
Dacia Sandero



Kaj se skriva za sodobnimi in dinamičnimi linijami Dacie Sandera? Najprej je tu prostorna notranjost. Zadaj

lahko udobno sedijo 3 potniki, zadnja klop je preklopna in glede na različice deljiva 1/3-2/3 za večji prtljažni

prostor glede na vaše potrebe. Prostornost je potrebno izpostaviti na splošno! S prostornino 320 litrov je to

največji prtljažnik v svojem razredu. Dacia Sandero je robusten in zanesljiv. Zasnovali smo ga, da trajno kljubuje

najzahtevnejšim razmeram in podnebnim pogojem. Njegova motorna ponudba izpolnjuje najboljše standarde

zanesljivosti in pomirjenosti med vožnjo. Dacia Sandero je inteligentno vozilo.

Stil, prostornost in robustnost

so končno
na dosegu roke...







Vpadljiva oblika. Sprednji profi lirani žarometi poudarjajo izrazen in dinamičen značaj. Spodnji del

prednje maske je v barvi karoserije, z meglenkami* in z veliko mrežo zračne lopute. Vse skupaj daje

vozilu športni pridih. Sandero uteleša ravnovesje med energijo in robustnostjo.

Stil
ki vzbuja pozornost

*Glede na nivo opreme



Brezskrbnost na 

potovanju

Dacia Sandero ima Renaultov dizelski motor 

(1,5 dci 75 KM), ki zagotavlja vrhunsko delovanje in

nizko porabo goriva ter izpust CO
2
. Sandero dCi se

uvršča med najbolj ekonomična vozila na tržišču.

Da bi dosegli kar največjo mero varnosti, smo

zadnje sedeže v Dacii Sandero opremili z nasloni

za glavo ter 3-točkovnimi varnostnimi pasovi.

Prednji sedeži so opremljeni z nasloni za glavo,

ki v primeru nesreče, ublažijo udarec od zadaj.

Dacia Sandero lahko opremite s 4 varnostnimi blazinami,

glede na verzijo. Prednji sedeži so lahko opremljeni s

stranskimi varnostnimi blazinami (za glavo in prsni koš).

Pri avtomobilu Sandero smo bili še posebej pozorni

na zavorni sistem. Sandero je serijsko opremljen

s sistemom ABS Bosch 8.1 zadnje generacije, s

sistemom za porazdelitev zavorne sile EBV in s

sistemom za zaviranje v sili (novost pri vozilih

Dacia). Zato se je zavorna pot pri Sanderu zmanjšala,

povečala pa stabilnost pri zaviranju v ovinkih.

Sandero je zelo zanesljiv avto. Na njegovo vzdržljivost lahko vedno

računate, ne glede na vrsto cestišča in podnebne razmere. Robustni

in kakovostni bencinski motor 1.2 16V vam zagotavlja

nizke vzdrževalne stroške. Zaradi te zanesljivosti ima Sandero

triletno garancijo*. Vaša varnost je za nas prednostna naloga.

Sandero je bil deležen Renaultovega strokovnega znanja, ki smo

ga vgradili v njegovo aktivno in pasivno varnost. Tako so potniki

optimalno zaščiteni in lahko potujejo popolnoma brez skrbi.

* Garancija za 3 leta ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. 

LETA
GARANCIJE
OZ. 100 000 km





Dacia Sandero je glede notranjosti zelo velikodušen avto.

Voznikovo mesto nudi izjemno preglednost, ročice so

ergonomske, sedež nastavljiv po višini. Zadaj se lahko udobno

namestijo trije potniki, ki imajo prostora na pretek, tako v višino

kot v širino. Dacia Sandero je avtomobil, ki se prilagaja vašim

potrebam: ima prtljažnik v velikosti 320l, ko pa  zložite zadnjo 

klop, pridobite prtljažnik v velikosti 1200l. Vsi potniki bodo 

uživali v udobju, tudi zaradi klimatske naprave*. Družina in 

prijatelji so vedno dobrodošli na krovu Dacie Sandera!

*Glede na nivo opreme.

