai 100 000 km nobraukuma garantija  
(līdz sasniegts kāds no šiem limitiem)

Uzticams

1,4 l un 1,6 l dzinēji ir 8 vārstu benzīna dzinēji, kas 

pilnībā atbilst Dacia zīmola prasībām un ir ar zemām 

ekspluatācijas izmaksām, ar izturīgu konstrukciju 

un vieglu tehnisko apkopi. Šos parametrus apliecina 

augstais griezes moments pie zemiem apgriezieniem.
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Visi trīs Dacia Sandero aizmugurējie sēdekļi ir aprīkoti 

ar galvas balstiem un 3 punktu drošības jostām, kuru 

konstrukcija ierobežo traumas risku aizmugures trieciena 

gadījumā. Pasūtot Drošības paketes papildaprīkojumu vai 

sānu drošības spilvenus, automobilis ir aprīkots ar fiksētiem 

jaunas paaudzes priekšējiem galvas balstiem, kas redzami 

attēlā.

Dacia Sandero ir iespējams aprīkot ar 4 drošības 

spilveniem atkarībā no versijas.

Dacia Sandero bremžu sistēma ir rūpīgi izstrādāta. 

Standarta aprīkojumā automobilim ir jaunākās 

paaudzes Bosch 8.1 ABS, elektroniskā bremzēšanas 

spēka sadales sistēma EBV un pēkšņās bremzēšanas 

sistēma AFU (jaunums Dacia sērijai). Tas viss ļauj 

saglabāt kontroli bremzēšanas situācijā vai samazināt 

bremzēšanas ceļu.
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Versija

Access

STANDARTA APRīkoJUmA 
ElEmENTi: 

ACCESS

Melns ieliktnis pie gaisa ieplūdes•	
Priekšējie un aizmugurējie bamperi •	
virsbūves krāsā
15’’ diski ar centrālo apdari•	
Sānu spoguļu ietvars/ korpuss/ •	
melnā krāsā, ar roku regulējami no 
salona
Melni ārējie durvju rokturi•	
Autovadītāja drošības spilvens•	
ABS + bremžu palīdzības sistēma•	
3 punktu drošības jostas priekšā •	
un aizmugurē
Galvas balsti priekšā, ar regulējamu •	
augstumu (centrālais galvas balsts 
ieliekams muguras balstā)
Tahometrs•	
Koda imobilaizers •	

Kabatas priekšējās durvīs•	
Aizmugurējais sols, nolaižams 1/1•	
Radio sagatavošanas aprīkojums•	
Aizmugurējā stikla apsilde/ •	
aizmugurējā stikla tīrītājs
Tonētie durvju stikli•	
Tapsējums Ducas**•	

PAPilDAPRīkoJUmS

Drošības pakete•	
Metāliskā krāsa•	

* Jaunās paaudzes priekšējie galvas balsti ir pilna 

izmēra, pasūtot Drošības paketi

** Tapsējums Plizz, pasūtot Drošības paketes 

papildaprīkojumu

Versija

Ambiance

STANDARTA APRīkoJUmA 
ElEmENTi: 

AMBIANCE = ACCESS +:

Ieliktnis pie gaisa ieplūdes virsbūves •	
krāsā
Sānu ietvarlīstes virsbūves krāsā•	
15’’ diski Somes ar centrālo apdari•	
Pasažiera drošības spilvens•	
Stūres rats ar elektrisko •	
pastiprinātāju
Drošības jostas ar regulējamu •	
augstumu
Centrālā durvju bloķēšana•	
Noslēgta iekšējā gaisa cirkulācija•	
Izņemams pelnu trauks•	
Bagāžas nodalījuma apgaismojums•	

Rokturis priekšējo durvju •	
aizvēršanai
Tapsējums Plizz•	

PAPilDAPRīkoJUmS

Sānu drošības spilveni priekšā, kas •	
aizsargā galvu un krūškurvi
Miglas lukturi•	
Mehāniskais gaisa kondicionētājs•	
Elektriskā pakete•	
Radio CD•	
Metāliskā krāsa•	

