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Moderní, 
dynamická 
a pohodlná 
Cestování autem 
je hračka!
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Dacia Sandero

Dacia
Jeďte, cestujte a užívejte si 

života s vozem Dacia!

Při navrhování našich vozidel se u nás v Dacia 
řídíme stále stejnými principy: naše modely musí 
být výrazné, ale ne okázalé; musí být vybaveny 
nejspolehlivějšími technologiemi, ale přitom za 
dobrou cenu. Během takřka dvou desetiletí jsme 
změnili poměr sil a způsobili zemětřesení na 
automobilovém trhu. Nevěříte? Je to tak. A v čem 
tkví naše tajemství?

V ideálním poměru jednoduchosti, férovosti a dobré 
ceny. Od výběru modelu přes cenovou politiku až po 
politiku kvality servisu. Když máte vozidlo Dacia, 
máte jistotu, že jste se rozhodli správně.
Sázka na kvalitu, spolehlivost a originální design, 
ale také na pohodlí a samozřejmě na slušnou cenu. 
Toto je způsob, jak si pořídit nové auto, které splní 
vaše touhy a očekávání.







Dacia Sandero

Troufnete si 
na crossover?

Jedinečný vůz Dacia Sandero Stepway vás upoutá na první pohled. Nová 
výraznější chromovaná maska chladiče a upravené linie karosérie s novými 
předními a zadními světly vytvářejí nezaměnitelný vzhled Dacia. Díky typickým 
prvkům vozů SUV je zvýrazněn terénní charakter vozu. Tento vůz na cestách 
nepřehlédnete! 



Dacia Sandero

Kromě originálního stylu se může vůz Dacia Sandero Stepway 
pochlubit těmi nejlepšími technologiemi (dostupnými také ve 
vozidle Dacia Sandero). Multimediální systém MEDIA NAV Evolution, 
zabudovaná zadní parkovací kamera, asistent rozjezdu do kopce, 

stahování oken s impulzním ovládáním u řidiče a tempomat 
s omezovačem rychlosti*. Vozidlo Dacia Sandero Stepway vás 
pohodlně dopraví, ať už se vydáte kamkoli.
* Podle zvolené verze. 

Technologie, 
které vám usnadní život







Pohodlí 
pro všechny 

Díky pěti sedadlům ve standardní velikosti mají ve vozidle Dacia Sandero Stepway všichni 
cestující maximální pohodlí. Prostorný interiér zaujme pečlivě zpracovanými detaily: 
novými chromovanými ozdobnými prvky, novým designem volantu, moderním čalouněním, 
novými nápaditými úložnými prostory a doplňkovou 12V zásuvkou u zadních sedadel. Cítíte 
se v něm skvěle. A je to vidět! 

Dacia Sandero





PROSTOR PRO 5 OSOB
 5 POHODLNÝCH MÍST PRO 5 DOSPĚLÝCH

Dacia Sandero

Prostorný 
a pohodlný interiér
Zasedněte za volant a užívejte si nový prostorný interiér s pěti sedadly ve standardní 
velikosti a velký zavazadlový prostor. Interiér jsme vybavili mnohými funkčními 
řešeními: sklopnými zadními opěradly a novými úložnými prostory pro celou rodinu. 
Mysleli jsme na všechno, co by vám mohlo usnadnit každodenní život za volantem. 
Díky tomu máte před sebou ideální městský vůz, který nabízí optimální pohodlí, bez 
ohledu na to, zda cestujete sami nebo s doprovodem. 



Dacia Sandero

Naprosto v bezpečí 
za všech okolností

Zadní parkovací senzory*: Senzory varují řidiče o překážkách za vozidlem sérií 
přerušovaných zvukových signálů. Pro ještě větší pohodlí a jistotu při parkování lze systém 
doplnit i zadní parkovací kamerou.
* Podle zvolené verze.

ESC: Elektronický stabilizační systém zaručuje lepší přilnavost vozidla rozdělováním 
brzdného účinku a řízením otáček motoru snižuje riziko ztráty stability v zatáčkách.



