
Dacia Sandero



Wat verwacht u van uw auto? Een aantrekkelijk design, een stijlvol interieur, een  

moderne en praktische uitrusting, genoeg ruimte voor uw hele familie, en als finishing 

touch een hoge kwaliteit voor een hele betaalbare prijs… Dat is de Dacia Sandero.  

Zijn vloeiende lijnen trekken de aandacht. 5 ruime zitplaatsen geven een welkom gevoel. 

Intelligente technologie zorgt voor een hoog rijcomfort en nog belangrijker: uw veiligheid. 

Hoe kunt u dit weerstaan? 

U wilt opvallen met een stijlvolle auto die auto die perfect bij u past? Dan wilt u de  

Dacia Sandero Stepway! Het design van de Stepway is stoer en sportief en omdat hij  

iets hoger is, kunt u het leven vanuit een ander perspectief bekijken. Gun uzelf een 

nieuwe auto, terwijl u geld overhoudt!

De Sandero en Sandero Stepway zijn twee unieke Dacia’s die veiligheid en 

betrouwbaarheid verzekeren… Dus, welke kiest u? 

De Dacia Sandero… 
Speciaal voor u. 







Het design van de Dacia Sandero staat voor kwaliteit en kracht. De expressieve koplampen,  

het strakke design en de prominente grille accentueren zijn robuuste karakter. De juiste 

verhouding tussen carrosserie en raamoppervlakte, de scherpe contourlijn die doet denken aan 

een omgekeerde golf, de prominente wielkasten en de iets dieper ingesneden zijkant versterken 

de dynamiek van de auto en weerspiegelen zijn ruimtelijke interieur. Al met al een opvallende 

persoonlijkheid! 

Een ontwerp dat  
voldoet aan 

al uw wensen.



Een verzorgd  
interieur, 
stap in  
en voel u thuis.
Het interieur van de Sandero nodigt u uit om direct in te stappen. Een overzichtelijk 

en verzorgd geheel nieuw dashboard met eigentijdse chromen details* en alle 

belangrijke functies binnen handbereik draagt bij aan uw rijplezier. De omlijsting van 

de luchtuitstroomopeningen in het dashboard, het logo op het stuurwiel en de pookinleg 

zijn allemaal uitgevoerd in chroomkleur*, voor een moderne uitstraling. De portiergrepen*, 

stuurinleg* en de omlijsting van de middenconsole* zijn in perfecte harmonie met de 

rest van het dashboard. Voor uw comfort, biedt de Sandero verschillende praktische 

opbergmogelijkheden: in het dashboard, handschoenkastje, bekerhouders, opbergruimte 

in alle deuren en insteekvakken voor een kaart*. U kunt boeken, drankjes en spelletjes 

kwijt voor een aangename en gezellige reis. 

Uw rit ziet er goed uit… Zoals altijd, in de Sandero. 

* afhankelijk van de uitvoering 







5 comfortabele  
zitplaatsen, 
u heeft alle ruimte!
De Sandero voldoet aan al uw wensen. Achterin heeft u 3 comfortabele plaatsen, en is de 

rugleuning in ongelijke delen neerklapbaar (2/3 – 1/3). Voor uw dagelijkse bezigheden en 

voor de vakanties, heeft u een bagageruimte van 320 liter, voldoende ruimte om al uw 

spullen te vervoeren. 

Zo is de Sandero... hij leeft met u mee. 



Praktische technologie,
voor een aangename reis. 

Intelligent en handig, de technologie in de Sandero biedt u het essentiële, zonder 

overbodige ingewikkelde opties. Het MEDIANAV multimedia- en navigatiesysteem* 

biedt u verschillende functies. Het 7-inch touchscreen is eenvoudig te bedienen.  

De geïntegreerde navigatie is uw constante gids, dankzij de Bluetooth® 

functionaliteit kunt u handsfree bellen of luisteren naar uw favoriete muziek,  

ook is er een USB aansluiting voor uw smartphone of MP3-speler. Moet u uw auto  

in een kleine parkeerplek zetten? De parkeersensoren in de achterbumper* 

assisteren u in elke situatie. Een maximale of constante snelheid? Rijdt met een 

gerust hart, dankzij de cruise control*. 

Met de handige technologie is rijden in de Sandero veilig…  

en altijd even comfortabel. 

