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DACIA SANDERO STEPWAY

PUSTOLOVSKI DUH
Samo en pogled na novi Sandero Stepway in komaj boste čakali, da se z njim

Y navidezno razširijo prednji čelni del in vozilo naredijo še bolj prepoznavno.

odpeljete v neznano. Dinamičen prednji del, izrazita platišča, novi spodnji naletni

Samodejni brisalci prednjih žarometov in vetrobranskega stekla pa vam zagotavljajo

ščitniki in višina podvozja mu dajejo energičen in robusten videz pristnega

boljšo vidljivost. Sandero Stepway je pustolovec, ki vas spremlja na vaših

mestnega terenca. LED-žarometi s svetlobnim podpisom znamke v obliki črke

vsakodnevnih dogodivščinah.

DACIA SANDERO STEPWAY

GENIALNO
DOMIŠLJENO UDOBJE
Vozilo ponuja vso tehnološko opremo, ki jo potrebujete. Uporabite sistem odklepanja
brez ključa za preprosto vstopanje v vozilo in odkrijte slog novega potniškega prostora.
Kromirani dodatki, posebno oblazinjenje z oranžnimi obrobami, po višini in globini
nastavljivi sedeži in volan, nastavljivi vzglavniki, električna parkirna zavora in zaprta
odlagalna mesta poskrbijo, da praktičnost in udobje prideta še bolj do izraza.
Povežite svoj pametni telefon in svoje najljubše aplikacije uporabljajte kar na
8-palčnem zaslonu na dotik. Upravljalna stikala in ročice, ki so na dosegu roke, pa
zagotavljajo povsem preprost dostop do vseh funkcij. Nič lažjega.
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PROSTOR ZA VSE
VAŠE POTREBE
Novi Sandero Stepway je kos vsem izzivom resničnega življenja. Zaradi njegovega

in zaživite življenje na polno. Strešne nosilce lahko z domiselnim sistemom

velikega prtljažnika z možnostjo dodatne povečave boste mestno vozilo v trenutku

povsem preprosto spremenite iz vzdolžnih v prečne, kar vam omogoča namestitev

spremenili v najboljšega spremljevalca na vsaki pustolovščini. S preprostim

strešnega kovčka, nosilca za kolesa ali nosilca za smuči. Ste pripravljeni, da osvojite

dotikom preklopite sedeže, prilagodite nakladalno zmogljivost glede na potrebe

svet? Pripravljeni? Zdaj!

DACIA SANDERO

EDINSTVEN
ZAVEZNIK V
MESTU

DACIA SANDERO

MOČ SE SKRIVA
V OSNOVAH
Oglejte si popolnoma prenovljen novi Sandero, ki prinaša kombinacijo robustnosti

Tudi Sanderov temperament, ki vam je tako pri srcu, je deležen sprememb s

in dinamičnih linij, zaradi česar je preprosto osupljiv. Prednji žarometi in zadnje luči

podrobnostmi, ki dodatno poudarjajo slog. Najboljši dokaz so ohišja zunanjih

s svetlobnim podpisom znamke v obliki črke Y dodatno zaokrožijo izrazit, sodoben

ogledal, ki se ujemajo s karoserijo. Njihova nova oblika zagotavlja najvišjo raven

značaj. LED-zasenčene luči ponoči osvetlijo cesto bolje kot kdaj koli doslej, prednja

aerodinamičnosti in prispeva k zmanjšanju hrupa za potnike v vozilu.

