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Vad döljer Dacia Sandero innanför sina moderna dynamiska linjer? En interiör med generösa utrymmen. 

Baksätet, med plats för 3 vuxna är fällbart och kan beroende på version delas till 1/3-2/3 för att öka 

lastutrymmet efter dina önskemål. I Dacia Sandero råder ingen platsbrist! Bagageutrymmet på 320 liter 

är bland de största i klassen. Robust och pålitlig - Dacia Sandero är byggd för att klara de svåraste väg- 

och väderförhållandena. Motorn kommer från Renault och håller högsta driftsäkerhet för bekymmerslös 

körning. Dacia Sandero: intelligent, helt enkelt.

Äntligen stil, 
rymlighet och stabilitet...
äkta generositet!
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Dacia Sandero: stil som lämnar avtryck. De välformade strålkastarna understryker 

frampartiets uttrycksfulla och dynamiska design. I stötfångaren sitter det dimljus* och 

ett brett luftintagsgaller som ger bilen ett sportigt utseende. Med stilfulla Sandero har 

Dacia hittat balansen mellan det energiska och det robusta. De säkerhetsutrustade 

karossidorna bildar en våglik form, ett bevis på den exakta ingenjörskonsten.

Stil som
lämnar avtryck

*Beroende på version
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100 000 km

ÅRS 
GARANTI*

Kör med 
fullständig trygghet
Med Dacia Sandero kan du känna dig trygg. Oavsett vilken väg 

och vilka väderförhållanden du kör i kan du lita på dess driftssäkerhet.

1.6L HiFlex motorn har valts ut för att den både är robust och håller 

en hög kvalitet. Den visar också omtanke om din plånbok med 

reducerade underhållskostander. Förutom prestanda och komfort som 

en vanlig förbränningsmotor är den dessutom fl exibel då man kan köra 

både på bioetanol (E85) eller bensin. Din säkerhet: vår prioritering. 

Dacia Sandero drar nytta av Renaults expertis och utnyttjar eff ektiva 

lösningar för både aktiv och passiv säkerhet vilket ger dig ett eff ektivt 

skydd. Därför erbjuder Dacia en garanti på 3 år*. Res säkert! 

* Garanti i 3 år eller upp till 100 000 km, beroende på vad som inträff ar först. 

Bensin/etanol -motorn på 1,6 liter 

med 16V är en högvärdig representant 

för Dacias mål att erbjuda en motor som ger 

reducerade driftskostnader, oklanderlig kraft och 

som är riktigt lätt att underhålla. Den utmärker sig 

med det höga vridmomentet du får även vid låga varv.

Dacia Sanderos tre sittplatser bak är alla utrustade 

med nackstöd och 3-punkts bilbälten för maximalt 

skydd. Framsätena har nackskydd konstruerade 

att minska riskerna i händelse av påkörning bakifrån.

Dacia Sandero har upp till 4 krockkuddar, 

beroende på version. 

Särskild omsorg har lagts på Dacia Sanderos 

bromssystem. Bilens standardutrustning 

omfattar Bosch 8.1 ABS-system av senaste 

generation,EBD elektronisk bromskraftsfördelare 

samt bromsassistans, som ger kortare bromssträckor 

och utmärkt stabilitet vid inbromsning i kurvor.
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Dacia Sandero har mycket generösa utrymmen 

invändigt. Tre vuxna ryms i baksätet tack vare de 

särskilt generösa måtten i kupén, både på höjden och 

på bredden. Alla passagerare har glädje av den komfort 

som luftkonditioneringssystemet (tillval) ger. Familj och 

vänner kan alltid känna sig välkomna i en

Dacia Sandero!

Förarmiljön bjuder på enastående god sikt, ergonomiska 

handtag, reglage vid ratten och ett förarsäte som 

är justerbart i höjdled. Rejäla förvaringsfi ckor* på 

framsätenas ryggstöd ger extra bra förvaring. För bästa 

passagerarkomfort har sittplatserna bak klassledande 

mått, både vad gäller höjd och bredd. Optimal 

mångsidighet: Nedfällt frigör baksätet ett lastutrymme 

på hela 1 200 liter! Man kan även välja att bara fälla 

en del av ryggstödet*. Med sina 320 liter bjuder 

bagageutrymmet på fantastiska lastmöjligheter.

