
Nova Dacia 
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Zunanjost
1. Komplet športne opreme

Popoln za poudarjanje dinamičnega videza 
vašega vozila Sandero, saj mu daje športen 
značaj. Komplet obsega spodnjo oblogo 
sprednjega odbijača, desno in levo spodnjo 
bočno oblogo, zadnji zračni difuzor in spojler. 
Barva: svetleča črna.

82 01 684 443

2. Strešni spojler
Poudarite športni značaj svojega vozila. 
Dodatek, s katerim je razlika zares opazna.

82 01 684 971

1

1 2
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Platišča
Pokažite svoj značaj z izbiro 
ekskluzivnih platišč. Za sodoben 
videz in brezkompromisno 
varnost.

1. 40 cm (16”) platišče Runway 
(Sandero)
Barva: črna z diamantnim leskom.
Pnevmatika: 195/55 R 16 91 H.

82 01 684 229 (platišče)
40 31 543 28R (pokrov pesta)

Na voljo tudi pri vozilu Sandero Stepway, 
glejte kataloško številko na str. 30.

2. 40 cm (16”) platišče Altica
Barva: črna z diamantnim leskom. 
Pnevmatika: 195/55 R 16 91 H.

40 30 075 50R (platišče)
40 31 543 28R (pokrov pesta)

3. 40 cm (16”) okrasni pokrov 
Bayadere za platišče Flexwheel
Barva: Dark Metal.  
Pnevmatika: 205/55 R 16 91 H.

40 30 020 53R (platišče Flexwheel)
40 31 558 53R (okrasni pokrov Flexwheel) 1 2 3



4

Notranjost
1. Zaščitne obloge pragov vrat Dacia

S temi zaščitnimi oblogami pragov vrat z napisom 
Dacia lahko prikrojite videz odprtin vrat svojega 
vozila in jih zaščitite na stilski način.

82 01 351 844 (spredaj) 
82 01 391 425 (zadaj)

2. Osvetljene zaščitne obloge pragov 
vrat Dacia
Eleganten in sodoben videz ob vsakem odpiranju 
vrat. Časovno nastavljena bela osvetlitev na 
zaščitnih oblogah privlači poglede tako podnevi 
kot ponoči. Njihova površina s podpisom znamke 
Dacia jim daje ekskluziven videz. Komplet 2 
zaščitnih oblog (leva in desna).

82 01 468 752

2

1
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Preproge
Svojemu vozilu zagotovite dodatno 
zaščito. Te preproge, izdelane po meri 
in prilagojene vozilu, so prestale zelo 
zahtevne teste in tako zagotavljajo 
visoko raven kakovosti, varnosti ter 
trajnosti. Voznikova preproga se hitro 
pritrdi z varovalnimi sponkami.

1. Gumijaste preproge
So vodoodbojne in preproste za vzdrževanje 
ter ohranjajo notranjost vašega avtomobila v 
brezhibnem stanju in podaljšujejo njeno življenjsko 
dobo.

82 01 621 046

2. Standardne tekstilne preproge
Zaščitijo notranjost vašega vozila na mestih, kjer je 
to res potrebno, in so preproste za vzdrževanje.

82 01 337 451

3. Tekstilne preproge Comfort
Privoščite si visokokakovostno končno obdelavo z 
vezenim vzorcem v sivi barvi in izvezenim imenom 
vašega vozila.

82 01  481 336

1
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Priročna oprema
1. Komplet za kadilce

Nepogrešljiv za ohranjanje čistega vozila. 
Vključuje pepelnik in vžigalnik za cigarete.

82 01 375 535

2. Prednji naslon za roke
Zagotavlja več udobja med vožnjo in dodaten 
odlagalni prostor, kamor lahko shranite drobne 
osebne predmete. Poleg tega je nastavljiv po višini 
za še več udobja. Barva: črna. Prostornina: 1 liter.

