Dacia Sandero
Štýl, priestor
a odolnosť sú
konečne dostupné...

Skutočne veľkorysé!

Dacia

Dacia Sandero

Vaše očakávania nás inšpirujú
k hľadaniu inteligentných riešení.
Dacia ponúka jednoduché a inteligentné riešenia. Hľadáte dôvtip a vynaliezavosť za rozumnú cenu – tieto hodnoty sú nám vlastné. Naše rodinné a úžitkové vozidlá

Predná časť vozidla Dacia Sandero spája robustnosť
s dynamikou – výrazne profilované predné svetlomety,
svetlomety do hmly začlenené do predného nárazníka vo
farbe karosérie a široký otvor sania.
*Podľa verzie

2/3–1/3, sa batožinový priestor
prispôsobí všetkým Vašim prepravným
potrebám. A využiteľného priestoru
ponúka Dacia Sandero skutočne veľa –
batožinový priestor s objemom 320 l
je jedným z najväčších vo svojej
kategórii. Odolné a spoľahlivé vozidlo

Dacia Sandero bolo navrhnuté tak, aby
bolo schopné dlhodobo čeliť náročným
jazdným a klimatickým podmienkam.
Ponúkané motory sú mimoriadne
spoľahlivé a vy môžete cestovať
s bezstarostným pocitom. Dacia Sandero:
jednoduchý a inteligentný automobil.

V ľahko prístupnom batožinovom priestore s objemom
320 l možno prepravovať veľké množstvo batožiny
alebo objemných predmetov.

Na zadnom sedadle môžu pohodlne cestovať tri
dospelé osoby, prípadne je tu možné umiestniť až tri
detské sedačky – z toho dve krajné je možné pripevniť
aj pomocou úchytov ISOFIX.

sa vyznačujú svojou veľkorysosťou. Sú veľkorysé na priestor, ktorý ponúkajú cestujúcim a ich batožine. Sú veľkorysé aj na pomer cena / úžitková hodnota, ktorý
je stanovený tak, aby boli zaistené všetky potrebné funkcie bez zbytočného nadštandardu, ale taktiež bez kompromisov.
V oblasti bezpečnosti ponúkame know-how značky Renault. Ako značka skupiny Renault využívame pri vývoji našich vozidiel osvedčené a overené technické riešenia,
čo nám umožňuje poskytovať na naše vozidlá záruku počas 3 rokov a dosiahnuť veľmi atraktívne náklady na údržbu.
Môžete si dopriať ešte väčší komfort a predĺžiť si záruku na vozidlo o ďalšie dva alebo tri roky, až na celkových 6 rokov, alebo do najazdenia 100 000 km.
Dacia, to je dôvera a istota.

Obsahu tohto katalógu, jeho presnosti a aktuálnosti k dátumu jeho zadania do tlače sme venovali všetku našu starostlivosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série. V rámci politiky neustáleho zdokonaľovania svojich produktov
si Dacia vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať špecifikácie ako aj popisované a predstavované vozidlá. Tieto modifikácie budú v čo najkratšej lehote oznámené zmluvným partnerom Dacia. Podľa krajiny určenia sa verzie uvedené v tomto katalógu
môžu líšiť a niektorá výbava nemusí byť k dispozícii (základná, doplnková alebo príslušenstvo). Spojte sa, prosím, s najbližším zmluvným partnerom, ktorý vám poskytne aktuálne informácie o našich produktoch. Z technických a polygrafických dôvodov
sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente mierne odlišovať od skutočných farieb karosérií alebo materiálu vnútorného vybavenia. Všetky práva sú vyhradené. Obsah tejto publikácie podlieha autorským právam. Akékoľvek neoprávnené
používanie, hlavne neoprávnené použitie, reprodukcia celej publikácie alebo jej časti, prevedená akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault Slovensko spol. s r.o., je zakázaná.

www.dacia.sk

Grafické spracovanie Typo Trilabit, s.r.o. – realizácia Renault Slovensko, spol. s r. o. – Vytlačené na Slovensku – September 2010

