
Dacia Sandero 



Stil, geniş iç mekan 
ve sağlamlık, nihayet 
uygun fiyata...

Gerçekten cömert!
Dacia Sandero, modern ve dinamik 

hatlarının arkasında sizin için neler 

saklıyor? Cömert boyutlara sahip bir 

iç mekan. Üç yetişkin alabilen arka 

koltuk, yatırılabiliyor ve versiyonlara 

göre, 1/3-2/3 şeklinde katlanarak 

ihtiyaçlarınıza göre yükleme alanını 

büyütme imkanı sağlıyor. Hacim 

derseniz, Dacia Sandero’nun o konuda 

bir eksiği yok! 320 litrelik bagajı, 

kategorisinin en büyükleri arasında. 

Sağlam ve güvenilir bir otomobil olan 

Dacia Sandero, her zaman en zorlu yol 

ve iklim şartlarına dayanacak şekilde 

tasarlandı. En yüksek güvenilirlik 

standartlarına uygun Renault motorları 

huzur içinde sürüş sağlıyor. Dacia 

Sandero: yalın ve akılcı.

Dacia Sandero’da modern farlar, sis farlarını da içine 

alan kasa renginde tampon* ve geniş bir havalandırma 

ızgarası ile sağlamlık ve dinamizm bir araya getirildi.

Kullanımı kolay 320 l’lik bagaj, çok sayıda valiz veya 

hacimli eşyayı yerleştirme imkanı sağlıyor.

Arka bölüm üç adet gerçek koltuktan oluşuyor ve 

versiyonlara göre, 1/3-2/3 şeklinde yatırılarak,  

ihtiyaçlarınıza göre yükleme alanını büyütme imkanı 

sunuyor.

Dacia Sandero

* Versiyonlara göre.
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Modern ve yumuşak hatlı ön farlar, ön yüzün 

tasarımı ile mükemmel şekilde bütünleşiyor ve Dacia 

Sandero’ya karizmatik bakış kazandırıyor.

Kromlu kapı kolları,* Dacia Sandero’ya ayrıcalıklı bir 

görüntü kazandırıyor ve detaylara gösterilen özeni 

vurguluyor. 

15” alüminyum jantlar* opsiyonel olarak sunuluyor.

Dacia Sandero: Çarpıcı bir stil. Modern 

ön farları, ön yüzünün özgün ve 

dinamik dizaynını vurguluyor. Biraz 

daha aşağıda, kasa renginde tampon, 

sis farları* ve araca spor bir hava 

veren geniş bir hava girişi ızgarası 

içeriyor. Dacia Sandero’nun göz alıcı 

stili, enerji ile sağlamlık arasında denge 

sağlıyor. Kasa yanlarındaki ters dalga 

biçimindeki hatlar Sandero’nun sağlam 

ve özenli tasarımının göstergesidir.

Modern

* Versiyonlara göre.
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Çarpıcı
           stil
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Güvenli 
yolculuklar 

için.
Dacia Sandero’nun dayanıklılığına, yol ve 

iklim şartları ne olursa olsun her zaman 

güvenebilirsiniz. Sağlamlık ve kaliteleri 

nedeniyle seçilmiş olan benzinli ve dizel 

motorlar, bakım masraflarınızı düşürüyor. 

Ekonomik ve çevreci LPG’li motor, uzun 

menzil ve çok yönlü kullanım olanağı 

sağlıyor. Dacia, bu güvenilirlik sayesinde, 

Sandero’da 3 yıl garanti sunuyor.* 

Güvenliğiniz, önceliğimizdir.

Renault’nun uzmanlığından yararlanan 

Dacia Sandero, aktif ve pasif güvenlikte 

yüksek performanslı çözümlerle size etkin bir 

koruma sağlıyor. 

Güvenle seyahat etmeniz için.

* 3 yıl veya 100.000 km. garanti

(hangisi önce dolarsa).

