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Csak egy pillantás és az Új Sandero Stepway máris útra csábít. Dinamikus külseje, határozott keréktárcsái, 

új védőelemei és megemelt hasmagassága energikus és robusztus megjelenést kölcsönöznek ennek 

az igazi crossovernek. A LED-es tompított fényszórók, az új, Y-alakú LED fényjegyek és az új, fényes 

fekete hűtőrácson megjelenő, az új Dacia emblémát körülölelő fehér díszítések még karakteresebb 

megjelenést biztosítanak. Az automatikusan bekapcsolódó fényszórók és ablaktörlők gondoskodnak a 

jobb láthatóságról. Az új, nyitható napfénytető még elérhetőbbé teszi a külső környezetet. 

Az Új Sandero Stepway egy igazi felfedező, amely alkalmazkodik az Ön igényeihez. 

KALANDVÁGY

ELSŐ HŰTŐRÁCS ÉS LED FÉNYJEGY NYITHATÓ NAPFÉNYTETŐ 



Minden technológia rendelkezésre áll, amire csak szüksége lehet: üljön be az autóba az automata Dacia 

Kártyával, és fedezze fel az utastér új stílusát. Acélszürke, narancs és fehér felületek, fehér és réz színű 

varrásokkal ellátott különleges kárpit, állítható magasságú vezetőülés, magasságban és mélységben 

állítható kormány, állítható fejtámlák, elektromos parkolófék, zárt középkonzol könyöklővel: praktikum 

és kényelem fogad mindenhol. Csatlakoztassa okostelefonját egy USB-kábellel és máris használhatja 

kedvenc alkalmazásait a 8"-os érintőképernyőn. A könnyen elérhető kezelőszervekkel egyszerűen 

hozzáférhet minden funkcióhoz. Minden egyértelmű és világos.

JÓL ÁTGONDOLT KÉNYELEM

8"-OS ÉRINTŐKÉPERNYŐ ÉS  MEDIA NAVEGYEDI STEPWAY KÁRPITOZÁS ELEKTROMOS PARKOLÓFÉK

DACIA SANDERO STEPWAY



Az Új Sandero Stepway-t a való életre terveztük: nagy, bővíthető csomagtartójával a városi használatról 

azonnal túra üzemmódra válthat. Egyetlen mozdulattal lehajthatja az üléseket, a csomagteret saját 

igényeire szabhatja és elindulhat, hogy felejthetetlen élményekkel töltődjön fel. 

Ötletes kialakításuknak köszönhetően a moduláris hosszanti tetősínek egyszerűen keresztirányba 

fordíthatók, hogy könnyebben tudjon rájuk pakolni, biciklitartót vagy síléctartót felszerelni. 

Készen áll az új kalandokra? Máris indulhat!

JUT HELY
MINDENKINEK

MODULÁRIS TETŐSÍNEK KERESZTTARTÓVÁ ALAKÍTVAMODULÁRIS HOSSZANTI TETŐSÍNEK 



EGYEDÜLÁLLÓ 
TÁRS 
A VÁROSBAN

DACIA SANDERO



Fedezze fel az Új Sandero megújult stílusát: az erő és a dinamikus vonalvezetés kombinációja egyszerűen 

magával ragadó. Y-alakú első és hátsó fényjegyei egyedi és modern dizájnt képviselnek: LED-es 

tompított fényszórójának köszönhetően még soha nem volt ilyen világos az éjszaka. Elöl pedig a fehér 

díszítőelemekkel ellátott fekete hűtőrács teszi még jellegzetesebbé az autót. 

Az Ön által is kedvelt Sandero érzést a részletek továbbfejlesztésében is felfedezheti: ilyenek például 

a karosszériával összhangban kialakított visszapillantó tükrök, amelyek optimális légellenállást 

biztosítanak és csökkentik az utastér zajszintjét.

HANGSÚLY A LÉNYEGES DOLGOKON

Y-ALAKÚ HÁTSÓ FÉNYJEGYEK ÚJ FEHÉR LOGÓ, FEHÉR DÍSZÍTŐELEMEKKEL

DACIA SANDERO



IGÉNYES ANYAGHASZNÁLAT RÁDIÓ FUNKCIÓK A MŰSZEREGYSÉGEN (ESSENTIAL FELSZERELTSÉG)

Az automata Dacia Kártyával már az első percben modern és barátságos világban találja magát . 