* Afhankelijk van de uitvoering





Dacia Sandero Stepway

U heeft stijl.
Hij ook.

Waarom zou u kiezen? Als u stijl én karakter kunt krijgen. 

Dakrails, voor- en achterskirts, zijskirts, wielkastverbreders, 16-inch designwielen en mistlampen. Dit alles geeft 

de Stepway de look van een avonturier. Het interieur heeft 5 volwaardige zitplaatsen en moderne bekleding, 

ook is hij 4 cm verhoogd, om het leven vanuit een nieuw perspectief te zien… met de Stepway zult nu nooit 

onopgemerkt blijven. 







Interieur Stepway Lauréate

Omdat plezier nooit in zijn eentje komt, zijn er 2 versies van de Dacia Sandero Stepway.  

Met de Stepway Ambiance, u stapt binnen in de wereld van de cross-overs. 

De Stepway Lauréate versie biedt u alle comfort zoals het MEDIA NAV multimedia- en 

navigatiesysteem, cruise control, airconditioning en parkeersensoren in achterbumper. 

Extra hoog, extra veel karakter. 

Net dat beetje extra,  
speciaal voor u.



Veilig, betrouwbaar en economisch,
Dacia is het allemaal.

Dacia is een synoniem voor besparing… en niet alleen als het om de prijs gaat. De nieuwe TCe 90 

turbobenzine motor combineert top prestaties en zuinigheid. Deze veelzijdige motor is tevens leverbaar  

in combinatie met de nieuwe Easy-R automatische versnellingsbak of als Bi-Fuel, waarmee u nóg meer 

kunt besparen op uw brandstofkosten. 

De Dacia Sandero is standaard voorzien van Elektronische Stabiliteits Controle, ABS en zij- en front 

airbags. Op de buitenste zitplaatsen achter kunt u eenvoudig kinderzitjes plaatsen op het ISOFIX systeem. 

De Dacia Sandero is een auto waar u op kunt vertrouwen. Het bewijs is de garantie  

van 3 jaar of 100.000 km*. Voor nog meer zekerheid biedt Dacia een verlenging van de garantie aan.  

Ontdek ook onze mogelijkheden voor onderhoud. U rijdt ontspannen en met een gerust hart. 

*Hetgeen het eerst wordt bereik





BLANC GLACIER 369

LAK MET VERNISLAAG

METAALLAK

NOIR NACRÉ 676 BRUN TOURMALINE CNG*

GRIS PLATINE D69 ROUGE DE FEU B76

BLEU COSMOS RPR 

BLEU NAVY D42

CARROSSERIEKLEUREN  
SANDERO

Versie
Série Limitée Robust

Versie
Lauréate

Extra comfort en een nog completere standaarduitrusting 
zijn de kenmerken van deze uitvoering. De chromen 
accenten zorgen voor een gevoel van stijl.

Functionaliteit en een gevoel van ruimte en vrijheid staan 
voorop bij het interieur van de Série Limitée Robust.  
De uitgebreide standaaruitrusting zorgt voor een 
optimaal gevoel van veiligheid en bedieningsgemak
Deze versie kan uitgerust worden met de exclusieve  
15" lichtmetalen wielen 'Aquila'.

GRIS COMÈTE KNA

*Uitsluitend verkrijgbaar op Série Limitée Robust



BLANC GLACIER 369

LAK MET VERNISLAAG

METAALLAK

NOIR NACRÉ 676 GRIS PLATINE D69

ROUGE DE FEU B76 BLEU AZURITE RPL BLEU COSMOS RPR

CARROSSERIEKLEUREN  
SANDERO STEPWAY

Versie Stepway
Ambiance

Versie Stepway
Lauréate

De Stepway Lauréate biedt u alles: MEDIA NAV 
multimedia- en navigatiesysteem, airconditioning, 
parkeersensoren in de achterbumper..... reizen in stijl.

De Stepway Ambiance is een robuuste en betrouwbare 
avonturier. Het interieur is praktisch en biedt veel comfort 
en flexibiliteit aan de passagiers.

