
DACIA SANDERO
SANDERO STEPWAY 
АКСЕСОАРИ

ВСИЧКО. ТОЧНО.





СТИЛ 
ВЪВ ВАШЕТО 
ПРЕДСТАВЯНЕ
Както отвътре, така и отвън, вашето Sandero или Sandero Stepway има чувство за стил. 
С тези аксесоари, добавете оригинални, спортни или елегантни детайли и го направете 
уникално.



1.

3.

2.

4.

ДИЗАЙН

ВЪНШНА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

1. 2. ПРЕДНИ И ЗАДНИ ЧЕРНИ 

СТИКЕРИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ 

Бъдете себе си и персонализирайте автомобила 
си. Автомобилът ще се отличава от пръв поглед.

3. ЗАДЕН СПОЙЛЕР

Подчертайте характера на вашия автомобил. 
Малък детайл, който променя визията!

4. АНТЕНА ТИП „ПЕРКА НА АКУЛА“

Добавете съвременна нотка с тази компактна 
антена, която идеално се вписва с линиите на 
вашия автомобил.



7. 8. 9.
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5. 15" SORANE FLEXWHEEL ТАС

Съвместимост с модел: Sandero
Цвят: лъскаво сив

6. 16" SARIA FLEXWHEEL ТЪМНО 

СИВ ТАС

Съвместимост с модел: Sandero Stepway
Цвят: тъмно сив + алуминиево покритие

7. 16" SARIA FLEXWHEEL ТАС

Съвместимост с модел: Sandero
Цвят: лъскаво сив

8. 16" AMARIS АЛУМИНИЕВА 

ДЖАНТА

Съвместимост с модел: Sandero
Цвят: лъскаво сив + матово черен

9. 16" BLACK MAHALIA 

АЛУМИНИЕВА ДЖАНТА 

Съвместимост с модел: Sandero Stepway
Цвят: Матово черен

Атрактивен външен вид, безопасност без 
компромиси, заявете стила си с изключителната 
гама от джанти на Dacia.



1. 2.

3. 4.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ИНТЕРИОРА

1. 2. PREMIUM  ТЕКСТИЛНИ СТЕЛКИ 

И СВЕТЕЩИ ПРАГОВИ ЛАЙСТНИ НА 

ПРЕДНИТЕ ВРАТИ

Възползвайте се от високото качество на 
първокласен текстил при стелките на SANDERO 
и STEPWAY, за да защитите интериора си със 
стил. Светещите прагови лайстни ще озарят 
влизането в автомобила с повече светлина.

3. 4. COMFORT ТЕКСТИЛНИ СТЕЛКИ 

И ПРАГОВИ ЛАЙСТНИ НА ПРЕДНИТЕ 

ВРАТИ

Защитете пода на купето на Sandero и Stepway 
чрез стелки по размер. Праговите лайстни с 
маркировки Sandero или Stepway, които се 
монтират бързо и лесно се поддържат, ще 
защитят праговете на вашия автомобил.

ДИЗАЙН



5.

6. 7.

5. ПРАГОВА ЛАЙСТНА ЗА 

БАГАЖНИК

Покрийте и защитете задната броня с този 
практичен, атрактивен и персонализиран 
аксесоар. Със своето полирано покритие, той 
допълва дизайна и здравината в задната част на 
вашия автомобил.

6. 7. SANDERO И STEPWAY СТЕЛКА 

ЗА БАГАЖНИК

Изработена по размер и с превъзходно 
качество, тя ще предпазва напълно багажника 
ви в дългосрочен план. Лесна за поддръжка и 
практична за ежедневна употреба.



КОМФОРТ, 
КОЙТО 
УЛЕСНЯВА 
ЖИВОТА
Базирани на съвременни технологии, изключително практични или предназначени за защита, 
тези аксесоари на Dacia ще направят ежедневието ви много по-лесно и приятно.





КОМФОРТ И ЗАЩИТА

ЖИВОТ НА БОРДА

1. РЕГУЛИРУЕМ ПОДЛАКЪТНИК С 

МЯСТО ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВЕЩИ

За оптимален комфорт на водача изберете 
този регулируем по височина, удължаващ се и 
повдигащ се подлакътник.

