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PÅ UDFLUGT
HVER DAG

DACIA SANDERO STEPWAY

KLAR TIL AT
KØRE AF STED!
Et enkelt blik på den Nye Sandero Stepway, og du er allerede på vej ud af hverdagen.

forenden og giver den endnu mere karakter. Automatisk lygtetænding og

Dens dynamiske forende, dens kraftfulde fælge, dens nye beskyttelsesplader

igangsætning af vinduesviskere* sikrer det bedste udsyn. Sandero Stepway, den

og dens store frihøjde giver den det energiske og robuste udtryk, der er en sand

robuste vejfarer, der tilpasser sig efter dine horisonter.

crossover værdig. Med LED-lygterne understreger dens nye Y-formede lygtesignatur

* afhængigt af version

DACIA SANDERO STEPWAY

EN GODT GENNEMTÆNKT
KOMFORT
Al den teknologi* du har brug for: Åben bilen uden brug af nøgle med det
håndfrie nøglekort, og oplev det nye design. Forkromet finish, specifikt indtræk
med orange kanter og stikninger, højde- og vinkelindstilling af sæder og rat,
justerbare nakkestøtter, elektrisk parkeringsbremse, lukket opbevaringsrum: Den er
overbevisende med hensyn til brugervenlighed og komfort.
Tilslut din smartphone trådløst, og brug dine favorit applikationer på den
8 tommers berøringsskærm. Betjeningerne behageligt inden for rækkevidde gør
det optimalt og enkelt at benytte alle funktionerne. Alt er indlysende.
* afhængigt af version

DACIA SANDERO STEPWAY

DER ER PLADS TIL ALT,
HVAD DU HAR LYST TIL
Den helt nye Sandero Stepway tager udfordringerne op fra det virkelige liv: Med sit

Takke være et genialt system kan du let omdanne tagrailene til at være

store bagagerum, der kan udvides, så du på et øjeblik kan skifte fra bykørsel til den

tværgående*, så du kan transportere en tagbagage, en cykel- eller skiholder. Er du

store udflugt.Fold sæderne ned med en enkel bevægelse, juster bagagerumspladsen

klar til nye oplevelser? Det er nu.

efter dine behov, og fyld op med uforglemmelige stunder.

* afhængigt af version

DACIA SANDERO

EN UNIK
ALLIERET I BYEN

DACIA SANDERO

STYRKEN VED
ESSENTIEL
Nyd det komplet nydesignede interiør i den helt ny Sandero, en kombination

Sandero-trenden, som du sætter pris på, udvikler sig også mod større

af robusthed og dynamiske linjer: Forbløffende flot, ganske enkelt. Den

understregning stilen i detaljerne: Som f.eks. her på billedet med sidespejle

Y-formede lygtesignatur foran og bag udtrykker en stærk og nutidig identitet.

i samme farvetone som karrosseriet*. Deres gennemarbejdede udformning

Med LED-kørelyset ser du bedre om natten end nogensinde før. Forfra giver det

giver optimal dynamik og bidrager til at reducere støjen for passagerene om bord.

vaffelmønstrede kølergitter karakter.

* afhængigt af version

DACIA SANDERO

ALT DET ESSENTIELLE
ER INDEN FOR
RÆKKEVIDDE
Alt udvikler sig, verden, og dine behov, derfor har den nye Sandero fornyet sit
interiør: Optimeret komfort, materialer af større værdi, omdefineret design og
brugervenlig teknologi*.
Lige fra det øjeblik du stiger ind i bilen, med automatisk fjernoplåsning, vil du føle
dig godt modtaget i dette nutidige univers. Dens nye panoramiske instrumentbræt
understreger elegance og effektivitet. Det er vendt mod føreren og giver let adgang
til alle funktioner: Ny brugervenlig betjening af klimaanlæg, integreret 8 tommers
skærm – med navigation og trådløs gengivelse af app's på din smartphone –,
parkeringsassistance fortil – som advarer dig, når du nærmer dig en forhindring –,
og både højde- og vinkelindstilling af rattet. Den elektriske parkeringsbremse, som
du vil finde yderst praktisk i hverdagen. Du kan med stor behagelighed koncentrere
dig om det essentielle i din nye Sandero.
* afhængigt af version