Az új, egységes vonalú műszerfal eleganciát és hatékonyságot sugall. Enyhén a vezető felé forduló 

kialakítása könnyen elérhetővé teszi a különböző funkciókat: az intuitív klímavezérlést, a vezetékes 

okostelefon-tükrözést és az akár gyári navigációval is kiegészíthető 8"-os multimédia érintőképernyőt, 

az első parkolóradarokat, amelyek figyelmeztetik a veszélyekre, valamint a magasságban és mélységben 

állítható kormányt. Az elektromos parkolófék pedig nélkülözhetetlen lesz a mindennapok során. 

Az Új Sanderonak köszönhetően Önnek csak a legfontosabb dolgokkal kell foglalkoznia.

MINDEN 
KARNYÚJTÁSNYI KÖZELSÉGBEN



CSOMAGTARTÓ TÉRFOGATA: 328 LITER LEHAJTOTT HÁTSÓ ÜLÉSTÁMLÁK: 1108 LITERES CSOMAGTÉR KÖZÉPKONZOLI TÁROLÓ: 1,2  LITER

Az Új Sandero tökéletesen alkalmazkodik az Ön életéhez. Ehhez biztosítja a nagy csomagtartót és a 

lehajtható hátsó üléstámlákat, hogy a rendelkezésre álló helyet a saját igényeire szabhassa. Számtalan 

tárolóhelyet kínál: pohártartókat, ajtózsebeket, zárt kesztyűtartót és középkonzoli tárolórekeszt, ami 

ideális a pakolásra a mindennapos városi rohanásban. 

A vezetőülésnél kialakított szélesebb vállhely, valamint a hátsó utasok megnagyobbított lábtere 

optimális kényelmet nyújt. Az Új Sandero kiállja a mindent felülmúló kényelem próbáját.

URALKODJON 
A TÉR FELETT



A Dacia számára semmi nem lehet fontosabb, mint az autó és különösen az autóban ülők biztonságának javítása. Nincs miért aggódnia az aktív vészfékező rendszerrel, az emelkedőn elindulást segítő rendszerrel, a 

hat széria légzsákkal és a holttérfigyelővel. Az Új Dacia Sandero és az Új Sandero Stepway megadja a nyugodt vezetéshez szükséges technológiát.

MINDIG BIZTONSÁGBAN

AKTÍV VÉSZFÉKEZŐ RENDSZER (AEBS) 

Időnként nem elég a figyelem és a jó reakcióképesség. Mindig számíthat az Új Sanderora, hogy elkerülje 

vagy enyhítse a koccanásokat. Az aktív vészfékező rendszer érzékeli az ütközésveszélyt és ha nem 

reagál, vagy nem elég gyorsan, a rendszer bekapcsol és optimalizálja a fékhatást. 

HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER 

Sávváltás közben nehéz mindenre odafigyelni. Az Új Sandero első és hátsó oldalérzékelői 

figyelmeztetik az oldalról vagy hátulról fennálló ütközésveszélyre.

ELSŐ ÉS HÁTSÓ PARKOLÓRADAROK ÉS TOLATÓKAMERA 

Városban minden, még a legkisebb parkolóhely is kincset ér. Már az első manővernél meggyőzi Önt 

ez a parkolássegítő rendszer, amely vizuális és hangjelzésekkel figyelmezteti Önt az autó előtt vagy 

mögött felbukkanó legkisebb akadályra is.

EMELKEDŐN ELINDULÁST SEGÍTŐ RENDSZER 

Nem kell stresszelnie, ha emelkedőn akar elindulni. Ezzel a funkcióval azonnal megakadályozhatja, 

hogy az autó visszaguruljon, amikor felengedi a fékpedált. Nem szükséges azonnal a kézifékhez nyúlni, 

az elindulás semmilyen nehézséget nem okoz.

