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Acum e simplu cu accesoriile special dezvoltate pentru Sandero!
Accesoriile de design - kitul SUV, eleronul de lunetă - vin să întărească spiritul 
modern şi dinamic al vehiculului Dacia Sandero. Pentru a profita la maxim de spaţiul 
generos oferit la interior şi pentru a spori capacitatea de transport, port bicicletele, 
portbagajele de pavilion, atelajul de remorcare sau barele de pavilion sunt accesoriile 
potrivite. Modulează spaţiul interior cu ajutorul accesoriilor de compartimentare şi 
profită de gama de accesorii de securitate.
Descoperă toate accesoriile Dacia Sandero în reţeaua autorizată Dacia.

accesorii Dacia Sandero

Sunteţi în căutarea
unui plus

de personalitate?

BARE DE PAVILIOn
Perfect adaptate design-ului vehiculului Dacia Sandero, barele 
de pavilion integrate, realizate din oţel, sunt uşor de instalat 
şi reprezintă baza pentru montarea altor accesorii: port ski, 
port bicicletă, portbagaj de pavilion. Folosesc pentru montaj 
predispoziţiile existente pe vehicul, din serie.
Referinţă: 6001998312

PORTBAGAj DE PAVILIOn
Accesorii destinate transportului de produse mari sau 
voluminoase care nu mai au loc în portbagajul vehiculului. 
Sistemul de fixare rapidă pe barele de pavilion vă permit 
montarea acestora cât se poate de simplu.
Referinţă: 7711425130, model culoare negru metalizat, 
capacitate 480L
Referinţă: 6001998346, model de culoare gri, capacitatea 390L

ATELAj DE REMORCARE
Modelul dezvoltat pentru vehiculul Dacia Sandero permite o 
folosire intensă a acestuia. Cu un design elegant, atelajul de 
remorcare permite demontarea rotulei protejând estetica maşinii. 
Foloseşte un cablaj special cu 7 pini. 
Referinţă: 7711419409
Referinţă: 6001998339, cablaj 7 pini



2. KIT fARURI DE CEAŢĂ
Acest kit complet sporeşte vizibilitatea şi siguranţa în deplasare. 
Ameliorează în acelaşi timp estetica panoului faţă a vehiculului 
Sandero.
Referinţă: 7711421310

3. DEfLECTOARE DE AER
Perfect integrate în design-ul vehiculului dumneavoastră Sandero, 
deflectoarele de aer favorizează aerisirea habitaclului în mod 
natural asigurând astfel confortul pasagerilor.
Referinţă: 6001998298, set faţă
Referinţă: 6001998299, set spate

4. APĂRĂTORI DE nOROI
Apărătorile de noroi faţă şi spate asigură o excelentă protecţie 
a caroseriei împotriva proiecţiilor de noroi şi/sau pietre, sporind 
astfel siguranţa în circulaţie. Special create pentru vehiculul 
Sandero, design-ul apărătorilor de noroi se înscrie armonios în 
linia vehiculului.
Referinţă: 6001998330, set faţă
Referinţă: 6001998331, set spate

5 . LAnŢURI DE zĂPADĂ
Opţiune foarte inspirată în momentul în care carosabilul este 
acoperit de zăpadă, acestea sunt adaptate dimensiunior pneurilor 
Sandero şi sunt foarte uşor de instalat.
Referinţă: 6001998107

6. ALARME
O gamă completă de alarme vă este pusă la dispoziţie în scopul 
protejării vehiculului dumneavoastră Sandero, dar şi a obiectelor 
care se află în interiorul acestuia.
Referinţă: 6001998204, alarmă cu telecomandă (pentru 
vehiculele cu închidere fără telecomandă)
Referinţă: 6001998203, alarmă fără telecomandă ( pentru 
vehiculele cu închidere pe bază de telecomandă proprie)
Referinţă: 6001998258, alarmă cu senzori de şoc
Referinţă: 6001998257, alarmă cu pager

7. SEnzORI DE PARCARE

Cu ajutorul semnalelor de avertizare vizuală şi sonoră la 

apariţia unui obstacol, senzorii de parcare vor simplifica 

manevrele la parcarea cu spatele.