2. DACIA ЗАКАЧАЛКА ЗА 

ПОДГЛАВНИК

Много практична за окачване на дрехите ви 
на гърба на предната седалка. Преносима и 
лесна за инсталиране, много скоро ще стане 
част от необходимото в ежедневието. Черното 
ѝ покритие я прави едновременно елегантна и 
естетически красива.

3. ХЛАДИЛНА КУТИЯ

Дръжте храната и напитките си на подходяща 
температура през цялата година. Практична 
и лесна за пренасяне, вземете я със себе си 
по време на всичките си пътувания: пикници, 
походи, следобедни плажни разходки...
Капацитет: 24л.

1.

2. 3.



4. БЕЗЖИЧНО ЗАРЯДНО 

УСТРОЙСТВО ЗА СМАРТФОН НА 

ЦЕНТРАЛНАТА КОНЗОЛА 

Просто поставете мобилния си телефон върху 
основата за зареждане. Много практично за 
зареждане в автомобила, докато шофирате. 
Максимално удобство и простота!

5. ЗАДНА САМОЛЕТНА МАСИЧКА 

ВЪРХУ МНОГОФУНКЦИОНАЛНАТА 

СИСТЕМА

Използвайте тази подвижна сгъваема масичка, 
за да поставите книга, сандвич или кенче в 
стойката за чаши. 
Или я разменете с кука за чанти.

6. АВТОРАДИО KENWOOD

Поставете висококачествено DAB+ авторадио 
във вашия автомобил и направете пътуванията 
си още по-приятни! Възползвайте се от повече 
свързаност и обхват с интуитивния му дизайн.5.
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КОМФОРТ И ЗАЩИТА

ЗАЩИТА НА ИНТЕРИОРА

1. ПРЕДНИ И ЗАДНИ КАЛЪФИ ЗА 

СЕДАЛКИ

Изработени по мярка, с интуитивна закопчаваща 
система, те са лесни за инсталиране и 
почистване. Тяхната силна страна: доказана 
съвместимост с въздушните възглавници.

2. ГУМЕНА СТЕЛКА С ПОВДИГНАТИ 

РЪБОВЕ

Защитете пода на вашето купе, използвайки 
специално проектираните стелки с повдигнати 
ръбове за вашия автомобил. Водоустойчиви и 
лесни за поддръжка, те могат бързо да бъдат 
прикрепени за пода с помощта на специално 
предоставените скоби.
 
3. EASYFLEX МОДУЛНА ЗАЩИТА ЗА 

БАГАЖНИК

Покрийте цялото товарно пространство 
за транспортиране на обемисти предмети. 
Универсална и водоустойчива, тя се сгъва 
и разгъва много лесно, адаптирайки се към 
положението на задните седалки, дори когато 
са сгънати.

4. КОРИТО ЗА БАГАЖНИК

Може да се постави бързо, защото е изработено 
по формата на вашия багажник, като 
ефективно ще защити оригиналната тапицерия 
благодарение на високия си борд. От полутвърд 
материал, лесно за изваждане и почистване.
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2. 1.  ПРОТЕКТОРИ ЗА ПРЕДНИТЕ И 

ЗАДНИТЕ ВРАТИ

Подчертайте стил на вашия автомобил, 
излъчващ здравина, докато и предпазвате 
долната част на вратите!

2. 3. ПРЕДНИ И ЗАДНИ КАЛОБРАНИ 

Защитете долната част на каросерията на вашия 
автомобил от пръски вода, кал и от чакъл.

4. ЗАДНИ ТОНИРАНИ ФОЛИА

Подарете си повече комфорт, естетически вид 
и дискретност! Тези фолиа от висок клас ви 
предпазват от любопитни очи и от слънчеви 
лъчи. Те помагат да поддържате купето по-
хладно и да съхраните оригиналните цветове на 
вашия интериор.