Sağlam

1.2lt 16V benzinli ve LPG, 1.5dci 70 bg dizel motorlar 

Dacia’nın marka olarak düşük kullanım maliyeti, 

kusursuz sağlamlık ve gerçek bakım kolaylıkları 

sunan motorlar kullanma vaadini mükemmel  şekilde 

yerine getiriyor. Bu motorlar, düşük devirlerden 

itibaren kullanılabilen yüksek torklarıyla kendilerini 

gösteriyorlar. 
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Dacia Sandero’da üç arka koltukta, kafalıklar* ve 

3 noktalı emniyet kemerleri ile azami düzeyde 

güvenlik sağlanıyor. Ön koltuklarda da, arkadan darbe 

durumunda riskleri sınırlayacak şekilde tasarlanan 

kafalıklar bulunuyor.

Dacia Sandero’da, sürücü hava yastığı standarttır. 

Opsiyonel olarak ön yolcu hava yastığı sunulmaktadır.

Dacia Sandero’nun fren sistemi özel bir çalışmaya 

konu oldu. Son nesil ABS Bosch 8.1 sistemine, EBV 

elektronik fren dağıtıcı ve acil fren yardımı (Dacia 

gamında bir yenilik) sistemlerine sahip olan Dacia 

Sandero kısa mesafede ve virajda fren yaparken 

büyük bir denge sergiliyor.

* Opsiyonel veya versiyona göre.
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Généreux

Otomobilinize hoş geldiniz.

Cömert
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Dacia Sandero, son derece cömert bir 

iç mekana sahip. Üç yetişkin gerek 

yükseklik gerekse genişlik bakımından 

yaşam alanının olağanüstü cömert 

boyutlarından yararlanarak arkada 

rahatça oturabilirler. Bütün yolcular, 

klima* sisteminin sağladığı konfordan 

yararlanır. Dacia Sandero’nun kapıları 

gerek aile bireylerine gerekse 

arkadaşlara her zaman açık!

Sürücü koltuğunda, sıra dışı bir görüş alanı, 

direksiyon altında ergonomik kumandalar, yüksekliği 

ayarlanabilen* bir sürücü koltuğu vardır.

Ön koltuk sırtlıklarının arkasındaki cepler* pratik bir 

yerleştirme olanağı sunuyor.

Yolcuların konforu için, arka koltukların boyutları, 

gerek yükseklik gerekse genişlik bakımından sınıfının 

en üst düzeyindedir.

Optimum modülerlik: Arka koltuk yatırılınca, 1200 

litrelik bir yükleme alanı oluşturuluyor !

Arkada oturmak için bir koltuğun kalmasını 

istiyorsanız, koltuk sırtlığının sadece bir kısmını* 

yatırmak da mümkündür.

320 litrelik bagaj hacmi olağanüstü bir yerleştirme 

alanı sunuyor.

* Versiyonlara göre veya opsiyonel
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Ambiance Versiyonunda 
mevcut motor seçenekleri:

1.2 16V 75bg, 
1.2 16V 75bg LPG, 
1.5dci 70 bg

• ABS (Anti Blokaj fren sistemi) 
(dizel hariç)  
• Sürücü hava yastığı 
• Gövde rengi çıtalı ön panjur 
• Gövde rengi ön/arka tampon
• Siyah yan koruma bantları
• 15” sac jant ve jant kapağı
• Rezistanslı arka cam
• Renkli camlar
• İmmobilizer
• 3 noktadan bağlantılı 
yüksekliği ayarlanabilir ön 
emniyet kemerleri
• 3 noktadan bağlantılı 3 arka 
emniyet kemeri
• 2 adet yükseklik ayarlı ön 
kafalık
• 1/1 yatırılabilir arka koltuk
• Farlar açık ikaz sesi
• Hidrolik direksiyon
• Uzaktan kumandalı merkezi 
kilit
• Portatif küllük
• Bagaj aydınlatma
• Radyo ön hazırlık
• Elektrikli ön camlar

OPSiYOn VE OPSiYOn 
PAKEtLERi:
• Metalik renk
• Konfor paketi : Klima + radyo 
CD 2X15W
• Güvenlik paketi (sadece 
dizel versiyonlarda): ABS (Anti 
Blokaj fren sistemi) + ön yolcu 
hava yastığı + 3 adet yükseklik 
ayarlı arka kafalık
• Stil paketi : Sis farı + 
Alüminyum jant