*Interieur inclusief optie Dacia Plug & Radio.
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ACCESSOIRES

1. DAKKOFFER OP DWARSDRAGERS 
Voor nog meer opbergruimte in de nieuwe 
Sandero, heel veilig en elegant. 
  
2. DWARSDRAGERS 
Passen uitstekend bij het design van uw auto. 
Op de geïntegreerde dakrails kunt u eenvoudig 
dwarsdragers monteren. U kunt de dwarsdragers 
eenvoudig aanpassen voor het vervoeren van ski’s, 
fietsen, dakkoffers, etc… 
  
3. TREKHAAK
Speciaal ontwikkeld voor uw Dacia, ontworpen 
voor dagelijks gebruik, met een elegant design.
  
4. NEXT BASE* DVD-KIT
Semi-ingebouwd videosysteem, met twee extra 
grote 9-inch schermen en twee dvd-spelers, zodat 
films afzonderlijk of gemeenschappelijk kunnen 
worden afgespeeld op de twee schermen.

* Voorbeeld van montage op een model van Renault. 

5. MISTLAMP AFWERKING
Een stijlvolle omlijsting van uw mistlampen.
  
6. SPATLAPPEN VOOR EN ACHTER 
Geheel geïntegreerd om de fraaie lijnen van 
het exterieur te bewaren. Ze beschermen de 
carrosserie tegen modder en steenslag. 
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7. BAGAGEBAK
Past perfect in de bagageruimte van uw  
Dacia Sandero. Stevig en degelijk, beschermt  
de bagageruimte, geschikt voor het vervoer van 
vanalles en nog wat, met name vuile voorwerpen. 
Waterdicht en gemakkelijk te verwijderen om 
schoon te spoelen.
  
8. PARKEERSENSOREN ACHTER
Tijdens het parkeren registreert het systeem 
dankzij vier sensoren eventuele obstakels achter 
het voertuig en waarschuwt het u met een serie 
piepjes die elkaar steeds sneller opvolgen.

9. VLOERMATTEN VAN TEXTIEL
Op maat gemaakt en te combineren met de 
oorspronkelijke matten. Deze matten van 
topkwaliteit passen perfect bij het interieur.
  
10. VLOERMATTEN VAN RUBBER
Bescherm uw auto tegen vuil met deze op 
maat gemaakte vloermatten die eenvoudig 
schoongemaakt kunnen worden.

11. ZIJSTRIPS 
Bescherm uw nieuwe Sandero tegen lichte 
beschadiging met deze zijstrips, bovendien 
verfraaien zij het exterieur van uw nieuwe 
Sandero.

12. STOELHOEZEN
Speciaal aangepast en duurzaam, deze 
stoelhoezen bekleden je stoelen en zorgen 
voor harmonie in het interieur, ook bieden ze 
bescherming tegen de dagelijkse slijtage.
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13. VLOERNET 
Voor het vastzetten van voorwerpen in de 
bagageruimte om te voorkomen dat de bagage 
tijdens het transport verschuift. Het net wordt 
bevestigd aan speciale bevestigingspunten in  
de auto. 

14. BAGAGENET 
Een nuttige accessoire voor in de bagageruimte. 
Zorgt dankzij de drie aparte vakken dat kleine 
voorwerpen op hun plaats blijven.

15. WINDGELEIDERS 
De windgeleiders zorgen ervoor dat er bij neerslag, 
de ruiten gedeeltelijk geopend kunnen worden 
zonder dat de neerslag naar binnen gaat. Hierdoor 
kan de frisse lucht in de auto blijven circuleren. 

16. SMARTPHONE-HOUDER 
De Smartphone-houder biedt ondersteuning  
voor alle verschillende mobiele telefoons en  
is gemakkelijk te bevestigen en aan te passen  
op zowel het dashboard als op de voorruit. 

17. COVERS VOOR DE GRILLE 
Deze chrome cover voor de bumper grille zorgt 
voor een sportieve en geraffineerde look op uw 
Nieuwe Sandero.

18. FIETSENDRAGER 
Deze fietsendrager kiest u voor uw vrijetijdsplezier 
en is eenvoudig op uw trekhaak te monteren. 
Dankzij de praktische kantelfunctie hebt u vrij 
toegang tot de achterklep en bagageruimte.



