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De Dacia Sandero heeft veel voor u in petto achter zijn moderne en dynamische lijnen. 

Het ruime interieur biedt plaats aan drie volwassenen, de achterbank is in delen neerklapbaar* 

om de laadruimte aan uw wensen aan te passen. Aan ruimte geen gebrek in de Dacia Sandero! 

Met 320 liter is de bagageruimte een van de grootste in zijn klasse. Robuust en betrouwbaar: 

De Dacia Sandero is ontworpen om de meest veeleisende omstandigheden te weerstaan. 

De motoren voldoen aan de hoogste eisen voor zorgeloos rijplezier. Dacia Sandero: gewoon slim!

* Afh ankelijk van de uitvoering

Stijl, ruimte en robuustheid

eindelijk bereikbaar...
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Dacia Sandero: een opvallend uiterlijk. De koplampen zorgen voor een expressieve 

uitdrukking. De bumper in carrosseriekleur, mistlampen* en de brede luchtinlaat 

zorgen voor een sportief uiterlijk. Energie en kracht zijn in balans. 

* Afh ankelijk van de uitvoering

kenmerkende
stijl
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Reizen met 

vertrouwen
Dacia Sandero laat betrouwbaarheid zien van het hoogste niveau.

Ongeacht het terrein en de weeromstandigheden waarin u rijdt; 

u kunt altijd rekenen op het doorzettingsvermogen van de Sandero. 

U bent verzekerd van lage onderhoudskosten met benzine- en 

dieselmotoren, die zijn gekozen vanwege hun duurzaamheid en 

kwaliteit. De economische en ecologische 1.2 LPG* motor staat 

garant voor dezelfde prestaties en comfort als een conventionele 

verbrandingsmotor en biedt fl exibiliteit in het gebruik.

Uw veiligheid is prioriteit: Dacia is een merk van de 

Renault Groep en profi teert daarmee van alle expertise op het 

gebied van veiligheid. Dankzij high performance oplossingen op het 

gebied van actieve en passieve veiligheid, is uw veiligheid verzekerd.

Dacia biedt een garantie van 3 jaar **. Om al uw reizen 

met vertrouwen tegemoet te zien.

* Liquid Petroleum Gas 
** 3 jaar garantie of 100.000 km

De Dacia Sandero heeft een dCi dieselmotor 

van Renault met bewezen technologie: 

uitstekende prestaties worden gecombineerd 

met een laag berandstofverbruik en een 

verminderde CO2-uitstoot. De Sandero dCi behoort 

tot de meest effi  ciënte voertuigen op de markt.

Voor maximale bescherming heeft de Dacia Sandero 

hoofdsteunen achter en 3-punts veiligheidsgordels. 

De hoofdsteunen van de voorstoelen 

zijn zo ontworpen, dat de risico’s bij een 

aanrijding van achteren worden beperkt. 

Dacia Sandero is uitgerust met vier airbags, 

afh ankelijk van de versie. Optioneel zijn zijairbags 

in de voorstoelen verkrijgbaar (hoofd en borst).

Aan het remsysteem van de Sandero is veel 

aandacht besteed. Standaard heeft de Sandero 

ABS met elektronische remkrachtverdeling EBV. 

De noodstopbekrachtiging verkort de remafstand 

en zorgt voor stabiliteit bij het remmen in bochten.
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De Dacia Sandero heeft een groot hart. 

De bestuurdersstoel is in hoogte verstelbaar* 

en achterin biedt de Sandero bijzonder veel 

ruimte aan 3 volwassen personen. 

De Dacia Sandero voorziet ook in optimale 

modulariteit: als de achterbank is opgeklapt, 

ontstaat een laadruimte van 1200 liter! 

De bagageruimte biedt met 320 liter een 

royale ruimte voor bagage. Iedereen voelt 

zich altijd welkom aan boord!

* afh ankelijk van de uitvoering

Welkom
aan boord
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Versie

Sandero
Versie

Ambiance
Versie

Aniversare

Functie en ruimte staan voorop bij het interieur van 

de Sandero.

Het tweekleurige dashboard en de chique bekleding geven u 

een warm gevoel.

Een strak vormgegeven luxe interieur met high-tech uitstraling .

De antracietkleurige bekleding combineert smaakvol met de 

grijze interieur accenten. 

* Vind alle specifi caties van elke versie in de prijslijst
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Versie

Laureate

Uitgesproken elegantie in antraciet met chroomkleurige accenten. Deze entourage biedt 

u maximaal comfort en fl exibiliteit. 