* radio CD pieejams kā papildaprīkojums
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Versija

Lauréate

STANDARTA APRīkoJUmA 
ElEmENTi:

LAUREATE = AMBIANCE +:

Hroma ieliktnis pie gaisa ieplūdes•	
Sānu ietvarlīstes virsbūves krāsā •	
Sānu spoguļu ietvars/ korpuss •	
virsbūves krāsā ar elektrisko 
regulēšanu
Miglas lukturi•	
Ārējie durvju rokturi matēta hroma •	
krāsā
15’’ diski ar pilnu apdari Aracajou•	
Paneļa dators•	
Centrālā durvju bloķēšana ar •	
tālvadību
Stūres rats ar regulējamu augstumu•	
Elektriski regulējami priekšējo durvju •	
stikli
Aizmugurējais sēdeklis, nolaižams •	
pozīcijā 1/3 – 2/3

Autovadītāja sēdeklis ar regulējamu •	
augstumu ar regulējamu 
ortopēdisko balstu
Dekoratīvs apšuvums uz durvīm•	
Kabatas priekšējo sēdekļu •	
aizmugurēs
Tapsējums Pliiss•	

PAPilDAPRīkoJUmS

Sānu drošības spilveni priekšā, kas •	
aizsargā galvu un krūškurvi
15’’ vieglmetāla riteņu diski•	
Elektriski regulējami aizmugurējo •	
durvju stikli

Komforta pakete•	
Metāliskā krāsa•	

* radio CD MP3 ir pieejams kā papildaprīkojums

Pieejamās

paketes*

DRoŠīBAS PAkETE:

Pasažieru drošības spilvens•	
Sānu drošības spilveni, kas aizsargā •	
galvu un krūškurvi
Drošības jostas ar regulējamu •	
augstumu ar pirotehniskiem 
nospriegotājiem
Jaunās paaudzes pilnu izmēru •	
galvas balsti
Tapsējums Plizz•	

ElEkTRiSkĀ PAkETE:

Centrālā durvju bloķēšana ar •	
tālvadību
Elektriski regulējami priekšējo durvju •	
stikli

komFoRTA PAkETE:

Mehāniskais gaisa kondicionētājs•	
Radio ar CD un iespēju nolasīt MP3 •	
datni
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Tehniskie dati
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Dzinēji 1,4, 75 AG 1,6, 87 AG
Izplūdes izmešu norma Euro 4 Euro 4
Sēdvietu skaits 5 5

Dzinējs
Dzinēja tips K7J 710 K7M 710
Dzinēja tilpums (cm3) 1390 1598
Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) 79,5 x 70 79,5 x 80,5
Cilindru skaits 4 4
Kompresijas koeficients 9,5 9,5
Vārstu skaits 8 8
Maksimālā jauda KW EEK (ZS) 55 (75) 64 (87)
Apgriezieni pie maksimālās jaudas (apgr./ min) 5500 5500
Maksimālais griezes moments Nm EEK 112 128
Apgriezieni pie maksimālā griezes  momenta (apgr./ min) 3000 3000
Degvielas iesmidzināšanas sistēma  daudzpunktu  daudzpunktu
Degviela benzīns benzīns
Katalizators standarta standarta

Transmisija 
Tips JH1 JH3
Pārnesumu skaits 5 5
Ātrums (km/h) ar 1000 apgr. / min pirmajā pārnesumā 7,23 7,23
otrajā pārnesumā 13,17 13,17
trešajā pārnesumā 19,36 19,36
ceturtajā pārnesumā 26,19 26,19
piektajā pārnesumā 33,92 33,92

Stūres rata statņi
Apgriešanās cikli, no vienas ietves malas līdz otrai (m) 10,5 10,5
Stūres rata apgriezienu skaits no bloķēšanas līdz bloķēšanai (ar pastiprinātāju/ bez pastiprinātāja) 4,6/3,2 4,6/3,2