Dacia Sandero

Vaše bezpečnost je pro nás absolutní prioritou – proto byl vůz Dacia 
Sandero a Sandero Stepway vybaven řadou spolehlivých prvků systému 
aktivní a pasivní bezpečnosti. Zpevněná konstrukce karosérie je zárukou 
dokonalé ochrany cestujících. Systém ABS s elektronickým rozdělovačem 
brzdných sil a s elektronickým stabilizačním systémem (ESC) a systémem 

kontroly trakce jsou zárukou efektivního brzdění a vyšší stability vozidla. 
Součástí výbavy vozidla jsou také čelní a boční airbagy, úchyty na dětské 
autosedačky Isofix na bočních zadních sedadlech, asistent rozjezdu do kopce 
a zadní parkovací asistent.
Nyní můžete bez obav vyrazit na cesty! 

Asistent rozjezdu do kopce: systém umožňuje zcela bezpečný a klidný rozjezd ve svahu. Ochrana: zesílená konstrukce karosérie, čelní a boční airbagy v přední řadě, úchyty 
dětských autosedaček Isofix na bočních zadních sedadlech.



Access Open

SÉRIOVÁ VÝBAVA

 – ABS s elektronickým rozdělovačem brzdných 
sil (EBV) a brzdovým asistentem (AFU)
 – Elektronický stabilizační systém ESC 
s protiskluzovým systémem ASR a kontrolou 
nedotáčivosti CSV
 – Asistent rozjezdu do kopce
 – Kontrola tlaku v pneumatikách
 – Čelní airbagy (u spolujezdce s možností 
odpojení)
 – Boční airbagy vpředu (hlava – hrudník)
 – Úchyty ISOFIX na bočních sedadlech v zadní 
řadě
 – Posilovač řízení
 – LED denní svícení
 – Sada na opravu pneumatik

SÉRIOVÁ VÝBAVA
OPEN = ACCESS +

 – Nárazníky v barvě karosérie
 – Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
 – Elektrické ovládání předních oken
 – Přední mlhové světlomety
 – Rádio s MP3, čelním vstupem USB 
a Bluetooth® handsfree

Dacia Sandero



Stepway Open Arctica

Dacia Sandero a Sandero Stepway

SÉRIOVÁ VÝBAVA
STEPWAY OPEN = OPEN+

SÉRIOVÁ VÝBAVA
ARCTICA = OPEN +

Vyobrazená verze obsahuje volitelnou výbavu.

 – Kola „Flexwheel“ 16" v barvě Dark Metal
 – Outdoorové ochranné prvky nárazníků 
ve stříbrné barvě
 – Plastová outdoorová ochrana karosérie 
v černé barvě
 – Podélné střešní lišty v barvě Dark Metal

 – Vnější zpětná zrcátka v barvě karosérie
 – Kliky dveří v barvě karosérie
 – B-sloupky v černé barvě
 – Palubní počítač (nelze pro verze LPG)
 – Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější 
zpětná zrcátka
 – Manuální klimatizace
 – Pack Modularita (výškově nastavitelné přední 
pásy, výškově nastavitelné sedadlo řidiče 
a výškově nastavitelný volant)



Stepway

Dacia Sandero

SÉRIOVÁ VÝBAVA
STEPWAY = ARCTICA +

 – Kola „Flexwheel” 16"
 – Outdoorové ochranné prvky nárazníků 
ve stříbrné barvě
 – Plastová outdoorová ochrana karosérie 
v černé barvě
 – Podélné střešní lišty v barvě Dark Metal
 – Tempomat s omezovačem rychlosti + kožený 
volant

Vyobrazená verze obsahuje volitelnou výbavu.



Kryty a disky kol

      * K dispozici ve verzi Stepway.
         Ocelové disky 16" Bayadere k dispozici pouze ve verzi Stepway.
    ** Není k dispozici ve verzi Stepway.
  *** K dostání pouze ve verzi Arctica.
**** Dostupné pouze ve verzi Techroad.

