Nieuwe Dacia
Sandero en Sandero Stepway
Gamma Accessoires

Zorg voor

uzelf!

Maak uw leven elke dag opnieuw
eenvoudiger, geniet volop van elk moment
en ga onbezorgd door het leven.
De Dacia-accessoires, die speciaal voor
uw Sandero zijn ontworpen, maken van
elke rit een ronduit unieke ervaring. Nog
eigentijdser, nog veiliger en nog veelzijdiger:
zij maken uw leven gemakkelijk en u kunt er
telkens weer op rekenen.
Klaar om intense ervaringen te beleven?
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Temperamentvol

design
Pas het uiterlijk van uw Sandero
naar wens aan en win meteen aan
karakter! Uw wagen straalt dan pas
uw persoonlijkheid uit.
Maak van uw Sandero iets enig in zijn
soort en naar eigen smaak.
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Interieur
1. Dacia-deurdrempels
Met deze portierdrempels voorzien van het
Dacia-logo, personaliseert u en beschermt
u de deurdrempels van uw voertuig op een
stijlvolle manier.
82 01 351 844 (Vooraan)
82 01 391 425 (Achteraan)
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2. Verlichte Dacia-deurdrempels
Geniet van klasse en moderniteit telkens u de
deuren opent. De witte getimede verlichting
trekt dag en nacht de aandacht aan. De
aluminium afwerking met Dacia-markering
zorgt voor een exclusieve toets.
Set van 2 drempels (rechts en links).
82 01 468 752

Velgen
Zet uw persoonlijkheid in de verf met een
eigentijdse look en compromisloze veiligheid.
1. Velg 16'' Runway
Kleur: diamantzwart
Band: 195/55 R 16 91 H
82 01 684 229 (Velg)
40 31 543 28R (Sierdop)
Ook verkrijgbaar voor Sandero Stepway.
82 01 681 735 (Velg)
40 31 543 28R (Sierdop)
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Comfort en

bescherming
Trakteer uzelf op een bescherming
naar maat van ongekende kwaliteit.
De voorzieningen van Dacia zijn
niet alleen elegant en praktisch, ze
integreren naadloos in het fraaie
interieur van uw Sandero.
Rijden met uw Dacia is nu
comfortabeler en serener dan ooit!
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Tapijten
Bied extra bescherming aan uw voertuig.
De op maat gemaakte en speciaal voor
Sandero ontworpen tapijten zijn aan
zeer strenge testen onderworpen en
staan borg voor de hoogste kwaliteit,
veiligheid en duurzaamheid. Het tapijt aan
de bestuurderskant is snel te bevestigen
met behulp van de hiertoe voorziene
veiligheidsclips.

1. Rubberen tapijten
Waterdicht en onderhoudsvriendelijk,
zij beschermen de netheid van de
passagiersruimte en zorgen meteen
ook voor meer duurzaamheid.
82 01 621 046
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2. Stoffen tapijten - Madrigal
Deze onderhoudsvriendelijke tapijten
beschermen de passagiersruimte van
uw voertuig in een vaak gebruikte zone.
82 01 337 451
3. Stoffen tapijten - Confort
Trakteer uzelf op deze hoogwaardige
afwerking die een grijze boordband en
borduurwerk met de naam van
uw voertuig combineert.
82 01 481 336
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Leven aan boord
1. Rokerskit
Onmisbaar als u uw wagen netjes wilt
houden. Bevat een asbak en een aansteker.
82 01 375 535
2. Zetelbescherming achteraan
Beschermt uw zetels achteraan tegen water,
slijk, haren en ander vuil. Te bevestigen aan
de hoofdsteunen voor- en achteraan om een
bescherming in hangmatstijl te creëren. Gaten
met scratch zodat u de veiligheidsgordels
kunt bereiken. Duurzame en waterbestendige
stof. Volledig afwasbaar.
Afmetingen: 145 x 145 cm.
77 11 757 228
3. Reiskoelbox
Koelbox met een inhoud van 24 liter, met veel
handige onderdelen, zoals een schouderriem,
vakken op zij- en voorkant. Behoudt de
temperatuur 18°C onder de heersende
omgevingstemperatuur. Te bevestigen met
behulp van de veiligheidsgordel.
Werkt op 12V/220V stekker.
Afmetingen: l 42 cm x h 30 cm.
77 11 431 405
4. Kledinghanger op hoofdsteun
Verwijderbaar, gemakkelijk te installeren
aan de achterkant van de zetel vooraan,
onmisbaar in het dagelijkse leven om uw
kleren netjes en kreukvrij op te hangen. De
verchroomde afwerking maakt er een elegant
en stijlvol voorwerp van.
77 11 578 137