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY



ESSENTIAL     EXPRESSION     

DACIA SANDERO

FELSZERELTSÉGI SZINTEK

ALAPFELSZERELTSÉGEK

KÜLSŐ MEGJELENÉS
 – LED fényjegyek elöl (LED nappali menetfény)

 – LED tompított fényszórók automatikus felkapcsolással

 – Hűtőrács fehér díszítéssel, fehér színű emblémával

 – Első és hátsó lökhárítók karosszéria színben

 – Fekete színű ajtókilincsek

 – Külső visszapillantó tükrök fekete színben

 – 15” ELMA dísztárcsák

BELSŐ MEGJELENÉS
 – Acélszürke díszítőelemek a légbeömlők körül

 – Acélszürke díszítőelemek az utastérben

 – Fekete színű ajtókilincsek

 – 1/3-2/3 arányban dönthető hátsó üléstámlák

 – Essential textilkárpitozás 

KOMFORT
 – Távirányítós központi zár

 – Ajtózárak automatikus bezárása menet közben

 – Elektromos ablakemelők elöl

 – Térképolvasó lámpa elöl

 – 1 db USB-csatlakozó elöl

 – 1 db 12 V-os csatlakozó elöl

AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG
 – ABS (blokkolásgátló) és AFU (vészfékrásegítő)

 – AEBS (Aktív vészfékező rendszer)

 – ESC (elektronikus menetstabilizáló rendszer)

 – HSA (emelkedőn elindulást segítő rendszer)

 – SOS vészhívás funkció (E-call)

 – Vezetőoldali / utasoldali (kikapcsolható) légzsák

 – Oldallégzsákok (mellkas és fej) és függönylégzsákok (elöl és hátul)

 – Övfeszítővel és överőhatárolóval felszerelt biztonsági övek az első 

és hátsó szélső üléseken

 – Keréknyomás ellenőrző rendszer

 – Gumiabroncs javító készlet

 – Isofix gyermekülés rögzítő pontok a hátsó szélső üléseken 

VEZETÉS
 – Elektromos szervokormány

 – Magasságban állítható kormány

 – Stop & Start rendszer

 – ECO üzemmód (kivéve SCe 65)

 – Fedélzeti számítógép: összes megtett km, átlagsebesség, 

megtehető távolság, átlagfogyasztás (LPG verziókon is)

 – Sebességkorlátozó figyelmeztető hangjelzéssel

 – Tempomat sebességszabályozó

LÁTHATÓSÁG
 – Belülről manuálisan állítható külső visszapillantó tükrök

 – Fűthető hátsó ablak ablaktörlővel

 – Színezett üvegek

MULTIMÉDIA
 – Dacia Media Control: DAB rádió kormány alatti vezérléssel, 

műszeregységbe integrált kijelzővel, 2 első hangszóró, Bluetooth® 

kihangosító, Dacia Media Control okostelefonos alkalmazás 

 – Fix telefontartó a műszerfal felső részén 

ALAPFELSZERELTSÉGEK 
EXPRESSION = ESSENTIAL+

KÜLSŐ MEGJELENÉS 
 – Karosszéria színű ajtókilincsek

 – Külső visszapillantó tükrök karosszéria színben 

 – 15" SORANE dísztárcsák (FlexWheel®) 

BELSŐ MEGJELENÉS 
 – Fehér díszítőelemek a légbeömlőn acélszürke keretezéssel

 – Acélszürke ajtókilincsek

 – Kárpitozás a műszerfalon és az első ajtók könyöklőin

 – Expression textilkárpitozás 

AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG 
 – Hátsó parkolóradarok

VEZETÉS
 – Magasságban és mélységben állítható kormány

 – Bőrhatású kormány

 
LÁTHATÓSÁG 

 – Automata ablaktörlők 

 – Első ködfényszórók 

 – Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök 

KOMFORT
 – Manuális klímaberendezés 

 – Elektromos ablakemelők elöl / impulzív a vezető oldalán 

 – Elektromos ablakemelők hátul 

   

MULTIMÉDIA
 – Dacia Media Display: 8" multimédia kijelző navigáció nélkül, DAB 

rádió, Bluetooth® kihangosító, 1 USB-csatlakozó (műszerfal 

felső részén), 4 hangszóró, kormány alatti vezérlés + vezetékes 

okostelefon-tükrözés 

Az Android Auto™ a Google Inc., 

az Apple CarPlay™ az Apple Inc. védjegye



ESSENTIAL  STEPWAY     EXPRESSION STEPWAY     

DACIA SANDERO STEPWAY

FELSZERELTSÉGI SZINTEK

ALAPFELSZERELTSÉGEK

KÜLSŐ MEGJELENÉS
 – LED fényjegyek elöl (LED nappali menetfény)