BLANC GLACIER 

369 (V)

ROUGE PASSION 

21D (V)

BLEU NAVY 

D42 (V)

GRIS PLATINE 

D69 (MV)

GRIS BASALTE 

KNM (MV)

GRIS COMÈTE 

KNA (MV)

NOIR NACRÉ 

676 (MV)

BLEU MINÉRAL 

RNF (MV)

BLEU ELECTRIQUE 

RNZ (MV)

 BLEU EXTRÊME 

RNA (MV) 

V: Lak met vernislaag 

MV: Metaallak met vernislaag

ROUGE DE FEU 

B76 (MV)

Carrosseriekleuren
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Accessoires
1. DAKDRAGERS 
Eenvoudig te monteren dakdragers, perfect 
afgestemd op het design van uw auto. 
Vanaf €95,95

2. TREKHAKEN
Geschikt voor intensief gebruik. 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. 
Vanaf €302,70

3. SPOILER
Een ingetogen, maar sportief vormgegeven 
achterspoiler voor een sportief uiterlijk. 
Vanaf €186,34

4-5. BODY KITS
De verschillende elementen van de aluminium look 
bodykit geeft de Dacia een stevige sportieve touch.
Vanaf €423,75

6. TAPIJTSET
Op maat gemaakte tapijtset met perfecte pasvorm. Comfortabel 
en beschermt de originele bekleding tegen vlekken en slijtage.
Vanaf €27,97

7. RUBBEREN MATTEN
Rubber matten met een perfecte pasvorm. Voor extra 
comfort en berscherming van de originele bekleding tegen 
vlekken en slijtage. In verschillende kleuren leverbaar.
Vanaf €72,13

8. DORPELBESCHERMERS
Bescherm de dorpels van uw Dacia in stijl.
Vanaf €33,61 per stuk
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9. MIDDENARMSTEUN
Zeer nuttig en functioneel. Doordat de armsteun in 
verschillende hoeken te verstellen is kan een zeer 
comfortabele zitpositie worden gecreëerd. Naast comfort 
biedt deze armsteun ook een extra opbergmogelijkheid voor 
bijvoorbeeld cd’s, dvd’s, iPOD’s en dergelijke. Onmisbaar 
voor bestuurders die langere tijd onderweg zijn.
Vanaf €100,38

10. BESCHERMING KOFFERRUIMTE 
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.
Vanaf €159,51

11. BAGAGENET
Onder dit net voor op de bagageruimtevloer kunnen spullen op de 
bodem van de bagageruimte niet verschuiven tijdens het rijden.
Vanaf €41,02

12. KINDERZITJES
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 specifi eke zitjes beschikbaar.
Vanaf €272,91

13. NAVIGATIESYSTEEM TOMTOM
Dit gebruiksvriendelijke navigatiesysteem is van hoogwaardige 
kwaliteit, biedt uitstekende prestaties en bevat geavanceerde 
functies. U heeft ook de mogelijkheid om dit navigatiesysteem 
te monteren op uw dashboard als een semi-geintegreerd 
systeem (voor meer informatie vraag uw Dacia dealer).
Prijs op aanvraag.

14. BLUETOOTH HANDSFREE CARKIT
Deze Parrot MKi-9200 draadloze handsfree carkit met LCD-
kleurenscherm biedt u tevens de mogelijkheid om uw favoriete 
muziek te beluisteren via de verbinding met uw iPod of iPhone. 
Vanaf €159,28

15. PIONEER RADIO 
Prijs op aanvraag.

De vermelde prijzen voor de getoonde accessoires zijn exclusief eventuele 
montagekosten. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie.
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ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE
Kosten rijklaar maken
Alle consumentenprijzen zijn inclusief BTW en BPM. 
Voor kosten rijklaar maken (excl. brandstof en incl. 
gevarendriehoek, lifehammer, graveren ruiten, 
transportkosten, nulbeurt, deconserveren en poetsen, 
kentekenplaten, handling- en administratiekosten) 
wordt door de dealer onderstaand bedrag in rekening 
gebracht (prijzen incl. BTW):

Sandero  € 475

Dacia behoudt zich het recht voor om zonder 
voorafgaande 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 
Milieubeheer, in rekening gebracht. Vanaf 
1 juli 2010 bedraagt deze € 45,-incl. BTW. De
verwijderingsbijdrage komt ten gunste van Auto 
Recycling Nederland B.V., een initiatief van de 
autobranche (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 zamelen 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 2010 bedragen 
deze € 38,- voor afgifte deel IA en € 9,25 voor afgifte 
deel IB. Over de leges wordt geen BTW berekend.

Anticorrosie behandeling en 
verzekeringskosten
In de netto catalogusprijs is een bedrag van 
€ 475,- begrepen ten behoeve van de anticorrosie 
behandeling en een bedrag van € 66,- voor de 
verzekeringskosten. Over de verzekeringskosten 
wordt geen BPM berekend. 

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 Services altijd een passende 
oplossing voor u. 

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

BPM 

Per 1 januari 2011 is van overheidswege een 
maatregel opgenomen in de bpm-wetgeving die 
effect heeft op het bpm-bedrag van personenauto’s. 
Vanaf deze datum is er sprake van een 
bpm-percentage van 19,0%. Tevens is er sprake 
van een bpm-toeslag, welke gekoppeld is aan de 
absolute CO2-uitstoot van de betreffende auto. 