Referinţă: 6001998311, display lateral stânga volan

Referinţă: 6001998259, display central planşă bord

1. PORT BICICLETĂ
Fie că veţi folosi o port bicicletă Xpress cu montarea pe atelaj, 
fie că folosiţi o port bicicletă cu montarea pe barele de pavilion, 
vacanţa dumneavoastră va fi asigurată.
Referinţă: 7711419629, model Xpress, capacitate 2 biciclete
Referinţă: 6001998104, capacitate 1 bicicletă
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1. COTIERĂ
Concepută pentru a oferi un confort total conducătorilor auto în 
timpul deplasărilor în oraş sau la drum lung, cotiera are un design 
practic şi modern care se înscrie perfect în armonia vehiculului 
Sandero. Disponibilă în 2 culori, negru şi gri, cotiera oferă şi un 
spaţiu suplimentar de depozitare.
Referinţă: 6001998148, culoare gri
Referinţă: 6001998264, culoare negru 
   
2. PLASĂ PORTBAGAj
Permite depozitarea diverselor obiecte în portbagaj şi elimină 
riscul deplasării sau deteriorării acestora în timpul deplasării 
vehiculelor. Fixarea se face utilizând predispoziţiile vehiculului.
Referinţă: 6001998286

3. COMPARTIMEnT DEPOzITARE CU CAPAC
Practic şi ingenios, compartimentul de depozitare cu capac 
optimizează depozitarea produselor în interiorul portbagajului.
Compartimentul situat sub capacul mochetat rămâne izolat de 
restul portbagajului.
Referinţă: 6001998293

4. COMPARTIMEnT DEPOzITARE SIMPLU
Copiază perfect dimensiunile din portbagaj ale vehiculului 
Sandero. Solid şi rezistent, acesta ajută la protejarea mochetei de 
origine, permite transportarea tuturor tipurilor de produse, este 
etanş, uşor de manevrat şi foarte uşor de întreţinut.
Referinţă: 6001998294

5.  COVOARE TExTILE
Asigură protecţia mochetei de origine şi sunt create pe 
dimensiunile vehiculului Sandero. Prevăzute cu sistem de fixare 
care împiedică alunecarea sub pedale, covoarele din acestă gamă 
asociază confort, protecţie şi securitate. Inscripţionate cu  
numele vehiculului. Livrare la set 4 buc.
Referinţă: 6001998288, Monitor
Referinţă: 6001998289, Madrigal

6. COVOARE CAUCIUC
Asigură protecţia mochetei de origine. Prevăzute cu sistem de 
fixare. Inscripţionate cu numele vehiculului. Livrare la set 4 buc.
Referinţă: 6001998287, simplu
Referinţă: 6001998292, cu bordură 

7. SCAUn DE COPIL DUO PLUS
Modelul Duo Plus ISOFIX este destinat copiilor cu vârste cuprinse 
între 9 luni şi 4 ani.
Sistemul de fixare în 5 puncte asigură o protecţie sporită copilului 
dumneavoastră. Scaunul este foarte uşor de instalat datorită 
sistemului ISOFIX cu care este prevăzut.
Referinţă: 7711227824

8. SCAUn DE COPIL KID PLUS 
Disponibil pentru copii cu o greutate de minim 15Kg. Este 
prevăzut cu un sistem exclusiv de reglare a lăţimii şezutului care 
sporeşte securitatea oferită copilului dumneavoastră. Disponibil şi 
în versiune cu ISOFIX (Kid Fix) 
Referinţă: 7711227824, Kid Plus
Referinţă: 7711422951, Kid Fix

9. SISTEM DE nAVIGARE MIO
Destinate găsirii cu rapiditate a rutei celei mai scurte sau 
economice. Cu ecrane disponibile în 2 variante de dimensiuni ( 3,5” 
sau 4,3”), sistemele de navigare MIO sunt întotdeauna rapide în 
răspunsul comenzilor, în calcularea rutelor sau mărirea hărţii.
Referinţă: 6001998342, MIO C220, ecran 3,5”, hărţi digitale 
Europa de Est
Referinţă: 6001998351, MIO C220, ecran 3,5”, hărţi digitale 
Europa de Est+Vest
Referinţă: 6001998343, MIO C320, ecran 4,3”, hărţi digitale 
Europa de Est
Referinţă: 6001998352, MIO C320, ecran 4,3”, hărţi digitale 
Europa de Est + Vest

10. KIT BLUETOOTh PARROT
Este un produs portabil de dimensiuni reduse (104 g) care se 
fixează pe parasolarul maşinii ce beneficiază de un sunet de înaltă 
fidelitate graţie caracteristicilor tehnice. Funcţia Bluetooth permite 
conectarea facilă la telefonul mobil, iar autonomia ajunge la 10 
ore, în cazul convorbirilor, şi la o săptămână, atunci când este în 
stand by.
Referinţă: 6001998328

11. CAR AUDIO
Două mărci de renume, Kenwood şi Sony, vă stau la dispoziţie 
cu o ofertă de MP3, CD-uri şi boxe pentru a vă spori confortul pe 
perioada deplasărilor.