5. Draagbaar espressomachine
Handpresso Auto: steek simpelweg de
stekker in de 12V sigarettenaanstekeraansluiting, voeg koud water toe en een
espresso pod. Druk daarna op de knop, de
druk stijgt en het water warmt op.
Na 3 bips is uw espresso klaar.
77 11 731 840
2

1

3

4

4
5

11

Kofferinrichting
1. Kofferbak
Ideaal voor het vervoer van allerhande
voorwerpen, met name vuilmakende
voorwerpen. De kofferbak beschermt
doeltreffend de originele kofferbedekking
en past perfect in de kofferruimte. Hij is erg
handig en makkelijk te plaatsen en schoon te
maken dankzij het half-harde materiaal en de
hoge randen.
82 01 600 368

2. EasyFlex kofferbescherming
Deze kofferbescherming is onontbeerlijk
om de kofferruimte van uw voertuig
te beschermen, en is ideaal voor het
vervoer van omvangrijke en vuilmakende
voorwerpen! Eenvoudig ineen en uiteen
te vouwen, en geschikt voor verschillende
achterbankconfiguraties. Volledig uitgevouwen
dekt de EasyFlex kofferbescherming de
hele kofferbodem. Multifunctioneel en zeer
nuttig zowel bij dagelijks gebruik als voor uw
vrijetijdsactiviteiten.
82 01 681 717
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3. Flexibele kofferorganisator
Deelt de koffer van uw voertuig in zodat u al
uw voorwerpen gemakkelijk kunt schikken
en die voorwerpen tijdens de rit ook perfect
op hun plaats blijven. Verwijderbaar en
gemakkelijk te installeren, past zich aan
voorwerpen met verschillende afmetingen
aan en kan ook in de passagiersruimte
worden gebruikt zodat tassen op de grond
tijdens de rit niet verschuiven.
82 01 653 542
4. Plooibare opbergbox
Twee vakken met versterkte bodem en een
zijvak in elk compartiment.
Afmetingen uitgevouwen: 32 x 26 x 50 cm.
Afmetingen opgevouwen: 32 x 25 x 5 cm.
Afbeelding met opbergbox en
kofferindelingssysteem.
77 11 757 214
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5. Opbergnet – horizontaal en verticaal
Ideaal voor het inrichten van de kofferruimte.
Aangepast aan de afmetingen van uw
voertuig. Houdt voorwerpen in uw koffer
tijdens de rit perfect op hun plaats.
Bestaat in horizontale en verticale uitvoering.
82 01 314 524 (Horizontaal)
82 01 314 518 (Verticaal)
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Ruitaccessoires

Zetelhoezen

1. Zonwering
De verduisterende zonwering verbetert
het dagelijkse comfort aan boord en biedt
optimale bescherming tegen zonnestralen.
Eenvoudig te plaatsen en te verwijderen.
82 01 658 600 (Zijruiten)
82 01 658 601 (Zijruiten en achterruit)

3. Zetelhoezen
Bescherm doeltreffend de originele bekleding
van uw voertuig. Deze zetelhoezen zijn op
maat gemaakt en makkelijk aan te brengen
en te onderhouden.
82 01 496 809 (Vooraan)
82 01 496 817 (Vooraan en achteraan –
zitbank achteraan 1/3 – 2/3
zonder hoofdsteun)
82 01 496 820 (Vooraan en achteraan –
zitbank achteraan 1/3 – 2/3
met hoofdsteun
balon en komma vormig)
82 01 496 825 (Vooraan en achteraan –
zitbank achteraan 1/3 – 2/3
met hoofdsteun komma
vormig achteraan)

1

2. Windgeleiders vooraan
Hiermee rijdt u in alle comfort met de
ramen even open zonder last te hebben
van turbulentie en tocht. Discreet, op
maat gemaakt en zeer resistent, deze
windgeleiders zijn bestand tegen de rollen
van de carwash en slecht weer!
Set van twee windgeleiders vooraan.
82 01 314 422

2

3
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Koetswerkbescherming
1. Kofferdrempel - plastic
Verfraai en bescherm de achterbumper met
een handig en op maat gemaakt accessoire.
Deze kofferdrempel uit zwart plastic,
met reliëfdruk, versterkt de achterkant
van uw voertuig.
82 01 665 800
2. Zijdelingse beschermstrips vooren achterportieren
Benadruk de robuuste stijl van uw voertuig
en bescherm tegelijkertijd de onderkant van
de portieren!
82 01 401 416

1

3

3. Spatlappen vooraan en achteraan
Zij beschermen de onderkant van het
koetswerk van uw voertuig afdoend tegen
opspattend water, modder en steenslag.
Set van 2 spatlappen (rechts en links)
82 01 235 609