DACIA SANDERO

TAG KONTROL
OVER PLADSEN
Den helt nye Sandero forstår at tilpasse sig helt efter dit liv. Den er meget

Giv dig selv optimal komfort med ekstra bredde ved skuldrene for føreren og mere

rummelig med sit store bagagerum og bagsædet, som kan foldes ned, hvis der er

knæplads til passagererne. Den helt nye Sandero har sans for at modtage dig på

brug for mere bagagerumsplads. Der er også mange opbevaringsrum: Kopholder,

uforlignelig måde.

opbevaringsrum i dør, lukket handskerum og også konsollen er ideelt indrettet efter
dine opbevaringsbehov i storbyens mylder.

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

ALTID
I SIKKERHED
For Dacia er intet mere vigtigt end uden ophør at forbedre vores bilers sikkerhed, og især sikkerheden for dens brugere. Du kan tage det helt roligt med det automatiske
nødbremsesystem, Hill Start Assist, de seks airbags som standard og advarsel om blind vinkel*. De helt nye Dacia Sandero og Sandero Stepway tilbyder dig det mest essentielle
for en kørsel uden stress.
* afhængigt af version

Automatisk nødbremsesystem. Nogle gange er det ikke nok at være koncentreret og at
reagere hurtigt. Du kan regne med den helt nye Sandero for at undgå eller formindske
sammenstød. Det automatiske nødbremsesystem registrerer farerne for sammenstød. Hvis du
ikke reagerer, eller ikke reagerer tilstrækkeligt, udløser systemet en optimeret bremsning.

Advarsel om blind vinkel. Det kan være svært at se alt, når du skifter vejbane. Din helt nye
Sandero er udstyret med sensorer i siden, foran og bag, der vil advare dig mod enhver risiko for
sammenstød med andre biler i siden eller bagfra.

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

Parkeringsassistance foran og bag på køretøjet og bakkamera*. I byen må man ofte tage til
takke med en lille parkeringsplads. Du vil elske denne parkeringsassistance lige fra den første
manøvre, for den advarer dig med lyd og visuelt om den mindste forhindring fortil eller bagtil.
* afhængigt af version

Hill Start Assist. Slut med at stresse, når du skal starte på en skråning! Denne funktion
forhindrer køretøjet i at køre baglæns lige med det samme, når du slipper bremsepedalen.
Ikke mere behov for at bruge parkeringsbremsen som hjælp, det er så let som ingenting at
manøvrere.

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

FARVETONER

HVID GLACIER(1)

GRÅ COMÈTE(2)

GRÅ HIGHLAND (2)

SORT NACRÉ(2)

RØD FUSION (2)

GRÅ MOONSTONE(2) *

HJULKAPSLER

15” ELMA HJULKAPSEL

OG FÆLGE

16” AMARIS FÆLG

BLÅ IRON (2)

ORANGE ATAKAMA (2) **

(1) Uigennemsigtig farvetone. (2) Metalfarvetoner. * Kun disponibel på Sandero. ** Kun disponibel på Stepway.

15” SORANE
HJULKAPSLER

16” MAHALIA** FÆLG

16” SARIA HJULKAPSEL
MØRKEGRÅ**
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BAGAGERUM (I DM - NORM VDA)

BAGAGERUM (I DM - NORM VDA)

3

Minimal bagagerumsvolumen (ISO 3 832)
Maksimal bagagerumsvolumen (ISO 3 832)
Volumen under falsk bund (ISO 3 832)

3

328
1 108
78

1 406

Minimal bagagerumsvolumen (ISO 3 832)
Maksimal bagagerumsvolumen (ISO 3 832)
Volumen under falsk bund (ISO 3 832)

328
1 108
78
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TILBEHØR
1. SANDERO lastholdere. Profilerede, lette
og hurtige at montere, ideelle til transport af
cykelholder, skiholder, eller tagbagage, og forøger
således bilens lastkapacitet.
2. Premium tekstilgulvmåtter og belyste
dørtærskler foran. Du vil glæde dig over de tekstile
Premium SANDERO gulvmåtter i høj kvalitet,
som giver både beskyttelse og stil til kabinen.
Dørtærsklerne (sælges parvis) vil også understrege
bilens stil med deres lysende element.
3. Sædearmlæn. Dette armlæn vil give føreren
optimal komfort, det kan justeres i højden og
foldes op.
4. Hajfinneantenne. Tilfør et touch af modernitet
med denne kompakte antenne, der harmonerer
perfekt i bilens linjer.
2.