Ambiance
Versiyon
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Blackline Versiyonunda 
mevcut motor seçenekleri:

1.2 16V 75bg, 
1.5dci 70 bg

• 15” alüminyum jant
• Metalik boya
• Gövde rengi dış kapı kolları
• Gövde rengi dış dikiz aynaları 
• Gövde rengi yan koruma 
bantları
• Kromaj çıtalı ön panjur
• Yüksekliği ayarlanabilir 3 
adet kafalık
• 6 fonksiyonlu yol bilgisayarı
• Kapı açık ikaz lambası
• Sis farları
• Elektrikli ve buz çözücülü dış 
dikiz aynaları
• Klima
• Azalarak sönen iç aydınlatma
• Okuma lambası, torpido gözü 
aydınlatma lambası
• Yüksekliği ayarlanabilir 
direksiyon
• Alüminyum görünümlü sayaç 
çerçeveleri
• Parlak gri-bej renkli iç 
kapı kolları, arka konsol ve 
havalandırma ızgaraları 
çerçeveleri
• Ön koltuk sırtlarında cep
• Konsol altı eşya gözü
• Radyo CD MP3, 4x15W
• Yükseklik ayarlı sürücü 
koltuğu
• Arka sırada 1/3 2/3 
yatırılabilir koltuk sırtlığı

OPSiYOn VE OPSiYOn 
PAKEtLERi:
• Güvenlik paketi (sadece 
dizel versiyonlarda): ABS (Anti 
Blokaj fren sistemi) + ön yolcu 
hava yastığı 

Blackline
Versiyon
BLACKLInE = AMBIAnCE +
EK DOnAnIMLARI
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 MOtOR 1.2 16V 1.2 16V LPG 1.5 dCi 
Vites kutusu Mekanik Mekanik Mekanik
 Egzoz emisyon normu Euro V Euro V Euro IV
 Kişi sayısı 5 5 5
 MOtOR  tiPi   
 Motor tipi D4F D4F  K9K
 Silindir hacmi (cm3) 1149 1149  1461
 Çap x Strok (mm) 69 x 76,8 69 x 76,8 76 x 80,5
 Silindir adedi 4 4 4
 Sıkıştırma oranı 9.8 9.8 17.6
 Subap adedi 16 16 8
 Maksimum güç kW CEE (bg) 55 (75) 53 (72) 50 (70)
 Maksimum güç devri (dev/dak) 5 500 5 500 4 000
 Maksi tork Nm CEE (m.kg) 107 107 160
 Maksimum tork devri 4250 4250 1700
 Enjeksiyon tipi   Common Rail 
  Çok noktalı Çok noktalı Turbo Direkt 
    Enjection
 Yakıt Kurşunsuz Benzin Kurşunsuz Benzin/LPG Dizel
 Katalizör S S S
 VitES KUtUSU   
 Tip JH3 JH3 JH3
 Vites sayısı 5 5 5
 DiREKSiYOn   
 Dönüş çapı (m)  10.5
 Direksiyon turu (manuel / hidrolik)  4,6 / 3,2 
 ÇEKiŞ   
 Ön takım  Pseudo-McPherson tip üçgen salıncaklı
 Arka takım  Esnek profilli ve planlı tasarımlı - helezon yaylı H tipi dingil
 JAnt VE LAStiKLER   
 Jantlar (“)  15”
 Ön/arka lastikler  185/65 R 15