82 01 679 842

Prevleke
3. Sedežne prevleke na prednjih sedežih

Poskrbite za popolno zaščito originalnega 
oblazinjenja v svojem vozilu. Izdelane so po meri in 
omogočajo preprosto namestitev ter čiščenje.

82 01 496 809
Popoln seznam sedežnih prevlek je na str. 18.

22

3 01
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1. Korito za dno prtljažnika
Obvezen pripomoček za preprost prevoz različnih 
in predvsem umazanih predmetov. Učinkovito ščiti 
originalno oblogo in se popolnoma prilega obliki 
prtljažnega prostora v vašem vozilu. Zaradi svoje 
poltrde sestave in povišanih robov je izjemno 
priročno ter preprosto za namestitev in čiščenje.

82 01 600 368

2. Prilagodljiva zaščita prtljažnega 
prostora EasyFlex
Nepogrešljiva za zaščito prtljažnika vašega vozila 
ter prevoz velikih in umazanih predmetov. Povsem 
preprosto se zloži in razgrne ter se prilagodi 
položaju zadnjih sedežev. Ko je popolnoma 
razgrnjena, pokrije celotno površino prtljažnega 
prostora. Vsestranski in priročen pripomoček, tako 
za vsakdanjo uporabo kot za dejavnosti v prostem 
času.

82 01 681 717

1

2 2 2

Oprema prtljažnega prostora
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3. Odstranljiv organizator za prtljago
Razdelite prtljažni prostor svojega vozila za lažje 
urejanje in zadrževanje prtljage med vožnjo. Je 
odstranljiv, prilagodljiv, preprost za namestitev 
in se prilagodi predmetom različnih velikosti. 
Namestite ga lahko celo v potniški prostor, da 
prepreči premikanje vaših vreč.

82 01 653 542

4. Ležeča in pokončna odlagalna mreža
Prava rešitev za ureditev vašega prtljažnika. 
Prilagojena je meram vašega vozila in med 
prevozom učinkovito zadržuje predmete na 
njihovem mestu. Na voljo je v ležeči ali pokončni 
izvedbi.

82 01 314 524 (ležeča)
82 01 314 518 (pokončna)

3

44
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Stekla
1. Senčniki

Učinkovito prestrezajo sončne žarke in tako 
zagotavljajo optimalno zaščito ter povečujejo 
vsakdanje udobje v vozilu. Preprosta 
namestitev in odstranitev.

82 01 658 600 (bočna stekla)
82 01 658 601 (bočna stekla in zadnje 
steklo)

2. Prednji zračni usmerjevalniki
Omogočajo udobno vožnjo pri priprtih steklih, 
saj preprečujejo vrtinčenje zraka in prepih. 
So nevpadljivi, izdelani po meri, primerni za 
pranje v avtomatskih pralnicah in odporni 
proti neugodnemu vremenu. Komplet 2 
zračnih usmerjevalnikov za prednji del.

82 01 314 422
Oprema za 
profesionalne 
uporabnike
3. Obešalnik na vzglavniku

Je odstranljiv, preprost za namestitev 
na hrbtni strani prednjega sedeža in 
nepogrešljiv v vsakdanjem življenju 
za skrbno obešanje vaših oblačil. S 
prevleko iz kroma je obenem eleganten 
in diskreten pripomoček.

77 11 578 137

1

23
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Zaščita karoserije
1. Plastična zaščitna obloga praga 

prtljažnika
Zadnji odbijač obložite in zaščitite s priročnim 
pripomočkom, ki je izdelan po meri. Iz črne plastike 
z narebričeno površino poskrbi za boljšo zaščito 
zadnjega dela vašega vozila.

82 01 665 800

2. Spodnje zaščite vrat
Poudarite robusten videz svojega vozila in 
obenem zaščitite spodnji del vrat.

82 01 401 416

3. Sprednje in zadnje kolesne zavesice
Učinkovito ščitijo spodnji del karoserije vašega 
vozila pred škropljenjem vode ali blata in pred 
udarci kamenja. Komplet 2 kolesnih zavesic (za 
levo in desno stran).