Čo sa skrýva vo vnútri moderného
a dynamického vozidla Dacia Sandero?
Priestranný interiér, kde vzadu môžu
pohodlne cestovať tri dospelé osoby
a kde sklopením operadla zadného
sedadla, ktoré môže byť navyše podľa
zvolenej verzie aj delené v pomere

think big, pay little

Verzia

Access
Hlavné prvky základnej
výbavy
• Airbag vodiča
• ABS + AFU (asistenčný systém bŕzd)
• Elektronický imobilizér

• Lem prednej masky v čiernej farbe
• Predný/zadný nárazník vo farbe
karosérie
• Plechové disky kolies 15“ so
stredovými ochrannými krytmi
• Čierne vonkajšie spätné zrkadlá,
ovládané manuálne
• Vyhrievané zadné okno/zadný stierač
• Tónované sklá
• Čierne vonkajšie kľučky dverí
• Sklopné operadlo zadného sedadla
• Odkladacie vrecká v predných dverách
• Čalúnenie Ducas

• Príprava na rádio
• Tri trojbodové samonavíjacie
bezpečnostné pásy na zadných
sedadlách
• Výškovo nastaviteľné predné opierky
hlavy
• Tri zadné opierky hlavy
• Otáčkomer

Príslušenstvo

Farby karosérie
Štandardné farby (OV)

Metalické farby (TE)

2. Ťažné zariadenie
Zariadenie s elegantným designom bolo navrhnuté s ohľadom
na časté používanie. Guľu je možné ľahko demontovať a vozidlo
tak v okamihu dostane svoj pôvodný estetický vzhľad.
BIELA Glacier 369 (OV)

MODRÁ NAVY D42 (OV)

MODRÁ Electrique RNZ (TE)

Sivá platine D69 (TE)

Sivá basalte KNM (TE)
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4. Sada SUV
Spojler predného nárazníka, dynamický zadný nárazník
a lemovanie hmlových svetlometov prináša vozidlu jedinečný
vzhľad a vyváženosť. Prvky sady sú k dispozícii v čiernej
a sivej farbe.
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• Airbag spolujazdca s možnosťou
deaktivácie
• Bočné airbagy vpredu
• Metalická farba
MODRÁ minéral RNF (TE)

ČERVENÁ de feu B76 (TE)

1,2 16V 55 kW/75 k

Ambiance
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Rozmery

6. Zásterky
Predné a zadné zásterky poskytujú karosérii dokonalú ochranu
pred kamienkami, štrkom a blatom.

Hlavné prvky základnej
výbavy AMBIANCE = ACCESS +

krytmi celého disku
• Čalúnenie Plizz
• Airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie • Osvetlenie batožinového priestoru
• Funkcia recirkulácie vzduchu
• Posilňovač riadenia
• Prenosný popolník
• Elektricky ovládané predné okná
• Diaľkové centrálne zamykanie dverí
Výbava na želanie
• Výškovo nastaviteľné predné
• Disky kolies z ľahkej zliatiny 15“
bezpečnostné pásy
• Lem prednej masky vo farbe karosérie • Predné svetlomety do hmly
• Rádio CD MP3 2×15W s ovládáním
• Čierne bočné ochranné lišty
pod volantom
• Madlá v predných dverách
• Metalická farba
• Výškovo nastaviteľný volant
• Plechové disky kolies 15“ s okrasnými • Bočné airbagy vpredu

• Manuálna klimatizácia
• Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie
spätné zrkadlá vo farbe karosérie
• Predné svetlomety do hmly
• Palubný počítač
• Zadné sedadlo sklopné a delené
v pomere 2/3–1/3

• Chrómovaný lem prednej masky
• Bočné ochranné lišty vo farbe
karosérie
• Kľučky dverí vo farbe karosérie
• Dekoratívna lišta v obložení dverí
• Plechové disky kolies 15“
s okrasnými krytmi celého disku
• Čalúnené obloženie dverí
• Výškovo nastaviteľné sedadlo
vodiča s bedrovým nastavením
• Čalúnenie Tulasolo
• Vrecká na zadnej strane operadiel
predných sedadiel