 FREn SiStEMi 
 Fren devresi  Çapraz
 A.B.S. Bosch 8.1  Standart
 Elektronik fren dağılımı  Standart
 Ön : diskler (mm.)  259
 Arka  kampana fren  8” 
 PERFORMAnS   
 Maximum hız (km/h) 161 161 157
 0 - 100 km/s hızlanma (sn) 13.6 14.5 15.0
 AERODinAMiK    
 Cx 0.35 0.35 0.36
 CEE n° 99/100 normlarında tÜKEtiM ( l/100 km)   
 CO2 (g/km) 135 139 (benzin)/122 (LPG) 120
 Şehir içi 7.6 8,50 (benzin)/10,2 (LPG) 5
 Şehir dışı 4.9 5,1 (benzin)/6,5 (LPG) 4.3
 Ortalama 5.9 6,0 (benzin)/7,6 (LPG) 4.5
 KAPASitE   
 Yakıt deposu (l) 50 50 (benzin)/34 (LPG) 50
 AĞIRLIK (kg)   
 Boş ağırlık 975 1067 1090
 Maksimum yükleme  1470 1545 1545
 Seyir ağırlık  2300 2300 2400
 Maksimum römork çekme kapasitesi (frenli römork) 1100 1050 1100
 Maksimum römork çekme kapasitesi (frensiz römork) 525 570 580

Motor özellikleri
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 DIŞ GÖRÜnÜŞ    Ambiance Blackline  
    
 Yan koruma bantları  S - 
 15’’ saç jant  S -
 15’’ jant kapağı  S -
 15’’ alüminyum jant  OP S
 Kapı eşiği giydirmesi  - S
 Metalik boya  O S
 Gövde rengi dış kapı kolları  - S
 Gövde rengi ön/arka tampon  S S 
 Bagaj kapağında Blackline logosu  - S
 Gövde rengi dış dikiz aynaları  - S
 Gövde rengi üst çıtalı ön panjur  S -
 Kromaj çıtalı ön panjur    - S
 Gövde rengi yan koruma bantları  - S 
 Siyah renkli far çerçeveleri  - S
 AKtiF VE PASiF GÜVEnLiK  
 Sürücü hava yastığı  S S
 Manuel olarak devreden çıkarılabilen ön yolcu hava yastığı  OP OP
 2 adet yükseklik ayarlı ön kafalık   S S
 3 noktadan bağlantılı yüksekliği ayarlanabilir ön emniyet kemerleri  S S 
 3 noktadan bağlantılı 3 arka emniyet kemeri   S S
 Arka sıra koltuğunda yüksekliği ayarlanabilir 3 adet kafalık   OP S
 Arka sırada yan koltuklarda çocuk koltuğu için Isofix bağlantı sistemi  S S
 ABS benzinli/dizel  S/OP S/OP
 OtOMOBiLin KORUnMASI  
 Immobilizer  S S
 SÜRÜŞ VE KOntROL DOnAnIMLARI  
 Hidrolik direksiyon  S S
 6 fonksiyonlu yol bilgisayarı: Genel  km sayacı, günlük km sayacı, kullanılan yakıt,                                                        - S                                                                                             
ortalama tüketim, tahmini menzil,   
 Kapı açık ikaz lambası  - S
 Farlar açık ikaz sesi  S S
 GÖRÜŞ  
 Sis farları  OP S
 Rezistanslı arka cam      S S
 İçerden manuel olarak ayarlanan dış dikiz aynaları    S -
 Elektrikli ve buz çözücülü dış dikiz aynaları  - S
 Arka cam sileceği  S S
 ISItMA-HAVALAnDIRMA  
 Hava devir daimi   S S
 Klima   OP S
 4 hızlı ısıtma ve havalandırma sistemi   S S
 KOnFOR  
 Uzaktan kumandalı merkezi kilit   S S
 Elektrikli ön camlar   S S
 Azalarak sönen iç aydınlatma  - S
 Renkli camlar  S S
 Çakmak  S S
 Portatif küllük  S S
 Okuma lambası  - S
 Aynalı yolcu güneşliği  S S
 Yüksekliği ayarlanabilir direksiyon  - S
 Bagaj aydınlatma lambası   S S
 Torpido gözü aydınlatma lambası  - S
 iÇ GÖRÜnÜŞ  
 Alüminyum görünümlü sayaç çerçeveleri  - S
 Parlak gri-bej renkli iç kapı kolları  - S
 Parlak gri-bej renkli orta konsol  - S
 Parlak gri-bej renkli havalandırma ızgaraları çerçeveleri  - S
 Blackline tipi özel koltuk döşemesi  - S
 Gri renkli orta konsol  S -
 EŞYA GÖZLERi  
 Torpido gözü (8 litre)  S S
 Ön kapı içi cepleri    S S
 Ön koltuk içlerinde cep  - S
 Konsol altı eşya gözü  - S
 Ön ve arka orta konsol üzerinde meşrubat kutusu koyma yeri  S S
 MÜZiK SiStEMi  
 Radyo ön donanımı  S S
 Radyo CD, 2x15W  OP -
 Radyo CD MP3, 4x15W  - S
 KOLtUKLAR  
 Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu  - S
 Arka sırada 1/1 yatırılabilir koltuk sırtlığı  S -
 Arka sırada 1/3 2/3 yatırılabilir koltuk sırtlığı  - S