Udobna
notranjost





Dimenzije

PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA (dm3 norma ISO)
Pri zložljivi klopi 320
Zložena poklopna zadnja klop 1200

DIMENZIJE (mm)
A Medosna razdalja 2588
B Zunanja dolžina 4020
C Previs spredaj 781
D Previs zadaj 651
E Kolotek spredaj 1480
F Kolotek zadaj 1469
G Zunanja širina brez/z zunanjimi ogledali 1746/1990
H Višina praznega vozila 1534
K Odmik od tal naloženega vozila 155
L Prostor za kolena zadaj 145
M Širina pri komolcih spredaj 1414
M1 Širina pri komolcih zadaj 1425
N Notranja širina strehe spredaj 1388
N1 Notranja širina strehe zadaj 1400
P1 Razdalja med sedalom in streho na sprednjih sedežih 892
P2 Razdalja med sedalom in streho na zadnjih sedežih 878
Y2 Notranja širina med blatniškimi koši 1006
Z1 Nakladalna dolžina (od prtljažnika do zadnje zložene klopi) 818

BLANC GLACIER 369 (OV) BLEU MARINE D42 (OV)

NOIR 676 (TE)

ROUGE PASSION 21D (OV) GRIS BASALTE KNM (TE)

ROUGE DE FEU B76 (TE)GRIS COMÈTE KNA (TE) BLEU MINÉRAL RNF (TE)

GRIS PLATINE D69 (TE)

BLEU ELECTRIQUE RNZ (TE)

(OV): Enoslojne barve (TE): Kovinske barve

Barve

Dacia Sandero  ustreza naslednjim 3 kriterijem: 

  vozila so proizvedena v tovarni s certifi katom ISO 14001, ki manj 

obremenjuje okolje;

  vozila z izpustom CO
2
 nižjim od 120 g/km oz. vozila na biogoriva;

 več kot 7% plastičnih delov vozila je narejeno iz predhodno 

reciklirane plastike.

Z oznako Dacia  znamka dokazuje svojo angažiranost tekom 

celotnega življenjskega cikla vozila.
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1. STREŠNI NOSILCI
Vgrajena jeklena nosilca za strešni prtljažnik se lepo ujemata z obliko vozila in
se preprosto namestita. Nanju pa lahko montirate različne
nosilce za smuči, kolesa ali strešni prtljažnik.
Kat.št.: 77 11 427 419

2. VLEČNA KLJUKA 
Prilagojena je za intenzivno uporabo. Elegantna oblika in možna demontaža
vlečnega priključka ohranjata estetiko vozila. Na voljo je več tipov vlečnih kljuk.
Kat.št.: 77 11 419 409 (podaljšana) / 77 11 454 078 (lokalna)

3. STREŠNI SPOJLER
Če želite dati vašemu Sanderu športni pridih, si privoščite aerodinamičen spojler. 
Kat.št.: 77 11 425 361

4-5. KOMPLET ŠPORTNEGA TERENCA
Ta komplet vsebuje srednji odbijač spredaj, zaščite meglenk, mreže meglenk
in zadnji odbijač, ki dajejo vozilu zelo dinamičen videz, obrobe pragov pa
videz uravnoteženosti. Lahko izbirate med: srebrno sivo barvo, barvo vozila
ali barvo črnega zrnatega karbona.
Kat.št.: 77 11 425 358 (prednja, zadnja obloga, obrobe meglenk; srebrna)

77 11 425 360 (prednja, zadnja obloga, obrobe meglenk; črna)

6.  TEPIHI MADRIGAL
4-delna preproga po meri z obrobo iz velurja za zaščito pred obrabo in vlago.
Prilega se originalni opremi v barvi gris foncé.
Kat.št.: 60 01 998 289

7. GUMIJASTI TEPIHI
4-delna preproga po meri za najzahtevnejšo uporabo (blato, pesek, sneg, vlaga).
Kat.št.: 60 01 998 287

8. PRAG VRAT
Idealen za zaščito praga pri vstopanju v vaš Sandero.
Kat.št.: 82 00 828 007 (prednji, 1 kos)

9. NASLON ZA ROKE 
Osrednji naslon spredaj je nastavljiv po naklonu in se prilagaja voznikovemu položaju 
med vožnjo. Poleg tega pa ga lahko uporabljate tudi kot priročno odlagalno mesto.
Kat.št.: 60 01 998 148 (siva) / 60 01 998 264 (črna)

10. KORITO S POKROVOM
Priročen in domiseln za optimalno odlaganje vaših predmetov. Je vodotesen in
ločen od preostalega prtljažnega prostora. 
Kat.št.: 60 01 998 293

