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Stil, spaţiu şi 
robusteţe,  
în sfârşit accesibile …

Într-adevăr generoasă!
Ce vă oferă Dacia sandero dincolo de 

liniile sale moderne şi dinamice? 

 un interior cu dimensiuni generoase, 

care oferă spaţiu suficient pentru 

3 adulţi. Bancheta din spate este 

rabatabilă şi, în funcţie de versiuni, 

fracţionabilă 1/3 – 2/3, mărind astfel 

spaţiul de încărcare în funcţie de nevoile 

dumneavoastră. Cu Dacia sandero,  

nu veţi avea niciodată probleme legate 

de spaţiu! Portbagajul de 320 litri  

îl situează printre cele mai încăpătoare 

din categoria sa. Robustă şi fiabilă,  

Dacia sandero este concepută pentru  

a rezista unor condiţii rutiere şi climatice 

dintre cele mai dificile. Gama de motoare 

Renault răspunde celor mai ridicate 

standarde de fiabilitate. Drumul devine 

astfel o plăcere la volanul lui sandero. 

Dacia sandero: pur şi simplu inteligentă.

Dacia Sandero

uşor accesibil, portbagajul de 320 litri permite depozitarea unor valize sau a unor obiecte voluminoase.

Partea din faţă combină robusteţea şi dinamismul: 

blocuri optice expresive, bară de protecţie în culoarea 

caroseriei, şi în funcţie de versiune, proiectoare de 

ceaţă integrate. Grila radiatorului este perfect adaptată 

ansamblului caroseriei.





Liniile fluide şi moderne ale blocurilor optice  

urmează conturul armonios al părţii frontale a maşinii.  

Dacia sandero devine astfel o prezenţă care  

nu poate fi ignorată.

Mânerele cromate ale  portierelor accentuează  

nota exclusivistă pe care o are Dacia sandero  

şi subliniază grija deosebită acordată finisărilor.

Jantele din aluminiu 15” fac parte din  

opţiunile disponibile.

Dacia sandero: un stil care se impune. 

Blocurile optice faţă expresive 

subliniază designul seducător şi 

dinamic al părţii frontale a maşinii. 

Bara de protecţie în culoarea 

caroseriei, calandrul şi blocurile 

optice moderne reflectă 

dinamismul şi aspectul sportiv.

Prin stilul său modern,  

Dacia sandero a găsit echilibrul  

între energie şi robusteţe. 

Modernă

4 



Un stil
care se impune
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Cu Sandero,  
călătoriile 

dumneavoastră  
se desfăşoară  

în deplină siguranţă 

Robustă

Motorul diesel dCi prezent pe Dacia sandero are la 

bază tehnologiile consacrate folosite de Renault. 

Prestaţiile impecabile, asociate unui nivel foarte 

scăzut de emisii de CO2, situează sandero dCi printre 

cele mai economice vehicule de pe piaţă.

Dacia sandero este concepută  

în spiritul robusteţii şi fiabilităţii care au 

adus succesul mărcii. Oricare ar fi condiţiile 

climatice sau terenul pe care  

vă aflaţi, vă puteţi baza pe fiabilitatea 

demonstrată de Dacia sandero.  

Motoarele care o echipează 

garantează costuri reduse de întreţinere, 

ceea ce permite acordarea unei  

garanţii de 3 ani* pentru sandero.  

siguranţa dumneavoastră este prioritară. 

Bazându-se pe experienţa îndelungată  

Renault, Dacia sandero beneficiază de soluţii 

performante de siguranţă activă şi pasivă 

care garantează o protecţie eficientă a 

pasagerilor. 

* Garanţie 3 ani sau 100.000 km.  
(oricare din termenele scadente).

6 



Dacia sandero este echipată cu până la 4 airbag-uri, în funcţie de versiune. scaunele 

din faţă pot fi echipate cu airbag-uri laterale (cap şi torace).

Echipată, în serie, cu sistem aBs Bosch 8.1 de ultimă generaţie, cu repartitor 

electronic al forţei de frânare EBV şi cu asistenţă la frânarea de urgenţă, 

Dacia sandero reduce distanţele la frânare şi garantează o mai mare stabilitate 

la frânarea acţionată în viraje.