82 01 235 609

1

2

3
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Video oprema
1. 17 cm (7") prenosni video sistem 

Logicom D-JIX
Opremite svoje vozilo s prenosnim DVD video 
sistemom za umirjena in prijetna družinska 
potovanja. Z dvema ločenima 17 cm (7") 
zaslonoma si potniki na zadnjih sedežih med 
vožnjo lahko ogledujejo svoje najljubše video 
vsebine. Za preprostejšo uporabo sta priložena še 
dva para slušalk in daljinski upravljalnik. Priložen je 
preprost sistem za pritrditev na vzglavnik.

77 11 575 977

2. Nosilec za tablični računalnik  
17 - 25 cm (7"–10")
Užitek in zabava na daljših potovanjih. Preprosto 
se namesti na vzglavnik in potnikom na zadnjih 
sedežih omogoča udoben ogled video vsebin na 
tabličnem računalniku.

77 11 574 991

Avdio oprema
3. Komplet zvočnikov Focal Music 

Premium 6.1
Visoka kakovost zvoka s sistemom HIFI Premium! 
Ta komplet je zgled vsem vgrajenim sistemom 
ozvočenja. Zagotavlja natančnost, jasnost in 
moč zvoka ... Potujte v ritmu in si privoščite 
največje užitke pri poslušanju! Komplet vsebuje 
6 zvočnikov (2 visokotonca, 2 zvočnika spredaj, 2 
zvočnika zadaj), globokotonski zvočnik in daljinski 
upravljalnik.

77 11 579 536 

4. Avtoradio Pioneer DEH-1800UB
Za še prijetnejšo vožnjo dopolnite svoje vozilo s 
kakovostnim avtoradiem. Njegov ergonomičen in 
intuitiven dizajn poskrbi za še boljšo povezljivost 
in večjo samostojnost.

77 11 781 065

134

2
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Telefon
1. Oprema za prostoročno telefoniranje 

Parrot Néo
Omogoča povsem varno uporabo mobilnega 
telefona med vožnjo. Kličite in sprejemajte klice 
brez pritiska na gumb. Poslušajte izbrano glasbo 
in uživajte v izredni kakovosti zvoka. Povezava 
Bluetooth in samodejna sinhronizacija z vašim 
pametnim telefonom. Glasovno prepoznavanje. 
Priložen je sistem za pritrditev na senčnik.

77 11 575 613

2. Prenosni magnetni nosilec za pametni 
telefon, za namestitev na zračnik
Za povsem varno uporabo vseh storitev 
pametnega telefona med vožnjo. Ta majhen in 
neopazen nosilec se preprosto pritrdi na zračnike 
vašega vozila. Svoj pametni telefon lahko z eno 
samo potezo namestite na njegov magnetni 
sistem. Je odstranljiv, zato ga lahko preprosto 
prestavljate iz enega vozila v drugo.

77 11 782 048

12
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Prevoz
1. Prostoročno snemljiva vlečna kljuka

Je nepogrešljiv pripomoček za povsem varno 
vleko ali prevoz tovora, na primer nosilca za 
kolesa, tovorne ali počitniške prikolice, čolna, 
profesionalne opreme … Je povsem združljiva z 
vašim vozilom. Vlečna kljuka, ki jo lahko snamete 
preprosto in brez kakršnega koli orodja, ohranja 
privlačen videz vašega vozila. Priporočljiva je za 
prilagodljivo uporabo.

82 01 654 571

2. Nosilec za kolesa Coach na vlečni 
kljuki
Če potujete sami ali v dvoje, vzemite svoja 
kolesa kamor koli s seboj na hiter, preprost in 
varen način. Hitra namestitev na vlečno kljuko 
brez nastavljanja, to je najbolj priročen in varen 
pripomoček za prevoz največ treh koles. Idealen za 
prevoz težkih koles, ki zavzamejo veliko prostora in 
jih je težko dvigniti. Ker je zložljiv in nagiben, boste 
vedno imeli dostop do prtljažnega prostora, tudi če 
so kolesa nameščena na nosilcu za kolesa.