ALGEMEEN

Garantie
Dacia geeft op al haar nieuwe personenauto’s, vanaf de datum van aflevering, standaard 3 jaar  
fabrieksgarantie of tot 100.000 kilometer, hetgeen het eerst wordt bereikt. De Daciadealer geeft 
1 jaar garantie op alle reparaties die hij uitgevoerd en gefactureerd heeft. Dacia geeft op al haar 
personenauto’s 6 jaar plaatwerkgarantie en 2 jaar lakgarantie. 

Dacia Route Service
Dacia Route Service is 24 uur per dag, 7 dagen per week vanuit vrijwel geheel Europa bereikbaar 
om u te helpen als uw auto strandt met pech. In Nederland ook bij schade. In Nederland belt u 
0900-9998 700 (€ 0,10 ct p/m); vanuit het buitenland 0031-203549757.

Dacia Route Service+
Tijdens de fabrieksgarantie verzekert u uzelf met Dacia Route Service+ voor uitgebreidere dekking. 
Hiermee bent u verzekerd van vele extra diensten bij pech, in binnen- en buitenland. Duurt de 
reparatie van de auto bijvoorbeeld wat langer, dan regelt Dacia Route Service+ zo nodig een 
hotelovernachting of vervangend vervoer. Ná de fabrieksgarantie is Dacia Route Service+ uw 
volledige pechhulpverzekering.

Dacia GarantiePlus
De Dacia GarantiePlus verzekering verlengt de oorspronkelijke garantie van uw Dacia. Hiermee 
bent u o.a. verzekerd van pechhulp in heel Europa én in uw eigen woonplaats. Deze verzekering 
kan alleen worden afgesloten door de eerste eigenaar, bij aankoop of binnen 1 jaar bij de dealer. 

Dacia Autoverzekering
De Dacia Autoverzekering kent een uitgebreide dekking tegen een gunstige premie. U kunt 
bijvoorbeeld kiezen tussen 1, 3 of 5 jaar waarde dekking en bij veel polissen is er geen eigen 
risico als de auto gerepareerd wordt door uw Dacia – dealer. Benieuwd naar uw premie? Vraag 
deze op bij uw Dacia – dealer.

Financiering & leasing | Dacia Financial Services
Dacia Financial Services is de huisbankier van Dacia en verzorgt verschillende vormen van 
financiering & leasing: particuliere financieringen, private lease, financial lease en operational 
lease. U regelt alles direct bij uw Dacia – dealer. Hier kunt u ook terecht voor advies over en het 
beheer van uw wagenpark. Voor nieuwe auto’s én occasions heeft Dacia Financial Services altijd 
een passende oplossing voor u.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over onze producten en/of dealerorganisatie kunt u contact opnemen met 
Dacia Klant Relaties. U kunt ons telefonisch bereiken op nummer 0900-999 8700 (€ 0,10 ct p/m), via onze website  
www.dacia.nl, of per post via het volgende adres: Dacia Klant Relaties Postbus 75784, 1118ZX SCHIPHOL

KLANT RELATIES
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Dacia Personenauto's
Rijden, reizen, genieten
dát is het Dacia-gevoel!

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (april 2016) te vermelden. Deze brochure 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 kan het 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. 

www.dacia.nl

Bij Dacia ontwerpen we onze auto’s volgens een vaste formule: met een uitgesproken stijl, 

maar zonder tierlantijntjes, uitgerust met de betrouwbaarste techniek en tegen een ongekend 

lage prijs. In amper tien jaar hebben we een nieuwe norm gesteld en de automobielmarkt op 

zijn kop gezet. 

Ongelooflijk? Niet echt. Ons geheim? Een perfecte mix van eenvoud, transparantie en gulheid. 

Van het modellengamma tot en met de prijs en het onderhoud: bij Dacia is alles glashelder. 

Rijden in een Dacia, dat is de zekerheid van de juiste keuze. Dat is kiezen voor kwaliteit, 

betrouwbaarheid en design, maar ook voor comfort en vooral een eerlijke prijs. Dat is uzelf de 

mogelijkheid bieden in een nieuwe auto te rijden die voldoet aan al uw wensen en behoeften. 

Rijden in een Dacia is dus niet meer al uw geld uitgeven aan de auto, het is ook op vakantie 

kunnen gaan, uw dochter kunnen verrassen met de gitaar van haar dromen of simpelweg geld 

besparen. Met Dacia komt u waar u wilt en kunt u doen wat u wilt. 


