Dacia Sandero
и Sandero Stepway

Dacia Sandero

Модерност,
динамичност и
комфорт.
Пътят напред е ясен...

Dacia Sandero

Усещане за кросоувър
Още от пръв поглед, Dacia Sandero Stepway демонстрира ясно своя
характер. Нова и по-изразителна хромирана предна решетка,
обновен дизайн, предни и задни дневни светлини, които дефинират
новия светлинен подпис нa Dacia. Също така, SUV дизайнът на
Sandero Stepway видимо подсилва прик люченското му излъчване.

Dacia Sandero

Технологии,
които улесняват живота ви
Освен своя обновен стил, Dacia Sandero Stepway ви пред лага
още повече полезни технологии (също така налични и за Dacia
Sandero). Мултимедийна система Media Nav Evolution, камера
за заден ход, система за подпомагане потеглянето по нак лон,
импулсно стък ло от страната на водача, круиз контрол и

ограничител на скоростта*... Dacia Sandero Stepway се грижи
за вас, където и да отидете с нея.
* Според нивото на оборудване

Dacia Sandero

Удобства
за споделяне
Със своите 5 удобни места, Dacia Sandero Stepway ви предоставя комфорт,
който може лесно да бъде споделен. Просторното й купе ви позволява да
оцените всеки един елегантен детайл: нови хромирани елементи, нов волан,
нови тапицерии, нови полезни отделения за съхранение на предмети и 12V
контакт за задните места.

Dacia Sandero

Стилният
градски автомобил
Оставете се да бъдете съблазнени от обновения дизайн на
Dacia Sandero. Новата й хромирана предна решетка и предни и
задни светлини, дефинират новия светлинен подпис на Dacia,
допринасяйки допълнително за нейния модерен и динамичен
облик. Тя знае как да ви завладее още от пръв поглед.

Dacia Sandero
ПРОСТОРЕН 5-МЕСТЕН АВТОМОБИЛ
5 ЩЕДРИ МЕСТА ЗА 5-МА ВЪЗРАСТНИ

Щедро и удобно
вътрешно пространство
Настанете се и се насладете на новия просторен интериор:
5 пълноценни места и голям багажник. Интериор с множество
функционалности: сг ъваема задна седалка, нови полезни
отделения за багаж. Помислили сме за всичко, за да улесним
вашето ежедневие. Пред вас стои идеалният градски автомобил,
готов да бъде с вас и вашето семейство всеки ден и да ви пред ложи
оптимален комфорт.

Dacia Sandero

Безкомпромисна
сигурност

Заден паркинг сензор* : Предупреждава водача за наличието на обекти, намиращи
се зад автомобила, чрез поредица от звукови сигнали. За още по-голям комфорт и
сигурност, можете да го комбинирате с камера за заден ход.
* Според нивото на оборудване.

ESP : Подпомага стабилизирането на траекторията на автомобила при случаи на
загуба на сцепление в завоите, като регулира разпределението на спирачното усилие
и работата на двигателя.

Dacia Sandero

Вашата безопасност винаги ще бъде приоритет и именно затова Dacia

за контрол на сцеплението (ASR), гарантират ефективно и безопасно

Sandero и Sandero Stepway са оборудвани с безкомпромисни активни и

спиране и повишена стабилност на автомобила. Dacia Sandero и Sandero

пасивни системи за сигурност. Подсилената структура на каросерията

Stepway са също така оборудвани с предни и странични въздушни

предпазва пътниците. ABS системата, комбинирана с подпомагането

възглавници на предния ред седалки, система за закрепване на детска

при екстремно спиране (AFU), както и електронната система за

седалка Isofix, система за подпомагане потеглянето по наклон и задни

динамичен контрол на траекторията (ESP), свързана със системата

паркинг сензори... Можете да пътувате съвсем спокойно!

Подпомагане потеглянето по наклон: Тази система ви позволява да потеглите под
наклон в пълна безопасност и без да бързате.

Пълна защита: Подсилена структура, предни и странични въздушни възглавници
отпред, система за закрепване на детска седалка Isofix.

Dacia Sandero Stepway

Цветове

ЛЕДНИКОВО БЯЛ (369) (1)

МОРСКО СИН (D42)* (1)

БИСЕРНО ЧЕРЕН (676) (2)

СИВ ХАЙЛЕНД (KQA) (2)

ЧЕРВЕН ФЮЖ ЪН (NPI) (2)

СИН „КОСМОС“ (RPR) (2)

Т ЪМНО СИВ (KNA) (2)

ЛАЗУРНО СИН (RPL)* * (2)

КАФЯВ „ВИЖ ЪН“ (CNM) (2)

(1) Цветове неметалик.
(2) Цветове металик.
* Не се предлага със Stepway.
** Предлага се само със Stepway.