2
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Meer en beter

vervoeren
Beleef uw reizen ten volle!
Steeds sneller te installeren en
eenvoudiger in gebruik, de Sanderoaccessoires zijn tegelijk eenvoudig en
goed doordacht. Met Dacia neemt u alles
wat u wilt, waar u wilt mee op reis. U gaat
in alle vrijheid de baan op.
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Trekhaken
1. Afneembare trekhaak
zonder gereedschap
Onmisbaar voor het veilig trekken of dragen
van fietsendragers, aanhangwagen, boot,
caravan, professionele apparatuur... Deze
trekhaak is perfect compatibel met uw
voertuig. Met de kogel die u gemakkelijk
zonder gereedschap kunt verwijderen, blijft
het fraai design van uw voertuig behouden.
Aanbevolen bij veelvuldig gebruik.
82 01 654 571 (Dwarsbalk en schroevenset)
82 01 679 436 (7-polige kabelbundel)
82 01 679 441 (13-polige kabelbundel)
Ook verkrijgbaar: Zwanenhals trekhaak
voor Sandero Stepway.

1

2. Euroride/Euroway fietsendrager
Snel te bevestigen op de trekhaak, maakt
het eenvoudige en veilige vervoer van alle
fietsen van de familie mogelijk.
Opvouwbaar en kantelbaar voor een
gemakkelijke toegang tot de kofferruimte.
Verkrijgbaar in verschillende modellen,
voor 2 tot 3 fietsen.
77 11 577 331 (Euroride 2 fietsen)
77 11 577 332 (Euroway 3 fietsen)

2
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Daktransport
1. Stalen dakstaven
Ideaal voor het bevestigen van een
fietsendrager, skidrager of dakkoffer om het
draagvermogen van uw voertuig zodoende te
verhogen.
82 01 356 700 (Sandero)
82 01 356 709 (Sandero Stepway)
2. Dacia-dakkoffer
Vergroot het laadvolume van uw voertuig en
reis compromisloos! Handig, robuust en stijlvol
– deze dakkoffer heeft echt alles om u te
bekoren. Dankzij het slot zitten al uw spullen
veilig opgeborgen.
Kleur: reliëf zwart.
Verkrijgbaar in verschillende afmetingen
al naargelang uw behoeften.
77 11 574 056 (400 l)
77 11 574 057 (480 l)

1
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Multimedia-

ervaring
Ontdek de puike multimediaoplossingen
voor uw Sandero en maak elke rit nog
aangenamer voor u en uw passagiers.

21

1

2

Video

Telefoon

TomTom GO 6100 Live Europe
navigatiesysteem
De TomTom GO 6100 is ons meest
geavanceerde alles-in-één model van ons GPS
TomTom GO-gamma. Bereik uw bestemmingen
sneller dankzij de Lifetime TomTom Services,
inclusief kaartupdates zonder extra kosten,
real time TomTom Traffic-updates en
waarschuwingen voor flitsers. 6-inch scherm.
Inclusief cartografie Europa (45 landen).
77 11 756 867

3. Magnetische smartphonehouder
op ventilatierooster
Geniet volop en veilig van uw smartphone
tijdens het rijden. Deze kleine en discrete
houder bevestigt zich op het ventilatierooster
van uw voertuig. Plaats uw smartphone met
een enkele handbeweging op de houder
dankzij de handige magneet. U kunt de
houder gemakkelijk verwijderen en in een
ander voertuig gebruiken.
77 11 782 048

2. Draagbaar videosysteem
Voor serene en aangename ritten met het
hele gezin rust u uw voertuig best uit met
een draagbaar dvd- en videosysteem. Met
zijn 2 aparte 7-inch schermen kunnen de
passagiers achteraan tijdens de rit hun
lievelingsvideo’s bekijken. Gemakkelijk op de
hoofdsteun te bevestigen.
77 11 757 543

4. Handsfree kit Bluetooth Jabra Tour
Sluit simultaan aan op 2 Bluetoothtoestellen. Auto on/off met ingebouwde
bewegingssensor. Tot 20 uur gespreksduur
en 40 dagen in stand-by.
77 11 555 827
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Audio

3
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5. Pioneer DEH-1900UB autoradio
Trakteer uw voertuig op een kwalitatief
hoogstaande autoradio, zo hebt u nog meer
plezier op de baan! Win aan connectiviteit
en autonomie met zijn ergonomisch en
intuïtief design.
77 11 757 360

Audio

Inzake geluidstechnologie voldoet het hele assortiment FOCAL-luidsprekers aan de hoogste vereisten
van echte muziekliefhebbers die aan boord van een onberispelijke geluidskwaliteit willen genieten.