77 11 780 884 (2 kolesi, 13-polna vtičnica)
77 11 780 885 (3 kolesa, 13-polna vtičnica)

22

1
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Nosilni pripomočki
1. Jekleni strešni nosilci

Primerni so za namestitev nosilca za kolesa, 
nosilca za smuči ali strešnega kovčka in tako 
povečajo zmogljivost prevoza prtljage.

82 01 356 700 (Sandero)
82 01 356 709 (Sandero Stepway)

2. Trdostenski strešni kovček Dacia
Povečajte nakladalno zmogljivost svojega vozila 
in se brezkompromisno podajte na pot. Priročen, 
trpežen in lepega videza, to so kakovostne 
lastnosti, ki bodo poskrbele za vaše zadovoljstvo. 
Opremljen je s ključavnico, zato so vaši predmeti 
v njem na varnem. Barva: reliefna v črni barvi. Na 
voljo v različnih velikostih glede na vaše potrebe.

77 11 574 056 (400 l)
77 11 574 057 (480 l)

12
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1. Kamera za vzvratno vožnjo
Poskrbite za več udobja med 
usmerjanjem vozila! Ko vklopite 
vzvratno prestavo, lahko neposredno na 
navigacijskem zaslonu vidite območje 
za vozilom. S pomočjo črt za vodenje na 
slikovnem prikazu lahko glede na ovire 
ocenite razdalje.

82 01 675 484

2. Sistem za pomoč pri parkiranju
Nepogrešljiv za povsem brezskrbno 
parkiranje. Sistem z vgrajenimi tipali 
zazna vsako oviro pred in za vozilom. 
Z zvočnim signalom vas opozori na 
nevarnost trčenja. Na voljo za sprednji 
in zadnji del.

82 01 457 602 (spredaj) 
82 01 663 947 (zadaj)

3. Alarmna naprava
Nepogrešljiva oprema za vašo varnost 
in občutek brezskrbnosti, učinkovito 
zmanjšuje tveganje za krajo vašega 
vozila in predmetov v potniškem prostoru. 
Zagotavlja zunanjo in prostorsko zaščito 
vozila ter tako zazna vsak poskus nasilnega 
odpiranja vrat in vdora v vozilo ali premike v 
potniškem prostoru.

82 01 683 331 (s centralnim zaklepanjem)

4. Vgrajena črna skrinjica s kamero
Nepogrešljiva za vašo varnost in 
brezskrbnost na cesti. Njen samostojen 
sistem za samodejno snemanje v vozilu 
hrani zgodovino vaših voženj v času in 
prostoru. Postane priča nezgodam na cesti, 
ki omogoča nepristransko presojo vsake 
situacije in pomaga pri iskanju ugodne 
rešitve v primeru spora. Je neopazno 
vgrajena na območju vzvratnega ogledala, 
njena SD-kartica velikosti 8 GB pa omogoča 
večurno snemanje. Preprosto brezžično 
povezovanje z vašim pametnim telefonom 
za hiter ogled videoposnetkov in po potrebi 
prenos vsebin.

82 01 679 620

1 2

34

Oprema za pomoč pri vožnji

Zaščita pred vlomom in nadzor
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Varnost otrok
1. Ogledalo za pregled nad zadnjimi 

sedeži
Zagotavlja povsem brezskrbno vožnjo, saj 
omogoča nadziranje otrok na zadnjih sedežih ali 
predmetov, ki ste jih odložili v potniški prostor.

82 01 661 695

2. Otroški sedež Duoplus Isofix
Nepogrešljiva potovalna oprema za zagotavljanje 
zaščite in optimalne varnosti otrok, starih od 9 
mesecev do 4 let. Izjemno udoben z nastavljivim 
nagibom v tri položaje, med katerimi je tudi 
položaj za spanje. Pritrdilni sistem Isofix omogoča 
preprosto in hitro namestitev ter zagotavlja 
najvišjo stopnjo varnosti vaših otrok.

