
Verze Stepway

Palubní deska verze Stepway s příplatkovým multimediálním systémem Media Nav Evolution a dotykovou 7“ obrazovkou, 
tempomatem s omezovačem rychlosti.

Sedadla se speciálním čaluněním Stepway.

Dacia Sandero

www.dacia.cz

 Dacia

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. V rámci politiky trvalého zdokonalování produktů značky DACIA si společnost Renault Česká republika, a.s. vyhrazuje právo kdykoli modifikovat specifikace i popisovaná a představovaná vozidla. Jednotlivé 
verze se mohou lišit, některé prvky výbavy nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Některé prvky volitelné výbavy se mohou vylučovat nebo být mezi sebou propojené. Fotografie v této publikaci nemusí přesně odpovídat popisu verze nabízené na českém trhu. Z technických 
a polygrafických důvodů se mohou barvy reprodukované v této publikaci mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení.  Spojte se, prosím, se svým dealerem DACIA aby Vám poskytl aktuální  informace. Obsah této publikace používá ochrany podle autorského práva. Jakékoli 
neoprávněné nakládání (zejména užití, reprodukce celé nebo části publikace provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, bez předem uděleného písemného svolení společnosti Renault Česká republika, a.s.) je zakázáno a podléhá sankcím v souladu s platnou právní úpravou. Tato publikace není 
obchodní nabídkou ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku.  Smluvní záruka DACIA 3 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) je záruka poskytovaná na nová vozidla DACIA a jejíž konkrétní rozsah a krytí je uvedeno v Záručních podmínkách, které tvoří nedílnou součást objednávky nového vozidla DACIA.

* V závislosti na tom, které kritérium je splněno jako první. 02-2016-R2905

Spolehlivý, všestranný, praktický 
a přístupný vůz!
Modely Dacia mají od samého počátku v genech 

ověřená a spolehlivá technologická řešení, která 

vycházejí z bohatých zkušeností skupiny RENAULT. 

Robustnost a spolehlivost vozů Dacia je všeobec-

ně uznávaná zákazníky i nezávislými organiza-

cemi. Vysoká kvalita vozů Dacia je založena na 

ověřených technologiích a řešeních a na udržo-

vání nejvyšších standardů v oblasti požadavků na 

kvalitu. Mimo jiné právě proto patří Dacia v řadě 

zemí k nejpopulárnějším značkám a  získává si 

stále větší důvěru zákazníků. Jako první jsme přišli 

na to, že levný vůz může být zároveň atraktivní 

a kvalitní. A něco nám říká, že v tom jsme měli pra-

vdu. Nejnovější modely značky Dacia překvapily 

svým atraktivním a originálním stylem. A kromě 

toho, že je v našich vozech vždy spousta místa pro 

spolucestující a jejich zavazadla, se nyní navíc ob-

jevily také nové, inteligentní a praktické techno-

logie. Tajemstvím úspěchu modelů značky DACIA 

je jednoduchý předpoklad: auta, která se Vám líbí, 

můžete také mít, a to dokonce za přístupnou cenu.

Jako modely ZNAČKY, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ SKU-

PINY RENAULT, využívají modely vozů značky 

Dacia ověřená a spolehlivá technická řešení, díky 

kterým můžeme našim zákazníkům nabídnout 

záruku 3 roky (nebo do 100 000 km)* a nízké pro-

vozní náklady.
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Příslušenství
1. Originální tažné zařízení
Tažné zařízení je vyráběno s důrazem na vysokou odlnost 
a dlouhodobou spolehlivost.

2. gumOvé kOberce
Sada 4 kusů gumových koberců dokonale kopírují tvar podlahy vozu 
a chrání interier před vlhkem a nečistotami. Jsou určeny pro používání 
v náročnějším prostředí (prach, bláto, písek, sníh).

3. Příčné Střešní nOSiče
Snadno se instalují, lze je doplnit dalším příslušenstvím (např. nosiče 
lyží, střešní box Dacia či nosičem kol). 

4. PlaStOvá vana zavazaDlOvéhO PrOStOru
Skvěle kopíruje tvar a chrání zavazadlový prostor, snadno se udržuje. 

5. Ochranné bOční lišty
Slouží k ochraně před mechanickým poškozením 
laku dveří a navíc skvěle ladí k designu vozu.

S kompletní nabídkou originálního příslušenství pro vůz Dacia Sandero 
a Sandero Stepway se můžete seznámit přímo u vašeho prodejce Dacia.