VA

VA of AA

VA

1. Focal Music Drive 2.0 speakerset
De kit bestaat uit twee coaxiale speakers van
120 Watt. Grote bandbreedte. Verbeterde klankprecisie
en details. Voor voor- en achterzijde.
77 11 575 880 (Vooraan)
77 11 578 131 (Achteraan)

2. Focal Music Live 4.0 speakerset
De kit bestaat uit vier speakers, gescheiden 2-weg
systeem 100/200 Watt. Tweeters op het dashboard.
Realistische en precieze klank. Live beluisteren.
77 11 578 132

VA en AA

3. Focal Music Premium 4.1 speakerset
Bestaat uit 1 Live kit voor voor- of achterzijde en subwoofer
afhankelijk van configuratie. Ruimtebesparende versterkte
subwoofer (7 cm x 35 cm x 25 cm). Afstandsbediening met
bass regeling. Totaal geluidsvermogen: 280 tot 400 Watt
afhankelijk van configuratie. Speakerversterking.
Extreem uitgebreide bandbreedte.
Optimale sound staging en krachtbehoud.
77 11 578 133

4. Focal Music Premium 6.1 speakerset
High fidelity aan boord en HIFI Premium luistergenot.
De kit van 6 speakers en een subwoofer goed voor al met
al 400 W is dé referentie op vlak van geluidssystemen
aan boord. Klankfinesse, helderheid en kracht… Neem uw
favoriete muziek mee op de baan en geniet van de mooiste
klankervaring.
77 11 579 536
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Rij in alle

gemoedsrust
Reis overal met een gerust hart.
Duurzaam en ontworpen om
uw veiligheid te waarborgen,
de speciaal voor uw Sandero
ontwikkelde accessoires staan in alle
omstandigheden garant voor
uw gemoedsrust.
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Rijhulpsystemen

1

2

1. Achteruitrijcamera
2. Parkeerhulp
Win aan comfort tijdens het manoeuvreren!
Essentieel om in alle rust te
Eens de achteruitrijkoppeling ingeschakeld,
manoeuvreren. Dankzij de sensoren
krijgt u het beeld van de zone achter uw
detecteert het systeem elke hindernis
voertuig rechtstreeks op het navigatiescherm
voor en/of achter het voertuig en
te zien. Bovenop het beeld verschijnen
waarschuwt het de bestuurder aan de
lijnen die u helpen de afstand van mogelijke
hand van geluidssignalen.
hindernissen beter in te schatten.
Verkrijgbaar voor voorkant en achterkant
van het voertuig.
82 01 675 484
82 01 457 602 (Vooraan)
82 01 663 947 (Achteraan)

Inbraakpreventie en bewaking
3. Alarmsysteem EasyCan Classic
4. Coyote S - Dashcam
Vermindert doeltreffend het risico op diefstal
De Coyote radarverklikker is uitgerust
van uw voertuig en van voorwerpen in
met een ingebouwde dashcam. Laat de
de passagiersruimte. Voorzien van een
camera over u waken. Uw Coyote S neemt
volledige alarmset met anti-lift beveiliging, en
bij aanrijding of om het even wanneer
perimetrische en volumetrische detectie die
automatisch de laatste 5 minuten van uw
elke poging tot het openen van de portieren of
rit op door een eenvoudige druk op de knop.
inbraak of bewegingen in de laadzone opvangt.
Bewaar de controle door wat er gebeurt op
Norm AL1.
het grote 4-inch scherm in augmented reality
te bekijken.
77 11 208 454
77 11 731 537 (Coyote S)
77 11 731 538 (Coyote S + abonnement
van 12 maand)
3
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Sneeuwkettingen
1. Sneeuwkettingen
Tijdens de wintermaanden hebt u liefst
kettingen bij de hand waarmee u gemakkelijk
op besneeuwde ondergrond kunt rijden! Zij
staan borg voor maximale veiligheid en grip
in de moeilijkste winterse omstandigheden
(sneeuw en ijzel).
Zie prijslijst bij uw concessiehouder.

1

Kinderveiligheid

Niet-contractuele foto.

2. Isofix Duoplus kinderzitje
Dit kinderzitje verzekert onderweg de beste
veiligheid en bescherming voor kinderen van
9 maand tot 4 jaar. Zeer comfortabel dankzij
verstelbare stand: 3 standen waaronder
slaapstand. Isofix-bevestigingssysteem
voor gemakkelijke en snelle bevestiging en
maximum veiligheid voor uw kinderen.
77 11 423 381
Ook beschikbaar:
77 11 427 434 (Baby Safe schelp)
77 11 427 427 (Inlegstuk Isofix
voor Baby Safe schelp)
77 11 422 951 (Zitje Kidfix - Isofix
4 tot 10 jaar)

2
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Verantwoordelijke uitgever: Guy Vandenbranden, RBL, W.A. Mozartlaan 20, 1620 Drogenbos. Ref.: 77 11 757 010.
Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante verbetering van
zijn producten behoudt Dacia zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Dacia-verdelers worden doorgegeven.
Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke Dacia-verdeler voor de meest recente informatie.
Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie van
deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dacia.
Dacia Sandero – April 2017

www.dacia.com