De toeslag met betrekking tot de absolute CO2-uitstoot 
van de betreffende auto wordt aan de hand van 
verschillende schijven berekend. Indien de betreffende 
benzinepersonenauto een CO2-uitstoot heeft hoger 
dan 110 g/km, wordt er per gram CO2-uitstoot een 
bepaald bedrag betaald. Voor dieselpersonenauto’s 
ligt deze ondergrens op 95 g/km.

In de onderstaande tabel staan de verschillende 
drempelwaarden CO2-uitstoot weergegeven met het 
bijbehoorde toeslagsbedrag per g/km CO2.

Per 1 januari 2010 zijn zeer zuinige personenauto’s, 
benzinepersonenauto’s ≤ 110 g/km CO2 en 
dieselpersonenauto’s ≤ 95 g/km CO2, vrijgesteld van 
een CO2 gerelateerde toeslag bovenop het bpm-
percentage. Auto’s die net buiten deze categorie 
vallen, benzineauto’s met een CO2-uitstoot van 
111 t/m 120 g/km en dieselpersonenauto’s met een 
CO2-uitstoot van 96 t/m 120 g/km, ontvangen een 
korting van € 500,- op het totale bpm-bedrag.

Eveneens geldt per 1 januari 2011 voor 
benzinepersonenauto’s een korting van € 824,- en 
voor dieselpersonenauto’s een toeslag van € 1.526,- 
op het totale bpm-bedrag. 

Het eventueel uit de gewijzigde bpm-wetgeving 
voortvloeiende bedrag is verwerkt in de 
consumentenprijzen van deze prijslijst. In de 
praktijk kan het voorkomen, dat een in deze prijslijst 
genoemde energie-efficiëntieklasse, CO2-uitstoot 
en/of fijnstofuitstoot niet overeenkomt 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 berekeningsmethode 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.

2011
BENZINE DIESEL €

1e schijf CO2 uitstoot g/km 111 t/m 180 96 t/m 155 61

2e schijf CO2 uitstoot g/km 181 t/m 270 156 t/m 232 202

3e schijf CO2 uitstoot g/km > 270 > 232 471

GARANTIE
De service van Dacia
Dacia Garantie. Dacia geeft op haar nieuwe 
personenauto’s standaard 36 maanden 
f a b r i e k s g a r a n t i e  m e t  e e n  m a x i m u m 
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 mechanisch, 
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 telefoonnummer 
0900-9998700. 

De voorwaarden van de garantiebepalingen vindt u 
in het Dacia Garantie- en Onderhoudsboekje.

De voorwaarden van het aanvullende garantiecontract 
vindt u in de Algemene Voorwaarden Dacia 
GarantiePlus. Bekijk deze voorwaarden op www.
dacia.nl of vraag uw dealer om een exemplaar.

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 Dacia 
GarantiePlus heeft u de mogelijkheid om de 
oorspronkelijke garantie te verlengen. U maakt met 
Dacia GarantiePlus kosteloos gebruik van Dacia 
Route Service in Europa. U kunt GarantiePlus tot 
24 maanden na de eerste tenaamstelling afsluiten 
bij uw Dacia dealer.

MODEL DACIA GARANTIE PLUS

Sandero
48 mnd / 

100 000km
60 mnd / 

100 000km
60 mnd / 

150 000km

€ 199 € 299 € 499

 Dacia is een merk van de Renault-Groep.
Alle productiemethodes en kwaliteitscontroles
zijn dan ook van het hoogste niveau en conform
hedendaagse standaarden. Daarom bieden wij 

u op elke nieuwe Dacia Duster maar liefst 
3 jaar of 100.000 km garantie.
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Dacia Personenauto’s

www.dacia.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (augustus 2011) 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 specifi caties 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.

Een auto voor dat geld, 
dat meen je!?
Jazeker menen we dat, want bij Dacia is bedacht dat een scherp geprijsde auto ook aantrekkelijk, 

veilig en degelijk kan zijn. En dat is waar gebleken... de betrouwbaarheid en de robuustheid 

van onze modellen zijn inmiddels beroemd. Het design van de nieuwste modellen van Dacia 

is bovendien verrassend fraai en apart. In onze auto’s is ook altijd voldoende ruimte voor de 

passagiers en al hun bagage. Dit succes is gebaseerd op een heel simpele constatering: je kunt 

dol zijn op auto’s, er één nodig hebben, maar er toch niet al je spaargeld aan willen besteden.  

Dacia is een merk van de Renault Groep en gebruikt dan ook technische systemen die effi  ciënt 

en betrouwbaar zijn gebleken zodat er een garantie van 3 jaar of 100.000 km kan worden 

gegeven en een voordelige kilometerprijs kan worden gegarandeerd. Met Dacia Eco2 laten 

we zien dat ook dit merk aan het milieu denkt. De auto's van Dacia worden geproduceerd in 

ISO 14 001 gecertifi ceerde fabrieken en zijn leverbaar met motoren die minder dan 120 g 

CO2 / km uitstoten. Want hoe belangrijk ook: milieuvriendelijkheid moet betaalbaar zijn!
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