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Versie 

Sandero / Logan

Versie

Ambiance
Ambiance = Sandero / Logan +
•  Veiligheidsgordels vóór in hoogte 

verstelbaar
•  Hydraulische stuurbekrachtiging
•  Recirculatiestand
•  Centrale deurvergrendeling
•  Zonneklep met make-up spiegel 

passagier
•  Kofferruimte met verlichting
•  Rokersset

•  Beschermstrips op de portieren 
antraciet

•  Middenconsole met zilverkleurige 
afwerking

•  Stalen wielen 15’’ met volledige 
wieldop ‘Somes’

Specifiek SAnDero
• Bekleding ‘Plizz’
•  Sierstrip bovenkant grille in 

carrosseriekleur

Lauréate = Ambiance +
•  Elektrisch verstelbare en verwarmbare 

buitenspiegels
•  Mistlampen vóór
•  Boordcomputer met 6 functies: 

totaalteller, dagteller, totaal verbruik, 
gemiddeld verbruik, actieradius, 
gemiddelde snelheid

•  Centrale deurvergrendeling met 
afstandsbediening

•  Elektrisch bedienbare ruiten vóór

•  ABS remsysteem met elektronische 
remkrachtverdeling

•  Frontairbags bestuurder en 
passagier

•  Hoofdsteunen vóór en 3 
hoofdsteunen achter

•  3-punts veiligheidsgordels vóór
•  3 3-punts veiligheidsgordels achter
•  Neerklapbare achterbank

•  Binnenspiegel met anti-
verblindingsstand

•  Elektronische startblokkering met 
transponder

•  Van binnenuit verstelbare 
buitenspiegels

•  Stalen wielen 15’’ met gedeeltelijke 
wieldop ‘Arges’

•  Sierstrip bovenkant grille zwart

•  Binnenverlichting vóór met leeslampje
•  Bestuurdersstoel met 

hoogteverstelling.
•  Buitenspiegelbehuizing in 

carrosseriekleur
•  Bekleding ‘Pliss’
•  Stuurwiel in hoogte verstelbaar
•  Zijairbags vóór
•  Insteekvakken aan de rugleuning van 

de voorstoelen
  

•  Radio voorbereiding
•  Achterruitverwarming
•  Zonwerend glas rondom
•  Toerenteller
•  Waarschuwingssignaal bij niet 

uitschakelen van de verlichting
•  Verwarming en ventilatie met 4 

snelheden
•  Opbergvakken in voorportieren

Specifiek SAnDero
•  Achterruitwisser
•  Bumpers in carrosseriekleur
•  Bekleding ‘Ducas’

Specifiek LogAn McV
•  Bekleding ‘Durance’

Specifiek LogAn McV
•  Achterruitwisser
•  1/3-2/3 neerklapbare achterbank
•  Sierstrip bovenkant grille in 

chroomkleur
•  Bumpers in carrosseriekleur
•  Achterbank derde zitrij, zitting 

opklapbaar, rugleuning neerklapbaar 
(MCV 7p)

•  Bekleding ‘Oska’
•  Bagage-afdekhoes (MCV 5p)

•  Opbergvak aan linker achterportier
•  Bagagenet achter de wielkast 

rechtsachter (MCV 7p)
•  Opbergvak achter de wielkast 

linksachter (MCV 5p)

Versie

Lauréate
Specifiek SAnDero
•  1/3-2/3 neerklapbare achterbank
•  Stalen wielen 15’’ met volledige 

wieldop ‘Aracajou’
•  Beschermstrips op de portieren in 

carrosseriekleur
•  Sierstrip bovenkant grille in 

chroomkleur
•  Portierhandgrepen chroomkleurig 

met satijnglans

Specifiek LogAn McV
•  Dakrails in lengterichting zwart
•  Stalen velgen 15’’ met volledige 

wieldop ‘Bucaresti’
•  Achterbank derde zitrij, zitting 

opklapbaar, rugleuning 1/2-1/2 
neerklapbaar (MCV 7p)

•  Portierhandgrepen in 
carrosseriekleur

•  Bagagenet aan rechter achterdeur

Belangrijkste standaarduitrusting
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Motor Uitvoering energielabel catalogusprijs netto € BtW € BpM €* consumentenprijs € incl. BtW en BpM
1.4 Mpi 75 Sandero D 5.917,86 1.124,39 1.452,74 8.495,00 

Ambiance D 6.609,69 1.255,84 1.729,47 9.595,00 
Lauréate D 7.238,62 1.375,34 1.981,05 10.595,00 

1.6 Mpi 90 Ambiance D 7.071,95 1.343,67 1.914,38 10.330,00 
Lauréate D 7.700,88 1.463,17 2.165,95 11.330,00 

1.5 dci 70 Ambiance B 8.776,98 1.667,63 3.150,39 13.595,00 
Lauréate B 9.405,91 1.787,12 3.401,96 14.595,00 

* In het BPM-bedrag zijn de eventuele correcties vanwege het energielabel, de CO2-uitstoot en de fijnstofuitstoot verwerkt.

