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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 je rijdt; 

je 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

BELANGRIJKSTE 
STANDAARDUITRUSTING 
SANDERO

AMBIANCE = SANDERO +

•  ABS remsysteem met elektronische 
remkrachtverdeling

• Frontairbags bestuurder en passagier
•  Hoofdsteunen vóór en 3 hoofdsteunen achter
•  3-punts veiligheidsgordel vóór
•  3 3-punts veiligheidsgordels achter
•  Neerklapbare achterbank
•  Binnenspiegel met anti verblindingsstand
•  Van binnenuit verstelbare buitenspiegels
•  Stalen wielen 15" met gedeeltelijke wieldop "Arges"
•  Sierstrip bovenkant grille in zwart

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

van de verlichting
• Elektronische startblokkering met transponder
•  Verwarming en ventilatie met 4 snelheden
•  Opbergvakken in de voorportieren
•  Achterruitwisser
•  Bumpers in carrosseriekleur
•  Bekleding "Ducas"

•  Veiligheidsgordels vóór in 
hoogte verstelbaar

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

spiegel passagier
•  Koff erruimte met verlichting
•  Rokersset
•  Beschermstrips op de portieren 

in antraciet

•  Middenconsole met 
zilverkleurige afwerking

•  Stalen wielen 15" met volledige 
wieldop "Somes"

•  Sierstrip bovenkant grille 
in carrosseriekleur

•  Bekleding "Plizz"
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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
•  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
•  1/3-2/3 neerklapbare achterbank
•  Stalen wielen 15" met volledige wieldop "Aracajou"
•  Beschermstrips op de portieren in carrossierkleur
•  Sierstrip bovenkant grille in chroomkleur
•  Portierhandgrepen chroomkkleurig met satijnglans

* Functionnaliteit boordcomputer vervalt op 1.2 16V 75 LPG Laureate uitvoering

Versie

Lauréate
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DACIA SANDERO

OPTIES DACIA SANDERO

CATALOGUSPRIJS CONSUMENTEN-

SANDERO AMBIANCE LAURÉATE NETTO € BTW € BPM € PRIJS €

ACTIEPAKKETTEN
Pack Exclusive - Radio/CD-speler en airconditioning
De totale waarde van dit pakket bedraagt €1290,- Uw voordeel is € 645,- - o o 467,39 88,80 88,80 645,00

Pack Exclusive - Radio/CD-speler met MP3-ondersteuning en airconditioning
De totale waarde van dit pakket bedraagt €1340,- Uw voordeel is € 645,- - o o 503,62 95,69 95,69 695,00

VEILIGHEID
Zijairbags vóór1 o o ● 213,77 40,62 40,62 295,00
Mistlampen vóór - o ● 141,30 26,85 26,85 195,00
Reservewiel2 o o o 54,35 10,33 10,33 75,00

EXTERIEUR
Lichtmetalen wielen 15" - o o 431,16 81,92 81,92 595,00
Metaallak o o o 315,22 59,89 59,89 435,00

COMFORT
Handbediende airconditioning - o o 648,55 123,22 123,22 895,00
Pack Electric: Elektrisch bedienbare zijruiten vóór + afstandsbediening centrale portiervergrendeling - o ● 213,77 40,62 40,62 295,00
Elektrisch bedienbare zijruiten achter - - o 213,77 40,62 40,62 295,00

AUDIO
Radio/CD-speler, inclusief 2 luidsprekers vóór3 - o o 286,23 54,38 54,38 395,00
Radio/CD-speler met MP3-ondersteuning, inclusief 2 luidsprekers vóór3 - o o 322,46 61,27 61,27 445,00
● = standaard, o = optie, - = niet leverbaar
1 Voor Sandero incl veiligheidsgordels voor in hoogte verstelbaar en bekleding "Pliss"
2 Reservewiel niet mogelijk in combinatie met 1.2 16V 75 LPG
3 Op Lauréate inclusief 2 luidsprekers achter

MOTOR UITVOERING ENERGIELABEL CO2** CATALOGUSPRIJS BTW BPM* CONSUMENTENPRIJS GUNSTIGE
NETTO € € € INCL. BTW EN BPM € BIJTELLING