5. ЩОРИ ЗА СТРАНИЧНИТЕ ЗАДНИ 

СТЪКЛА И ЗА СТЪКЛОТО НА 

ЗАДНАТА ВРАТА 

Затъмнението увеличава комфорта в 
автомобила и осигурява оптимална защита 
срещу силни слънчеви лъчи.

6. ПРЕДНИ И ЗАДНИ ДЕФЛЕКТОРИ 

Шофирайте с полуотворени прозорци, като 
избягвате турбулентните течения.4.

ВЪНШНА ЗАЩИТА





ИЗЖИВЕЙТЕ 
НА МАКСИМУМ 
ВАШИТЕ 
ПЪТУВАНИЯ
Да тръгнете на път, да изживеете приключения... Това ли са нещата, за които мечтаете?
Изберете простотата и изобретателността, които нашите аксесоари предлагат, за да 
започнете вашите приключения при пълна безопасност.



1.

2.

3.

4. 5. 6.

ТРАНСПОРТ

ПРЕВОЗ НА БАГАЖИ НА ПОКРИВА

1. МЕКА ПОКРИВНА КУТИЯ RANGER 

Обемът ѝ е 280 литра. Изработена от мека, 
водоустойчива материя с ремъци за задържане 
на товара на място.

2. ТВЪРДА ПОКРИВНА КУТИЯ DACIA

Увеличете товароносимостта на вашия 
автомобил и пътувайте без компромиси! 
Практична, здрава и привлекателна, всички 
тези качества се комбинират, за да посрещнат 
вашите нужди. Може да се заключва.

3. СКИСТОЙКА SNOWPACK

Пренасяйте вашите сноубордове и ски 
безопасно на покрива на вашия автомобил. 
Лесна за сглобяване, товарене и разтоварване 
при всякакви метеорологични условия.

4. 5. НАПРЕЧНИ ПОКРИВНИ РЕЛСИ*

Удобни, лесни и бързи за сглобяване, те са 
идеални за транспортиране на велосипед върху 
велостойка, багажник за ски или покривна 
кутия, или за увеличаване товароносимостта на 
автомобила.

6. ВЕЛОСТОЙКА EXPERT 80 ВЪРХУ 

ПОКРИВНИ РЕЛСИ

Позволява ви да транспортирате велосипеда си 
лесно и безопасно, без никакви допълнителни 
настройки.

*В зависимост от оборудването на автомобила.



2.

1. 3.

ТЕГЛИЧИ

1. COACH ВЕЛОСТОЙКА ВЪРХУ 

ТЕГЛИЧ

Закача се бързо върху теглич, без никакво 
регулиране, осигурявайки най-сигурният и 
най-практичен начин за транспортиране на 
до три велосипеда. Сгъваема и накланяща се 
велостойка, а багажникът на автомобила остава 
винаги достъпен, дори когато велосипедите са 
върху велостойката.

2. КОМПЛЕКТ ТЕГЛИЧ, 

ДЕМОНТИРУЕМ БЕЗ ИНСТРУМЕНТИ

Благодарение на топката за теглене, която 
може лесно да се свали без инструменти, 
естетическата привлекателност на вашия 
автомобил се запазва. Препоръчва се за честа 
употреба.

3. КОМПЛЕКТ ТЕГЛИЧ ОТ ТИПА 

„ЛЕБЕДОВА ШИЯ“ 

От съществено значение за безопасно теглене 
или транспортиране на вашето оборудване – 
напр. багажник за велосипеди, ремарке, лодка, 
каравана, или професионална екипировка.



1.

3. 4.2.

ТРАНСПОРТ

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИНТЕРИОРА

1. РАЗДЕЛИТЕЛНА РЕШЕТКА

Истинска преграда между багажника и вашето 
купе, практична за превоз на домашни любимци 
или различни предмети в багажника ви.

2. 3. МРЕЖИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 

ВЕЩИ

Изработени по мярка и много полезни за 
съхранение на малки предмети в багажното 
отделение в хоризонтална (2) или вертикална (3) 
позиция.

4. DACIA ПРЕНОСИМ ОРГАНАЙЗЕР 

ЗА БАГАЖНИК

Дръжте нещата на място, докато автомобилът 
е в движение благодарение на този гъвкав 
органайзер. 