Dacia Sandero

Versieprijzen 
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Motor Uitvoering energielabel catalogusprijs netto € BtW € BpM €* consumentenprijs € incl. BtW en BpM
1.4 Mpi 75 Logan D 6.861,26 1.303,64 1.830,10 9.995,00 

Ambiance D 7.930,44 1.506,78 2.257,78 11.695,00 
Lauréate D 8.559,37 1.626,28 2.509,35 12.695,00 

1.6 Mpi 90 Ambiance D 8.307,80 1.578,48 2.408,72 12.295,00 
Lauréate D 8.936,73 1.697,98 2.660,29 13.295,00 

1.6 16V 105 Lauréate D 9.376,98 1.781,63 2.836,39 13.995,00 

1.5 dci 70 Ambiance C 9.465,66 1.798,48 4.125,86 15.390,00 
Lauréate C 10.094,59 1.917,97 4.377,44 16.390,00 

Motor Uitvoering energielabel catalogusprijs netto € BtW € BpM €* consumentenprijs € incl. BtW en BpM
1.6 Mpi 90 Ambiance D 8.710,31 1.654,96 2.569,73 12.935,00 

Lauréate D 9.339,25 1.774,46 2.821,30 13.935,00 

1.6 16V 105 Lauréate D 9.779,50 1.858,10 2.997,40 14.635,00 

1.5 dci 70 Ambiance C 9.868,18 1.874,95 4.286,87 16.030,00 
Lauréate C 10.497,11 1.994,45 4.538,44 17.030,00 

Dacia Logan McV (5-zitplaatsen)

Dacia Logan McV (7-zitplaatsen)

* In het BPM-bedrag zijn de eventuele correcties vanwege het energielabel, de CO2-uitstoot en de fijnstofuitstoot verwerkt.

* In het BPM-bedrag zijn de eventuele correcties vanwege het energielabel, de CO2-uitstoot en de fijnstofuitstoot verwerkt.
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opties

rijdt u meer dan 12.000 km per jaar? Dan is Lpg  

de manier om op de brandstofkosten te besparen  

en de co2 uitstoot te verminderen.

Dacia speelt hier op in door een eurogas Lpg  

installatie aan te bieden voor de Sandero en  

Logan McV. Voor de Logan McV kost dit systeem  

€ 1999,- *. Voor voor de Sandero adviseren wij,  

voor beschikbaarheid en prijzen, contact op te  

nemen met uw dealer.

 

De belangrijkste eigenschappen van dit systeem;

 

• Common Rail technologie

• Betrouwbaar

• Behoud van Dacia fabrieksgarantie

• Geen verlies aan bagageruimte

• Minder CO2 uitstoot

 

* Uitsluitend voor 1.6 16V uitvoering

Nog voordeliger Dacia rijden? 

Logan / Sandero Ambiance Lauréate Netto € BTW € BPM € CONSUMENTENPRIJS €

ActiepAkketten
pack exclusive - Radio/CD-speler en airconditioning - o o 311,32 59,15 124,53 495,00
pack exclusive - Radio/CD-speler met MP3-ondersteuning en airconditioning - o o 342,77 65,13 137,11 545,00

VeiLigHeiD
Zijairbags vóór o2 o ● 185,53 35,25 74,21 295,00
Mistlampen vóór - o ● 122,64 23,30 49,06 195,00

eXterieUr
Lichtmetalen wielen 15" - o o 374,21 71,10 149,69 595,00
Dakrails in lengterichting zwart (alleen Logan MCV) - o ● 110,06 20,91 44,03 175,00
Metaallak o o o 273,58 51,98 109,43 435,00

interieUr
Opbergvak boven de voorruit, ter hoogte van tweede zitrij (alleen Logan MCV) - o o 47,17 8,96 18,87 75,00
Bagage-afdekhoes (alleen Logan MCV) - ● (5p) / o (7p) ● (5p) / o (7p) 59,75 11,35 23,90 95,00
Bagage-scheidingsnet (verticaal) (alleen Logan MCV) o o o 91,19 17,33 36,48 145,00

coMfort
Handbediende airconditioning - o o 562,89 106,95 225,16 895,00
pack electric: Elektrisch bedienbare zijruiten vóór + afstandsbediening  
centrale portiervergrendeling - o ● 185,53 35,25 74,21 295,00

Elektrisch bedienbare zijruiten achter - - o 185,53 35,25 74,21 295,00
Stuurwiel met leder bekleed (alleen Logan MCV) - - o 185,53 35,25 74,21 295,00

AUDio
Radio/CD-speler, inclusief 2 luidsprekers vóór1 - o o 248,43 47,20 99,37 395,00
Radio/CD-speler met MP3-ondersteuning, inclusief 2 luidsprekers vóór1 - o o 279,87 53,18 111,95 445,00

SAnDero en LogAn McV

● = standaard          O = optie          - = niet leverbaar
1 Op Lauréate inclusief 2 luidsprekers achter
2 Voor Sandero inclusief ‘Veiligheidsgordels vóór in hoogte verstelbaar’ en Bekleding ‘Plizz’
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kleurenaanbod