1.2 16V 75 Sandero B 135 4 928,65 936,44 1 624,90 7 490,00 20%

Ambiance B 135 6 015,61 1 142,97 1 831,43 8 990,00 20%

Lauréate B 135 6 740,25 1 280,65 1 969,11 9 990,00 20%

1.2 16V 75 LPG Ambiance A 122 7 314,88 1 389,83 1 285,29 9 990,00 20%

Lauréate A 122 8 039,52 1 527,51 1 422,97 10 990,00 20%

dCi 75 Ambiance B 104 8 280,83 1 573,36 3 135,82 12 990,00 20%

Lauréate B 104 9 005,46 1 711,04 3 273,50 13 990,00 20%

* In het BPM-bedrag zijn de eventuele correcties vanwege het energielabel, de CO2-uitstoot en de fi jnstofuitstoot verwerkt.
** Gemiddelde CO2 uitstoot g/km (volgens EG-richtlijn 2004/3)
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AFMETINGEN SANDERO
Volume koff erruimte (in liter volgens ISO-norm) 320
Met achterbank opgeklapt 1 200

AFMETINGEN (MM)
A Wielbasis 2 588
B Totale lengte 4 020
C Overhang voor 781
D Overhang achter 651
E Spoorbreedte voor 1 480
F Spoorbreedte achter 1 469
G Totale breedte zonder / met zijspiegels 1 746/1 990
H Totale hoogte 1 534
K Grondspeling 155
L Knieruimte achter 145
M Breedte interieur op ellebooghoogte vóór 1 414

M1 Breedte op interieur op ellebooghoogte achter 1 425
N Breedte interieur op schouderhoogte voor 1 338

N1 Breedte op interieur op schouderhoogte achter 1 400
P1 Afstand tussen zitting en het dak vóór 892
P2 Afstand tussen zitting en het dak achter 878
Y Breedte toegang bagageruimte 1 047

Y3 Breedte bagageruimte tussen die wielkasten 1 006
Z1 Lengte bagageruimte met achterbank opgeklapt 818

CARROSSERIEKLEUREN

AFMETINGEN

V : Lak met vernislaag        MV : Metaallak met vernislaag

BLANC GLACIER 369 (V) BLEU NAVY D42 (V) ROUGE PASSION 21D (V) GRIS BASALTE KNM (MV) GRIS COMÈTE KNA (MV)GRIS PLATINE D69 (MV)

NOIR NACRÉ 676 (MV) BLEU EXTRÊME RNA (MV) ROUGE DE FEU B76 (MV)BLEU MINÉRAL RNF (MV)BLEU ELECTRIQUE RNZ (MV)
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Accessoires
1. DAKDRAGERS 
Eenvoudig te monteren dakdragers, perfect 
afgestemd op het design van uw auto. 

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. 

3. SPOILER
Een ingetogen, maar sportief vormgegeven 
achterspoiler voor een sportief uiterlijk. 

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

6. TAPIJTSET
Op maat gemaakte tapijtset met perfecte 
pasvorm. Comfortabel en beschermt de originele 
bekleding tegen vlekken en slijtage.

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

8. DORPELBESCHERMERS
Bescherm de dorpels van uw Dacia in stijl.
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9. MIDDENARMSTEUN
Zeer nuttig en functioneel. Doordat de armsteun in 
verschillende hoeken te stellen is kan een zeer comfortabele 
zitpositie worden 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.

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.

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

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.

13. CARMINAT NOMADE
Neem afscheid van kabels, zuignappen op de 
voorruit en lege batterijen van het navigatiesysteem. 
Het Carminat Nomade systeem biedt u de kaart van 
Europa, TMC verkeersinformatie en een database 
van vaste snelheidscontroles (gratis updates). 
De meest lulxe versie heeft bovendien een groot 
4,3” scherm en Bluetooth® om handsfree te bellen. 

14. BLUETOOTH HANDSFREE KIT
Deze parrot carkit heeft een LCD scherm met 
2 ingebouwde mocrofoons. Op het scherm kunt u uw 
telefoonboek raadplegen en kunt u zien wie u belt. 