1.

2. 3.

1. 2. 3. ТРАНСФОРМАЦИОНЕН 

КОМПЛЕКТ ЗА ТОВАРЕН 

АВТОМОБИЛ

Този комплект е изработен по размерите 
на багажника на вашето Sandero, което 
ви позволява да увеличите товарното 
пространство на личния си автомобил. Състои 
се от пластмасова основа и товарен стопер. 
Комплектът е напълно демонтируем. 

ПРОФЕСИОНАЛНИ АКСЕСОАРИ



НАСЛАДЕТЕ СЕ 
НА СПОКОЙСТВИЕ 
ВЪВ ВСИЧКИ 
ОБСТОЯТЕЛСТВА
Системите и оборудването за подпомагане на шофирането са ключът към вашата безопасност в наши 
дни. Открийте гамата от аксесоари на Dacia, предназначени да ви помагат да се насладите на вашите 
пътувания при пълно спокойствие.





СПОКОЙСТВИЕ

ПОМОЩ ПРИ ШОФИРАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ

1. КАМЕРА ЗА ЗАДНО ВИЖДАНЕ

Направете вашите маневри по-сигурни! На 
задна предавка, вижте зоната зад вашия 
автомобил директно на навигационния екран. 

2. СЕНЗОРИ ЗА ПАРКИРАНЕ 

От съществено значение за гладкото 
ви маневриране, те предупреждават за 
препятствия отпред или отзад.

3. АЛАРМА (ПЕРИМЕТРИЧНА 

И ОБЕМНА) С МОДУЛ ПРОТИВ 

ПОВДИГАНЕ

С периметрични сензори и такива за движение, 
както и за защита от повдигане, тази система 
открива всеки опит за отваряне, взлом или 
преместване на автомобила. 2. 3.

1.



4. ДЕТСКО СТОЛЧЕ TRIFIX 2 I-SIZE 

ГРУПА 1

За бързо и лесно, удобно и сигурно монтиране.

5. ВЕРИГИ ЗА СНЯГ POLAIRE® STEEL 

SOCK

За максимална безопасност и оптимално 
сцепление при зимни условия. Бързо и лесно 
поставяне благодарение на интуитивния 
монтаж и компактни размери. Всичко, от което 
се нуждаете за значително подобрение на 
комфорта при управление!

6. СТАНДАРТНИ ВЕРИГИ ЗА СНЯГ 

Лесни за употреба, гарантират безопасност, 
сцепление и комфорт дори при най-екстремните 
условия на шофиране.

7. ЧОРАПИ ЗА СНЯГ

Това е минимумът, необходим за по-удобно 
шофиране по заснежени повърхности! Леки и 
по- бързо поставими спрямо конвенционалните 
вериги за сняг, те гарантират, че автомобилът ще 
се държи на пътя перфектно при лек сняг.7.

5.

6.

4.



DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

СПИСЪК С КАТАЛОЖНИ НОМЕРА
SANDERO SANDERO STEPWAY

ESSENTIAL EXPRESSION ESSENTIAL EXPRESSION
ДИЗАЙН    
Екстериор
Антена от типа "Перка на акула" 82 01 731 020 • • • •
Черни предни и задни персонализиращи стикери 82 01 739 804 • • • •
Заден спойлер • • • •
Джанти
15" Flex Sorane тас 40 31 525 72R • •• - -
16" Flex Saria тас 40 31 561 36R • •• - -
16" Flex Saria Stepway тас 40 31 527 42R - - • •
16" Amaris алуминиева джанта 40 30 091 86R • •• - -
16" Mahalia сива алуминиева джанта alloy wheel rim 40 30 040 26R - - • •
Централна капачка Dacia Link бяло и черно - лъскава 40 31 539 50R • • • •
Централна капачка Dacia Link черен металик 40 31 562 71R • • • •
Секретни болтове за алуминиеви джанти - Комплект от 4 сиви болтове 82 01 724 187 • • • •
Секретни болтове за сиви алуминиеви джанти по Thatcham стандарт 82 01 724 188 • • • •
Интериор
Предни прагови лайстни Sandero 77 11 945 453 • •• - -
Предни прагови лайстни Stepway 77 11 945 454 - - • •
Предни светещи прагови лайстни Sandero 77 11 945 458 • •• - -
Предни светещи прагови лайстни Stepway 77 11 945 459 - - • •
Лайстна за багажника 82 01 736 348 • • • •