MODEL UITVOERING BEKLEDING CARROSSERIEKLEUREN
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LOGAN MCV LOGAN Stof 'Durance' ● ● ● o o o o o o o o o

AMBIANCE Stof 'Oska' ● ● ● o o o o o o o o o

LAURÉATE Stof 'Pliss' ● ● ● o o o o o o o o o

SANDERO SANDERO Stof 'Ducas' ● ● ● o o o o o o o o o

AMBIANCE Stof 'Plizz' ● ● ● o o o o o o o o o

LAURÉATE Stof 'Pliss' ● ● ● o o o o o o o o o

● = standaard            o = optie          – = niet leverbaar            V = met vernislaag            MV = metaallak met vernislaag (optie)
1 Bestelbaar vanaf februari 2009

ROUGE DE FEU BLEU MARINE BLEU MINERAL

NOIR NACRé

GRIS COMéTEROUGE PASSION BLANC GLACIER 

BLEU ExTRêME GRIS BASALTEBEIGE SABLE BLEU ELECTRIqUE GRIS PLATINE 

Lichtmetalen wielen 15” ‘Bran’ (Logan McV).

Optionele wielen 

Lichtmetalen wielen 15” ‘Alium’ (Sandero).

7



Uitrustingsniveaus Sandero

Versie

Sandero

Versie

Ambiance

Versie

Lauréate

wieldop ‘Arges’.

15” wieldop ‘Somes’.

15” wieldop ‘Aracajou’.
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Versie

Logan

Versie

Ambiance

Versie

Lauréate

Logan MCV

Wieldop ‘Arges’.

15” Wieldop ‘Somes’.

15”  Wieldop ‘tisa’.
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Afmetingen

Sandero
A 2.588
B 4.020
c 781
D 651
e 1.480
f 1.469
g 1.990
H 1.534
k 155
L 145
M 1.414
M1 1.425
n  1.338
n1 1.400
p1 896
p2 878
Y2 1.006
Z1 818

Eenheden in mm.

Logan MCV
A 2.905
B 4.473
c 797
D 771
e 1.469
f 1.466
g 1.993
H 1.674
J 564
k 160
L 2.573
M 1.407
M1 1.432
M2 1.192
n  1.388
n1 1.421
n2 1.287
p1 954
p2 934
p3 871
Y  1.047
Y3 1.009
Z1 1.500
Z2 906
Z3 450

Eenheden in mm.
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technische specificaties
1.4 MPI 75 1.6 MPI 90 1.6 16V 1053 1.5 dCi 70

Aantal zitplaatsen (Sandero / Logan MCV 5p / Logan MCV 7p) 5/5/7 5/5/7 5/5/7 5/5/7

Motor
Cilinderinhoud (cm3) 1390 1598 1598 1461
Brandstof Benzine Benzine Benzine Diesel
Aantal cilinders/kleppen 4/8 4/8 4/16 4/8
Max. vermogen Kw (pk) 55 (75) 64 (90) 77 (105) 50 (70)
bij toerental (t/min) 5500 5500 5750 4000
Max. koppel (bij t/min) 112 (3000) 128 (3000) 148 (3750) 160 (1700)

Inspuitsysteem Multipoint Multipoint Multipoint Direct ingespoten 
Common Rail + turbo

Emissienorm Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4
Roetfilter n.v.t. n.v.t. n.v.t. nee

VerSneLLingSBAk
Aantal versnellingen 5

reMSYSteeM
ABS met noodstopbekrachtiging Standaard
Vóór: schijven - (mm) 259
Achter: trommels - (inches) 8”

WieLopHAnging
Voortrein Pseudo McPherson met driehoekige draagarm
Achtertrein H-vormig met vervormbaar profiel en voorgeprogrammeerde geometrie - schroefveren

BAnDen
Bandenmaat 185/65 R15

1.4 MPI 75 1.6 MPI 90 1.5 dCi 70

StUUrinricHting
Draaicirkel tussen stoepranden (m) 10,5

inHoUD
Volume kofferruimte minimaal/maximaal (dm3) 320 / 1200
Brandstoftank (l) 50

preStAtieS
Topsnelheid op het circuit (km/h) 161 174 – 157
0-100 km/h (s) 13,0 11,5 – 15,0

BrAnDStofVerBrUik (L/100 kM) / (kM/L) 1

Verbruik binnen de stad (koude start) 9,6 (10,4) 10,0 (10,0) – 5,0 (20,0)
Verbruik buiten de stad 5,4 (18,5) 5,6 (17,9) – 4,3 (23,3)
Gecombineerd verbruik 7,0 (14,3) 7,2 (13,9) – 4,5 (22,2)
CO2 (g/km) 165 170 – 120

geWicHt (kg) 1

Leeg rijklaargewicht 1011 1011 – 1065
Max. toelaatbaar gewicht 1536 1536 – 1575
Max. toelaatbaar treingewicht 2300 2300 – 2400
Max. toelaatbaar aanhangergewicht (geremd)2 1100 1100 – 1100
Max. toelaatbaar aanhangergewicht (ongeremd) 555 555 – 580