15. SONY GT 315 C CAR RADIO
Deze origineel vormgegeven autoradio heeft 
talloze functies: CD speler, MP3/WMA speller 
en een AUX aansluiting aan de voorkant. 
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Sandero Ambiance Lauréate

AUDIO
Radio voorbereiding ● ● ●

Radio/CD-speler, inclusief 2 luidsprekers vóór - o3 -
Radio/CD-speler met MP3-ondersteuning, inclusief 2 luidsprekers vóór - o3 -
Radio/CD-speler, inclusief 2 luidsprekers vóór en 2 luidsprekers achter - - o3

Radio/CD-speler met MP3-ondersteuning, inclusief 2 luidsprekers vóór en 
2 luidsprekers achter - - o3

EXTERIEUR
Metaallak o o o
Bumpers in carrosseriekleur ● ● ●

Beschermstrips op portieren antraciet - ● - 
Beschermstrips op portieren in carrosseriekleur - - ●

Sierstrip bovenkant grille zwart ● - -
Sierstrip bovenkant grille in carrosseriekleur - ● -
Sierstrip bovenkant grille in chroomkleur - - ●

Portierhandgrepen zwart ● ● -
Portierhandgrepen chroomkleurig met satijnglans - - ●

Buitenspiegelbehuizing zwart ● ● -
Buitenspiegelbehuizing in carrosseriekleur - - ●

Stalen wielen 15" met gedeeltelijke wieldop ‘Arges’ ● - -
Stalen wielen 15" met volledige wieldop ‘Somes’ - ● -
Stalen wielen 15" met volledige wieldop ‘Aracajou’ - - ●

Lichtmetalen wielen 15" ‘Alium’ - o o
Volwaardig reservewiel 5 o o o
INTERIEUR
Neerklapbare achterbank ●  ● -
1/3-2/3 neerklapbare achterbank - - ●

Bekleding ‘Ducas’ ● - -
Bekleding ‘Plizz’ - ● -
Bekleding ‘Pliss’ - - ●

Middenconsole met zilverkleurige afwerking - ● ●

1 = Inclusief ‘Veiligheidsgordels vóór in hoogte verstelbaar’ en Bekleding ‘Pliss’
2 = De functionaliteit van de boordcomputer vervalt op de 1.2 MPI 75 LPG Lauréate uitvoering
3 = Tevens verkrijgbaar als onderdeel van Pack Exclusive
4 = Onderdeel van Pack Electric
5 = Reservewiel niet mogelijk in combinatie met 1.2 16V 75 LPG

Sandero Ambiance Lauréate

ACTIEVE EN PASSIEVE VEILIGHEID
ABS met elektronische remkrachtverdeling ● ● ●

Frontairbags bestuurder en passagier (passagiersairbag uitschakelbaar) ● ● ●

Zijairbags vóór o1 o ●

3-punts veiligheidsgordels vóór ● - -
3-punts veiligheidsgordels vóór in hoogte verstelbaar - ● ●

3 3-punts veiligheidsgordels achter ● ● ●

3 hoofdsteunen achter (tweede zitrij) ● ● ●

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

Elektronische startblokkering met transponder ● ● ●

BESTURING EN CONTROLE-INSTRUMENTEN
Hydraulische stuurbekrachtiging - ● ●

Boordcomputer met 6 functies: totaalteller, dagteller, totaal verbruik,
 gemiddeld verbruik, actieradius, gemiddelde snelheid - - ●2

Waarschuwingssignaal bij niet uitschakelen van de verlichting ● ● ●

LICHT EN ZICHT
Van binnenuit verstelbare buitenspiegels ● ● -
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels - - ●