11. MREŽA NA DNU PRTLJAŽNIKA
Omogoča pritrditev predmetov na dno prtljažnika, kar preprečuje premikanje
med prevozom. Pritrdi se na originalna pritrdišča vozila.
Kat.št.: 60 01 998 286

12. OTROŠKI SEDEŽ
Model Duo plus Isofix je namenjen otrokom, starosti od 9 mesecev do 4 let in
se namesti samo v smeri vožnje. Pettočkovni varnostni pas zagotavlja dobro
varnost vašega otroka. Sistem zaklepanja pritrdišč Isofix omogoča enostavno
namestitev sedeža. 
Kat.št.: 77 11 423 381

13. GARMIN NUVI 2200CE
Vsebuje zemljevid Evrope s 42 državami, ekran na dotik v velikosti 10,9 cm, z
vgrajenimi radarskimi postajami. Dobavi se s samolepilno ploščico, ki se pritrdi
na armaturno ploščo.
Kat.št.: 77 11 454 811

14.  KOMPLET ZA PROSTOROČNO TELEFONIRANJE 
BLUETOOTH® PARROT MKI9100

Z ekranom iz tekočih kristalov, z brezžičnim daljinjskim upravljalcem, mikrofonom, 
avtomatsko sinhronizacijo in glasovnim prepoznavanjem. Ekran prikazuje imenik in 
ime klicatelja. Dobavlja se s posebnim kablom, ki je prilagodljiv vsem virom glasbe: 
iPod, iPhone, USB ključ, čitalec MP3.
Kat.št.: 77 11 454 166

15. AVTORADIO SONY CDX – GT26 
Avtoradio Sony CDX – GT26 s CD-jem ima na prednji strani pomožni vhod, tako da 
lahko poslušate tudi vašo najljubšo glasbo z MP3 čitalca.
Kat.št.: 77 11 454 933

Več o dodatni opremi za Sandero boste izvedeli pri vašem
pooblaščenemu prodajalcu.Dodatna oprema
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Naredili smo vse, da bi vsebina te tiskovine pri tiskanju ohranila verodostojnost. Ta dokument smo izdelali na podlagi predserije. V okviru politike stalnega napredka si DACIA pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifi kacije vozila in dodatne opreme. O teh modifi kacijah bomo redno obveščali
pooblaščene prodajalce DACIE. Glede na državo prodaje se lahko različice in ponudba opreme razlikujejo (serijsko, doplačilo ali dodatna oprema). Za najnovejše informacije se obrnite na zastopnika znamke DACIA. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tem dokumentu rahlo odstopajo od dejanskih
barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice pridržane.

* Kar se zgodi prej.

 Dacia
Tak avto po tako dostopni ceni?
Se šalite?
NE. PRAV NASPROTNO. V Daciji smo bili prvi, ki smo razmišljali o ugodnem avtomobilu, ki je 

lahko privlačen, zanesliv in kakovosten. In nekaj nam pravi, da smo imeli prav... Izkazalo se je, da 

so naši modeli zanesljivi in robustni. Najnovejši Daciini modeli so izzvali pravo presenečenje s 

svojo prepoznavno obliko, ki viša vrednost avtomobilu. Še več, Daciini modeli so prostorni, zato 

širokogrudno sprejmejo vsakega potnika in njegovo prtljago. Ta uspeh pa je posledica preproste 

ugotovitve: lahko imamo radi avtomobile in jih potrebujemo, ampak nam zato vseeno ni treba 

zanje odšteti celega premoženja. 

DACIA, ZNAMKA SKUPINE RENAULT. Pri snovanju naših vozil se opiramo na tehnične rešitve , ki so že 

priznane po učinkovitosti in zanesljivosti. Zato našim kupcem ponujamo 3-letno jamstvo in ugodne 

stroške uporabe! Da bi tudi navzven pokazali našo skrb za okolje, smo razvili oznako Dacia eco2. Vozila 

znamke Dacia so proizvedena v tovarnah s certifi katom ISO 14 001, 85% vozila se lahko reciklira, 

vgrajeni dizelski motorji pa imajo emisijo CO
2
 manjšo od 120g/km*. To je še eno naše prepričanje: 

naša skrb do okolja ne sme biti odvisna od cene.

*V ponudbi vozil 4x4, ima Dacia tudi motor dCi 110, ki je glede izpusta CO
2
, z manj kot 150g/km, med najboljšimi na tržišču.

LETA
GARANCIJE
OZ. 100 000 km