12. SUBWOOfER
Instalat discret în interiorul portbagajului este accesoriul ideal 
pentru iubitorii de sunete bass. Poate fi folosit împreună cu 
autoradio de origine. Detaşare foarte rapidă, într-un minut, pentru 
eliberarea spaţiului din portbagaj.
Referinţă: 7711425500 
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8. hUSE PEnTRU SCAUnE

Croite pe dimensiunea scaunelor, cu un design plăcut, foarte uşor de montat, 

husele de scaune sunt destinate protejării tapiţeriei de origine a vehiculului. 

Acestea sunt uşor de întreţinut şi au o rezistenţă îndelungată la uzură. Disponibile 

în 3 variante de design şi în funcţie de echiparea din serie în ceea ce priveşte 

bancheta din spate. Husele pentru scaunele 4* sunt compatibile ABL.

Referinţe pentru scaune 4*:
6001998322 Huse scaune Elegance (rang 2 cu banchetă)
6001998323 Huse scaune Elegance (rang 2 cu banchetă rabatabilă 2/3 +1/3) 
6001998324 Huse scaune Mikado (rang 2 cu banchetă)
6001998325 Huse scaune Mikado (rang 2 cu banchetă rabatabilă 2/3 +1/3)  
6001998326 Huse scaune Camouflage (rang 2 cu banchetă)
6001998327 Huse scaune Camouflage (rang 2 cu banchetă rabatabilă 2/3 +1/3)

Referinţe pentru scaune 3*:
6001998395 Huse scaune Elegance (rang 2 cu banchetă)
6001998396 Huse scaune Elegance (rang 2 cu banchetă rabatabilă 2/3 +1/3) 
6001998397 Huse scaune Mikado (rang 2 cu banchetă) 
6001998398 Huse scaune Mikado (rang 2 cu banchetă rabatabilă 2/3 +1/3)  
6001998399 Huse scaune Camouflage (rang 2 cu banchetă) 
6001998400 Huse scaune Camouflage (rang 2 cu banchetă rabatabilă 2/3 +1/3)

9.  fOLIE COLORATĂ PEnTRU GEAMURI

Asigură protecţia optimă împotriva razelor solare, dar 

îmbunătăţesc în acelaşi timp şi estetica vehiculului 

Dacia Sandero. Kitul este format din 5 piese: 2 folii 

geamuri laterale spate, 2 piese custode, o piesă 

lunetă. Grosimea peliculei aplicate este de 40 µm. 

Foliile sunt predecupate conform dimensiunilor 

autovehiculului pentru a facilita aplicarea acestora.

Referinţă: 6001998309

10. fOLIE SECURIzATĂ PEnTRU GEAMURI
În plus faţă de folia colorată pentru geamuri, cele 
securizate îmbunătăţesc rezistenţa geamurilor la şocurile 
produse de tentativele de spargere. Kitul este format 
din 7 piese: 2 piese geamuri laterale faţă din peliculă 
incoloră, 2 folii geamuri laterale spate, 2 piese custode, 
o piesă lunetă.
Pelicula aplicată are o grosime de 100 µm, este incoloră 
pentru geamurile faţă şi colorată pentru restul.
Referinţă: 6001998310

11. COVOARE PORTBAGAj
Cu faţă dublă textilă/cauciuc, aceste accesorii au fost 
create pentru protejarea eficientă a mochetei de origine 
din portbagajul vehiculului Dacia Sandero. Acestea 
copiază perfect forma portbagajului şi sunt inscripţionate 
cu numele vehiculului.
Referinţă: 6001998290, Covor portbagaj scurt
Referinţă: 6001998291, Covor portbagaj lung
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1.  ELEROn
Pentru a da un plus de sportivitate vehiculului 
dumneavoastră Dacia Sandero puteţi opta pentru 
eleronul de lunetă “Sport”. Livrat nevopsit acesta permite 
vopsirea în culoarea caroseriei vehiculului.
Referinţă: 6001998377

2. ORnAMEnTE PRAGURI UŞI SPATE
Ideale pentru protejarea cu stil a pragurilor pentru uşile 
spate.
Referinţă: 6001998295

3.  ORnAMEnT TUB DE EŞAPAMEnT
Se înscrie perfect în forma decupajului barei spate a 
vehicului Dacia Sandero şi adaugă vehiculului un plus de 
atractivitate. Realizat din inox. 
Referinţă: 6001998296

KIT SUV 

Optaţi pentru acest kit format dintr-un spoiler 

central faţă, protecţii - ornamente faruri ceaţă, 

grile faruri ceaţă, difuzor bară spate, precum 

şi praguri laterale de uşi, pentru a obţine un 

dinamism incomparabil. Disponibil în 2 variante 

de culori: gri şi negru grenat.