77 11 423 381
Popoln seznam verig je na str. 31.

1

2



17

Seznam dodatne opreme

DIZAJN

Zunanjost
Sandero Sandero Stepway

82 01 684 443 / Komplet športne opreme stran 2

82 01 684 971 Spojler v svetleči črni barvi stran 2

82 01 387 319 Nalepke za osebno prilagoditev zunanjega videza vozila -

82 01 456 216 Kromirana ohišja zunanjih ogledal -

Platišča
Sandero Sandero Stepway

77 11 547 676 / 38 cm (15”) platišče Mirage -

40 30 046 77R 38 cm (15”) platišče Chamade v sivi barvi -

40 30 023 43R 38 cm (15”) platišče Symphonie v sivi barvi -

82 01 684 229 82 01 681 735 40 cm (16”) platišče Runway v črni barvi z diamantnim leskom stran 3

40 30 024 41R 40 cm (16”) platišče Altica v sivi barvi -

40 30 075 50R 40 cm (16”) platišče Altica v črni barvi z diamantnim leskom stran 3

40 31 566 71R / Pokrovček pesta v sivi barvi -

40 31 567 58R / Pokrovček pesta v sivi barvi -

40 31 543 28R Pokrovček pesta v črni barvi -

/ 40 30 020 53R 40 cm (16”) platišče Flexwheel v barvi Dark metal stran 3

/ 40 31 558 53R Okrasni pokrov za 40 cm (16”) platišče Flexwheel v barvi Dark metal -

77 11 239 099 Varovala proti kraji za jeklena platišča -

77 11 239 101 Varovala proti kraji za lita platišča -

77 11 239 104 Varovala proti kraji za lita platišča (vključno s kromiranimi vijaki) -

Okrasni pokrovi
Sandero Sandero Stepway

40 31 573 10R / 38 cm (15”) okrasni pokrov Groomy v sivi barvi -

40 31 518 98R / 38 cm (15”) okrasni pokrov Popster sive barve -

Notranjost
Sandero Sandero Stepway

82 01 351 844 Črne zaščite pragov prednjih vrat Dacia stran 4

82 01 391 425 Črne zaščite pragov zadnjih vrat Dacia stran 4

82 01 468 752 Osvetljene zaščite pragov vrat Dacia stran 4

UDOBJE IN ZAŠČITA

Preproge
Sandero Sandero Stepway

82 01 337 451 Standardne tekstilne preproge stran 5

82 01 481 336 Tekstilne preproge Comfort stran 5

82 01 621 046 Gumijaste preproge stran 5

Prevleke
Sandero Sandero Stepway

82 01 496 809 Prevleke za prednje sedeže stran 6

82 01 496 817 Prevleke za prednje in zadnje sedeže brez vzglavnikov,  
deljiva sedežna klop 1/3-2/3 -

82 01 496 820 Prevleke za prednje in zadnje sedeže s klasičnimi in pogrezljivimi 
vzglavniki, deljiva sedežna klop 1/3-2/3 -

82 01 496 825 Prevleke za prednje in zadnje sedeže z zadnjimi pogrezljivimi vzglavniki, 
deljiva sedežna klop 1/3-2/3 -

Priročna oprema
Sandero Sandero Stepway

82 01 679 842 Prednji naslon za roke stran 6

82 01 375 535 Komplet opreme za kadilce (pepelnik/vžigalnik za cigarete) stran 6

77 11 431 405 Hladilna torba -

Oprema prtljažnika
Sandero Sandero Stepway

82 01 681 717 Prilagodljiva zaščita prtljažnega prostora EasyFlex stran 7

82 01 600 368 Korito za dno prtljažnika stran 7

82 01 653 542 Organizator prtljažnega prostora stran 8

82 01 314 518 Pokončna odlagalna mreža stran 8

82 01 314 524 Ležeča odlagalna mreža stran 8

Oprema za profesionalne uporabnike
Sandero Sandero Stepway

77 11 578 137 Obešalnik na vzglavniku stran 9
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Stekla
Sandero Sandero Stepway