*Beroende på version

Välkommen
ombord!
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Sandero

Ambiance

STANDARDUTRUSTNING:

AMBIANCE UTÖVER SANDERO 
STANDARDUTRUSTNING:

• 12V uttag
• 15" Stålfälg 185/65 R 15 med liten navkapsel "Arges"
• 3-punktsbälten på alla sittplatser
• Backspeglar manuellt justerbara inifrån:svarta
• Svarta dörrhandtag utvändigt
• Elektronisk startspärr
• Eluppvärmd bakruta med indrutetorkare
• Fällbart baksäte
• Förar- och pasagerarkrockudde
• Förberedd för montering av radio och högtalare
• Förvaringsfack i framdörrarna
• Högt placerat bromsljus

• Instrumentering med bl a varvräknare
• Insynsskydd lastutrymme
• ISOFIX-fästen för barnstol på ytterplatser bak
• Krockkudde för passagerare fram (urkopplingsbar)
• Låsbart tanklock
•  Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk 

bromskraftfördelning (EBD)
• Nackskydd på alla sittplatser
• Hasplåt under motor
• Sidokrockskydd i dörrarna
• Solskydd fram med spegel på passagerarsidan
• Taklampa fram
• Tygklädsel "Ducas"
• Ventilationsanläggning med 4 hastigheter
• Vindrutetorkare med 3 hastigheter
• Övre del av grill i svart

•  15" stålfälg 185/65 R 15 med 
navkapsel "Somes"

• Armstöd i dörr
• Bagagerumsbelysning
• Bälten fram ställbara i höjd
• Centrallås
• Dimljus fram, spoilerljus
• Eluppvärmda framsäten
•  Fram och bakstötfångare 

i bilens färg
• Heltäckande hjulsidor

• Servostyrning
•  Sidokrockkuddar i framsäten som 

skyddar huvud och rygg
• Sidoskyddslister i bilens färg
•  Säkerhetsbälten fram med 

pyroteknisk pre-tension
• Tonade rutor
• Tygklädsel "Plizz"
•  Ventilationsanläggning med 

recirkulation
• Övre del av grill i bilens färg

TILLVAL:
• Luftkonditionering
• Metalliclack
•  Paket 1: Elektriska fönsterhissar 

fram + fj ärrstyrt centrallås
•  Paket 2: Luftkonditionering + 

Radio med CD 2x15W
• Radio med CD 2x15W

TILLVAL:
• Metalliclack
• Sidokrockkuddar + bältessträckare fram
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Lauréate

LAUREATE UTÖVER AMBIANCE STANDARDUTRUSTNING:

• 15" stålfälg 185/65 R 15 med navkapsel "Aracajou"
• Belysning i handsfack
• Utvändigt dörrhandtag i silver
• Elmanövrerade fönsterhissar fram
• Elstyrda ytterbackspeglar
• Ficka bak på förar- och passagerarstol
• Fjärrstyrt centrallås
• Fällbart baksäte, delbart 60/40
• Färddator med 6 funktioner
• Färganpassade ytterbackspeglar
• Förarsäte, reglerbart i höjd
• Instegsskydd
• Instrumenttavlor mot grå botten
• Påminnelse för öppen dörr
• Ratt ställbar i höjdled
• Dekorinlägg i silver på mittkonsol och dörrsidor
• Taklampa fram med läslampa för passagerare
• Tygklädsel "Pliss"
• Ventilationsreglage i silver . nish
• Övre del av grill i chrome

TILLVAL:

• 15" Aluminiumfälg "Alium"
• Elmanövrerade fönsterhissar bak
• Luftkonditionering
• Metalliclack
• Paket: Luftkonditionering + Radio med CD 2x15W
• Radio med CD 2x15W
• Radio med CD MP3 4x15W

08-09_MB_Sandero_B90.indd   908-09_MB_Sandero_B90.indd   9 14/10/10   18:43:1314/10/10   18:43:13