 – LED tompított fényszórók automatikus felkapcsolással

 – Hűtőrács fehér díszítéssel, fehér színű emblémával

 – Fehér Stepway felirat a hűtőrácson 

 – 16" SARIA dísztárcsák (FlexWheel®) 

 – Első és hátsó lökhárítók karosszéria színben 

 – Kőszürke színű betétek az első és hátsó lökhárítókon

 – Fekete színű ajtókilincsek

 – Külső visszapillantó tükrök fekete színben

 – Moduláris hosszanti tetősínek kőszürke színben

BELSŐ MEGJELENÉS
 – Réz színű díszítőelemek a légbeömlőkön

 – Fekete színű ajtókilincsek

 – 1/3-2/3 arányban dönthető hátsó üléstámlák

 – Stepway textilkárpitozás réz és fehér színű varrásokkal

AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG
 – ABS (blokkolásgátló) és AFU (vészfékrásegítő)

 – AEBS (Aktív vészfékező rendszer)

 – ESC (elektronikus menetstabilizáló rendszer)

 – HSA (emelkedőn elindulást segítő rendszer)

 – SOS vészhívás funkció (E-call)

 – Vezetőoldali / utasoldali (kikapcsolható) légzsák

 – Oldallégzsákok (mellkas és fej) és függönylégzsákok (elöl és hátul)

 – Övfeszítővel és överőhatárolóval felszerelt biztonsági övek az első 

és hátsó szélső üléseken

 – Keréknyomás ellenőrző rendszer

 – Gumiabroncs javító készlet

 – Isofix gyermekülés rögzítő pontok a hátsó szélső üléseken

VEZETÉS 
 – Elektromos szervokormány

 – Magasságban állítható kormány

 – Stop & Start rendszer

 – ECO üzemmód

 – Fedélzeti számítógép: összes megtett km, átlagsebesség, 

megtehető távolság, átlagfogyasztás (LPG verziókon is)

 – Sebességkorlátozó figyelmeztető hangjelzéssel

 – Tempomat sebességszabályozó 

LÁTHATÓSÁG
 – Belülről manuálisan állítható külső visszapillantó tükrök

 – Fűthető hátsó ablak ablaktörlővel

 – Színezett üvegek 

KOMFORT   
 – Manuális klímaberendezés

 – Távirányítós központi zár

 – Ajtózárak automatikus bezárása menet közben

 – Elektromos ablakemelők elöl

 – Térképolvasó lámpa elöl

 – 1 db USB csatlakozó elöl

 – 1 db 12 V-os csatlakozó elöl 

MULTIMÉDIA 
 – Dacia Media Control: DAB rádió kormány alatti vezérléssel, 

műszeregységbe integrált kijelzővel, 2 első hangszóró, Bluetooth® 

kihangosító, Dacia Media Control okostelefonos alkalmazás

 – Fix telefontartó a műszerfal felső részén

ALAPFELSZERELTSÉGEK
EXPRESSION STEPWAY = 
ESSENTIAL STEPWAY+

KÜLSŐ MEGJELENÉS 
 – Karosszéria színű ajtókilincsek

 – Külső visszapillantó tükrök kőszürke színben  

BELSŐ MEGJELENÉS 
 – Réz színű díszítőelemek a légbeömlőn acélszürke keretezéssel

 – Acélszürke ajtókilincsek

 – Kárpitozás a műszerfalon és az első ajtók könyöklőin

 – Réz színű betétek az első ajtópaneleken 

VEZETÉS 
 – Magasságban és mélységben állítható kormány

 – Bőrhatású kormány 

LÁTHATÓSÁG
 – Automata ablaktörlők

 – Első ködfényszórók

 – Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök

 
KOMFORT 

 – Elektromos ablakemelők elöl / impulzív a vezető oldalán

 – Elektromos ablakemelők hátul

 – Duplafenekű csomagtartó   

MULTIMÉDIA 
 – Dacia Media Display: 8" multimédia kijelző navigáció nélkül, 

DAB rádió, Bluetooth® kihangosító, 1 USB-csatlakozó (műszerfal 

felső részén), 4 hangszóró, kormány alatti vezérlés + vezetékes 

okostelefon-tükrözés 

 – Kivehető telefontartó a műszerfalon 

Az Android Auto™ a Google Inc., 

az Apple CarPlay™ az Apple Inc. védjegye

A kép extrafelszereltségeket tartalmaz.



DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

SZÍNEK, DÍSZTÁRCSÁK ÉS KERÉKTÁRCSÁK 

DÍSZTÁRCSÁK ÉS KERÉKTÁRCSÁK     

SZÍNEK     

JÉGFEHÉR(1) METEOR SZÜRKE(2) ZUZMÓ SZÜRKE(1)** FEKETE GYÉMÁNT(2) HOLDKŐ SZÜRKE(2)

FERRIT KÉK(2) ATACAMA NARANCS(2)** ÉJFÉLI SZÜRKE((1)* IZZÓ VÖRÖS(2)*

(1) Nem metálfényezés. (2) Metálfényezés.

* Csak a Sandero modellen. ** Csak a Stepway modellen.

15" ELMA
DÍSZTÁRCSA

16" SARIA DÍSZTÁRCSA**
(FLEXWHEEL®)

15" SORANE DÍSZTÁRCSA
(FLEXWHEEL®)

16" AMARIS
ALUFELNI*

16" MAHALIA
ALUFELNI**



1. SANDERO 

ALUMÍNIUM TETŐRUDAK

Áramvonalas, könnyen és gyorsan összeszerelhető, 
ideális kerékpártartóhoz, síléctartóhoz vagy 
tetőcsomagtartóhoz, valamint növeli a jármű 
szállítókapacitását. 

2. PRÉMIUM MINŐSÉGŰ TEXTIL 

SZŐNYEGEK ÉS VILÁGÍTÓ 

KÜSZÖBVÉDŐK AZ ELSŐ AJTÓKNÁL

Élvezze a minőségi Sandero prémium textil 
szőnyegeket, amelyek stílusosan védik a belső 
teret. A világító ajtóküszöbök (párban árusítjuk)
pedig még csillogóbbá teszik az autót. 

3. KÖNYÖKTÁMASZ AZ ÜLÉSEN

Optimális kényelmet biztosít a vezetéshez, hiszen 
nyugodtan támaszkodhat az állítható magasságú
és felnyitható kartámaszra.

4. CÁPAUSZONY-ANTENNA 

Tegye még korszerűbbé autóját ezzel a kompakt 
antennával, amely tökéletesen illeszkedik az autó 
vonalvezetéséhez. 

5. SZERSZÁM NÉLKÜL 

LESZERELHETŐ VONÓHOROG 

A gömbcsuklónak köszönhetően szerszám nélkül 
könnyen leszerelhető, így megtarthatja autója 
stílusos megjelenését, akkor is, ha éppen nem 
vontat. Rendszeres használatra ajánlott.  

6. HATTYÚNYAKAS VONÓHOROG 

Nélkülözhetetlen a nagyobb tárgyak, pl. kerékpár-
tartó, utánfutó, csónak, lakókocsi, illetve munka-
eszközök biztonságos vontatásához, szállításához. 

2.

3.

6.5.

8. 9.

10. 11. 12.

7.

1.

4.

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

TARTOZÉKOK 

7. ROZSDAMENTES ACÉL 

CSOMAGTARTÓ-KÜSZÖB

Fedje le és védje a sérülésektől a hátsó lökhárítót 
ezzel a praktikus, vonzó és személyre szabott 
tartozékkal. Szálcsiszolt felületével még 
stílusosabbá és erőteljesebbé teszi az autó hátsó
megjelenését. 

8. CSOMAGTÉR TÁLCA

A csomagtér alakjához illeszkedik, így gyorsan 
elhelyezhető, és magas széleivel hatékonyan védi 
az eredeti kárpitozást. Félmerev, könnyen kivehető 
és tisztítható. 