КОМФОРТ И ЗАЩИТА    
Стъкла
Предни въздухобрани 82 01 735 559 • • • •
Задни въздухобрани 82 01 737 610 • • • •
Сенници – Странични стъкла 77 11 945 449 • • • •
Сенници – пълен пакет 77 11 945 451 • • • •
Задни тонирани фолиа 77 11 945 463 • • • •
Живот на борда
Регулируем подлакътник с ниша за съхранение на вещи 87 70 072 06R •• o(1) •• o(1)

Комплект за пушачи 82 01 375 535 • • • •



SANDERO SANDERO STEPWAY
ESSENTIAL EXPRESSION ESSENTIAL EXPRESSION

КОМФОРТ И ЗАЩИТА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)    
Живот на борда (продължение)
Закачалка за подглавник Dacia 82 01 705 508 • • • •
Многофункционална основа с монтаж към подглавника 77 11 785 944 • • • •
Закачалка за монтаж върху многофункционалната система 77 11 785 946 • • • •
Кукичка за монтаж върху многофункционалната система 77 11 785 945 • • • •
Задна самолетна масичка за монтаж върху многофункционалната система 77 11 785 947 • • • •
Хладилна кутия 12V - 220V 77 11 431 405 • • • •
12V-220V токов конвертор 77 11 944 194 • • • •
Организиране на интериора
Sandero стелка за багажник 84 90 478 26R • •• - -
Stepway стелка за багажник 82 01 737 165 - - •• -
Sandero корито за багажник 84 97 533 20R • •• - -
Stepway корито за багажник 68 81 026 02R - - •• -
Модулна защита за багажник Easyflex 68 81 053 27R • • •• -
Разделителна решетка 73 15 003 75R • • • •
Преносим органайзер за багажник Dacia 82 01 653 542 • • • •
Хоризонтална мрежа за багажник 77 11 227 501 • • • •
Вертикална мрежа за багажник 77 11 945 467 • • • •
Стелки
Sandero Comfort текстилни стелки 74 90 203 58R • •• - -
Stepway Comfort текстилни стелки 82 01 737 156 - - • •
Sandero Premium текстилни стелки 74 90 269 10R • •• - -
Stepway Premium текстилни стелки 82 01 737 157 - - • •
Гумени стелки с висок борд Sandero 74 90 292 42R • •• - -
Гумени стелки с висок борд Stepway 82 01 737 162 - - • •
Защита на каросерията
Sandero предни калобрани 82 01 735 530 • •• - -
Stepway предни калобрани 82 01 735 531 - - • •
Sandero задни калобрани 82 01 735 532 • •• - -
Stepway задни калобрани 82 01 735 535 - - • •
Защита в долната част на предните и задните врати 82 01 735 521 • • • •



СПИСЪК С КАТАЛОЖНИ НОМЕРА
DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

SANDERO SANDERO STEPWAY
ESSENTIAL EXPRESSION ESSENTIAL EXPRESSION

КОМФОРТ И ЗАЩИТА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)   
Калъфки за седалки
Калъфки за предни седалки 87 37 060 14R • • • •
Калъфки за предни седалки и за задна 1/1 седалка 87 37 038 85R •• - •• -
Калъфки за предни седалки и за задна седалка, делима 1/3-2/3 87 37 045 55R o(2) •• o(2) •
Защитно покривало за задните места за домашни любимци 77 11 945 735 • • • •