7. Koberčeky Madrigal
Štyri na mieru navrhnuté velúrové koberčeky chránia podlahu
vozidla pred nečistotou a vlhkosťou a dokonale ladia
s pôvodným prevedením interiéru v tmavosivej farbe.
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8. Gumené koberčeky
Sada štyroch kusov koberčekov, ktoré dokonale kopírujú
tvar podlahy vozidla a sú určené na použitie v náročných
podmienkach (blato, sneh, piesok, vlhko).
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9. Parkovací asistent
Parkovací asistent, ktorý indikuje blízkosť prekážok za vaším
vozidlom zvukovými signálmi, uľahčuje parkovanie.
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10. Alarm
Alarm chráni vaše Sandero a všetky predmety vo vnútri vozidla
pred krádežou.

MOTORY
1,2 16V 55 kW/75 k
1,6 8V 62 kW/85 k
1,5 dCi 55 kW/75 k FAP

Informácie o kompletnej ponuke originálneho príslušenstva k vozidlu Sandero
získate u svojho predajcu Dacia.
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Hlavné prvky základnej
výbavy arctica = AMBIANCE +

5. Detská autosedačka
Model sedačky Duo Plus Isofix je určený deťom vo veku od
9 mesiacov do 4 rokov a používa sa v smere jazdy. Päťbodový
pás zaisťuje pevné držanie tela dieťaťa. Inštalácia je vďaka
úchytom Isofix jednoduchá, rýchla a spoľahlivá.

ČIERNA NACRÉ 676 (TE)

MOTOR

Verzia

Arctica

3. Stredová lakťová opierka
Nastaviteľnú lakťovú opierku môžete ľahko prispôsobiť vašej
pozícii pri riadení. Obsahuje taktiež praktický odkladací priestor.
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Sivá comète KNA (TE)

Výbava na želanie

ČERVENÁ passion 21D (OV)

Verzia

1. Strešné nosiče
Integrované oceľové nosiče perfektne ladia s designom vozidla,
ľahko sa inštalujú a je možné na ne pripevniť ďalšie výbavy
z ponuky príslušenstva: nosiče lyží, bicyklov, strešný box...

Výbava na želanie
• Disky kolies z ľahkej zliatiny 15“
• Rádio CD MP3 4×15W s ovládáním
pod volantom
• Metalická farba
• Bočné airbagy vpredu

MOTORY
1,2 16V 55 kW/75 k
1,6 8V 62 kW/85 k
1,5 dCi 55 kW/75 k FAP
1,5 dCi 65 kW/90 k FAP

OBJEM batožinového priestoru (dm3 podľa normy ISO)
Objem batožinového priestoru
So sklopeným zadným sedadlom

H

Pohotovostná výška

1534

320

K

Svetlá výška

155

1200

L

Priestor pre nohy vzadu

145

ROZMERY (mm)

M

Šírka v lakťoch vpredu

1414

A

Rázvor

2588

M1

Šírka v lakťoch vzadu

1425

B

Celková dĺžka

4020

N

Šírka ramien vpredu

1338
1400

C

Predný previs

781

N1

Šírka ramien vzadu

D

Zadný previs

651

P1

Vzdialenosť medzi sedákom a strechou vozidla na predných sedadlách

892

E

Predný rozchod

1480

P2

Vzdialenosť medzi sedákom a strechou vozidla na zadných sedadlách

878

F

Zadný rozchod

1469

Y2

Šírka medzi podbehmi kolies

G

Celková šírka bez/s vonkajšími zrkadlami

1746/1990

Z1

Dĺžka podlahy batožinového priestoru (od prahu k zadnému sedadlu)

1006
818

8

10

Spoľahlivosť
Model Dacia Sandero je sériovo
vybavený systémom ABS
s asistenčným systémom bŕzd
AFU, ktorý vozidlu zabezpečuje
optimálnu stabilitu a skracuje jeho
brzdnú dráhu.

Vozidlo Dacia Sandero je poháňané
spoľahlivými, osvedčenými
a úspornými motormi Renault
1,2 16V 55 kW/75 k,
1,6 8V 62 kW/85 k,
1,5 dCi 55 kW/75 k FAP
a 1,5 dCi 65 kW/90 k FAP.