7



Généreux

Bine ați venit la bord! 

Generoasă
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Dacia sandero oferă  

un spațiu interior generos. 

Dimensiunile habitaclului  

oferă spaţiu suficient pentru trei adulţi 

pe bancheta din spate, iar sistemul 

de climatizare* oferă confort tuturor 

pasagerilor din maşină.

Familia și prietenii sunt întotdeauna 

bineveniți la Dacia sandero. 

Postul de conducere dispune de vizibilitate 

excepţională, iar comenzile sunt amplasate ergonomic, 

sub volan. scaunul şoferului este reglabil pe înălţime.

* în funcţie de versiune

Buzunarele* situate în spatele scaunelor din faţă oferă 

spaţiu suplimentar de depozitare.

Pentru bagaje, portbagajul cu un volum de 320 litri 

oferă un spațiu de încărcare excepțional.
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Sandero
Go!

Sandero
Play!
În PLus Față DE GO!

Motoare disponibile: 
1.2 16V 75 CP, 1.6 85 CP, 
1.5 dCi 75 CP

•    Calandru negru cu bandou superior 
în culoarea caroseriei

•    Baghete laterale de protecţie gri
•    Jante de oţel 15” cu capace 

complete Someş
•    Airbag frontal pasager (cu 

deconectare manuală)
•    Două tetiere spate reglabile pe 

înălţime 
•    Direcţie asistată hidraulic
•    Închidere centralizată cu cheie
•    Comandă reciclare aer
•    Scrumieră mobilă şi brichetă
•    3 mânere de viraj
•    Iluminare portbagaj
•    Tapiţerie ”Plizz” şi planşă de bord 

neagră cu inserţie de culoare gri 
deschis

•    Consola centrală cu aspect crom

•    Mânere ergonomice interior cu 
aspect crom pentru uşile faţă 

•    Radio CD 

OPţiOnaL:
•    Airbaguri laterale faţă*
•    Vopsea metalizată
Pack Cool:
•    Aer condiţionat
•    Radio CD MP3 cu satelit de 

comandă pe volan şi priză Jack
Pack Easy:
•    Geamuri electrice faţă
•    Proiectoare de ceaţă
•    Închidere centralizată cu 

telecomandă pe cheie

Motoare disponibile: 
1.2 16V 75 CP

•  Bare de protecţie vopsite integral în 
culoarea caroseriei

•  Jante de oţel 15” cu capace mini
•  Mânere deschidere uşi din exterior 

negre
•  ABS Bosch 8.1, repartitor electronic 

de frânare şi AFU
•  Airbag frontal şofer
•  Centuri de siguranţă faţă reglabile 

pe înalţime
•  3 centuri de siguranţă spate cu 

prindere în 3 puncte
•  Tetiere faţă cu reglare pe înalţime
•  Sistem Isofix de fixare a scaunelor 

pentru copii pentru locurile laterale 
spate

•  Antidemaraj electronic 

•  Retrovizoare exterioare cu reglaj 
manual din interior

•  Încălzire - ventilare cu 4 viteze
•  Scaune faţă cu reglaj longitudinal şi 

reglaj al spătarului
•  Bancheta spate rabatabilă 1/1
•  Tapiţerie “Ducas“** şi planşa de 

bord neagră
•  Consola centrală neagră
•  Mânere deschidere uşi din interior 

negre
•  Cutie de documente
•  Suport pahare pe consola centrală
•  Spaţiu documente pe planşa bord în 

partea dreaptă
•  Pre-echipare radio (antenă radio şi 

precablaj)

OPţiOnaL:
•  Airbag frontal pasager  

(cu deconectare manuală)
•  Airbaguri laterale faţă*
•  Vopsea metalizată
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Sandero
Smile!
În PLus Față DE PLaY!

