
Sandero och Sandero Stepway
Tillbehör

Nya Dacia



Få ut mer av vardagen.

Dacia har tagit fram en rad tillbehör 
exklusivt för din Sandero. För en intensivare 
upplevelse och en unik resa – varje dag. Ännu 
innovativare, ännu säkrare och ännu lättare 
att använda. Och alla tillbehören tjänar 
samma syfte: Att underlätta för dig.

Ta bilupplevelsen till nästa nivå med snygga, 
praktiska och roliga tillbehör.

Ta hand

om dig!
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Ge din Sandero ännu elegantare och 
mer personlig framtoning. Låt din bil 
säga något om vem du är. Skapa din 
unika Dacia precis som du vill ha den.

Ännu
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elegantare



Interiör design
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1. Instegslister
Personifiera och skydda trösklarna med
läckra instegslister med Dacia-emblem.
82 01 351 844 (fram) 
82 01 391 425 (bak)
Paketnr: TD003

2. Instegslister LED
Extra trendkänsla och elegans, varje gång du
öppnar dörren. Belysningen är tänd tillräckligt
länge för att den ska hinna dra blickarna till
sig. Aluminiumfinish och Dacia-emblem 
förhöjer det exklusiva intrycket.
Sats för två trösklar (höger och vänster).
82 01 468 752 / Paketnr: TD003
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Visa ditt rätta jag med exklusiva fälgar. För en 
trendig look och kompromisslös säkerhet.

1. 16'' Runway 
Färg: svart diamantlook
Däck: 195/55 R 16 91 H
82 01 684 229 (fälg – Sandero)
82 01 681 735 (fälg – Stepway)
40 31 543 28R (centerkåpa)
Paketnr: FÄ016

2. 16" Altica
Färg: svart diamantlook
Däck: 195/55 R 16 91 H
40 30 075 50R (fälg)
40 31 543 28R (centerkåpa)
Paketnr: FÄ016

3. 16" stålfälg med hjulsida Bayadere
Färg: mörk metall
Däck: 205/55 R 16 91 H
40 30 020 53R (fälg)
40 31 558 53R (hjulsida)
Paketnr: FÄ216

Lättmetallfälgar
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Redo för

Skräddarsydda skydd av högsta 
kvalitet. Extrautrustningen till din 
Dacia är lika snygg som funktionell 
och passar perfekt i kupén på nya 
Sandero.

Känn, upplev, utforska – utan att det 
sätter några spår i din bil.
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Mattor
Extra skydd för din bil. Måttanpassad och
personlig matta som har utsatts för riktigt
tuffa test. Allt för att du ska kunna vara säker
på att få en kvalitetsprodukt som är säker
och håller länge.

32

1. Gummimattor
Vattentäta och lättskötta mattor som håller
kupégolvet fräscht och minskar slitaget.
82 01 621 046 / Paketnr: MA010

2. Textilmattor Standard
Lättskötta mattor som skyddar kupégolvet
mot påfrestningar.
82 01 337 451 / Paketnr: MA010

3. Textilmattor Confort
Exklusiva mattor med grått kantband och
dekorativ brodyr med bilens namn.
82 01  481 336 / Paketnr: MA010

1
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Interiör komfort
1. Armstöd Premium

Armstöd i svart konstläder för en avslappnad 
körning och effektiv förvaring i förarmiljön. 
Armstödet monteras i stolsryggen, är 
justerbart och kan fällas undan helt när det 
inte används. Finns med eller utan induktiv 
uppladdning av mobiltelefon.
77 11 755 962 (utan uppladdning)
Paketnr: AR005
77 11 769 376 (med uppladdning)
Paketnr: AR005 

2. Armstöd Basic
För en ännu skönare resa. Dessutom får du
ett extra förvaringsutrymme där du kan lägga
alla smågrejer du vill ha inom räckhåll.
Justerbart i höjdled för ytterligare komfort.
Färg: svart. Volym: 1 liter.
82 01 679 842 / Paketnr: AR005
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Sätesklädsel
3. Sätesklädsel fram

Skydda bilens originalklädsel. Måttanpassad
klädsel som är lätt att dra på och att tvätta. 
82 01 496 809 / Paketnr: BK001

1
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1. Bagagerumsmatta skålad
Perfekt för enkel och smidig transport av det
mesta, framförallt smutsiga föremål. Skyddar
bilens originalmatta och passar perfekt in i
bagageutrymmet på din bil. Det halvmjuka
materialet och de höga kanterna gör mattan 
enkelt att rengöra och att sätta på plats.
82 01 600 368 / Paketnr: MA011