Specifieke gegeVenS DAciA SAnDero

DAciA SAnDero, DAciA LogAn McV 5- en 7-zitplaatsen

1.4 MPI 75 1.6 MPI 90 1.6 16V 105 1.5 dCi 70

StUUrinricHting
Draaicirkel tussen stoepranden (m) 11,25

inHoUD
Volume kofferruimte maximaal (l) - 7 zitplaatsen 200
Volume kofferruimte maximaal (l) - 5 zitplaatsen 700
Volume kofferruimte maximaal (l) - 2 zitplaatsen 2350
Brandstoftank (l) 50

preStAtieS
Topsnelheid op het circuit (km/h) - Logan MCV 5 zitplaatsen 155 167 174 150
Topsnelheid op het circuit (km/h) - Logan MCV 7 zitplaatsen – 167 174 150
0-100 km/h (s) - Logan MCV 5 zitplaatsen 15,6 13,4 11,8 17,7
0-100 km/h (s) - Logan MCV 7 zitplaatsen – 13,7 12,1 18,0

BrAnDStofVerBrUik (L/100 kM) / (kM/L) 1

Verbruik binnen de stad (koude start) Logan MCV 5 zitplaatsen 10,0 (10,0) 10,4 (9,6) 9,8 (10,2) 6,2 (16,1)
Verbruik binnen de stad (koude start) Logan MCV 7 zitplaatsen – 10,6 (9,4) 9,8 (10,2) 6,2 (16,1)
Verbruik buiten de stad Logan MCV 5 zitplaatsen 6,2 (16,1) 6,3 (15,9) 6,3 (15,9) 4,8 (20,8)
Verbruik buiten de stad Logan MCV 7 zitplaatsen – 6,5 (15,4) 6,3 (15,9) 4,8 (20,8)
Gecombineerd verbruik Logan MCV 5 zitplaatsen 7,6 (13,2) 7,8 (12,8) 7,5 (13,3) 5,3 (18,9)
Gecombineerd verbruik Logan MCV 7 zitplaatsen – 8,0 (12,5) 7,5 (13,3) 5,3 (18,9)
CO2 (g/km) Logan MCV 5 zitplaatsen 179 180 178 140
CO2 (g/km) Logan MCV 7 zitplaatsen – 185 178 140

geWicHt (kg) 1 5 zitplaatsen / 7 zitplaatsen

Leeg rijklaargewicht 1140 / – 1140 / 1170 1170 / 1200 1180 / 1220
Max. toelaatbaar gewicht 1740 / – 1740 / 1810 1770 / 1840 1796 / 1860
Max. toelaatbaar treingewicht 2650 / – 2650 / 2650 2650 / 2700 2700 / 2700
Max. toelaatbaar aanhangergewicht (geremd)2 1300 / – 1300 / 1300 1300 / 1300 1300 / 1300
Max. toelaatbaar aanhangergewicht (ongeremd) 620 / – 620 / 635 635 / 650 640 / 660

Specifieke gegeVenS DAciA LogAn McV

1 Afhankelijk van extra uitrusting van een auto, kunnen gewicht en brandstofverbruik varieren
2 Dit maximale aanhangergewicht is alleen toegestaan als bovengenoemd treingewicht (beladen auto + beladen aanhanger) niet wordt overschreden
3 Deze motor is alleen beschikbaar voor de Logan MCV
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Uitrusting en opties

Sandero / Logan Ambiance Lauréate

VeiLigHeiD
ABS met elektronische remkrachtverdeling ● ● ●

Frontairbags bestuurder en passagier (passagiersairbag uitschakelbaar) ● ● ●

Zijairbags vóór o1 o ●

3-punts veiligheidsgordels vóór (vanaf Ambiance in hoogte verstelbaar) ● ● ●

3 3-punts veiligheidsgordels achter ● ● ●

3 hoofdsteunen achter (tweede zitrij) ● ● ●

2 hoofdsteunen achter (derde zitrij, alleen op Logan MCV) ● ● ●

ISOFIx-bevestigingssysteem voor kinderzitjes op de buitenste zitplaatsen achter ● ● ●

Elektronische startblokkering met transponder ● ● ●

ZicHt
Van binnenuit verstelbare buitenspiegels ● ● –
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels – – ●

Binnenspiegel met anti-verblindingsstand ● ● ●

Mistlampen vóór – o ●

Verwarmbare achterruit ● ● ●

Achterruitwisser – / ●  (Sandero) ● ●

BeStUring en controLe-inStrUMenten
Hydraulische stuurbekrachtiging – ● ●

Boordcomputer met 6 functies: totaalteller, dagteller, totaal verbruik, gemiddeld verbruik, actieradius, gemiddelde snelheid – – ●