Motoare disponibile: 
1.2 16V 75 CP, 1.6 85 CP, 
1.6 16V 105 CP, 1.5 dCi 75 CP, 
1.5 dCi 90 CP

•  Calandru negru cu bandou 
superior cromat

•  Baghete laterale de protecţie în 
culoarea caroseriei

•  Jante de oţel 15” cu capace 
complete Aracajou

•  Mânere deschidere uşi din 
exterior în culoarea caroseriei

•  Protecţie praguri uşi
•  3 tetiere spate reglabile pe 

înălţime (tetieră centrală de tip 
virgulă)

•  Computer de bord
•  Martor portiere deschise
•  Retrovizoare exterioare în 

culoarea caroseriei, cu reglaj 
electric şi degivrante

•  Aer condiţionat

•  Volan îmbrăcat în piele
•  Volan reglabil pe înălţime
•  Scaun şofer cu reglaj pe înălţime
•  Bancheta spate rabatabilă şi 

fracţionabilă 1/3 şi 2/3
•  Tapiţerie ”Tulasolo” şi planşă de 

bord neagră cu inserţie de culoare 
gri închis

•  Consola centrală, contur 
indicatoare şi contur aeratoare cu 
aspect crom satinat

•  Mânere deschidere uşi din interior 
cu aspect aluminiu

•  Mânere ergonomice interior  
cu aspect crom satinat pentru 
uşile faţă 

•  Panouri uşi cu inserţie material 
textil şi baghetă decor

•  Buzunare spătar scaune faţă
•  Spaţiu de depozitare la baza 

consolei
•  Radio CD MP3 cu satelit de 

comandă pe volan şi priză Jack
•  Geamuri electrice faţă
•  Proiectoare de ceaţă
•  Închidere centralizată cu 

telecomandă pe cheie

OPţiOnaL:
•  Airbaguri laterale faţă*
•  Vopsea metalizată
Pack Look:
•  Jante de aluminiu 15”
•  Geamuri electrice spate

* alegerea opţiunii airbag-uri laterale faţă generează automat centuri de siguranţă faţă 
pretensionate , reglabile pe înălţime şi pirotehnice, şi tetiere faţă fixe „ noua generaţie“
** opțiunea airbaguri laterale pentru versiunea Go! implică tapițerie Plizz
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CaRaCTERisTiCi TEHniCE
Benzină Diesel

Motorizare 1.2 16V 75 CP 1.6 85 CP 1.6 16V 105 CP 1.5 dCi 75 CP 1.5 dCi 90 CP
Tip cutie de viteze manuală manuală manuală manuală manuală
Nivel de depoluare Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5
Număr de locuri 5 5 5 5 5

Caracteristici motor
Tip motor D4F 732 K7M 800 K4M 696 K9K 892 K9K 892
Cilindree (cm³) 1,149 1,598 1,598 1,461 1,461
Alezaj x cursă (mm) 69 x 76,8 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Număr de cilindri 4 4 4 4 4
Raport volumetric 9.8 9.5 9.5 17.6 17.6
Număr total de supape 16 8 16 8 8
Putere maximă (kW/CP) 55 (75) 62 (85) 77 (105) 55 (75) 65 (90)
Regim putere maximă (tr/min) 5,500 5,250 5,750 4,000 3,750
Cuplu maxim CEE (Nm) 107 135 148 180 200
Regim cuplu maxim 4,250 3,000 3,750 1,750 1,750
Tip injecție şi alimentare electronic multipunct direct common rail cu turbocompresor și schimbător aer -aer
Carburant benzină fără plumb benzină fără plumb/Etanol E85 motorină
Filtru de particule – – – serie serie

Transmisie
Tip JH3 JH3 JH3 JR5 JR5
Număr de rapoarte 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1

Direcție
Cu cremalieră asistată hidraulic, în serie sau opțional pe anumite versiuni
Diametru de bracaj între trotuare (m) 10,5
Numărul de rotații de volan: direcție manuală / direcție asistată 4,6 / 3,2

Punți
Puntea față Pseudo Mc-Pherson cu braț triunghiular
Puntea spate Punte în H cu profil deformabil și epură programată - arcuri elicoidale

Roți și pneuri
Roți (“) 15"
Pneuri 185-65 R15

sistem de frânare
Tipul circuitului de frânare  X
ABS Bosch 8.1 în serie
AFU (asistență la frânarea de urgență) în serie
Regulator electronic de frânare în serie
Față: discuri (Ø mm) 259
Spate: tamburi (Ø “) 8"