Donanımlar ve opsiyonlar

S :  Standart
O :  Opsiyon
OP : Opsiyon Paketi
- :  Mevcut değil

Ambiance versiyonunda mevcut opsiyon paketleri
Konfor paketi: Klima + Radyo CD 2x15W
Stil Paketi: Sis farı + Alüminyum jant
Güvenlik Paketi - Dizel: ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi) ve acil fren yardımı + 
Ön yolcu hava yastığı + 3 adet arka kafalık

Ambiance versiyonu motor seçenekleri:
1.2 16V 75 bg, 
1.2 16V 75 bg LPG, 
1.5 dCi 70 bg

Blackline versiyonu motor seçenekleri:
1.2 16V 75 bg, 
1.5 dCi 70 bg



PLATİN GRİ (D69)BEYAz (369)

ATLANTİK MAVİ (RNA) ATEŞ KIRMIzI (B76)

BAzALT GRİ (KNM)

ELMAS MAVİ (RNF)

FÜME (KNA)ŞİMŞEK MAVİ (RNz)

Renkler
Opak renkler  Metalik renkler

Boyutlar

ÖLÇÜLÜ RESİM (mm)

A Dingil aralığı 2588

B Toplam uzunluk 4020

C Ön aks-tampon arası mesafe 781

D Arka aks-tampon arası mesafe 651

E Ön tekerlek izi 1480

F Arka tekerlek izi 1469

G Dikiz aynaları hariç/dahil toplam genişlik 1746/1990

H Yükseklik 1534

K Yüklü halde yerden yükseklik 155

M Ön dirsek genişliği 1414

M1 Arka dirsek genişliği 1425

BAGAJ HACMİ (dm3 ISO standardı)

Bagaj hacmi 320

Arka koltuk katlanmış olarak 1200
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1. tAVAn BARLARI 
Otomobilin dizaynıyla mükemmel uyumlu çelik 
entegre tavan barlarının takılması kolaydır ve 
kayak taşıyıcı, bisiklet taşıyıcı, port-bagaj vs. 
gibi çeşitli taşıma aksesuarlarının montajına 
imkan verirler. 

2. ÇEKi DEMiRi
CE belgeli çeki demirleri karavan, bisiklet veya 
kayak taşıyıcı ve 1100 kg’a kadar römork 
taşımanıza imkan tanır.

3. ARKA RÜZGARLIK 
Sandero’nuzun dizaynına sportiflik bir hava 
katmak istiyorsanız, arka rüzgarlık tam size 
göre

4-5. SUV LIGHt Kit
Suv light kit; ön koruma, arka koruma ve sis 
far çerçevesinden oluşan ve Sanderoya daha 
farklı bir hava katabileceğiniz bir aksesuar 
kitidir. Sanderonuzu komple bir SUV kite 
dönüştürmek isterseniz yan marşpiye ve sis 
far ızgarası ekleyerek mükemmel görünüşe 
ulaşabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, gümüş gri 
veya pütürlü siyah versiyon olarak mevcuttur.

6. KAPI EŞiĞi
Sandero’nuzun kapı eşiğini estetik bir şekilde 
korumak için idealdir.

7. PASPAS
Renault’ya özel tasarlanmış, araca özel kesimli 
ve sürücü tarafındaki kaymayı önleyen orijinal 
sabitlemeler ile uyumlu orijinal paspas.