Piekare
Priekšējās piekares tips McPherson tips ar sviru
Aizmugures piekares tips H šķērsgriezuma programmētais novirzīšanas torsiona stienis ar spirālatsperēm

Riteņi un riepas
Standarta diski 15”
Standarta riepas priekšā/ aizmugurē 185/65 R15

Bremžu sistēma
Bremžu sistēma, tips x X
ABS Bosch 8.1 standarts
Bremžu palīdzības sistēma standarts
Elektroniskā bremžu spēka sadales sistēma standarts
Priekšā: diski (mm) 259
Aizmugurē: cilindri (”) 8”

Veiktspēja
Maksimālais ātrums (km/h) 161 174
0–100 km/h (s) 13,0 11”50
1 000 m no aiztures starta pozīcijas (s) 35,00 33”60

Aerodinamika 
Cx koeficients 0,36 0,36

Degvielas patēriņš, EEk norma nr. 99/100 (litros/ 100 km)
CO2 izmešu daudzums (g/km) 165 170
Pilsētas cikls 9,8 10
Ārpus pilsētas cikls 5,4 5,6
Kombinētais cikls 7,0 7,2

Tvertne
Ietilpība (l) 50 50

masa (kg) atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa 
Tukša automobiļa, kas gatavs braukšanai, masa 1036
Tukša automobfiļa, kas gatavs braukšanafi, svars uz prfiekšējās ass 625
Tukša automobfiļa, kas gatavs braukšanafi, svars uz afizmugurējās ass 411
Maksfimālfi pfieļaujamā kopējā masa 1536
Maksfimālfi pfieļaujamā masa ar pfiekabfi 2300
Maksfimālfi pfieļafijamā masa pfiekabefi ar bremzēm 1100
Maksfimālfi pfieļaujamā masa pfiekabefi bez bremzēm 555

izmēri
Garums (mm) 4020
Platums (mm) 1746
Augstums (mm) 1534
Attālums starp riteņiem (mm) 2588
Salona platums no priekšas līdz elkoņu balstiem (mm) 1414
Salona platums no aizmugures līdz elkoņu balstiem (mm) 1425
Salona platums aizmugurē, mērīts 14o leņķī (no sēdekļa līdz jumtam) 878
Bagāžas nodalījuma ietilpība (dm3) 320
Maksimālā bagāžas nodalījuma ietilpība (ja aizmugures sols ir nolaists, dm3) 1200



Aprīkojums un papildiespējas
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(1) pasūtot papildaprīkojumu Drošības pakete
(2) pasūtot papildaprīkojumu Sānu drošības spilveni

l sērijveida       papildaprīkojums      - nav pieejams     *paketes elements

Access Ambiance Lauréate

Ārpuses elementi
Ārējie durvju rokturi melnā krāsā l l -
Ārējie durvju rokturi matētā hroma krāsā - - l

Gaisa ieplūdes vārsts melnā krāsā l - -
Gaisa ieplūdes vārsts virsbūves krāsā - l -
Hromēts gaisa ieplūdes vārsts - - l

Priekšējais un aizmugurējais bampers virsbūves krāsā l l l

Sānu ietvarlīstes melnā krāsā - l -
Sānu ietvarlīstes virsbūves krāsā - - l

15’’ diski ar centrālo apdari l - -
15’’ diski ar pilnu apdari - l l

15’’ vieglmetāla riteņu diski - - 

Metāliskā krāsa   

Sēdekļi un salona elementi
Autovadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu un regulējamu ortopēdisko balstu - - l

Aizmugurējais sols, nolaižams pozīcijā 1/1 l l -
Aizmugurējais sols, nolaižams pozīcijā 1/3 – 2/3 - - l