Waarschuwingssignaal bij niet uitschakelen van de verlichting ● ● ●

VerWArMing en VentiLAtie
Verwarming en ventilatie met 4 snelheden ● ● ●

Recirculatiestand – ● ●

Handbediende airconditioning – o2 o2

coMfort
Centrale deurvergrendeling – ● ●

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening – o3 ●

Elektrisch bedienbare ruiten vóór – o3 ●

Elektrisch bedienbare ruiten achter – – o
Stuurwiel in hoogte verstelbaar – – ●

Zonwerend glas rondom ● ● ●

Binnenverlichting vóór met leeslampje – – ●

Binnenverlichting achter (Logan MCV i.c.m. 7 zitplaatsen) – ● ●

Zonneklep met make-up spiegel passagier – ● ●

Kofferruimte met verlichting – ● ●

Rokersset – ● ●

eXterieUr
Bumpers in carrosseriekleur – / ●  (Sandero) ● ●

Beschermstrips op portieren antraciet – ● – / ●  (MCV)
Beschermstrips op portieren in carrosseriekleur (Sandero) – – ●

Sierstrip bovenkant grille zwart ● – –
Sierstrip bovenkant grille in carrosseriekleur (Sandero) – ● –
Sierstrip bovenkant grille in chroomkleur – – / ●  (MCV) ●

Portierhandgrepen zwart ● ● –
Portierhandgrepen chroomkleurig met satijnglans (Sandero) – – ●

Portierhandgrepen in carrosseriekleur (Logan MCV) – – ●

Buitenspiegelbehuizing zwart ● ● –
Buitenspiegelbehuizing in carrosseriekleur – – ●

Metaallak o o o
Dakrails in lengterichting zwart (Logan MCV) – o ●

Stalen wielen 15" met gedeeltelijke wieldop 'Arges' ● – –
Stalen wielen 15" met volledige wieldop 'Somes' – ● –
Stalen wielen 15" met volledige wieldop 'Tisa' (Logan MCV) – – ●

Stalen wielen 15" met volledige wieldop 'Aracajou' (Sandero) – – ●

Lichtmetalen wielen 15" 'Bran' (Logan MCV) – – o
Lichtmetalen wielen 15" 'Alium' (Sandero) – o o
Volwaardig reservewiel ● ● ●

SAnDero en LogAn McV
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Sandero / Logan Ambiance Lauréate

interieUr
Neerklapbare achterbank ● – / ●  (Sandero) –
1/3-2/3 neerklapbare achterbank – – / ●  (MCV) ●

Achterbank derde zitrij, zitting opklapbaar, rugleuning neerklapbaar (Logan MCV met 7 zitplaatsen) – ● –
Achterbank derde zitrij, zitting opklapbaar, rugleuning 1/2-1/2 neerklapbaar (Logan MCV met 7 zitplaatsen) – – ●

Stuurwiel met leder bekleed (Logan MCV) – – o
Bekleding 'Durance' (Logan MCV) ● – –
Bekleding 'Oska' (Logan MCV) – ● –
Bekleding 'Ducas' (Sandero) ● – –
Bekleding 'Plizz' (Sandero) – ● –
Bekleding 'Pliss' – – ●

Middenconsole met zilverkleurige afwerking – ● ●

opBergMogeLiJkHeDen
Opbergvakken in voorportieren ● ● ●

Insteekvakken aan de rugleuning van de voorstoelen – – ●

Opbergvak boven de voorruit, ter hoogte van tweede zitrij (Logan MCV) – o o
Bagagenet aan rechter achterportier (Logan MCV) – – ●

Opbergvak aan linker achterportier (Logan MCV) – ● ●

Opbergvak achter de wielkast linksachter (Logan MCV 5 zitplaatsen) – ● ●

Bagagenet achter de wielkast rechtsachter (Logan MCV 7 zitplaatsen) – ● ●

AUDio
Radio voorbereiding ● ● ●

Radio/CD-speler, inclusief 2 luidsprekers vóór – o2 –
Radio/CD-speler met MP3-ondersteuning, inclusief 2 luidsprekers vóór – o2 –
Radio/CD-speler, inclusief 2 luidsprekers vóór en 2 luidsprekers achter – – o2

Radio/CD-speler met MP3-ondersteuning, inclusief 2 luidsprekers vóór en 2 luidsprekers achter – – o2

● = standaard            o = optie            – = niet leverbaar
1 Voor Sandero inclusief ‘Veiligheidsgordels vóór in hoogte verstelbaar’ en Bekleding ‘Plizz’.
2 Tevens verkrijgbaar als onderdeel van Pack Exclusive.
3 Onderdeel van Pack Electric.
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généreuxWelkom aan boord

Minimaal 320 liter kofferruimte in de Dacia Sandero.

insteekvakken aan de rugleuning van de voorstoelen 
(Lauréate).

Vanaf de Lauréate uitvoering is de achterbank van de 
Dacia Sandero 1/3-2/3 neerklapbaar.

De zitplaatsen achter bieden genoeg ruimte voor drie 
passagiers.

14



Vanaf de Lauréate uitvoering zijn
de wijzerplaten wit.

Vanaf de Lauréate uitvoering heeft de Logan MCV een 
bagagenet aan de rechter achterportier.

optioneel zijn de portierruiten achter elektrisch 
bedienbaar.