ТРАНСПОРТ    
Тегличи
Sandero Комплект за теглич от типа "Лебедова шия" 77 11 945 471 • •• - -
Sandero Комплект за теглич от типа "Лебедова шия" 77 11 945 472 • •• - -
Sandero Stepway Комплект за теглич от типа "Лебедова шия" 77 11 945 473 - - • •
Sandero Stepway Комплект за теглич от типа "Лебедова шия" - 7 пина 77 11 945 474 - - • •
Комплект за теглич, демонтируем без инструменти - 13 пина 77 11 945 475 • •• - -
Комплект за теглич, демонтируем без инструменти - 7 пина 77 11 945 476 • •• - -
Stepway Комплект за теглич, демонтируем без инструменти - 13 пина 77 11 945 477 - - • •
Stepway Комплект за теглич, демонтируем без инструменти - 7 пина 77 11 945 478 - - • •
Адаптор за електрически модул за теглич - 7/13 пина 77 11 226 911 • • • •
Адаптор за електрически модул за теглич - 13/7 пина 77 11 226 912 • • • •
Електрифицирана велостойка Europower 915 - за монтаж върху теглич - 2 
велосипеда - 13 пина 77 11 577 333 • • • •
Велостойка Coach - за монтаж върху теглич - 2 велосипеда - 13 пина 77 11 780 884 • • • •
Велостойка Coach - за монтаж върху теглич - 3 велосипеда - 13 пина 77 11 780 885 • • • •
Велостойка Express Hang On -  за монтаж върху теглич - 2 велосипеда 77 11 577 326 • • • •
Велостойка Express Hang On -  за монтаж върху теглич - 3 велосипеда 77 11 577 327 • • • •
Express Hang On - Основа за регистрационен номер - 7 пина 77 11 210 431 • • • •
Система против кражба на велосипед - Express Hang On 77 11 422 443 • • • •
Превоз на багажи на покрива
Алуминиеви напречни покривни релси за монтаж върху надлъжни релси 82 01 733 998 - - o(3) -
Напречни покривни релси за монтаж върху покрива 82 01 733 990 • •• - -
Твърда покривна кутия Dacia - 400 литра 77 11 574 056 • • • •
Твърда покривна кутия Dacia - 480 литра 77 11 574 057 o(4) o(4) o(4) o(4)

Адаптори за ремъци за Dacia покривна кутия при широки релси 77 11 788 912 • • • •



SANDERO SANDERO STEPWAY
ESSENTIAL EXPRESSION ESSENTIAL EXPRESSION

ТРАНСПОРТ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)    
Превоз на багажи на покрива (продължение)
Мека покривна кутия Ranger - 340 литра 77 11 419 549 • • • •
Велостойка Expert 80 - за монтаж върху покривните релси - 1 велосипед 77 11 780 147 • • • •
Велостойка TL65 - за монтаж върху покривните релси - 1 велосипед 77 11 421 294 • • • •
Велостойка за модулни покривни релси 77 11 949 992 • • • •
Адаптори за покривни релси за велостойки/скистойки - Алуминий 77 11 421 178 • • • •
Адаптори за модулни покривни релси за велостойки/скистойки - Алуминий 77 11 949 993 • • • •
Стойка за ски Snowpack за 4 комплекта 77 11 940 000 • • • •
Стойка за ски Snowpack за 6 комплекта 77 11 940 001 • • • •

МУЛТИМЕДИЯ    
Телефони
Индукционно зарядно устройство за смартфон 82 01 737 398 • • • •
Магнитно зарядно устройство за смартфон - за монтаж на вентилационен отвор 77 11 949 678 • • • •
Зарядно безжично устройство за смартфон - за монтаж на централната конзола 82 01 739 622 • • • •
Магнитна стойка за смартфон за монтаж върху вентилационна решетка 77 11 784 774 • • • •
Магнитна преносима стойка за смартфон за монтаж върху таблото 77 11 784 775 • • • •
Аудио
Bluetooth® Focal слушалки 77 11 785 758 • • • •
Авторадио - Kenwood KMM-BT505DAB 77 11 943 336 • • • •
Авторадио - Kenwood KDC-BT730DAB 77 11 943 104 • • • •

СИГУРНОСТ         
Предпазни мерки срещу кражба и наблюдение
Аларма - периметрична, обемна, срещу повдигане 82 01 734 135 • • • •
Помощ при шофиране
Предни сензори за паркиране 82 01 734 052 •• o(5) •• o(5)