Kabatas priekšējās durvīs l l l

Kabatas priekšējo sēdekļu muguras balstos - - l

Rokturi priekšējo durvju aizvēršanai - l l

Dekoratīvais ieliktnis durvīs - - l

Auduma ieliktnis, durvju apšuvums no iekšpuses - - l

Tapsējums Ducas l - -
Tapsējums Plizz -(1) - l

Tapsējums Pliss - - l

Aktīvā un pasīvā drošība
ABS+ bremžu palīdzības sistēma l l l

Priekšējais drošības spilvens autovadītājam l l l

Priekšējais drošības spilvens pasažierim ar deaktivizēšanas iespēju * l l

Sānu drošības spilveni, kas aizsargā galvu un krūškurvi *  

Drošības jostas priekšā ar regulējamu augstumu -(1) l l

Drošības jostas priekšā ar pirotehniskajiem nospriegotājiem -(1) -(2) -(2)

Priekšējie galvas balsti ar regulējamu augstumu l l l

Priekšējie galvas balsti, jaunās paaudzes, pilna izmēra -(1) -(2) -(2)

Trīs punktu drošības jostas aizmugurē l l l

Trīs punktu galvas balsti (centrālais galvas balsts ievietojams muguras balstā) l l l

Isofix sistēma bērna sēdeklīša uzstādīšanai aizmugurējos sānu sēdekļos l l l

Automobiļa aizsardzība
Kodētais imobilaizers l l l

Braukšana un vadības ierīces
Tahometrs l l l

Hidrauliskais stūres rats - l l

Borta dators - - l

Kontroles lampa, atvērtām/ aizvērtām durvīm - - l

Redzamība
Miglas lukturi -  l

Priekšējā stikla tīrītāji ar trīs darbības ātruma režīmiem l l l

Aizmugurējā stikla apsilde/ tīrītājs l l l

Sānu spoguļi ar melnu korpusu, ar roku regulējami no salona l l -
Sānu spoguļi ar korpusu virsbūves krāsā, elektriski regulējami - - l

komforts
Centrālā durvju aizslēgšana - l l

Centrālā durvju aizslēgšana ar tālvadības pulti - * l

Elektriski regulējami priekšējo durvju stikli - * l

Elektriski regulējami aizmugurējo durvju stikli - - 

Stūres rata statnis ar regulējamu augstumu - - l

Tonētie durvju stikli l l l

Trešais stop lukturis l l l

Centrālā lampa priekšā zem jumta l l -
Lampa zem jumta ar punktveida gaismu - - l

Kontaktligzda 12V l l l

Izņemams pelnu trauks - l l

Priekšējās mantu glabātavas apgaismojums - - l

Bagāžas nodalījuma apgaismojums - l l

Apsilde un ventilācija
Apsilde un ventilācija ar 4 režīmu darbību l l l

Noslēgta gaisa cirkulācijas sistēma - l l

Mehāniskais gaisa kondicionētājs -  *

Audiosistēmas
Sagatavošanas aprīkojums radio l l l

Radio CD -  -
Radio CD ar MP3 nolasīšanas funkciju - - *

Aprīkojuma paketes
Drošības pakete  - -
Elektriskā pakete -  l

Komforta pakete - - 



PLATĪNA PELĒKA D69 (TE)ALPU BALTA 369 (OV)

EKSTRĒMI ZILA RNA (TE) UGUNS SARKANA B76 (TE)

JŪRAS ZILA 61H (OV) BAZALTA PELĒKA KNM (TE)

MINERĀLZILA RNF (TE)

KOMĒTAS PELĒKA KNA (TE)SMILŠU NHL (TE)

KAISLES SARKANA 21D (OV) ELEKTRISKI ZILA RNZ (TE)

Virsbūves krāsas
  

izmēri

BAGĀŽAS NODALĪJUMA IZMĒRI (dm3, ISO norma)
Bagāžas nodalījuma ietilpība 320
ar nolaistu aizmugures solu 1200