rešetka v obliki satovja pa še bolj poudari značaj.
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VSE POTREBNO
NA DOSEGU ROKE
Vse se spreminja, pa naj bo to svet okoli vas ali vaše potrebe. Zato je novi Sandero
dobil novo notranjost, ki prinaša še več udobja, boljše materiale, preoblikovano
zasnovo in tehnologije s preprosto uporabo.
Uporabite samodejno daljinsko odklepanje in vstopite v vozilo, kjer se boste v
prijetnem in sodobnem okolju takoj počutili udobno. Nova razširjena armaturna plošča
združuje eleganco in učinkovitost. Zasnovana je bila z mislijo na voznika in zagotavlja
preprost dostop do vseh funkcij: nova stikala za upravljanje sistema ogrevanja in
klimatiziranja zraka, vgrajen 8-palčni zaslon z navigacijo in možnostjo brezžičnega
zrcaljenja aplikacij z vašega pametnega telefona, upravljanje prednjih parkirnih
senzorjev za opozarjanje na morebitne ovire ter višinska in globinska nastavitev volana.
Električna parkirna zavora pa je izjemno priročna pri vsakodnevni uporabi.
Posvečanje pozornosti le tistemu, kar je resnično pomembno, poskrbi, da boste v
novem Sanderu uživali vsako minuto.
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PREVZEMITE NADZOR
NAD PROSTOROM
Novi Sandero se povsem prilagaja vašemu življenju. Z velikim prtljažnikom in zadnjo

Več udobja zagotavlja tudi širši prostor v višini ramen na sprednjih sedežih,

sedežno klopjo, ki jo je mogoče preklopiti, je povsem prilagodljiv in zagotavlja

potnikom na zadnjih sedežih pa je na voljo več prostora v predelu za noge.

prostor za vse vaše potrebe. Poleg tega ponuja tudi številna odlagalna mesta, kot

Novi Sandero je glede udobja brez dvoma neprimerljiv.

so držala za pijačo, predali za shranjevanje v vratih, zaprt predal pred sovoznikom in
odlagalno mesto za drobnarije v konzoli, ki bodo zadostovali za vse vaše potrebe, da
boste kos izzivom mestnega življenja.
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VARNOST NA
VSAKEM KORAKU
Pri Dacii nam nič ni pomembnejše kot nenehno izboljševanje varnosti vozil in zlasti potnikov. S samodejnim zaviranjem v sili, sistemom za pomoč pri speljevanju v klanec,
šestimi varnostnimi blazinami (serijsko) in senzorjem za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu ste lahko povsem sproščeni. Nova Dacia Sandero in Sandero Stepway vam
ponujata vse, kar potrebujete za brezskrbno vožnjo.

Samodejno zaviranje v sili: ker včasih tudi osredotočenost in odzivnost nista dovolj. Pri
preprečevanju blažjih trkov z drugimi vozili ali ublažitev posledic se lahko zanesete na novi
Sandero in novi Sandero Stepway. Vozili sta namreč opremljeni s sistemom za zaznavanje
možnosti trčenja. Če se ne odzovete ali pa ste pri tem prepočasni, sistem sproži zaviranje ob
zagotavljanju čim večje učinkovitosti.

Opozorilo pred vozili v mrtvem kotu: pri menjavi voznega pasu lahko hitro kaj spregledamo.
Bočni senzorji na prednjem in zadnjem delu novega Sandera in novega Sandera Stepway vas
opozarjajo na nevarnost trčenja z drugim vozilom, ki se približuje od strani ali zadaj.

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

Prednji in zadnji parkirni senzorji ter kamera za vzvratno vožnjo: ko se vozite po mestu,
je prav vsako parkirno mesto dragoceno, tudi če je še tako utesnjeno. Senzorski sistem, ki
vas z zvočnim in vizualnim signalom začne opozarjati takoj, ko zazna oviro na prednjem ali
zadnjem delu vozila, vas bo navdušil že ob prvi uporabi.