9. EASYFLEX MODULÁRIS 

CSOMAGTARTÓ-VÉDELEM 

Ha nagyméretű tárgyakat szállít, takarja le a teljes 
rakteret. Sokoldalú és vízálló, könnyen össze- és
széthajtható, így akkor is jól használható, ha 
lehajtja a hátsó üléstámlákat.  

10. GUMISZONYEGEK 

MAGASÍTOTT PEREMMEL

Ezek a kifejezetten a járművéhez tervezett, 
magasított peremű gumiszőnyegek vízzáróvá teszik 
az utastér padlóját. Könnyen karbantarthatók és a 
patentokkal egyszerűen rögzíthetők. 
 
11. OLDALSÓ AJTÓVÉDŐ ELEMEK 

Hangsúlyozza autója robusztus jellegét, és védje az 
ajtók alsó részét. 

12. ELSŐ ÉS HÁTSÓ SÁRVÉDŐGUMIK 

Biztosítson hatékony védelmet a jármű alsó 
részeinek a víz-, a sár-, és a kavicsfelverődésekkel 
szemben.
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DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

MÉRETEK

A Dacia praktikus és megbízható járműveket gyárt és kínál a legjobb ár-érték arány mellett. Stílusos,

ugyanakkor letisztult modelljeinket a legmegbízhatóbb és bevált technológiákkal láttuk el, és mindezt 

verhetetlen áron! Tizenöt év alatt megváltoztattuk a játékszabályokat és felforgattuk az autópiacot.

Hihetetlennek tűnik? Pedig nem az. Hogy mi a titkunk? Az egyszerűség, az átláthatóság és az elérhetőség 

tökéletes elegye. Ha Daciáról van szó, minden egyértelmű és világos, a modell kiválasztásától az árig és 

a karbantartásig.

Ha Ön Daciát vezet, akkor biztos lehet benne, hogy a legjobbat választotta! Hiszen ezzel a minőség, 

a megbízhatóság, a megnyerő külső, a kényelem és a méltányos ár mellett döntött. Olyan új autót

vásárolhat, amely megfelel az igényeinek. És végül, Daciát vezetni azt is jelenti, hogy többé nem kell az 

összes pénzét az autójára költenie – emellett arra is jut, hogy nyaralni menjen, megvegye lányának álmai 

gitárját, vagy egyszerűen csak félretegyen. 

VEZETÉS, UTAZÁS, ÉLMÉNYEK

EZ A DACIA 
ÉRZÉS!

CSOMAGTARTÓ (dm3 – VDA szabvány)

Legkisebb csomagtartó térfogat (ISO 3832) 328

Legnagyobb csomagtartó térfogat (ISO 3832) 1108

Duplafenekű csomagtartó alatti térfogat (ISO 3832) 78

CSOMAGTARTÓ (dm3 – VDA szabvány)

Legkisebb csomagtartó térfogat (ISO 3832) 328

Legnagyobb csomagtartó térfogat (ISO 3832) 1108

Duplafenekű csomagtartó alatti térfogat (ISO 3832) 78

SANDERO     

SANDERO STEPWAY     

Méretek mm-ben.



ÚJ DACIA SANDERO & 
ÚJ SANDERO STEPWAY: 
PONT ELÉG TÖKÉLETES



Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány pontos és naprakész legyen a nyomtatás pillanatában. Ez a dokumentum előszériák és prototípusok alapján készült. Azon politikája 

keretében, miszerint folyamatosan javítja termékeit, a Renault Hungária Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor módosíthatja a specifikációkat, illetve az itt leírt és bemutatott járműveket és 

tartozékokat. Ezekről a módosításokról a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatást kapnak a Dacia márkakereskedők. A különböző országokban eltérhetnek a verziók, illetve bizonyos felszereltségek 

(széria, választható vagy tartozék) nem elérhetőek. Forduljon helyi kereskedőjéhez a legfrissebb információkért. A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen dokumentumban reprodukált színek 

enyhén eltérhetnek a fényezés vagy a belső kialakítás anyagainak valódi színeitől. Minden jog fenntartva. A jelen publikáció bármely formában vagy bármely eszközzel történő reprodukciója, akár 

teljesen, akár részben tilos a Renault Hungária előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. 

A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes 

és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Dacia Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő 

tévedésekért való felelősségét kizárja. A képek illusztrációk.   

DACIA.HU

A Dacia ajánlásával
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