БЕЖОВ ДЮН (HNP) (2)

Dacia Sandero

Tасове и джанти

TАСОВЕ 15“ GROOMY*

TАСОВЕ 15“ POPSTER*

АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ 15” CHAMADE*

АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ 16”
ALTICA*

TАСОВЕ 16“ BAYADÈRE DARK METAL*

Dacia Sandero

Размери

Размери (mm)

A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
H4
J1
J2
K
L1/L2
L3
M1
M2
O1
O2
Y1

Междуосие
Обща дължина
Преден надвес
Заден надвес
Разстояние между предните гуми
Разстояние между задните гуми
Пътен просвет (с 5-ма пътници)
Височина при празен автомобил
Височина на прага на багажника
Височина на отвора на багажника
Височина с отворена врата на багажника при празен автомобил
Височина на багажника до кората
Широчина на нивото на раменете отпред
Широчина на нивото на раменете на 2-ри ред
Широчина на нивото на коленете на 2-ри ред
Обща широчина без/със огледалата
Вътрешна широчина между гумите
Височина от седалката до тавана, седалката в средно положение
Височина от седалката до тавана на 2-ри ред
Широчина на нивото на лактите отпред
Широчина на нивото на лактите на 2-ри ред
Максимална дължина на багажника
(при вдигнати седалки на 2-ри ред)

2 589
4 069
827
653
1 496
1 486
132
1 519/761
622
2 003
469
1 387
1 393
144
1 733/1 994
1 005
900
881
1 415
1 432
756

Размери (mm)

A
Междуосие
B
Обща дължина
C
Преден надвес
D
Заден надвес
E
Разстояние между предните гуми
F
Разстояние между задните гуми
G
Пътен просвет (с 5-ма пътници)
H
Височина при празен автомобил без/с покривни рейки
H1 Височина на прага на багажника
H2 Височина на входа на багажника
H3 Височина с отворена врата на багажника при празен автомобил
H4 Височина на багажника до кората
J1
Широчина на нивото на раменете отпред
J2
Широчина на нивото на раменете на 2-ри ред
K
Широчина на нивото на коленете на 2-ри ред
L1/L2Обща широчина без/със огледалата
L3 Вътрешна широчина между гумите
M1 Височина от седалката до тавана, седалката в средно положение
M2 Височина от седалката до тавана на 2-ри ред
O1 Широчина на нивото на лактите отпред
O2 Широчина на нивото на лактите на 2-ри ред
дължина на багажника
Y1 Максимална
(при вдигнати седалки на 2-ри ред)

2 589
4 089
846
654
1 489
1 492
173
1 555/1 615
793
622
2 035
469
1 387
1 393
144
1 761/1 994
1 005
900
881
1 415
1 432
756

Dacia Sandero

Шофирайте, пътувайте,
наслаждавайте се,
това е духът на Dacia!
Всички автомобили Dacia са създадени по една и съща формула:

справед лива цена. Това е вашата възможност да се с добиете с нов

модели със затвърден и стилен дизайн без излишни елементи,

автомобил, отговарящ на всичките ви нуж ди и желания. Избирайки

оборудвани с най-надеж дните технологии и на най-дост ъпни цени.

Dacia не ви се налага да инвестирате всичките си средства в

Идеална комбинация от лекота, прозрачност и щедрост. От избора

автомобила. Ще можете да отидете на почивка, да направите

на модел, минавайки през цената и стигайки до под дръжката,

подарък на любим човек или чисто и просто да спестите. С Dacia

всичко е видимо и ясно с Dacia. Карайки Dacia, можете да бъдете

можете да отидете к ъдето пожелаете и да направите каквото

сиг урни, че сте направили правилния избор. Избрали сте

поискате.

качеството, надеж дността, модерния дизайн и комфорта на една

Dacia Sandero

Остава ви само да
изберете своя стил!

www.dacia.bg

Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на нейното издаване. Документът
е изготвен въз основа на предварителни серии и прототипи. Като част от политиката за постоянно усъвършенстване на продуктите, Dacia
си запазва правото във всеки един момент да внася изменения в описаните и представените спецификации, автомобили и аксесоари.
Дилърите на Dacia се уведомяват за тези изменения възможно най-бързо. В зависимост от държавите, където Dacia развива търговска
дейност, някои версии могат да се различават и определено оборудване (по стандарт, по избор или като аксесоар) може да не бъде налично.
Моля, свържете се с вашия местен дилър, за да получите възможно най-актуална информация. Поради ограниченията на полиграфията,
възпроизведените в настоящия документ цветове могат да се различават в малка степен от действителните цветове на боята на автомобила
или на материите на вътрешното оборудване. Всички права са запазени. Забранено е възпроизвеждането под каквато и да е форма или по
какъвто и да е начин на цялата или на част от настоящата публикация без предварителното писмено съгласие на Dacia.
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