Задни сензори за паркиране(9) 82 01 734 053 o(5) o(5) o(5) o(5)

Камера за задно виждане 82 01 739 628 o(6) o(6) o(6) o(6)

Безопасност и сигнализация
Стойка за пожарогасител 96 60 151 36R • • • •



SANDERO SANDERO STEPWAY
ESSENTIAL EXPRESSION ESSENTIAL EXPRESSION

СИГУРНОСТ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)        
Безопасност и сигнализация (продължение)
Пожарогасител 1кг. за Европа 77 11 943 172 • • • •
Авариен комплект (жилетка, триъгълник, аптечка) 77 11 780 759 • • • •
Детска безопасност
Детско столче Trifix 2 I-Size група 1 77 11 940 744 • • • •
Вериги за сняг
Стандартни вериги за сняг - 9 мм. - 
(185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) - Размер 70 77 11 578 468 • • • •
Вериги за сняг Polaire® Steel Sock
(185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) 77 11 943 624 • • • •
Premium AutoGrip вериги за сняг 
(185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) - Размер 50 77 11 780 253 • • • •
Чорапи за сняг
(185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) - Размер 52 77 11 578 649 • • • •

ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ    
Трансформационен комплект за товарно пространство 77 11 945 470 •• o(7) o(7) o(7)

• : съвместим. o: съвместим при определени условия. -: несъвместим. (1) Подлакътник, съвместим само с ниски конзоли. (2) 1/3-2/3 делима задна седалка опция за ниво ESSENTIAL на автомобила. (3) Модулни надлъжни релси за покрива с 
опционална напречна функция при ниво ESSENTIAL. (4) Не е съвместим с камшична антена (стандартна) на автомобила. (5) Предни/задни сензори за паркиране, налични като серийно оборудване на автомобила. (6) Камерата за обратно 
виждане е възможна само при версиите на автомобила с мултимедиен екран. Предлага се и като опция/серийно за версиите ESSENTIAL и EXPRESSION на автомобилите. (7) Не е съвместим с опцията “плосък под на багажника“, тъй като 
подлежи на разглобяване.



В Dacia предлагаме практични, надеждни автомобили, които предлагат най-доброто съотношение 
цена/качество. Модели с открояващ се стил, но без излишни елементи, оборудвани с най-надеждните, 
изпитани и тествани технологии... всичко това на ненадмината цена. За петнадесет години 
променихме правилата на играта и разбихме автомобилния пазар. Изненадващо ще кажат някои. Не 
точно. Нашата тайна? Перфектна комбинация от простички предложения, яснота и достъпност. От 
избора на модел до цената и поддръжката му, всичко е ясно и обяснимо при Dacia.
Да шофираш Dacia означава да си сигурен, че си направил правилния избор.

ШОФИРАЙТЕ, ПЪТУВАЙТЕ, НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ, 

ТОВА Е НОВОТО  

ВДЪХНОВЕНИЕ ОТ DACIA!





САМО 
НЕОБХОДИМОТО



Предприети са всички предпазни мерки, за да се гарантира, че тази публикация е точна и актуална в момента на отпечатване. Този документ е създаден с помощта на предварителни и 

прототипни модели. В съответствие с политиката си на непрекъснато подобряване на продукта, Dacia си запазва правото да модифицира спецификациите, автомобилите и аксесоарите, 

описани и представени тук, по всяко време. Всякакви такива модификации се съобщават на дилърите на Dacia възможно най-скоро. В зависимост от държавата на продажба, някои версии 

могат да се различават и дадено оборудване може да не е налично (стандартно, като опция или като аксесоар). Моля, свържете се с вашия представител на марката Dacia за най-актуална 

информация. По технически причини на печата, цветовете, представени в този документ, могат да се различават леко от тези на действителната боя или вътрешна облицовка. Всички права 

запазени. Възпроизвеждането под какъвто и да е формат на цялата или на част от тази публикация е забранено без предварително писмено разрешение от Dacia. 
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