Dacia Sandero mest solgte bil I Europa 2019*
PRISLISTE

Dacia Sandero VAN
Gældende fra 1 januar 2021 på lagerbiler

Model

Gearkassetype

Brændstof

WLTP
CO2 (g/km)

Manuel – 5 gear
Manuel – 5 gear
Manuel – 5 gear

Benzin
Benzin
Diesel

127
135
126

Streetway TCe 100 S&S
Stepway TCe 100 S&S
Stepway Blue dCi 95 S&S

WLTP
Km/l
17,9
16,7
20,8

Energi
klasse

Halvårlig
Grøn
ejerafgift

Pris eksl. Pris inkl.
moms.
moms.

580 kr
580 kr
1.630 kr

61.916 kr
85.701 kr
90.619 kr

76.942 kr
104.078 kr
110.099 kr

Alle priser i denne prisoversigt er anført uden leveringsomkostninger på 3.580 kr. ekskl. moms./ 4.180 inkl. moms
For varebiler, der anvendes privat, betales tillæg til de angivne satser. Tillægget udgør 2.960 kr. pr. halvår for varebiler indtil 3.000 kg.
For varebiler, der anvendes delvist erhvervsmæssigt, er satsen det halve af ovennævnte.
Ovenstående priser gælder ved indregistreringer fra. d. 1. til og med d. 28.februar 2021.
Grøn ejerafgift er pr. halvår er baseret på WLTP og 2020 takster.
Vi tager forbehold for pris- og afgiftsændringer.

UDSTYR
12V-stik for og bag
15" stålfælge (185/65 R15) med hjulkapsel "Popster"
Airbag i førersiden
Airbag i passagersiden med mulighed for deaktivering
Sideairbags i forsæderne, der beskytter hoved og ryg
ESC (Elektronisk stabilitetskontrol) med ASR (antispin)
Hill Start Assist
Hastighedsbegrænser
Dacia Plug & Radio (radio, DAB+, MP3, AUX+USB-stik, Bluetooth® og ratbetjening)
Manuel aircondition
Varme i forsæder
Fartpilot
Højdejusterbart rat og førersæde
16" Flex stålfælge (205/55 R16) i mørkegrå metallak med hjulkapsler 'Bayadere'
Frihøjde forøget med 40 mm
Langsgående tagrails i sort og mørkegrå metallak
Rat i 'Soft-feel' kunstlæder med Stepway-emblem
MediaNav Navigation
Parkeringssensor bag
City Pack (Navigation, parkeringssensor bag og bakkamera)
City + Pack (Bakkamera)
Automatisk klimaanlæg
El-ruder bag
Metallak
Reservehjul

ALL YOU NEED IS
STREETWAY!

GO ALL THE WAY WITH
STEPWAY!

Inkl / eksl moms

Inkl / eksl moms

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.216 kr. / 1.054 kr.
6.081 kr. / 5.270 kr.

4.054 kr. / 3.513 kr.
568 kr. / 492 kr.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.432 kr. / 2.108 kr.
4.054 kr. / 3.513 kr.
973 kr. / 843 kr.
4.054 kr. / 3.513 kr.
568 kr. / 492 kr.
Priserne er inkl 50% afgift

TILBEHØR
Comfort pack: 4.390 kr.
Comfort lygter
Comfort stof måtter
Baggagerumsmåtte (ikke til Van)
Armlæn
Dacia P-skive
↑
Kun til alm bagagerum

• 3 års fabriksgaranti / 100 000 km**
• 6 års rustgaranti.
• 2 års lakgaranti
• 3 års Dacia Assistance / 100 000 km**
Dacia Assistance, opkald i Danmark 80 88 98 52 (gratis), opkald uden for Danmark +46 8-4113251.
Dacia Kundeservice Danmark: 80 25 14 72. E-mail: kundeservice.danmark@renault.com
*Afhængigt af, hvad der kommer først (se salgsbetingelserne).
*Dataforce, Retail car sales, 2019
Priser, specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel af Renault Danmark, og der tages forbehold for trykfejl.
Ekstraudstyr kan være forbeholdt visse versioner og skal evt. kombineres med andet udstyr. Kontakt din Dacia forhandler for yderligere information.
RENAULT DANMARK - en filial af RENAULT NORDIC AB - Industriparken 21A, 1. sal - 2750 Ballerup.
Dacia sælges af Renault Nordic AB - www.dacia.dk