Referinţă:
6001998392, Kit SUV gri complet
6001998378 Grilaj protecţie faruri (negru)
6001998381 Ornamente faruri (negru)
6001998382 Spoiler central faţă (negru)
6001998383 Set ornament praguri uşă stânga (negru)
6001998384 Set ornament praguri uşă dreapta (negru)
6001998385 Difuzor bară spate (negru)
6001998371 Grilaj protecţie faruri (gri)
6001998372 Ornamente faruri (gri)
6001998373 Spoiler central faţă (gri)
6001998374 Set ornament praguri uşă stânga (gri)
6001998375 Set ornament praguri uşă dreapta (gri)
6001998376 Difuzor bară spate (gri) 
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BLOC nOTES SAnDERO
Îţi stă la dispoziţie de fiecare dată când vrei să notezi o informaţie 
utilă. Aşa că fii sigur să nu pleci la drum fără el!
Referinţă: 7711425700

GEAnTĂ
Nu se ştie niciodată când trebuie să împachetezi şi să pleci 
în grabă la un client. Port documentul Sandero, cu multe 
compartimente de depozitare, foarte încăpător, te ajută să îţi 
transporţi documentele cu uşurinţă.
Referinţă: 7711425702

BRELOC
Vrei să îţi păstrezi toate cheile la un loc? Brelocul Sandero este 
soluţia ideală în acest scop!
Dimensiuni: 3x7, 5x0,4 cm
Referinţă: 7711425703

SET MAnIChIURĂ SAnDERO
Un set de manichiură format din 4 piese cu dimensiuni de invidiat, 
poate fi depozitat în orice loc, chiar şi în poşetă!
Referinţă: 7711425704

PIx SAnDERO
Face pereche minunată cu bloc notes-ul. Încearcă-l şi tu!
Referinţă: 7711425705

ŞAPCĂ
Arată-ne că eşti fan şi poartă şapca din bumbac cu inscripţia 
Sandero. Are un design chic, culoare albastru marin.
Referinţă: 7711425706

TRICOU BĂRBĂTESC
Bumbac 100%, mâneci scurte, guler rotund. Inscripţionat Sandero. 
Referinţă: 7711425718, mărimea S
                   7711425719, mărimea M
                   7711425720, mărimea L
                  7711425721, mărimea XL
                  7711425722, mărimea XXL

TRICOU DAMĂ
Bumbac 100%, mâneci scurte, inscripţionat Sandero.
Referinţă: 7711425723, mărimea S
                   7711425724, mărimea M
                   7711425725, mărimea L

BRĂŢARĂ USB SAnDERO
Păstrează-ţi informaţiile la îndemână, salvate pe cardul USB ataşat 
acestor brăţări. Disponibile în 2 variante de culori: verde şi bleu.
Referinţă: 7711425786, 512 MB
                   7711425787, 1 G

SET BRĂŢĂRI
Foarte moderne, brăţările din bumbac inscripţionate Sandero te 
vor face să fii “cool”. Şi pentru a accentua acest lucru, îţi punem la 
dispoziţie un set în 4 culori: galben, gri, bleu şi roşu.
Referinţă: 7711425785

SUPORT CĂRŢI DE VIzITĂ
Permite păstrarea a 72 cărţi de vizită, format maxi 6,7 x 10,5 cm. 
Inscripţionat Sandero.
Dimensiuni: 12,5x22,8 cm 
Referinţă: 7711425788



Totul a fost făcut astfel încât conţinutul prezentului document să fie exact şi actualizat la data imprimării. Acest document a fost realizat pornind de la produsele preserie sau prototip. 
În cadrul politicii de îmbunătăţire continuă a produselor sale, AUTOMOBILE DACIA îşi rezervă dreptul ca în orice moment să aducă modificări la specificaţiile produselor descrise şi 
reprezentate. Aceste modificări sunt aduse la cunoştinţa reprezentanţilor autorizaţi DACIA în cel mai scurt timp. Vă rugăm să consultaţi oricare dintre reprezentanţii DACIA din reţeaua 
de service autorizată pentru a primi cele mai recente informaţii. Date fiind limitele tehnicilor de imprimare, culorile reproduse în prezentul document pot fi uşor diferite de culorile 
reale. Toate drepturile rezervate. Reproducerea sub orice formă sau prin orice mijloace a prezentului document, integral sau parţial, este interzisă fără autorizare prealabilă scrisă din 
partea AUTOMOBILE DACIA.