Motorversion 1,6 16V HI-FLEX
Antal sittplatser 5
Motor
Motortyp K4M 696
Cylindervolym, cm3 1598
Cylinderdiameter/slaglängd, mm 79.5x80.5
Antal cylindrar 4
Kompression 9,5
Antal ventiler 8
Max effekt, kW (hk DIN) 77 (105)
Vid varvtal (v/min) 5750
Max vridmoment, Nm (kpm) 148
Bränsleinsprutningssystem Multipoint
Bränsle Bensin/E85
Katalysator Standard
Transmission
Typ JH3
Växellåda 5-vxl man
Hastighet (km/h) vid 1000 V/min i 1:an 7,23
Hastighet (km/h) vid 1000 V/min i 2:an 13,17
Hastighet (km/h) vid 1000 V/min i 3:an 19,36
Hastighet (km/h) vid 1000 V/min i 4:an 26,19
Hastighet (km/h) vid 1000 V/min i 5:an 33,92
Styrinrättning
Vänddiameter (m) 10,5
Rattvarv mellan styrutslag (Manuell/servo) 4,6 / 3,2
Chassi
Hjulupphängning, fram MacPherson
Hjulupphängning, bak Bakvagnsupphängning med flexibel geometri
Hjul
Fälg 15"
Däck fram/bak 185/65 R15
Bromsar
ABS Bosch 8.1 Standard
Panikbromsassistance Standard
Elektronisk bromskraftfördelning (EBD) Standard
Skivbromsar fram 259 mm
Trumbromsar bak 203 mm
Prestanda
Topphastighet, km/h 181
Acceleration 0-100 km/h, sek 11,3
Luftmotstånd
Cx 0.35
Bränsleförbrukning (enligt eu-direktiv, l/100km)
CO2 (g/km)* 158
Stad** 9,5
Landsväg** 5,5
Blandad 6,8 (bensin) / 9,3 (E85)
Bränsletank
Volym, l 50
Vikter, kg
Tjänstevikt*** 1 036
Totalvikt 1 536
Max bruttovikter (tågvikt) 2 300
Max släpvagnsvikt 1 100
Max släpvagnsvikt - obromsat 575
Mått
Längd (mm) 4 020
Bredd (mm) 1 746
Höjd (mm) 1 534
Axelavstånd (mm) 2 588
Bredd i höfthöjd, fram (mm) 1 414
Bredd i höfthöjd, bak (mm) 1 425
Bredd i axelhöjd, fram (mm) 1 388
Bredd i axelhöjd, bak (mm) 1 400
Markfrigång (mm) 155
Takhöjd bak mellan sätet och tak vid 14º 878
Bagageutrymme - med baksätet uppfällt (l) 320
Bagageutrymme - med baksätet nedfällt (l) 1 200
* Vid körning på 95 oktanig bensin.
** Bränsleförbrukningen avser körning på 95 oktanig bensin, vid körning på blandning av Etanol och Bensin eller enbart Etanol ger detta andra värden.
*** Utan tillval

Dacia Sandero  uppfyller följande tre kriterier vid körning 
på etanol:  
- CO2-utsläpp på högst 140 g/km
- tillverkning i en ISO 14001- certifi erad fabrik
-  95 % av materialet är återvinningsbart och minst 5 % av 

plastmaterialet är tillverkat av återvunnen plast.
Med Logan  tar Dacia sitt ansvar under hela bilens livscykel.

HiFlex-motorn går lika bra att köra på bioetanol (E85) som på bensin. 
Dessa motorer har utvecklats med hjälp av Renaultgruppens 
expertkunskaper och är både robusta och driftsäkra. De ger 
samma körkomfort och prestanda som 1,6-liters bensinmotorer 
(även på låga varvtal). Biobränslet etanol är en förnybar och 
mångsidig energikälla som gör att vi kan minska beroendet av 
fossila bränslen. Den minskar koldioxidutsläppen med upp till 
70 % under hela bränslelivscykeln, jämfört med körning på 100 % 
bensin. Dessutom är Dacia HiFlex ekonomisk vid inköp.

HIFLEX

MOTORER
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STANDARDUTRUSTNING OCH TILLVAL
Sandero Ambiance Laureate

Exteriör
Dörrhandtag utvändigt : svarta ● ●

Dörrhandtag utvändigt : silver - - ●

Övre del av grill i svart ● -
Övre del av grill i bilens färg - ● -
Övre del av grill i chrome - - ●

Sidoskyddslister svarta - ●

Sidoskyddslister i bilens färg - - ●

15" stålfälg med navkapsel som täcker hjulbultarna ● -
15" stålfälg med hel navkapsel - ● ●

15" Aluminiumfälg «Alium» - - o
Metalliclack o o o
Interiör
Förarsäte, reglerbart i höjd samt reglage för svankstöd - - ●

Fällbart baksäte (hela baksätet falls fram) ● ● -
Baksäte fäll- och delbart i 1/3-2/3 - - ●

