Dacia Sandero

Ниво на оборудване

Двигател

Код версия

Цена без ДДС

Essential

SCe 65

ESB MG 6U S

19 158 лв.

Цена с ДДС
22 990 лв.

Essential

TCe 90

ESB M65 6U S

20 742 лв.

24 890 лв.

Essential

ECO-G 100

ESB MT5 6UGS

21 575 лв.

25 890 лв.

Expression

TCe 90

CMB M65 6U S

22 492 лв.

26 990 лв.

Expression

ECO-G 100

CMB MT5 6UGS

23 325 лв.

27 990 лв.

*ECO-G - LPG (АГУ) - Фабрично монтирана газова уредба с бутилка на мястото на резервната гума със срок на гаранция 5 години или 100 000 км.

Възползвайте се от преференциалните лизингови условия на Dacia в най-близкия ни шоурум.

Стандартно оборудване
Essential
Сигурност
ABS - Антиблокираща система на спирачките
AFU - Електронна система за подпомагане при екстремно спиране
ESP - Електронна система за динамичен контрол на траекторията
ASR - Електронна система за контрол на сцеплението
HSA - Електронна система за подпомагане потеглянето по наклон
Автоматични аварийни светлини при внезапно спиране или инцидент
Активен спирачен асистент
Предни, фронтални въздушни възглавници
Предни, странични въздушни възглавници за водача и пътника до водача,
предпазващи таза и гръдния кош
Странични въздушни възглавници тип "завеса" за 1-ви и 2-ри ред седалки
Възможност за изключване на въздушната възглавница на пътника до водача
Предни триточкови предпазни колани
Три триточкови предпазни колани на задната седалка
Сигнализация за непоставени предпазни колани
Предни подглавници, регулируеми във височина
Три задни подглавника
Система за закрепване на детска седалка ISOFIX за двете задни места
Система за следене на налягането в гумите
Електронен имобилайзер
Бордови компютър
E-call бутон - система за спешно повикване от превозното средство
Дневни LED светлини
LED къси светлини
Автоматични фарове
Автоматично заключване на вратите на автомобила при движение
Дистанционно централно заключване
Защитна кора под двигателя
Ремонтен комплект за гуми (за ECO-G версии)
Авариен комплект Dacia, съдържащ сертифицирани аптечка,
прахов пожарогасител, жилетка и авариен триъгълник

Екстериор
Брони в цвета на купето
15'' стоманени джанти с декоративни тасове Elma
Отопляемо задно стъкло с чистачка
Тонирани стъкла

Интериор
Арматурно табло в черен цвт
Поставка за чаша
Текстилна тапицерия
Хромирани пръстени на аераторите
Делима задна седалка 1/3 2/3
Регулируема във височина седалка на водача с подлакътник
Функционалност и Мултимедия
Климатик
Предни електрически стъкла, импулсно от страната на водача
Круиз контрол / ограничител на скоростта
Ръчно управляеми странични огледала
Индикатор за смяна на предавките
Регулируем във височина волан
Електронно усилване на волана
3,5" дигитален инструментален панел
Система за еко режим на шофиране (без LPG версии)
Dacia Media Control - DAB радио с управление от волана, визуализация на
бордовия компютър.

Expression (включва Essential + )
Екстериор
Странични огледала и дръжки на вратите в цвета на купето
15'' стоманени джанти с декоративни тасове Sorane

Интериор
Текстилна декорация по арматурното табло
Осветление в багажника
Кожен волан

Функционалност и Мултимедия
Автоматичен климатик
Фарове за мъгла
Задни електрически стъкла
Заден паркинг сензор
Електрически, отопляеми странични огледала
Регулируема във височина седалка на водача с подлакътник
Автоматично активиране на фарове и чистачки
Регулируем във височина и дълбочина волан
Dacia Media Display с 8" дисплей, Bluetooth (телефон + аудио стрийминг),
с управление от волана, 4 високоговорителя, смартфон репликация

#
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Допълнително оборудване
Essential
Dacia Media Display с 8" сензорен дисплей, DAB радио с управление от волана, USB, AUX, Bluetooth и аудио стрийминг + Заден паркинг сензор

PCV0E

680 лв.

PCV0G

680 лв.

RSEC01

90 лв.

(с изключение на версия ECO-G 100)
Dacia Media Display с 8" сензорен дисплей, DAB радио с управление от волана, USB, AUX, Bluetooth и аудио стрийминг + Заден паркинг сензор

(за версия ECO-G 100)
Пълноразмерна резервна гума (с изключение на ECO-G)

Expression
Пакет Комфорт: Автоматична електрическа спирачка + Висока централна конзола с вграден подлакътник с място за съхранение + Карта Dacia "Свободни
ръце" за безконтактно отключване/заключване и стартиране на автомобила

PCV44

890 лв.

Преден и заден паркинг сензор + Камера за паркиране на заден ход + Система за предупреждение при наличие на обект в "сляпата" точка на автомобила

PCV96

740 лв.