Metalické barvy 

Nemetalické barvy

MODRÁ COSMOS (RPR) ŠEDÁ COMÈTE (KNA) MODRÁ AZURITE (RPL)* ČERVENÁ FUSION (NPI) ****

ŠEDÁ HIGHLAND (KQA) BÉŽOVÁ DUNE (HNP)ČERNÁ NACRÉ (676)

BÍLÁ GLACIER (369) MODRÁ NAVY (D42)**

HNĚDÁ VISON (CNM)

KOLA FLEXWHEEL 16" DISKY KOL Z LEHKÝCH SLITIN 
15" CHAMADE***

KRYTY KOL 15" GROOMY** KRYTY KOL 15" POPSTER**

Dacia Sandero



Motory

 
FAP = fi ltr pevných částic
*  Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám případně sdělí Váš prodejce.
**  Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání daných parametrů vozidel za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto 

údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profi lu trasy. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly zjištěny podle testovací metodiky WLTP a konvertovány na testovací cyklus NEDC.
*** Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě. V údajích je započítána hmotnost řidiče (75 kg).
Údaje v závorce jsou platné pro verze Stepway.
Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte prosím vždy se svým nejbližším prodejcem Dacia. Společnost Renault Česká republika, a.s. si vyhrazuje právo 
aktualizovat či změnit příslušné specifi kace vozidel či příslušenství.

SCe 54 kW/73 k  (Stepway) TCe  66kW/90 k S&S (Stepway) Blue dCi 70 kW/95 k (Stepway)
SANDERO      
Emisní norma Euro 6dt Euro 6dt Euro 6dt
Zdvihový objem (cm3) 998 898 1 461
Typ vstřikování vícebodové vícebodové přímé common-rail multi injection
Počet válců 3 3 4
Palivo benzín benzín diesel
Maximální točivý moment (Nm) 95 140 220
– při otáčkách (ot./min) 3 500 2 250 1 750
Maximální výkon (kW/k) 54/73 66/90 70/95
– při otáčkách (ot./min) 6 300 5 000 3 750
Počet ventilů 12 12 8

PŘEVODOVKA         
Typ převodovky manuální manuální manuální
Počet převodových stupňů 5 5 5

ŘÍZENÍ        
Stopový průměr otáčení (m) 10,68 10,68 (10,5) 10,68 (10,5)

BRZDY A ASISTENČNÍ SYSTÉMY         
Vpředu: kotoučové 258 258 258
Vzadu: bubnové 8 8 8

NÁPRAVY   
Přední náprava typu McPherson s trojúhelníkovým ramenem
Zadní náprava ve tvaru „H“ s torzní příčkou
RÁFKY A PNEUMATIKY*          
Ráfky (rozměr) 6.0 J 15 (6.0 J 16) 6.0 J 15 (6.0 J 16) 6.0 J 15 (6.0 J 16)

Pneumatiky (rozměr) 185/65 R15 
(195/55 R16)

185/65 R15
(205/55 R16)

185/65 R15
(205/55 R16)

OBJEMY          
Objem zavazadlového prostoru (l) 320 320 320
Objem palivové nádrže (l) / AdBlue 50 50 50/14,4

VÝKONY   
Maximalní rychlost (km/h) 158 (156) 175 (168) 179
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 15,1 (16,7) 11,1 (11,1) 11,9 (12,3)
Zrychlení 1 000 m s pevným startem (s) 36,0 (37,0) 32,8 (33,1) 33,0 (33,5)

SPOTŘEBA (L/100 KM) A EMISE CO2**   
Město (l/100km) 6,1–6,3 6,3–6,6 4,1–4,3 (4,2–4,3)
Mimo město (l/100km) 4,3–4,8 4,6–4,9 3,4–3,5 (3,7–3,8)
Kombinovaná (l/100km) 5,0–5,4 5,3–5,5 3,6–3,8 (3,9–3,9)
Emise CO2 (g/km) 113–122 120–126 96–101 (103–104)

HMOTNOSTI (KG)   
Provozní hmotnost*** 1 049 (1 082) 1 084 (1 115) 1 197 (1 226)
Užitečné zatížení*** 446 (422) 444 (431) 436 (419)
Max. povolená celková hmotnost 1 495 (1 504) 1 528 (1 546) 1 633 (1 645)
Max. povolená hmotnost jízdní soupravy 2 285 (2 294) 2 318 (2 336) 2 423 (2 435)
Max. povolená hmotnost nebrzděného přívěsu 520 (540) 540 (555) 595 (610)
Max. povolená hmotnost brzděného přívěsu 790 780 (790) 790 (790)