2. Bagagerumsmatta EasyFlex
Perfekt när du transporterar stora och smutsiga saker! 
Lätt att vika ut – oavsett i vilken position baksätet står. 
När skyddet är helt utvecklat täcker det hela 
bagageutrymmet. Praktiskt och användbart 
både till vardags och på fritiden.
82 01 681 717 / Paketnr: MA011

Bagagerumsutrustning
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3. Bagagerumsindelare
Ordning och reda! Dela upp bagaget och lägg
var sak på sin plats. Med det här praktiska
tillbehöret kan du vara säker på att allt
stannar där det ska under resan. Urtagbar,
flexibel och lätt att lägga på plats. Anpassas
enkelt efter storleken på det du fraktar.
Dessutom kan du använda den på kupégolvet
så att kassarna håller sig på plats.
82 01 653 542 / Paketnr: SG013

4. Förvaringsnät 
Perfekt när du vill hålla lasten på mattan.
Måttanpassat efter din bil för att hålla allt du
fraktar på plats i bagageutrymmet.
Finns i både lodrätt och vågrätt utförande.
82 01 314 524 (stående) / Paketnr: LB004
82 01 314 518 (liggande) / Paketnr: LB004

3

13



Rutor

2

1 

1. Solskydd
Täcker hela rutan och ger utmärkt skydd mot
alltför påträngande solstrålar. Lätta att sätta
på plats och ta loss.
82 01 658 600 (sidorutor)
82 01 658 601 (sidorutor och bakruta)
Paketnr: SO001

2. Vindavvisare fram
Ger en bekvämare körupplevelse även
när fönstren är halvöppna, eftersom du
slipper turbulens och vindkast. Diskreta
och måttanpassade, klarar både biltvättens
borstar och ett rejält oväder.
Sats med två vindavvisare fram.
82 01 314 422 / Paketnr: VI002

14



21

Exteriöra skydd
1. Lastkantsskydd

Ett praktiskt, måttanpassat tillbehör som
skyddar den bakre stötfångaren. I svart plast,
med struktur. Lasta i och ur utan att oroa dig
för skador på bilen.
82 01 665 800 / Paketnr: TD002 

2. Stänkskydd fram och bak
Skyddar nederdelen av karossen mot vatten,
lera och grus. Sats med två stänkskydd (höger 
och vänster).
82 01 235 609 / Paketnr: ST001/ST003

3. Skyddslister
Tuffa till bilen ännu mer och skydda dörrarna
på köpet!
82 01 401 416 / Paketnr: SL001

3
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Låt alla sinnen få sitt med avancerade 
multimedialösningar. Unna både dig själv 
och dina passagerare att njuta lite extra av 
resan.
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Ljudsystem
3. Högtalare Focal Music Premium 6.1

Både du och din bil förtjänar riktigt HiFi-ljud!
Gräddan av eliten bland ljudsystem för bilar.
Kristallklart, realistiskt och mäktigt. Hitta rätta
rytmen och det perfekta soundtracket för din
resa! Paketet består av sex högtalare (två
diskanthögtalare, två högtalare fram och två
bak), en bashögtalare och en fjärrkontroll.
77 11 578 133 + 77 11 578 131
Paketnr: RAR01 

Video
1. Hållare för surfplatta

Underhållning och tidsfördriv på långresor! 
Lätt att sätta fast på nackskyddet så att 
passagerarna i baksätet kan koppla av med 
en film eller något annat kul på plattan.
77 11 783 364 / Paketnr: RAR01

Telefoni
2. Smartphonehållare

Perfekt när du vill ha telefonen nära till hands 
när du kör. Dess magnetiska funktion gör det 
möjligt att fästa din smartphone till bilens 
fläkt. Lätt att ta loss och flytta med sig till en 
annan bil.
77 11 784 774 / Paketnr: RAR01

1 2 3
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Lev livet till max.
Tillbehören till din nya Sandero går 
snabbt att sätta på plats och är
superenkla att använda. Samtidigt
uppfyller de strängast tänkbara
säkerhetskrav. Smarta, enkla och 
väldigt användbara.
Ta med dig allt du behöver och lite till, 
vart det än bär av med din Dacia.