Förvaringsfack i främre dörr ● ● ●

Förvaringsfickor på framsäternas ryggstöd - - ●

Armstöd i dörr - ● ●

Silver dekorinlägg i mittkonsol och dörrsidor - - ●

Instrumenttavlor mot grå botten - - ●

Tyginklädnad på dörr - - ●

Instegsskydd - - ●

Klädsel «Ducas» ● - -
Klädsel «Plizz» o (1) ● -
Klädsel «Pliss» - - ●

Säkerhet Aktiv/Passiv
ABS med elektronisk bromskraftsfördelning ● ● ●

Krockkudde förarsidan ● ● ●

Krockkudde passagerare fram, kan avaktiveras ● ● ●

Sidokrockkuddar fram som skyddar huvud och rygg o ● ●

Höjdjusterbara säkerhetsbälten fram o (1) ● ●

Säkerhetsbälten med bältesförsträckare fram o (1) ● ●

Höjdjusterbart nackstöd fram ● - -
Nya generationens nackstöd fram o (1) ● ●

3st tre punktsbälten bak ● ● ●

3st nackstöd bak ● ● ●

ISOFIX-fästen på ytterplatser i baksätet ● ● ●

Bilsäkerhet
Elektronisk transponderstyrd startspärr ● ● ●

Styrning och Instrument
Varvmätare ● ● ●

Servostyrning - ● ●

Färddator - - ●

Påminnelse för öppen dörr - - ●

Sikt
Dimljus fram - ● ●

Vindrutetorkare fram, 3 hastigheter ● ● ●

Eluppvärmd bakruta/ vindrutetorkare bak ● ● ●

Ytterbackspeglar, manuellt inifrån justerbara (svarta) ● ● -
Färganpassade ytterbackspeglar, elektriska - - ●

Sandero Ambiance Laureate
Komfort
Centrallås - ● -
Fjärrstyrt centrallås - o (2) ●

Elektriska fönsterhissar fram - o (2) ●

Elektriska fönsterhissar bak - - o
Tonade rutor - ● ●

Högt placerat bromsljus ● ● ●

Taklampa fram ● ● -
Taklampa fram med läslampa för passagerare - - ●

12V uttag ● ● ●

Askkopp - ● ●

Belysning i handsfack - - ●

Bagagerumsbelysning - ● ●

Kurvhandtag för passagerare fram/bak ● ● ●

Ratt ställbar i höjd - - ●

Värme/Ventilation
Ventilationsanläggning med 4 hastigheter ● ● ●

Ventilationsanläggning med recirkulation - ● ●

Luftkonditionering (AC) - o o
Radio
Förinstallation för radio ● ● ●

Radio med CD 2x15W - o o
Radio med CD MP3 4x15W - - o
Paket
Paket: Luftkonditionering + Radio med CD 2x15W - o o
Paket: Elektriska fönsterhissar fram + fjärrstyrt centrallås - o ●

(1) kommer med tillval sidokrockkuddar
(2) del i tillvalspaketet med elektriska fönsterhissar fram och fjärrstyrtcentrallås
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BAGAGEUTRYMMETS VOLYM (dm)
Bagageutrymmets volym 320
med nedfällt baksäte 1200

DIMENSIONER (mm)
A Hjulbas 2,588
B Totallängd 4,02
C Främre överhäng 781
D Bakre överhäng 651
E Främre spårvidd 1,48
F Bakre spårvidd 1,469
G Bredd med ytterbackspeglarna infällda/utfällda 1,746/1,990
H Höjd (olastad) 1,534
K Markfrigång 155
L Knäutrymme bak 145
M Armbågsutrymme fram 1,414
M1 Armbågsutrymme bak 1,425
N Axelbredd fram 1,338
N1 Axelbredd bak 1,4
P1 Invändig takhöjd fram 892
P2 Invändig takhöjd bak 878
Y2 Avstånd mellan hjulhus i bagageutrymmet 1,006
Z1 Lastlängd (till bakre sätets baksida) 818

Färger

Dimensioner

*Metalliclack mot pristillägg.