Dacia Sandero



Rozměry

SANDERO 
OBJEM KUFRU (dm3) (PODLE NORMY ISO 3832) 
5místná konfigurace 320
2místná konfigurace (se sklopenými zadními sedadly) 1 200

ROZMĚRY (mm) 
A Rozvor 2 589
B Celková délka 4 069
C Délka předního převisu 827
D Délka zadního převisu 653
E Rozchod předních kol 1 496
F Rozchod zadních kol 1 486
G Světlá výška se zatížením (5 pasažérů) 132
H Výška vozidla bez zatížení 1 519
H1 Výška dolní hrany nákladového prostoru 761
H2 Výška vstupu do nákladového prostoru 622
H3 Výška nezatíženého vozidla s otevřeným kufrem 2 003
H4 Výška zavazadlového prostoru po kryt 469
J1 Šířka na úrovni podloketníků na předních sedadlech 1 387
J2 Šířka na úrovni podloketníků na zadních sedadlech 1 393
K Prostor pro nohy ve výši kolen na zadních sedadlech 144
L1/
L2 Šířka bez / s bočními zrcátky 1 733 / 1 994
L3 Vnitřní šířka mezi podběhy kol 1 005
M1 Výška po střechu pod úhlem 14° na předních sedadlech 900
M2 Výška po střechu pod úhlem 14° na zadních sedadlech 881
O1 Šířka v loktech na předních sedadlech 1 415
O2 Šířka v loktech vepředu ve druhé řadě 1 432
Y1 Užitná délka podlahy za zadními sedadly 756

SANDERO STEPWAY 
OBJEM KUFRU (dm3) (PODLE NORMY ISO 3832) 
5místná konfigurace 320
2místná konfigurace (se sklopenými zadními sedadly) 1 200

ROZMĚRY (mm) 
A Rozvor 2 589
B Celková délka 4 089
C Délka předního převisu 846
D Délka zadního převisu 654
E Rozchod předních kol 1 489
F Rozchod zadních kol 1 492
G Světlá výška se zatížením (5 pasažérů) 173
H Výška vozidla bez zatížení (bez střešních lišt / se střešními lištami) 1 555 / 1 615
H1 Výška dolní hrany nákladového prostoru 793
H2 Výška vstupu do nákladového prostoru 622
H3 Výška nezatíženého vozidla s otevřeným kufrem 2 035
H4 Výška zavazadlového prostoru po kryt 469
J1 Šířka na úrovni podloketníků na předních sedadlech 1 387
J2 Šířka na úrovni podloketníků na zadních sedadlech 1 393
K Prostor pro nohy ve výši kolen na zadních sedadlech 144
L1/
L2 Šířka bez / s bočními zrcátky 1 761 / 1 994
L3 Vnitřní šířka mezi podběhy kol 1 005
M1 Výška po střechu pod úhlem 14° na předních sedadlech 900
M2 Výška po střechu pod úhlem 14° na zadních sedadlech 881
O1 Šířka v loktech na předních sedadlech 1 415
O2 Šířka v loktech vepředu ve druhé řadě 1 432
Y1 Užitná délka podlahy za zadními sedadly 756

Dacia Sandero a Sandero Stepway
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Příslušenství

Dacia Sandero

1. OKRASNÉ KRYTY KOL. Vyjádřete svoji osobnost 
a vyberte si kryty kol z naší nabídky, díky kterým bude 
váš vůz vypadat ještě moderněji a dynamičtěji. 

2. OCHRANNÉ BOČNÍ LIŠTY. Připevněte po stranách 
karosérie vozu elegantní ochranné lišty. Výsledkem 
bude ještě estetičtější vzhled a účinná ochrana vašeho 
vozu Dacia Sandero před odřením a dalšími nástrahami 
každodenního provozu.

3. PŘEDNÍ A ZADNÍ ZÁSTĚRKY. Dokonale ladí se 
siluetou vozu, umožňují chránit karosérii před blátem 
a štěrkem.

4. VZDUCHOVÉ DEFLEKTORY. Po stažení oken 
umožňují deflektory přirozenou výměnu vzduchu 
v kabině a přitom ji chrání před deštěm.

5. PŘEDNÍ A ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT. Moderní 
konfigurace čidel umístěných v přední a zadní části 
vozidla vám pomůže rychle a bezpečně zaparkovat váš 
vůz Dacia Sandero.