Performanțe
Viteză maximă (km/h) 161 169 1811) / 185 2) 162 173
Accelerare 0 la 100 km/h (s) 13"60 12"90 11”30 1) / 10”80 2) 14"20 12"80
Accelerare 0-1000 m cu start de pe loc (s) 35"40 34"60 33"40 1) / 33”00 2) 35"80 34"50

Consumuri şi emisii*
Emisie CO2 (g/km) 135 155 158 1) / 153 2) 104 104
Ciclu urban (l/100km) 7,6 9,3 9,5 1) / 13,0 2) 4,9 4,9
Ciclu extra-urban (l/100km) 4,9 5,4 5,5 1) / 7,5 2) 3,6 3,6
Ciclu complet (l/100km) 5,9 6,7 6,8 1) / 9,3 2) 4,0 4,0

Capacități
Volum portbagaj (l) 320
Volum portbagaj (dm3) cu bancheta spate rabatată complet 1200
Rezervor carburant (l) 50

Mase (kg)
Gol în ordine de mers (fără opţionale) 1.050 1.111 1.157 1.165 1.165
Gol în ordine de mers pe puntea faţă 611 661 711 716 716
Gol în ordine de mers pe puntea spate 439 450 446 449 449
Total maxim autorizat (MMAC) 1.470 1.536 1.582 1.575 1.575
Masă totală rulantă (MTR) 2.300 2.300 2.350 2.400 2.400
Sarcină utilă omologată în România 420 425 425 410 410
Masă maximă remorcabilă cu frânare 1.100 1.100 1100 1.100 1.100
Masă maximă remorcabilă fără frânare 525 555 575 580 580

Dimensiuni (mm)
Lungime 4.020
Lăţime (totală / cu retrovizoare) 1.746/1.990
Înălţime 1.534
Ampatament 2.589
Ecartament faţă 1.480
Ecartament spate 1.470

Legendă:
1) Benzină fără plumb
2) Etanol E85
* Un ghid privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obținut gratuit în toate punctele de vânzare. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energic, 

ci şi de comportamentul la volan şi de alți factori care nu țin de tehnică. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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Motor/Nivel de echipare GO! Play! Smile!
1.2 16V 75 CP • • •
1.6 85 CP – • •
1.6 16V 105 CP – – •
1.5 dCi 75 CP – • •
1.5 dCi 90 CP – – •

Prezentare exterioară 
Bare de protecție vopsite integral în culoarea caroseriei • • •
Calandru negru cu bandou superior în culoarea caroseriei – • –
Calandru negru cu bandou superior cromat – – •
Baghete laterale de protecție gri – • –
Baghete laterale de protecție în culoarea caroseriei – – •
Jante de oțel 15” cu capace mini Argeș • – –
Jante de oțel 15” cu capace complete Someș – • –
Jante de oțel 15” cu capace complete Aracajou – – •
Mânere deschidere uși din exterior negre • • –
Mânere deschidere uși din exterior în culoarea caroseriei – – •
Protecție praguri uși – – •
Vopsea metalizată o o o

siguranță activă și pasivă
ABS Bosch 8.1, repartitor electronic de frânare şi AFU • • •
Airbag frontal șofer • • •
Airbag frontal pasager (cu deconectare manuală) o • •
Airbaguri laterale față o o o
Centuri de siguranță față reglabile pe înălțime • • •
Centuri de siguranță față pretensionate reglabile pe înălțime și pirotehnice * * *
3 centuri de siguranță spate cu prindere în 3 puncte • • •
Tetiere față cu reglare pe înălțime • • •
Tetiere față fixe generație nouă * * *
Tetiere spate reglabile pe înălțime (tetieră centrală de tip virgulă) – 2 3
Sistem Isofix de fixare a scaunelor pentru copii pentru locurile laterale spate • • •

Protecția vehiculului
Antidemaraj electronic • • •

Conducere
Direcție asistată hidraulic – • •
Computer de bord – – •
Martor portiere deschise – – •

Vizibilitate - iluminare
Retrovizoare exterioare cu reglaj manual din interior • • –
Retrovizoare exterioare în culoarea caroseriei, cu reglaj electric și degivrante – – •
Ştergător lunetă • • •

Încălzire - Ventilare
Încălzire - Ventilare cu 4 viteze • • •
Aer condiționat – – •
Comandă reciclare aer – • •