Het interieur van de Dacia Logan McV is zeer 
multifunctioneel.

15
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Accessoires

6 2
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5

er zijn veel verschillende accessoires 
voor uw Dacia Sandero en McV.  
tenzij anders aangegeven zijn de hier  
getoonde accessoires voor beide model-
len beschikbaar. Vraag uw Dacia dealer 
naar meer informatie.
 
1. Skidragers
De skidragers worden gemonteerd op de 
originele dakdragers. Mogelijkheid om tot  
6 paar ski’s te transporteren, afhankelijk van 
het model.

2. Dakkoffer touring Line 480
Deze luxe dakkoffer heeft een ruime inhoud 
van 480 liter en is een ideale manier om 
ski’s of andere extra bagage mee te nemen. 
Met het doordachte bevestigingssysteem 
kan de koffer eenvoudig worden bevestigd. 
Daarnaast kan de koffer aan beide zijden 
worden geopend zodat de koffer van 2 
kanten gevuld kan worden. Het maximale 
draagvermogen is 75 kg. Kleur is zwart 
metallic. Afmetingen zijn 190x85x42 cm.

3/4. Body kit
De verschillende elementen van de 
aluminium look bodykit geeft de Dacia een 
stevige sportieve touch.

5. Uitlaatsierstuk
Dit uitlaatsierstuk, speciaal voor de Sandero, 
geeft een sportief karakter.

6. Dakdragers
Eenvoudig te monteren aluminiumkleurige 
dakdragers. Antidiefstal slot en maximaal 
draagvermogen van 80 kg. 

7. Spatbordbeschermers
Deze spatbordbeschermers beschermen 
de carrosserie tegen opspattend vuil en 
beschadigingen.

8. fietsendrager
Deze fietsendrager is met groot gemak door 
middel van een schaarbeweging te monte-
ren op de trekhaak. Kan 2 fietsen dragen tot 
een gewicht van maximaal 30 kg. Opberg-
zak meegeleverd. Succesvol de crashtests 
doorstaan en heeft een eigen gewicht van 
slechts 4 kg.

7

8
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9. trekhaken
Trekhaken om bijvoorbeeld uw caravan, 
aanhanger of fietsendrager aan te beves-
tigen zijn leverbaar met vaste of afneem-
bare kogel. De afneembare kogel heeft 
als voordeel dat wanneer u geen gebruik 
maakt van de trekhaak de kogel eenvoudig 
te demonteren is. Er zit dan geen kogel in 
het zicht. Indien u de trekhaakfunctionaliteit 
weer nodig heeft, kunt u de kogel weer 
eenvoudig monteren. De afneembare kogel 
is beveiligd tegen diefstal met een slot. 
Verkrijgbaar met 7- of 13-polige kabelset.

10. Dakspoiler
Een ingetogen, maar sportief vormgegeven
achterspoiler voor een sportievere ‘look’. 
Uitsluitend beschikbaar voor de Sandero.

11.  Sierkappen voor rondom de  
mistlampen

12/13/14. Lichtmetalen velgen
Uw Dacia wordt nog mooier met één van de 
origineel vorm-gegeven 15 inch lichtmeta-
len velgen: Sinaïa (12), Bolchoï (13) of 
Bran (14).

15. parkeersensoren
Parkeren wordt een stuk eenvoudiger met 
de parkeersensoren voor of achter uw auto. 
Met behulp van piepjes wordt de nabijheid 
van obstakels aangeven. Beschikbaar voor 
de MCV.

16. Windscherm
Frisse lucht zonder hinderlijke tocht? Met 
deze windschermen kunt u uw raam een 
stukje open zetten waarbij de windscher-
men eventuele tocht aanzienlijk vermin-
deren.

17. Sneeuwkettingen
Vergeet uw sneeuwkettingen niet als u  
met uw Dacia naar de sneeuw gaat! Deze
zelfspannende sneeuwkettingen zijn zeer
eenvoudig te monteren en gebruiksvriende-
lijk. Daarnaast ook extreem duurzaam.

18. Dorpelbeschermers
Bescherm de dorpels van uw Dacia in stijl.

19. tapijtset
Op maat gemaakte tapijtset met perfecte  
pasvorm. Comfortabel en beschermt de ori-
ginele bekleding tegen vlekken en slijtage.

20. rubber matten
Rubber matten met een perfecte pasvorm. 
Comfortabel en beschermen de originele 
bekleding tegen vlekken en slijtage. In 
verschillende kleuren leverbaar.

1
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Accessoires

21. Middenarmsteun
Zeer nuttig en functioneel. Doordat de  
armsteun in verschillende hoeken te stellen  
is kan een zeer comfortabele zitpositie wor-
den gecreëerd. Naast comfort biedt deze 
armsteun ook een extra opberg mogelijkheid 
voor bijvoorbeeld cd’s, dvd’s, iPOD’s en 
dergelijke. Onmisbaar voor bestuurders die 
langere tijd onderweg zijn.