Verze

Access
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY VYBAVENÍ VERZE 
ACCESS:

•	Ocelová kola 15”

•	Nárazníky v černé barvě

•	Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v černé barvě

•	ABS s elektronickým rozdělovačem brzdných sil (EBV) 
a brzdovým asistentem (AFU)

•	 Elektronický stabilizační systém ESC s proti skluzovým 
systémem ASR a kontrolou nedotáčivosti CSV

•	 Kontrola tlaku v pneumatikách

•	Airbag řidiče

•	Airbag spolujezdce s možností odpojení

•	 Boční airbagy vpředu 

•	 Posilovač řízení

•	Denní svícení

•	 Třímístné sedadlo ve druhé řadě dělené 
v poměru 1/3 : 2/3

•	 Sada na opravu pneumatik

Limitovaná série

Open
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY VYBAVENÍ 
VERZE OPEN = ACCESS + 

•	Rádio CD/MP3 s čelním vstupem USB, 
ovládáním pod volantem a Bluetooth® 
handsfree

•	 Přední mlhové světlomety

•	Nárazníky v barvě karoserie

•	 Centrální zamykání s dálkovým 
ovládáním

•	 Elektrické ovládání předních oken

Verze

Arctica
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY VYBAVENÍ VERZE 
ARCTICA = OPEN +

•	Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě karoserie

•	Manuální klimatizace

•	 Palubní počítač (verze LPG nemá palubní počítač)

•	 Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná 
zrcátka

•	Výškově nastavitelný volant a sedadlo řidiče

Verze

Stepway
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY VYBAVENÍ 
VERZE STEPWAY = ARCTICA +

•	 Kola „Flexwheel” 16”

•	Outdoorové ochranné prvky nárazníků 
ve stříbrné barvě

•	 Plastová outdoorová ochrana karoserie 
v černé barvě

•	 Kliky dveří v černé barvě

•	 Tempomat s omezovačem rychlosti

•	 Kožený volant

 

kOla

OCELOVÁ KOLA 15“

acceSS

OCELOVÁ KOLA 15“ DISKY KOL Z LEhKé 
SLITINY 15“ (ZA PřÍPLATEK)

OPen OPen

OCELOVÁ KOLA 15“

arctica

DISKY KOL Z LEhKé 
SLITINY 15“ (ZA PřÍPLATEK)

arctica

KOLA „FLExwhEEL“ 16“

StePway

rOzměry SanDerO rOzměry SanDerO StePway ROZMĚRY (mm) Sandero Stepway
A Rozvor 2589 2590
B Délka 4058 4081
C Přední převis 813 835
D Zadní převis 656 656
E Rozchod vpředu 1493 1490
F Rozchod vzadu 1476 1481
G Světlá výška nezatíženého vozu 148 193
h Výška nezatíženého vozu se střešními lištami 1518 1559 / 1618

h1 Výška prahu zavazadlového prostoru 761 798
h2 Výška otvoru zavazadlového prostoru 622 622
J1 Šířka v ramenech vpředu 1387 1387
J2 Šířka v ramenech vzadu 1393 1393
K Prostor pro kolena na zadních sedadlech 144 144

L1 Šířka bez vnějších zrcátek 1733 1733
L2 Šířka s vnějšími zrcátky 1994 1994
L3 Užitečná šířka mezi podběhy 1005 1005
M1 Výška pod střechu pod úhlem 14° na předních 

sedadlech
900 900

M2 Výška pod střechu pod úhlem 14° na zadních 
sedadlech

880 880

O1 Šířka v loktech vpředu 1417 1417
O2 Šířka v loktech vzadu 1436 1436
Y1 Užitečná délka podlahy k zadním sedadlům 856 856

BÍLÁ GLACIER (369) MODRÁ NAVY (D42) ŠEDÁ COMéTE (KNA) ČERVENÁ FEU (B76) MODRÁ AZURITE (RPL) hNĚDÁ TOURMALINE (CNG)

StanDarDní barvy metalické barvy (DOStuPné za PříPlatek) 
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mOtOry
Logan MCV, Sandero a Logan jsou prvními vozy v modelové řadě Dacia, které jsou vybaveny motorem TCe 90 
(přeplňovaný 3válcový benzinový motor). Tento moderní motor těží z bohatých zkušeností skupiny Renault 
s vývojem motorů a vyniká hospodárností, pružností, dynamikou a výkonností. PřevODOvka eaSy-r

Automatizovaná manuální převodovka Dacia s názvem Easy-R nabízí řidiči spojení 
komfortu řazení s potěšením při řízení. A navíc za dostupnou cenu!
Je tedy více než přirozené, že se tato převodovka stává součástí výbavy vozů řady 
Dacia. Naším cílem je zprostředkovat potěšení a komfort automatického řazení 
převodů co nejšíršímu okruhu zákazníků.

ČERNÁ NACRé (676) ŠEDÁ PLATINE (D69) MODRÁ COSMOS (RPR)