82 01 314 422 Prednji zračni usmerjevalniki stran 9

77 11 575 426 Zatemnjena prednja in zadnja stekla -

82 01 658 600 Senčniki za bočna stekla -

82 01 658 601 Senčniki za zadnja bočna stekla in zadnje steklo stran 9

Zaščita karoserije
Sandero Sandero Stepway

82 01 401 416 Bočne zaščite stran 10

82 01 665 800 Plastična zaščitna obloga praga prtljažnika stran 10

82 01 235 609 Zaščitne zavesice - spredaj ali zadaj stran 10

77 11 574 925 Škatla s čistili Clean Box (3 čistila, loščilo in 2 čistilni krpi iz mikrovlaken) -

77 11 429 490 Zaščitna prevleka za karoserijo v modri barvi -

PREVOZ

Vlečni priključki
Sandero Sandero Stepway

82 01 654 571 Prostoročno snemljiva vlečna kljuka, prečni nosilec in vijačni material stran 13

/ 82 01 660 999 Prečni nosilec fiksne podaljšane vlečne kljuke -

/ 82 01 661 000 Vijačni material za prečni nosilec fiksne podaljšane vlečne kljuke -

82 01 679 436 Kabelski snop za vlečno kljuko, 7-polni priključek -

82 01 679 441 Kabelski snop za vlečno kljuko, 13-polni priključek -

77 11 226 912 Kabelski vmesnik 13/7 polov -

77 11 226 911 Kabelski vmesnik 7/13 polov -

77 11 577 330 Nosilec za kolesa Euroride na vlečni kljuki za 2 kolesi, 7-polni priključek -

77 11 577 329 Nosilec za kolesa Euroride na vlečni kljuki za 3 kolesa, 7-polni priključek -

77 11 577 332 Nosilec za kolesa Euroway na vlečni kljuki za 3 kolesa, 13-polni priključek -

77 11 577 333 Električni nosilec za kolesa Europower 915 na vlečni kljuki, za 2 kolesi -

77 11 780 886 Nosilec za kolesa Coach, podaljšek za 3 + 1 kolo -

77 11 780 884 Nosilec za kolesa Coach na vlečni kljuki, za 2 kolesi, 13-polna vtičnica stran 13

77 11 780 885 Nosilec za kolesa Coach na vlečni kljuki, za 3 kolesa, 13-polna vtičnica stran 13

77 11 577 326 Nosilec za kolesa Express Hang On na vlečni kljuki, za 2 kolesi -

77 11 577 327 Nosilec za kolesa Express Hang On na vlečni kljuki, za 3 kolesa -

77 11 577 328 Nosilec za kolesa Express Hang On na vlečni kljuki, za 4 kolesa -

77 11 422 443 Ključavnica proti kraji za nosilec koles Express Hang On -

77 11 210 431 Nosilec registrske tablice Express Hang On, 7-polni priključek -

Nosilni pripomočki
Sandero Sandero Stepway

82 01 356 700 Jekleni strešni nosilci stran 14

82 01 356 709 Jekleni strešni nosilci na vzdolžnih nosilcih -

77 11 420 778 Nosilec za 4 pare smuči/2 snežni deski -

77 11 420 779 Nosilec za 6 parov smuči/4 snežne deske -

77 11 419 549 Mehkostenski strešni kovček, 340 l, črno platno -

77 11 574 056 Trdostenski strešni kovček Dacia, 400 l, relief v črni barvi stran 14

77 11 574 057 Trdostenski strešni kovček Dacia, 480 l, relief v črni barvi -

77 11 578 086 Strešni kovček Urban Loader sive barve, prilagodljiv 300–500 l -

77 11 420 781 Vmesnik strešnih nosilcev za nosilec koles/smuči, iz jekla -

77 11 577 325 Nosilec za kolo Proride 80, za namestitev na strešne nosilce, za 1 kolo -