6. ALARM. Alarm kompatibilní s palubní elektronikou 
chrání váš vůz Dacia Sandero před pokusy o vloupání 
a detekuje veškerý pohyb v kabině.

7. GUMOVÉ KOBERCE. Gumové koberce se do vašeho 
vozu Dacia Sandero perfektně hodí. Snadno se udržují, 
jsou velmi odolné a poskytují optimální ochranu před 
sněhem a blátem.

8. TEXTILNÍ KOBERCE. Skvěle se hodí do interiéru 
vašeho vozu a nabízejí komfort i ochranu v jednom 
produktu.

9. LOKETNÍ OPĚRKA. Zvyšte vaše pohodlí při cestování 
a získejte úložný prostor navíc, kde můžete uschovat 
drobné předměty. Tato loketní opěrka je výškově 
nastavitelná. 

2.

3.1.

6.

9.8.7.

4. 5.
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10. OCHRANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 
EASYFLEX. Nezbytná pro ochranu kufru vašeho vozu 
Dacia Sandero. Umožňuje přepravu velkých znečištěných 
předmětů. Snadno se skládá i rozkládá. Lze ji použít i pro 
ochranu zadních sedadel, čímž dosáhnete pokrytí celé 
oblasti zavazadlového prostoru.

11. SÍŤ DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU – 
HORIZONTÁLNÍ. Zajišťuje stabilní polohu zavazadel 
během přepravy a zabraňuje tak jejich samovolnému 
pohybu během jízdy.

12. VANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU A OCHRANA 
HRANY ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU. Vložka účinně 
chrání čalounění na dně zavazadlového prostoru 
a perfektně ladí s jeho tvarem. Díky své pružnosti 
a zvýšeným lemům je velmi praktická a snadno se 
udržuje. Ochrana hrany účinně a elegantně chrání 
nakládací prostor vašeho vozu Dacia Sandero.

13. ORGANIZÉR ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU. 
Umístěte do kufru svého vozu Dacia Sandero organizér, 
díky kterému bude snazší udržet v kufru pořádek a věci 
zůstanou na svém místě i během přepravy. 

14. TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ DEMONTOVATELNÉ BEZ NÁŘADÍ. 
Je nepostradatelné k připevnění závěsných vozíků, 
kempinkových přívěsů i pro upevnění nosiče jízdních 
kol. Je plně kompatibilní s vaším vozem. Jeho instalace 
nenaruší estetiku vozu díky možnosti odpojení koncovky 
háku bez použití nářadí během několika vteřin. 

15. PŘÍČNÉ STŘEŠNÍ TYČE A NOSIČ LYŽÍ. Ocelové 
střešní tyče ladící s estetikou vozu umožňují připevnění 
střešního nosiče pro přepravu lyží či jízdních kol.

16. STŘEŠNÍ BOX. Tento elegantní box lze upevnit 
během několika minut na střešní tyče a zvětšit tak 
přepravní kapacitu.

17. NOSIČ JÍZDNÍCH KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ. 
Nosič jízdních kol na tažné zařízení je neocenitelným 
pomocníkem na výletech do přírody; lze ho sklopit, takže 
neomezuje váš přístup do kufru.

10.

15.

16. 17.

13.

11.

14.

12.



www.dacia.cz

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté série 
nebo prototypu. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si Dacia vyhrazuje právo kdykoliv upravit specifikace i popisované a představované 
vozy. O těchto změnách budou autorizovaní partneři Dacia informováni v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou 
určené, některé vybavení nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Některé prvky volitelného vybavení se mohou vzájemně 
vylučovat nebo mohou být mezi sebou propojené. Fotografie v této publikaci nemusí přesně odpovídat popisu verze nabízené na českém trhu. Pro získání 
nejpřesnějších informací se prosím obraťte na nejbližšího autorizovaného partnera Dacia. Vzhledem k technickým možnostem tisku se mohou barvy na 
fotografiích nebo ilustracích mírně lišit od skutečných barev laků nebo materiálů použitých v interiéru vozu. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv kopírování, 
publikování nebo šíření části nebo celku obsahu z této publikace je bez předchozího písemného souhlasu Dacia zakázáno. Tato publikace není obchodní 
nabídkou ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. 
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