22/23. kofferruimte bescherming
In de harde, waterdichte bak die perfect in 
de bagageruimte past kunnen natte of vuile 
spullen worden vervoerd. Indien nodig is 
deze weer gemakkelijk te verwijderen en 
kan eenvoudig worden schoongespoten 
met water. 

24. extra opbergbak
In deze handige opbergbak die onder de 
hoedenplank van de Dacia MCV wordt 
geplaatst, kunnen kleine spullen veilig 
bewaard worden. Uitsluitend beschikbaar 
voor de MCV.

25. kinderzitje
Uw meest kostbare bezit zou het meest 
veilig vervoerd moeten worden. Dat kan met 
de kinderzitjes van Dacia. De kinderzitjes 
zijn eenvoudig in de auto te bevestigen 
door middel van de ISOFIx-bevestiging. 
Voor alle fasen van de groei van uw kind zijn 
specifieke zitjes beschikbaar.

26. Bagagenet
Onder dit net voor op de bagageruimtevloer 
kunnen spullen op de bodem van de baga-
geruimte niet verschuiven tijdens het rijden. 

27. Bagagenet envelope
Een andere manier om veilig losse bagage 
mee te nemen. Bij dit net wordt bagage 
tussen het net en de achterbank veilig 
vervoerd. Naast de veiligheid ook handig; 
geen losse spullen meer die van links naar 
rechts en van voor naar achter door de kof-
ferruimte schuiven.

28. Alarm
Het antidiefstal alarm beschermt uw Dacia, 
en eventuele spullen in de auto tegen 
diefstal.

29.  Handsfree Bleutooth Carkit met  
audio/mp3 functie
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Kosten rijklaar maken 
Alle consumentenprijzen zijn inclusief BTW en BPM. 
Voor kosten rijklaar maken (excl. brandstof en incl. 
gevarendriehoek, lifehammer, graveren ruiten, trans-
portkosten, nulbeurt, deconserveren en poetsen, 
kentekenplaten, handling- en administratiekosten) 
wordt door de dealer onderstaand bedrag in rekening  
gebracht (prijzen incl. BtW): 

Sandero  € 445,00
Logan McV  € 445,00

Dacia behoudt zich het recht voor om zonder vooraf-
gaande kennisgeving de prijzen, modellen, alsmede de 
technische eigenschappen, uitrusting en accessoires 
te wijzigen. Alle genoemde prijzen zijn vrijblijvende 
adviesprijzen  “af importeur”. 

Prijzen exclusief verwijderingsbijdrage 
en leges 
Sinds 1 januari 1995 wordt een verwijderingsbijdrage, 
die wettelijk verplicht is op grond van de Wet Milieu-
beheer, in rekening gebracht. Vanaf 1 januari 2007 
bedraagt deze € 15,- incl. BtW. 

De verwijderingsbijdrage komt ten gunste van Auto  
Recycling Nederland B.V., een initiatief van de auto
branche (rAi, BoVAg, focWA, StiBA en SVn). Auto 
Recycling Nederland B.V. heeft zich ten doel gesteld 
auto’s aan het einde van de levensduur in te zame-
len en op milieuvriendelijke wijze te demonteren 
voor hergebruik van het materiaal. De wettelijke 
verplichting van de verwijderingsbijdrage financiert 
het project en bepaalt in belangrijke mate het succes  
ten bate van een schoner milieu.
 
Sinds 1 januari 1998 worden van overheidswege leges 
kentekenbewijs en afdracht tenaamstelling in rekening 
gebracht. Vanaf 1 januari 2007 bedragen deze € 37, 
voor afgifte deel IA en € 9. voor afgifte deel IB. Over 
de leges wordt geen BtW berekend. 

Anticorrosie behandeling en 
verzekeringskosten 
in de netto catalogusprijs is een bedrag van € 475,- be-
grepen ten behoeve van de anticorrosie behandeling 
en een bedrag van € 66,- voor de verzekeringskosten. 
over de verzekeringskosten wordt geen BpM bere-
kend. 

De service van Dacia
Dacia Garantie. Dacia geeft op haar nieuwe personen-
auto’s standaard 36 maanden fabrieksgarantie met 
een maximum van 100.000 km.

Dacia Reparatie Garantie. De Dacia dealer geeft 12 
maanden garantie op alle reparaties die hij uitgevoerd 
en gefactureerd heeft. 

Plaatwerkgarantie. Dacia geeft op haar auto’s 6 jaar 
plaatwerkgarantie. 

Lakgarantie. Op alle afgeleverde auto’s biedt Dacia 2 
jaar lakgarantie. 

Dacia Route Service. Dacia route Service is 24/7 
vanuit geheel europa bereikbaar om u te helpen 
als uw auto strandt met een onvoorzien mecha-

nisch, elektrisch of elektronisch incident dat onder 
de contractuele garantie voor nieuwe auto’s valt. 
De hulpverlening wordt uitsluitend uitgevoerd door  
Dacia route Service en deze zorgt er voor dat de  
auto zo snel mogelijk en zover mogelijk ter plaatse  
gerepareerd wordt. In Nederland belt u het telefoon-
nummer 0900-9998700.