Confort
Închidere centralizată cu cheie – • –
Volan îmbrăcat în piele – – •
Volan reglabil pe înălțime – – •
Scrumieră mobilă și brichetă – • •
3 mânere de viraj – • •
Iluminare portbagaj – • •
Iluminare cutie de documente – – •

scaune
Scaune față cu reglaj longitudinal și reglaj al spătarului • • •
Scaun șofer cu reglaj pe înălțime – – •
Banchetă spate rabatabilă 1/1 • • •
Banchetă spate rabatabilă și fracționabilă 1/3 și 2/3 – – •

Prezentare interioară
Tapițerie “Ducas”** şi planșa de bord neagră • – –
Tapițerie “Plizz” şi planșa de bord neagră cu inserție de culoare gri deschis – • –
Tapițerie “Tulasolo” şi planșa de bord neagră cu inserție de culoare gri deschis – – •
Consolă centrală neagră • – –
Consolă centrală cu aspect crom – • –
Consolă centrală, contur indicatoare, şi contur aeratoare cu aspect crom satinat – – •
Mânere deschidere uși din interior negre • • –
Mânere deschidere uși din interior cu aspect aluminiu – – •
Mânere ergonomice interior cu aspect crom pentru ușile față – • –
Mânere ergonomice interior cu aspect crom satinat pentru ușile față – – •
Panouri uși cu inserție material textil și baghetă decor – – •

spații de depozitare
Cutie de documente • • •
Buzunare spătar scaune față – – •
Suport pahare pe consola centrală • • •
Spațiu de depozitare la baza consolei – – •
Spațiu documente pe planșa bord în partea dreaptă • – –

audio
Pre-echipare radio (antenă radio și precablaj) • • •
Radio CD – • –
Radio CD MP3 cu satelit de comandă pe volan şi priză Jack – – •

Pachete
Pack Cool:

– o –• Aer condiţionat
• Radio CD MP3 cu satelit de comandă pe volan şi priză Jack
Pack Easy:

– o •
• Geamuri electrice faţă
• Proiectoare de ceaţă
• Închidere centralizată cu telecomandă pe cheie
Pack Look:

– – o• Jante de aluminiu 15“
• Geamuri electrice spate

ECHiPaMEnTE

Legendă:
• serie
– nu este disponibil
o opțional

* disponibil în serie doar dacă se alege și opțiunea airbaguri laterale
** opțiunea airbaguri laterale pentru versiunea Go! implică tapițerie Plizz
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GRIS PLATINEBLANC GLACIER BLEU NAVy GRIS BASALTE GRIS COMèTE

ROUGE PASSION ROUGE DE FEUBLEU MINéRAL BEIGE POIVRE

Gama de culori
Culori opace  Culori metalizate

Dimensiuni

VOLUMUL PORTBAGAJULUI (dm3 norme ISO)
Volumul portbagajului 320
Volum portbagaj cu bancheta rabatată 1200

PLAN COTE (mm)
 A Ampatament 2589
 B Lungime totală 4020
 C Consolă față 781
 D Consolă spate 651
 E Ecartament față 1480
 F Ecartament spate 1470
 G Lungime totală cu/fără retrovizoare 1746/1990
 H Înălțime la gol 1534
 K Gardă la sol 155
 L Distanță la nivelul genunchilor 145
 M Lățime la coate față 1414
 M1 Lățime la coate spate 1425
 N Lățime la bandouri față 1338
 N1 Lățime la bandouri spate 1400
 P1 Distanța de la șezut pentru scaunele față până la pavilion 892
 P2 Distanța de la șezut pentru scaunele spate până la pavilion 878
 y2 Lățime interioară între locașul roților 1006
 Z1 Lungimea maximă a încărcăturii 818

NOIR NACRé
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1. BaRE DE PaViLiOn
Perfect adaptate design-ului vehiculului, 
barele de pavilion integrate realizate din 
oțel, sunt ușor de instalat și reprezintă baza 
pentru montarea altor accesorii: suport 
pentru bicicletă, suport pentru schiuri, 
portbagaj de pavilion.

2. aTELaJ DE REMORCaRE 
Modelul dezvoltat pentru vehiculul Dacia 
Sandero permite o folosire intensă a 
acestuia. Cu un design elegant, atelajul 
de remorcare permite demontarea rotulei 
protejând estetica vehiculului.