Аудио-навигационна система Dacia Media Nav със 8" сензорен екран, DAB радио с управление от волана, USB, AUX, Bluetooth и аудио стрийминг, 6
високоговорителя, карта на България и Европа

PCV06

650 лв.

Пълноразмерна резервна гума (с изключение на ECO-G)

RSEC01

90 лв.

Удължена гаранция от производителя за срок от 5 години или 150 000 км пробег

Y5K150

217 лв.

Удължена гаранция от производителя за срок от 5 години или 200 000 км пробег

Y5K200

620 лв.

Удължена гаранция от производителя за срок от 6 години или 150 000 км пробег

Y6K150

427 лв.

Удължена гаранция от производителя за срок от 6 години или 200 000 км пробег

Y6K200

748 лв.

DACIA УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ

Цветове

Код

Цена

Ледниковобял

неметалик

OV369

Сив “Urban”

неметалик

OVKPW

650 лв.

0 лв.

Тъмносив

металик

TEKNA

650 лв.

Сив "Лунен камък"

металик

TEKQF

650 лв.

Бисерночерен

металик

NV676

650 лв.

Червен "Фюжън"

металик

TENPI

650 лв.

Син "Метал"

металик

TERQH

650 лв.

Размери
Външни размери (мм)
Междуосие
Обща дължина
Преден надвес
Заден надвес
Предна следа
Задна следа
Ширина без / с огледала
Височина (при празен автомобил)
Пътен просвет (при 5 пътника на борда)
Пътен просвет (при празен автомобил)

Sandero
2604
4088
819
666
1532,6
1518,6
1848/2007
1499
133
162

Вътрешни размери (мм)
Широчина на нивото на раменете отпред
Широчина на нивото на раменете отзад
Широчина на нивото на лактите отпред
Широчина на нивото на лактите отзад
Разстояние за колената на втори ред
Височина от седалката до тавана отпред
Височина от седалката до тавана отзад

1395
1368
1410
1406
186
898
878

Обем на багажника (дм3)
Обем на багажника
Обем на багажника (при свален 2-ри ред седалки)

328
1108

Дата на последна актуализация: 06.07.2022
Снимките са илюстративни.
Рено Нисан България ЕАД си запазва правото на промени в техническите характеристики, стандартното и допълнителното оборудване, цените и останалата информация в настоящата ценова листа.
Марката на гумите на автомобила не може да бъде обект на предварителна поръчка.
Гаранция за срок от 5 години и пробег до 100 000 км, което настъпи първо.
Гаранция за срок от 5 години и пробег до 100 000 км, което настъпи първо се прилага за нови автомобили с изключение на таксиметрови, учебни, полицейски, пожарни, линейки и рент-а-кар автомобили.
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#

Технически характеристики

Двигател

SCe 65 к.с.

TCe 90 к.с.

TCe 100 к.с. LPG / Бензин

Бензин

Бензин

Бензин / Газ

Euro 6

Euro 6

Euro 6

999

999

999

3 / 12

3 / 12

3 / 12

49 (65) / 6300

67 (90) / 4600-5000

LPG: 74 (100) / 5000
Бензин: 67 (90) / 4600-5000

95 @ 3600

160 @ 2100-3750

LPG: 170 @ 2000
Бензин: 160 @ 2100-3750

Многоточково

Многоточково с турбокомпресор

Многоточково с турбокомпресор

Да

Да

Да

Механична

Механична

Механична

5

5

5

Максимална скорост (км/ч)

158

175

183/179

0-100 км/ч (сек.)

16,7

12,2

11,6

WLTP

WLTP

WLTP

5,3/5,4

5,3/5,3

LPG: 6,9/7,3
Бензин: 5,3/5,6

120/121

119/120

LPG: 106/112
Бензин: 119/127

50

50

LPG: 40
Бензин: 50

185/65 R15

185/65 R15

185/65 R15

Тегло при празен автомобил

1014

1052

1107

Максимално допустимо тегло

1477

1538

1578

Максимално тегло на ремарке със спирачки

980

1100

1100

Максимално тегло на ремарке без спирачки

540

560

590

Вид гориво
Европейска екологична норма
Работен обем (см³)
Брой цилиндри / клапани
Максимална мощност kW (к.с.) @ об/мин
Максимален въртящ момент Nm @ об/мин
Тип впръскване
Филтър за твърди частици
Скоростна кутия
Брой предавки

Разход на гориво

(1)

Метод на измерване
Смесен (л/100 км)
CO2 емисии при смесен цикъл (г/км)
Капацитет на резервоар (л)

Гуми
Размер гуми

Маса (кг)

Стойностите за разход на гориво и СО2 емисии са сертифицирани и измерени по стандартен и регулиран метод.
Той е идентичен за всички производители и позволява стойностите за разход на гориво и CO2 емисии на различните превозните средства да бъдат сравнени.
(1) Реалният разход на гориво зависи от употребата на превозното средство, оборудването, стила на шофиране и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой
пътници и др.)
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) - хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на леки и лекотоварни превозни средства.

#
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