De voorwaarden van de garantiebepalingen vindt u in 
het Dacia garantie- en onderhoudsboekje. 

Aanvullend garantiecontract 
Uiteraard geeft Dacia op haar nieuwe personenauto’s 
drie jaar fabrieksgarantie. Daarnaast biedt Dacia u de 
gelegenheid deze fabrieksgarantie te combineren met 
het Dacia garantieplus contract: 

Het Dacia GarantiePlus Contract*. Met garantie-
Plus verlengt u uw fabrieksgarantie van 3 jaar tot een 
aanvullende garantie-periode van 2 jaar met een max. 
kilometerstand van 100.000 km. U maakt met garan-
tieplus kosteloos gebruik van Dacia route Service.  
en met de garantieplus pas kunt u vrijwel overal in  
europa bij elke Dacia dealer terecht. U kunt garantie-
Plus tot 12 maanden na de eerste tenaamstelling af-
sluiten bij uw Dacia dealer. 

Leasing en financieringen 
renault financial Services. renault financial Services is 
de huisleverancier van Dacia op het gebied van leasing 
en financiering. Bij de Dacia dealer kunt u terecht voor 
deskundig advies en het beheer van uw wagenpark, 
maar ook om uw auto te financieren. Voor zowel nieuwe 
auto’s als voor occasions heeft Renault Financial Servi-
ces altijd een passende oplossing voor u. 

Dacia Plan. Dacia plan is een financieringsplan voor 
nieuwe Dacia personenauto’s. Voor nadere informatie 
verwijzen wij u graag naar uw Dacia dealer.

Energie-efficiëntieklasse en BPM
Sinds 1 juli 2006 is van overheidswege een maatre-
gel opgenomen in de BPMwetgeving die effect heeft 
op het BpM-bedrag van personenauto’s. Sinds deze  
datum is er sprake van een bonus/malus-bedrag, 
welke gekoppeld is aan de relatieve zuinigheid van de  
betreffende auto op basis van de zogenaamde energie- 
efficiëntieklasse. Sinds 1 februari 2008 zijn de bonus/
malus-bedragen aangepast overeenkomstig de bedra-
gen hieronder genoemd.

Eveneens is per 1 februari 2008 de zogenaamde “slurp-
tax” opgenomen in de BPMwetgeving. Deze heeft 
betrekking op de co2-uitstoot van de auto. indien een 
auto een co2uitstoot heeft hoger dan de hieronder  
genoemde drempel co2-uitstootwaarden, dan geldt 
een toename van het BpM-bedrag ter hoogte van  
€ 125,- per extra gram co2. 

per 1 januari 2009 geldt voor dieselpersonenauto’s 
met een fijnstofuitstoot van niet meer dan 5 mg/km 
een bonus van € 600,-.
Het eventueel uit de gewijzigde BpM-wetgeving voort-
vloeiende bedrag is verwerkt in de consumentenprijzen 
van deze prijslijst. in de praktijk kan het voorkomen, dat 
een in deze prijslijst genoemde energie-efficiëntieklas-
se, co2uitstoot en/of fijnstofuitstoot niet overeen-
komt met de definitieve door het rDW gehanteerde 
waarde waardoor het vastgestelde BpM-bedrag op 
het moment van tenaamstelling van het kenteken kan 
afwijken van het in deze prijslijst genoemde bedrag. 
Dit kan ontstaan door wijzigingen in de specificaties 
van het product of door de aanpassing van de bereke-
ningsmethode van de overheid. renault nederland en 
haar verkooporganisatie zijn in dat (eventuele) geval 
niet aansprakelijk voor afwijkingen in de prijsstelling. 
Mogelijke verschillen zijn te allen tijde voor rekening 
van de koper. tevens verwijzen wij u naar de relevante 
algemene leveringsvoorwaarden van de BoVAg.

*  Uitgesloten zijn alle voertuigen met achteraf ingebouwd 
LPG-systeem. 

Model 4 jaar Dacia Garantieplus 100.000 km

Sandero € 290,00 

Logan MCV € 290,00 
CorreCties bpm a.g.v. ‘slurptax’
brandstof Drempel (g Co2/km) toeslag (E per g Co2/km)

Benzine 205 E 125,00

Diesel 170 E 125,00

Correcties bpm a.g.v. brandstoflabel
Brandstofverbruik Bonus-/malus-bedrag
  - E  1.400,00 
  - E     700,00 
    E         0,00  
    E     400,00 
     E     800,00  
    E  1.200,00 
    E  1.600,00

 A

  B

    C

     D

       E

         F

          G

zuinig onzuinig

Algemene voorwaarden en informatie

Model 5 jaar Dacia Garantieplus 100.000 km

Sandero € 425,00 

Logan MCV € 425,00 
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Sandero 
& Logan MCV

www.dacia.nl

 Dacia

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (januari 2009) te vermelden. Deze prijslijst werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader 
van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt DACIA zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele 
wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de DACIA dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, 
optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke Dacia dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze prijslijst afgebeelde kleuren verschillen 
van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. DACIA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud 
van deze prijslijst. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DACIA.
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