IZMĒRI (mm)
 A Riteņu garenbāze 2588
 B Bāzes garums 4020
 C Priekšas izvirzījums 781
 D Aizmugures izvirzījums 651
 E Attālums starp priekšējiem riteņiem 1480
 F Attālums starp aizmugurējiem riteņiem 1469
 G Platums ar nolaistiem/ nenolaistiem spoguļiem 1990 /1746
 H Automobiļa augstums, bez kravas 1534
 K Piekrauta automobiļa gabarīti 155
 L Salona garums (līdz priekšējo sēdekļu balstiem) 145
 M Platums zem elkoņu balsta priekšā 1414
 M1 Platums zem elkoņu balsta aizmugurē 1425
 N Platums virs elkoņu balsta priekšā 1338
 N1 Platums virs elkoņu balsta aizmugurē 1400
 P1 Attālums no sēdekļa līdz jumtam salona priekšā 892
 P2 Attālums no sēdekļa līdz jumtam salona aizmugurē 878
 Y2 Attālums starp automobiļa spārniem apakšdaļā 1006
 Z1 Kravas garuma platība aiz aizmugures sola 818

OV – nemetāliska krāsa        TE – metāliska krāsa ar speciālu efektu
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1. JUmTA BAGĀŽNiEkS
Pilnīgi pieskaņots automobiļa dizainam, jumta 
tērauda bagāžnieks ir viegli uzliekams un 
to var aprīkot ar fiksācijas punktiem dažādu 
bagāžas priekšmetu pārvadāšanai: slēpēm, 
velosipēdiem.

2. SAkABES ĀĶiS 
Sakabes āķa konstrukcija ir paredzēta 
intensīvai izmantošanai. Iespēja noņemt 
piekabināšanas lodi, kas atļauj saglabāt 
automobiļa estētisko izskatu.

3. SPoilERiS 
Uzstādot aizmugurējo jumta spoileri, Sandero 
iegūst sportiskāku izskatu.

4.-5. SUV PiEDERUmU komPlEkTS
Šis komplekts nodrošina Sandero apvidus 
automobiļa izskatu un sastāv no priekšējo 
un aizmugurējo bamperu aizsargiem, miglas 
lukturu aizsargiem un aizmugurējā bampera 
ar dinamisku izskatu, sliekšņa līstēm sānos. 
Šīs paketes elementi ir pieejami šādās krāsās: 
sudrabpelēka vai melna ar porainu virsmu. 

6. SliEkŠŅA UZlikAS
Ideālas sliekšņa aizsardzībai, elegantas, tās 
ievēro ikviens, kurš iesēžas Sandero.

7. PAklĀJi “mADRiGAl”
Četru vienību komplekts ir elegants, 
izgatavots no velūra, ideāli piemērots 
piestiprināšanai pie grīdas. Aizsargā auduma 
grīdas pārsegumu no ikdienas nodiluma un 
mitruma. Tiek piedāvāts tumši pelēkā krāsā. 

8. GUmiJAS PAklĀJi
Četru vienību komplekts ir praktisks 
apgrūtinātos lietošanas apstākļos (smilts, 
sniegs, mitrums).

9. ElkoŅU BAlSTS
Centrālā priekšējā elkoņu balsta slīpumu var 
regulēt un pieskaņot autovadītāja komforta 
prasībām. Vienlaikus tas ir arī praktiska mantu 
glabātava starp priekšējiem sēdekļiem.

10. SlĒGTA GlABĀTAVA BAGĀŽAS 
NoDAlīJUmAm
Tā ir praktiska un pārdomāta mantu glabātava 
pie grīdas bagāžas nodalījumā. Tās apakšdaļa 
norobežo automobilī pārvadātos priekšmetus 
no bagāžas nodalījuma platības.

11. TīklS PiE BAGĀŽAS NoDAlīJUmA 
GRīDAS
Ļauj viegli piestiprināt bagāžu pie bagāžas 
nodalījuma grīdas un neļauj tai izkustēties 
braukšanas laikā. Tīkls tiek piestiprināts pie 
auduma fiksācijas punktiem, kas iebūvēti 
grīdā.