8. ÖnKOL DAYAnAĞI 
Sürüş konumunuza uyum sağlamak 
üzere eğimi ayarlanabilen orta dirseklik 
aynı zamanda pratik bir çekmece alanı 
yaratmaktadır.

9. BAGAJ DiBi FiLESi
Eşyaların bagaj zeminine iyice 
bağlanmasını, böylece seyahat sırasında yer 
değiştirmelerinin önlenmesini sağlar. Aracın 
orijinal bağlantı yerlerine sabitlenir. 

10. ÇOCUK KOLtUĞU
9 ay ile 4 yaş arası çocuklar için olan Duo 
artı Isofix modeli, sadece yüzü yola bakacak 
şekilde kullanılır. 5 noktalı emniyet kemeri 
çocuğunuzun koltuğa çok sağlam şekilde 
bağlanmasını sağlar. Isofix kancalı kilitleme 
sistemi sayesinde montajı çok kolaydır.

11. BLUEtOOtH’LU tELEFOn Kiti*:
Araç telefon kitleri ile aracınızda 
konuşmalarınızı ellerinizi kullanmadan 
yapabilir, güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
*Emniyetli bir telefon görüşmesi için, aracın durdurulması 
tavsiye edilmektedir.
 

Bütün Sandero aksesuar gamı ile tanışmak için, yetkili 
satıcınıza başvurunuz.

     Aksesuar
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www.dacia.com.tr

 Dacia
 Beklentilerinizi paylaşmak, 
bize akılcı fikirler veriyor.

Bu yayının içeriğinin basım tarihinde hatasız ve güncel olması için gereken her şey yapılmıştır. Bu belge, seri üretim öncesi ve prototip araçlardan yola çıkılarak hazırlanmıştır. DACIA, ürünlerini sürekli iyileştirme politikası 
çerçevesinde, burada tarif edilen ve sunulan teknik özelliklerde ve araçlarda ve aksesuarlarda her an değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler, en kısa sürede DACIA bayilerine bildirilmektedir. Satış yapıldığı ülkeye 
bağlı olarak versiyonlar arasında farklılıklar olabilir; bazı donanımlar mevcut olmayabilir (standart, opsiyon veya aksesuar olarak). En son bilgileri almak için DACIA markasının yakınınızda bulunan bir temsilcisine başvurmanızı 
rica ederiz. Baskı konusundaki teknik sınırlamalardan dolayı, işbu belgede yayınlanan renkler, aracın boyasının veya iç dolgu malzemelerinin gerçek renklerinden bir parça farklı olabilir. Bütün hakları saklıdır. Her ne şekilde ve 
her ne vasıta ile olursa olsun işbu bu yayının ne tamamı ne de herhangi bir kısmı DACIA’nın önceden yazılı izni alınmadan çoğaltılamaz.

Dacia ile aranızda her şey yalın ve akılcı. Siz zekice çözümleri seviyorsunuz ve aldığınız şeyin hakkı neyse onu ödemek 

istiyorsunuz. Bunlar, bizim de değerlerimiz.

Aile tipi binek modellerimiz, ticari araçlarımız gibi, cömertlikleriyle ön plana çıkıyorlar. Yolcuların, eşyalarının ve 

bagajlarının taşınması için mevcut olan yaşam alanlarında cömertlik. Size bütün gerekli donanımları herhangi bir 

lüzumsuz fazlalık olmadan ama aynı zamanda ödün de vermeden sunmak için hesaplanmış fiyat/donanım oranlarında 

cömertlik. Çünkü, konfor ve güvenlik alanlarında, sizin de Renault teknolojisi, deneyim ve bilgi birikiminden yararlanmanızı 

arzu ediyoruz.

Bir Renault grubu markası olarak, araçlarımızı etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmış teknik çözümlere dayanarak 

tasarlıyoruz. Bu sayede, müşterilerimize 3 yıl garanti ve özellikle avantajlı kullanım maliyetleri sunabiliyoruz.

Dacia’yı seçtiğinizde, güveni tercih edersiniz.
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