3. ELEROn
Pentru a da un plus de sportivitate vehiculului 
dumneavoastră Dacia Sandero puteți opta 
pentru eleronul de lunetă «Sport».

4- 5.  KiT suV
Optați pentru acest kit format dintr-un 
spoiler central față, protecții- ornamente 
faruri ceață, difuzor bară spate, precum 
și praguri laterale de uși, pentru a obține 
un dinamism incomparabil. Disponibil în 2 
variante de culori: gri și negru grenat. 

6. ORnaMEnTE PRaGuRi uŞi 
Ideale pentru protejarea cu stil a pragurilor 
pentru ușile spate.

7. COVOR TExTiL MaDRiGaL
Asigură protecția mochetei de origine 
și este creat pe dimensiunile vehiculului 
Sandero. Prevăzut cu sistem de fixare 
care împiedică alunecarea sub pedale, 
covoarele textile asociază confort, protecție 
și securitate. Inscripționate cu numele 
vehiculului. Livrare la set. Culoare: gri închis.

8. COVOaRE DE CauCiuC
Asigură protecția mochetei de origine. 
Prevăzute cu sistem de fixare. Inscripționate 
cu numele vehiculului. Livrare la set.

9. COTiERă
Concepută pentru a oferi un confort total 
conducătorului auto în timpul deplasărilor, 
cotiera are un design practic și modern care 
se înscrie perfect în armonia vehiculului 
Dacia Sandero. Disponibilă în 2 variante 
de culoare, negru și gri, cotiera oferă și un 
spațiu suplimentar de depozitare.

10. COMPaRTiMEnT DE 
DEPOziTaRE Cu CaPaC 
Practic și ingenios, compartimentul 
de depozitare cu capac optimizează 
depozitarea produselor în interiorul 
portbagajului. Compartimentul situat sub 
capacul mochetat rămâne izolat de restul 
portbagajului.

11. PLasă PORTBaGaJ
Permite depozitarea diverselor obiecte în 
portbagaj și elimină riscul deplasării sau 
deteriorării acestora în timpul deplasării 
vehiculelor. Fixarea se face utilizând 
predispozițiile vehiculului. 

12. sCaun DE COPiL
Modelul DuoPlus Isofix este destinat 
copiilor cu vârste cuprinse între 9 luni şi 
4 ani. Sistemul de fixare în 5 puncte asigură 
o protecție sporită copilului dumneavoastră. 
Scaunul este foarte ușor de instalat datorită 
sistemului ISOFIX cu care este prevăzut.

Accesorii
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Conţinutul prezentei publicaţii a fost actualizat la data tipăririi. Acest document a fost realizat pornind de la pre-serii sau prototipuri, vehiculele din imagini fiind cu titlu de 
prezentare. În cadrul politicii de îmbunătăţire permanentă a produselor sale, DACIA îşi rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conţinutul legat de specificaţiile, vehiculele şi 
accesoriile descrise şi reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modificări sunt aduse la cunoştinţa agenţilor DACIA în cel mai scurt timp. În funcţie de ţara de comercializare, 
versiunile pot fi diferite, anumite echipamente pot să nu fie disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultaţi agentul DACIA pentru a primi cele mai recente 
informaţii. Având în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot fi uşor diferite de culorile reale ale vopselei 
sau de materialele folosite la interior. Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea parţială sau integrală, sub orice formă sau prin orice modalitate, a prezentei 
publicaţii, fără acordul scris în prealabil al DACIA.

www.dacia.ro

Dacia Sandero respectă reglementările europene  privind reciclarea materialelor şi colectarea vehiculelor scoase din uz. Este 

constituită în proporţie de 85% din piese reciclabile şi integrează materiale reciclate. Piesele de plastic şi de cauciuc ale 

vehiculului sunt marcate conform standardelor ISO, ceea ce permite identificarea rapidă a materialului din care sunt compuse, 

în momentul dezmembrării vehiculului uzat. Pentru mai multe informaţii despre eforturile noastre în materie de protecţie a 

mediului, accesaţi: http://www.dacia.ro/#/servicii-pentru-clienti/protectia-mediului.