SNÖVIT 369 MARINBLÅ D42 RUBINRÖD 21D VULKANGRÅ KNM* KOMETGRÅ KNA*SILVER D69*

NATTSVART 676* SAFIRBLÅ RNA* ELDRÖD B76*MINERALBLÅ RNF*ÅSKBLÅ RNZ*
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TILLBEHÖR
Se hela utbudet av tillbehör för Sandero 

när du besöker din återförsäljare.
1. LASTHÅLLARE
Lasthållarna i stål som är perfekt matchade till bilens design är
lättmonterade och kan extrautrustas med olika takförvaringstillbehör 
t ex: takboxar, skid- eller cykelhållare.
LA001

2. DRAGKROK
Dragkroken är exakt modellanpassad för perfekt passform och funktion.
DR004

3. SPOILER
Ger en sportig framtoning åt din Sandero.
TS003

4-5. SUV-PAKET
Välj det här paketet som omfattar främre och bakre skidplate, dimljusskydd, 
dimljusgaller samt sidokjolar för den perfekta balansen.
Kan fås i: silvergrått eller svart.
Skidplate fram/bak SU001, Dimljusskydd EX004, 
Dimljusgaller EX003, Sidokjolar BO001

6. TEXTILMATTA
Skräddarsydda mattor med tjock sammetsfinish som skyddar golvet från slitage 
och fukt. 100 % kompatibel med originalmåtten - i mörkgrått.
MA010

7. GUMMIMATTA
Skräddarsydda mattor, specialframtagna för riktigt tuffa förhållanden 
(lera, sand, snö, fukt).
MA010

8. INSTEGSLISTER
Snyggt skydd när du kliver in i din Sandero.
TD003

9. MITTARMSTÖD
Kan vinklas för att passa din körställning, 
rymmer även ett praktiskt förvaringsutrymme.
AR005

10. FÖRVARINGSLÅDA MED LOCK I BAGAGEUTRYMMET
Den smarta och praktiska förvaringslådan i bagageutrymmet optimerar 
förvaringen av föremål. Det lufttäta facket under locket hålls isolerat 
från resten av bagageutrymmet. 
FB007

11. FÖRVARINGSNÄT
Gör det möjligt att säkra föremål på bagageutrymmets golv, utan att 
de flyttas runt på golvet under resan. Fästes i bilens originalfästen.
LB004

12. BILBARNSTOLAR
Isofix-bilbarnstolar är lätta att installera tack vare Isofix-låssystem. 
Tack vare fem-punkts selen sitter ditt barn säkert i stolen.
BS001

13. BLUETOOTH PARROT MKI9100
Den här modellen består av en LCD-skärm med 2 inbyggda mikrofoner 
och en flyttbar pekare. Den visar även information om uppringaren.
RAR01

14. SONY CDX GT29
Dacia erbjuder ett brett utbud av bilradioapparater, bland annat denna modell 
som är kompatibel med MP3-format och har en AUX-ingång i frontpanelen.
RP021
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Dacia

100 000 km

ÅRS 
GARANTI*

www.dacia.se

* Beroende på vilket som inträff  ar först (se säljvillkoren).

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 specifi kationer 
för fordon och tillbehör som beskrivs och visas. Sådana ändringar kommuniceras snarast möjligt till alla DACIA-åteförsäljare. Beroende på marknad kan vissa versioner skilja sig åt och viss utrustning inte fnnas 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.

Smarta lösningar,
till ett bra pris.
Vi på Dacia var de första som förstod att en bil inte behöver vara dyr för att vara robust och 

attraktiv. Och någonting säger oss att vi har haft rätt. Våra modeller är idag kända för sin 

driftsäkerhet och sitt låga pris. De senaste tillskotten i Dacias sortiment, Dacia Duster imponerar 

med sin unika konstruktion och sin höga standard. Våra modeller är dessutom alltid rymliga 

och har generöst med plats för passagerarna och deras bagage. Vår framgång vilar på en enkel 

slutsats: att det går att tillverka och sälja en bil utan att kunden för den skull ska behöva off ra 

hela sin budget utan ska ha pengar kvar till annat. 

DACIA TILLHÖR RENAULTGRUPPEN och använder tekniska lösningar med bevisat hög prestanda 

och driftsäkerhet. Därför kan vi erbjuda en garanti på tre år eller 100 000 km samt fördelaktiga 

driftkostnader. Vissa av våra modeller bär också märkningen Dacia eco2. Dessa tillverkas i 

ISO 14 001-certi. erade fabriker och har motorer som släpper ut mindre än 140 g CO2/km 

(och mindre än 150 g CO2/km för 4x4-versionerna) eller drivs på etanol.
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