MULTIMEDIJSKA OPREMA

Telefon
Sandero Sandero Stepway

77 11 575 613 Prenosna oprema za prostoročno telefoniranje Parrot Néo stran 12

77 11 574 999 Prenosna oprema za prostoročno telefoniranje Supertooth Crystal -

77 11 780 872 Prenosni nosilec za pametni telefon, s priseskom -

77 11 780 873 Prenosni nosilec za pametni telefon, za namestitev na zračnik -

77 11 782 048 Prenosni magnetni nosilec za pametni telefon, za namestitev na zračnik stran 12

Avdio oprema
Sandero Sandero Stepway

77 11 781 070 Avtoradio Kenwood KDC-10UR -

77 11 781 069 Avtoradio Kenwood KMM-202 -

77 11 781 065 Avtoradio Pioneer DEH-1800UB stran 11

77 11 781 066 Avtoradio Pioneer DEH-2800UI -

77 11 781 067 Avtoradio Pioneer DEH-4800BT -

77 11 781 068 Avtoradio Pioneer DEH-4800DAB -

77 11 781 064 Avtoradio Sony CDX-G1101U -

82 01 494 525 Vmesnik za avtoradio -

77 11 575 880 Komplet zvočnikov Focal Music Drive 2.0 (2 spredaj) -

77 11 578 131 Komplet zvočnikov Focal Music Drive 2.0 (2 zadaj) -

Seznam dodatne opreme



19

77 11 578 132 Komplet zvočnikov Focal Music Live 4.0  
(2 visokotonska zvočnika, 2 spredaj) -

77 11 579 536 Komplet zvočnikov Focal Music Premium 6.1  
(paketa Live in Drive ter globokotonski zvočnik) stran 11

82 01 484 929 Vmesnik za zvočnike -

Navigacija
Sandero Sandero Stepway

77 11 577 317 Nosilec s priseskom za navigacijski sistem GPS -

Video oprema
Sandero Sandero Stepway

77 11 575 977 17 cm (7") prenosni video sistem Logicom D-JIX stran 11

77 11 574 991 Nosilec za tablični računalnik 17 - 25 cm (7–10 palcev) stran 11

VARNOST

Zaščita pred vlomom in nadzor
Sandero Sandero Stepway

82 01 683 331 Alarmna naprava za vozila brez centralnega zaklepanja -

82 01 683 097 Alarmna naprava za vozila s centralnim zaklepanjem stran 15

82 01 679 620 Vgrajena črna skrinjica s kamero stran 15

Oprema za pomoč pri vožnji
Sandero Sandero Stepway

82 01 457 602 Sistem prednjih parkirnih senzorjev stran 15

82 01 663 947 Sistem zadnjih parkirnih senzorjev -

82 01 675 484 Kamera za vzvratno vožnjo stran 15

 Varnost otrok
Sandero Sandero Stepway

77 11 427 434 Otroška lupinica Babysafe Plus, skupina 0+ -

77 11 427 427 Podnožje Isofix za otroško lupinico Babysafe Plus -

77 11 423 381 Otroški sedež Duoplus Isofix, skupina 1 stran 16

77 11 422 951 Otroški sedež Kidfix Isofix, skupina 2–3 -

77 11 423 382 Otroški sedež Kidplus, skupina 2–3 -

82 01 661 695 Ogledalo za pregled nad zadnjimi sedeži stran 16



Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala najnovejše podatke. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja 
proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Renaultovi koncesionarji so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede 
na posamezna tržišča, določena oprema pa morda ni povsod na voljo (serijska, doplačilna ali dodatna oprema). Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega koncesionarja. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej 
tiskovini rahlo odstopajo od dejanskih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega 
soglasja družbe Renault prepovedano.
RENAULT NISSAN SLOVENIJA, D.O.O., DIREKCIJA STORITEV IN KAKOVOSTI, DECEMBER 2016.
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