Binnenspiegel met anti-verblindingsstand ● ● ●

Mistlampen vóór - o ●

Verwarmbare achterruit ● ● ●

Achterruitwisser ● ● ●

VERWARMING EN VENTILATIE
Verwarming en ventilatie met 4 snelheden ● ● ●

Recirculatiestand - ● ●

Handbediende airconditioning - o3 o3

COMFORT
Centrale deurvergrendeling - ● ●

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening - o4 ●

Elektrisch bedienbare ruiten vóór - o4 ●

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

Zonwerend glas rondom ● ● ●

Binnenverlichting vóór met leeslampje - - ●

Zonneklep met make-up spiegel passagier - ● ●

Kofferruimte met verlichting - ● ●

Rokersset - ● ●

OPBERGMOGELIJKHEDEN
Opbergvakken in voorportieren ● ● ●

Insteekvakken aan de rugleuning van de voorstoelen - - ●

UITRUSTING & OPTIES SANDERO
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De motoren in de Sandero motoren voldoen aan de volgende 
drie criteria:
een CO2-uitstoot van minder dan 120 g/km (of een voor 
biobrandstoff en geschikte motor);
productie in een ISO 14001 gecertifi  ceerde fabriek die het milieu 
zo min mogelijk belast;
gebruik van meer dan 7% gerecyclede kunststoff en en voor 
minimaal 95% recyclebaar aan het einde van de levensduur.

LPG* heeft een lage CO2 emmissie, waardoor de uitstoot 
van schadelijke stoff en wordt vermindert. LPG is zowel 
economisch als ecologisch verantwoord: het is op dit moment 
de goedkoopste brandstof op de markt en is te verkrijgen bij 
meer dan 32.000 vulstations in Europa. Daarnaast betekent 
LPG dat u fl exibel bent, minder vaak olie hoeft te verversen 
en een langere levensduur van uw motor....het beschermt en 
onderhoudt uw voertuig en biedt u nog meer rijplezier. 

* Liquefi ed Petroleum Gas.

LPG

MOTOREN 1.2 16V 75 1.2 75 16V LPG dCi 75
Aantal zitplaatsen 5 5 5

MOTOR
Cilinderinhoud (cm3) 1149 1149 1461
Brandstof Benzine Benzine / LPG Diesel
Aantal cilinders/kleppen 4/16 4/16 4/8
Max. vermogen Kw (pk) 55 (75) 55 (75) / 53 (72) 55 (75)
Bij toerental (t/min) 5500 5500 4000
Max. koppel (bij t/min) 107 (4250) 107 / 103 (4250) 180 (1750)
Inspuitsysteem Multipoint Multipoint Direct ingespoten Common Rail + turbo
Emissienorm Euro 5 Euro 5 Euro 5
Roetfilter n.v.t. n.v.t. ja

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

STUURINRICHTING
Draaicirkel tussen stoepranden (m) 10,5

BANDEN
Bandenmaat 185/65 R15

INHOUD
Volume kofferruimte minimaal/maximaal (dm3) 320 / 1200
Brandstoftank (l) 50 50 / 34 50

PRESTATIES
Topsnelheid op het circuit (km/h) 161 161 / 158 162
0-100 km/h (s) 13,6 14,5 / 15,2 14,2

BRANDSTOFVERBRUIK (l/100 km) / (km/l)1 (Volgens EG richtlijn 2004/3)
Gecombineerd verbruik 5,9 (16,9) 6,0 (16,7) / 7,6 (13,2) 4,0 (25,0)
Verbruik buiten de stad 4,9 (20,4) 5,1 (19,6) / 6,5 (15,4) 3,7 (27,0)
Verbruik binnen de stad (koude start) 7,6 (13,2) 8,0 (12,50) / 10,2 (9,8) 5,0 (20,0)
CO2 (g/km) 135 139 / 122 104

GEWICHT (kg)1

Leeg rijklaargewicht 950 1042 1065
Max. toelaatbaar gewicht 1470 1545 1575
Max. toelaatbaar treingewicht 2300 2300 2400
Max. toelaatbaar aanhangergewicht (geremd)2 1100 1050 1100
Max. toelaatbaar aanhangergewicht (ongeremd) 475 520 530
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

TECHNISCHE GEGEVENS DACIA SANDERO
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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 de 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 €

Uitstoot CO2 g / km 111 t/m 180 96 t/m 155 61

Uitstoot CO2 g / km 181 t/m 270 156 t/m 232 202

Uitstoot CO2 g / km > 270 > 232 471
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GARANTIE
De service van Dacia
Dacia Garantie. Dacia geeft op haar nieuwe personenauto’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 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 / 100.000 km € 60 mnd / 100.000 km € 60 mnd / 150.000 km €

199 299 499
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Dacia

www.dacia.nl

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (mei 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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