5. Aftagelig trækkrog. Takket være dens kugle, der
let kan aftages uden brug af værktøj, bevarer bilen
sin æstetik, anbefalet til hyppig brug.
6. Fast trækkrog. Uundværlig til at trække eller
bære materiel i fuld sikkerhed, såsom cykelholder,
anhænger, båd, campingvogn, erhvervsmateriel...

4.

1.

3.

5.

6.
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1. Easyflex bagagerumsmåtte. Tildæk hele
bagagerummets bund for transport af store
genstande. Multifunktionel og vandtæt, kan
meget enkelt foldes sammen og foldes ud, så den
afpasses efter bagsædernes position, selv når de er
foldet ned.
2. Kofangerbeskyttelse. Beklæd og beskyt
bagkofangeren med dette praktiske og æstetiske
udstyr efter mål. Med sit børstede udseende giver
det design og robusthed til bilens bagende.

2.

3. Termoformet bagagerumsmåtte. Den installeres
hurtigt, da den tilpasser sig efter bagagerummets
udformning og beskytter effektivt, med sine
forhøjede kanter, den originale måtte. Den er let at
tage ud og rengøre, da den er let fleksibel.
4. Dørbeskyttelseslister. Understreger bilens
robuste stil samtidig med at dørene beskyttes
forneden.
5. Stænklapper - Foran og bag. Beskytter effektivt
den nederste del af bilens karrosseri mod sprøjt af
vand, mudder og småsten.
6. Gummimåtte med høj kant. Disse måtter med
høj kant, der er specielt udviklet til din bil, gør
kabinens gulv vandtæt. Lette at vedligeholde,
de fastgøres hurtigt ved hjælp af sikkerhedsclips
beregnet hertil.

3.

1.

4.

5.

6.
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KØR, REJS, NYD DET,
DET ER DACIAS ÅND!
Hos Dacia tilbyder vi praktiske og robuste biler til den bedste pris. Stilsikre modeller

at du har foretaget det rigtige valg. Det betyder valg af kvalitet, pålidelighed og

uden noget overflødigt, udstyret med den mest driftsikre og afprøvede teknologi, og

design, men også komfort – og især til den rigtige pris. Det er muligheden for at

det til en pris der ikke kan slås. I løbet af 15 år har vi ændret forholdet

købe en ny bil, der opfylder dine behov og dine ønsker.

pris / kvalitet og rystet bilmarkedet. Utroligt? Nej, egentlig ikke. Vores

I sidste ende betyder det at køre i en Dacia ikke, at alle pengene går til bilen, men

hemmelighed? En perfekt blanding af enkelthed, gennemsigtighed og

det betyder også at kunne tage på ferie, at kunne købe drømmeguitaren til sin

tilgængelighed. Alt er klart og gennemsigtigt hos Dacia – lige fra valget af

datter eller at spare op – ganske enkelt.

modellen, til prisen og vedligeholdelsen. At køre i en Dacia betyder vished om,

DEN HELT NYE DACIA
SANDERO
& SANDERO STEPWAY,
KUN DET ESSENTIELLE

Alt er sat ind på, at indholdet af denne publikation er korrekt og opdateret på trykkedatoen. Dette dokument er baseret på tidligere serier eller prototyper. I vores politik om løbende produktforbedring forbeholder Dacia sig ret til at ændre de beskrevne og viste køretøjers
og tilbehørsdeles specifikationer til enhver tid. Disse ændringer bliver overdraget til Dacia-forhandlerne hurtigst muligt. Alt efter salgslandet kan versionerne være lidt forskellige. Noget udstyr kan måske ikke fås (som standard, som ekstraudstyr eller som tilbehør).
Kontakt din Dacia repræsentant for at opnå de sidste nye oplysninger. På grund af trykketeknikkens begrænsninger kan de viste farver i dokumentet være lidt anderledes end de virkelige farver på lak eller interiør. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse af hele eller
dele af denne publikation, uanset form eller middel, er forbudt uden Dacias forudgående skriftlige tilladelse.
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