Lasta
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Dragkrok

1 2

1. Dragkrok, delbar
Används för att på ett säkert sätt dra eller 
bära upp allt från cykelhållare till släp, 
båtkärra, husvagn, byggmaterial... Passar 
perfekt till din bil. Kulleden gör att du snabbt 
och lätt demonterar dragkroken utan verktyg 
så att din bil behåller sitt ursprungliga 
utseende.
82 01 654 571 (Dragkrok och 
monteringssats)
82 01 679 436 (Ledningsmatta 7-pin)
82 01 679 441 (Ledningsmatta 13-pin)
Paketnr: DR005

2. Dragkrok, fast
Används för att på ett säkert sätt dra eller
bära upp allt från cykelhållare till släp, 
båtkärra, husvagn, byggmaterial... Ett 
originaltillbehör från Dacia som passar 
perfekt till bilen. Finns endast till Sandero 
Stepway.
82 01 660 999 (Dragkrok)
82 01 661 000 (Monteringssats)
82 01 679 436 (Ledningsmatta 7-pin)
82 01 679 441 (Ledningsmatta 13-pin)
Paketnr: DR004

3. Cykelhållare Coach till dragkrok
Oavsett om du ger dig ut ensam eller i
sällskap är det alltid kul att ha cyklarna med!
Cykelhållaren rymmer upp till tre cyklar, den
går snabbt att sätta fast på dragkroken och
behöver inte justeras. Perfekt för tunga och
stora cyklar som är besvärliga att få upp på
taket. Hållaren går att fälla och vika, så du
kommer alltid åt bagageutrymmet, till och
med när du har cyklar på den.
77 11 780 884 (två cyklar – 13-pin) 
77 11 780 885 (tre cyklar – 13-pin)
Paketnr: LA008

3
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Last och förvaring
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1. Lasthållare
När du vill få med dig ännu mer: sätt fast
cykelhållare, skidhållare eller takbox och öka
på så vis bilens lastkapacitet rejält.
82 01 356 700 (Sandero)
82 01 356 709 (Sandero Stepway)
Paketnr: LA003
 

2. Takbox
Inte riktigt säker på vad ni ska göra på
semestern? Lämna alla möjligheter öppna och
lassa in allt från galastass till vandringskängor
i takboxen! Praktisk, snygg och robust.
Lås med nyckel så att dina saker är i tryggt
förvar. Färg: svart, perforerad yta.
77 11 574 056 (400 l)
77 11 574 057 (480 l)
Paketnr: TB003
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Lugn och

Koppla av och koncentrera dig på 
körningen. Dacia har utvecklat en lång 
rad hållbara och praktiska tillbehör 
speciellt för din nya Sandero så att du 
alltid kan känna dig lugn och trygg i 
alla lägen.

25
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MotorvärmareParkeringshjälp
2. Parkeringssensor 

Bli bäst i kvarteret på fickparkering!
Med fiffigt placerade sensorer känner
systemet av alla hinder framför och/
eller bakom bilen. En ljudsignal varnar 
dig om du kommer för nära.
Finns för både bak- och framdel.
82 01 457 602 (fram) / Paketnr: BS031
82 01 663 947 (bak) / Paketnr: BS030

1. Backkamera
Backa bilen bekymmersfritt! Så fort du
lägger in backen visas området bakom bilen
på navigeringssystemets skärm. På skärmen
visas hjälplinjer som gör det mycket lättare
att bedöma hur långt du har kvar till hinder
bakom bilen. För bilar med MediaNav.
82 01 595 309 / Paketnr: BS032

3. El-motorvärmare
Ett elektriskt bilvärmesystem från Calix, som 
innehåller både kupé- och motorvärmare, 
ger dig en mängd fördelar. Du slipper skrapa 
rutorna, du välkomnas av en varm kupé 
och slipper frysa och köra med handskar. 
Dessutom avger en varm motor lägre utsläpp 
och minskar bränsleförbrukningen. 
Paketnr: VÄ010

1 2 3
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Vi har gjort vårt yttersta för att se till att innehållet i denna publikation var korrekt och aktuellt vid trycktillfället. Detta dokument har skapats med utgångspunkt från förstudier och prototyper. Som en del av sin löpande produktutveckling förbehåller sig 
DACIA rätten att när som helst ändra i specifikationer för fordon och tillbehör som beskrivs och visas. Sådana ändringar kommuniceras snarast möjligt till alla DACIA-återförsäljare. Beroende på marknad kan vissa versioner skilja sig åt och viss utrustning 
inte finnas tillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta närmaste DACIA-återförsäljare för senaste information. Av trycktekniska skäl kan färger på lack och klädslar som visas i detta dokument skilja sig något från verkliga förhållanden. Alla 
rättigheter förbehålles. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt medgivande från DACIA i något som helst format reproducera denna publikation eller delar därav.

Dacia Sandero – Maj 2017

www.dacia.se