12. BĒRNA SĒDEklīTiS
Sēdeklīša modelis Duo plus Isofix ir 
paredzēts bērniem no 9 mēnešu līdz 4 
gadu vecumam. To var uzstādīt braukšanas 
virzienā automobiļa priekšā. Sēdekļa jostas ir 
aprīkotas ar 5 fiksācijas punktiem un garantē 
drošu bērna noturēšanu sēdeklītī. Viegli 
uzstādāms automobilī, pateicoties Isofix 
fiksācijas punktiem.

13. NAViGĀCiJA
Navigācija Tom-Tom ir aprīkota ar 
Rietumeiropas un Centrāleiropas kartēm.

14. BlUETooTH
Bluetooth brīvroku režīma komplektu ir 
izstrādājis zīmols Parrot, tam ir LCD ekrāns ar 
diviem iebūvētajiem mikrofoniem un slēdzi. 
Ļauj jums atbildēt uz telefona zvaniem 
un parāda telefona numuru sarakstu 
ienākošajiem zvaniem,

15. RADioAPARĀTS SoNY GT 315 C
Oriģinālā dizaina radioaparātam ir CD 
atskaņotājs, MP3/ WMA datņu nolasīšanas 
funkcija un papildus ieeja paneļa augšdaļā.

Jūs esat laipni gaidīts pie sava tuvākā mūsu 
firmas pārstāvja, lai uzzinātu vairāk par 
Sandero piederumiem.

Piederumi
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Plašāka informācija: www.dacia.lv

Dacia un jūs – tas ir gudrs kompromiss. Jūsu vēlme ir pārdomāti un precīzi izstrādāti risinājumi, bet par īpaši pieejamu un 

demokrātisku cenu. Mēs pieņemam šādus noteikumus.

Mūsu automobiļi tiek raksturoti kā izdevīgi tiem, kuriem patīk praktiski risinājumi. Ar plašu salonu, ietilpīgu bagāžas nodalījumu, 

izturīgu virsbūves konstrukciju, konkurētspējīgu cenu. Tādas ir Dacia automobiļu galvenās vērtības.

Ir izdarīts viss, lai nodrošinātu komfortu un ērtu lietošanu klientiem.

Runājot par zīmolu Renault, mēs radām mūsu automobiļus ar adekvātiem tehniskajiem risinājumiem, kas jau ir pierādījuši savu 

efektivitāti un uzticamību praksē. Tas ļauj mums piedāvāt automobiļiem 3 gadu garantiju un ārkārtīgi zemas ekspluatācijas 

izmaksas.

Zīmola Dacia izvēle – tā ir uzticamības izvēle.

 Dacia
Jūsu vēlmes ir mūsu 
pārdomāto risinājumu avots

Mēs esam paveikuši visu iespējamo, lai sniegtu jums precīzu un aktualizētu informāciju šajā publikācijā. Tā pamatojas uz testu sērijām un prototipiem. Mēs atrunājam sev tiesības jebkurā laikā konkretizēt automašīnu 
tehniskos datus, jo RENAULT nepārtraukti uzlabo savus produktus. RENAULT pārstāvji tiks informēti par jebkurām izmaiņām pēc iespējas ātrāk. Versijas var atšķirties atkarībā no reģiona, proti, kāds konkrēts aprīkojums var 
nebūt pieejams (kā standarta vai papildaprīkojums). Vairumā gadījumu attēli šajā publikācijā pārstāv Eiropas automašīnu sortimentu. Sazinieties ar jūsu tuvāko RENAULT pilnvaroto pārstāvi par jaunāko pieejamo informāciju. 
Iespējams, ka dažu tipogrāfijas parametru dēļ attēlu krāsas atšķirsies no automobiļa salona un ārpuses oriģinālajām krāsām. Visas tiesības ir rezervētas. Šo publikāciju vai jebkuru tās daļu nedrīkst kopēt nekādā veidā bez 
rakstiska RENAULT pilnvarojuma. Šo publikāciju nevar juridiski uzskatīt kā komerciālu piedāvājumu.