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec: naj vam speljevanje v klanec ne predstavlja
dodatne obremenitve. Ko spustite zavorni pedal, ta funkcija prepreči, da bi se vozilo na
nagnjenem cestišču pomaknilo nazaj. Tako vam ne bo več treba uporabljati parkirne zavore,
speljevanje v klanec pa bo postalo povsem preprosto.
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ACCESS
UDOBJE
• Ogrevalni sistem z recikliranjem zraka
• Voznikov sedež nastavljiv po dolžini in nastavljiv v ledvenem delu
• Volanski obroč nastavljiv po višini
• Električni pomik prednjih stekel
• Nedeljiva poklopljiva zadnja klop
• Ogrevano zadnje steklo
• Odprta nizka sredinska konzola za shranjevanje
• Prostor za shranjevanje pred prestavno ročico
• Nepomična sredinska konzola brez naslona za roke z
dvema držaloma za pijačo
• Zaprt predal pred sovoznikom
• 12V vtičnica spredaj
DIZAJN
• Full LED luči z dnevnimi lučmi v obliki črke Y
• ECO LED prednji žarometi v obliki črke Y
• Volanski obroč iz trde pene s sredinskim delom v sijaj črni barvi
• Črne obrobe zračnikov
• Odbijača v črni barvi
• Stranski ogledali in zunanje kljuke vrat v črni barvi
• B stebrička v črni barvi
• Tepih v prtljažnem prostoru
• Tonirano zadnje steklo
• Oblazinjenje v blagu
• Oblazinjenje Access v kombinaciji črna/siva
• Notranjost v temni barvi
• 38-centimetrska (15") jeklena platišča
• 38-centimetrski (15") okrasni pokrovi platišč ARGES

SERIJSKA OPREMA ACCESS
VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI
• Sistem proti blokiranju koles - ABS
• Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESP)
• Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HSA)
• Sistem samodejnega zaviranja v sili (AEBS)
• Sistem za opozorilo pred čelnim trkom
• Električni servo volan
• Sistem Stop&Start
• Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika
• Stranski varnostni blazini + varnostni zavesi
• Možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine
• Vzglavniki na vseh sedežih
• Fiksna varnostna pasova spredaj
• Varnostna pasova z zategovalnikom in omejevalnikom
zatezne sile
• Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov spredaj in
zadaj
• Tritočkovni zadnji sredinski varnostni pas
• Sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev

• Potovalni računalnik
• Analogni merilniki z TFT prikazovalnikom
• Omejevalnik hitrosti
• Merilnik hitrosti v kilometrih na uro
• Indikator prestavljanja
• Samodejni vklop luči
• Ročno nastavljivi zunanji ogledali
• Bočni smerniki na zunanjih ogledalih
• Samodejni vklop varnostnih utripalk v primeru trčenja
ali sunkovitega zaviranja
• 2 luči za vzvratno vožnjo
• Tretja zavorna luč
• Ročna zatemnitev vzvratnega ogledala
• Sistem za samodejni klic v sili
• Indirekten sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
• Zaščita zavor pred tujimi delci
• Filter trdih delcev

MULTIMEDIJA
• Predpriprava za radio
• Možnost povezave 4G
DODATKI
• Kit za popravilo pnevmatik
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ESSENTIAL

SERIJSKA OPREMA ESSENTIAL = ACCESS +

VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI
• Črno-beli 9-centimetrski (3,5") informacijski zaslon
med merilniki s prikazovalnikom TFT
• Regulator in omejevalnik hitrosti
• Daljinsko centralno zaklepanje
• Samodejno zaklepanje z zaznavanjem hitrosti
• Funkcija ECO načina vožnje*
UDOBJE
• Deljiv naslon zadnje klopi v razmerju 1/3 - 2/3
DIZAJN
• Volanski obroč iz trde pene s kromiranim sredinskim
delom
• Kromirana obroba zračnikov
• Odbijača v barvi karoserije
• Osvetljen prtljažni prostor
• Oblazinjenje Essential v kombinaciji črna/siva
• 38-centimetrski (15") okrasni pokrovi platišč ELMA
MULTIMEDIJA
• Radio Media Control s funkcijami MP3, Bluetooth, AUX,
USB, DAB

* Samo za ECO-G

COMFORT

SERIJSKA OPREMA COMFORT = ESSENTIAL +
VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI
• Meglenki spredaj
• Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali
• Senzor za dež
UDOBJE
• Ročna klimatska naprava
• Voznikov sedež nastavljiv po višini in naslonom za roko
• Volanski obroč nastavljiv po višini in globini
• Električni pomik prednjih stekel - impulzni pri vozniku
• Električni pomik zadnjih stekel
• Senčnik s pokritim ogledalom za voznika ter odkritim
ogledalom in žepom za kartice na sovoznikovi strani
• 12 V vtičnica v drugi vrsti (v zadnjem delu sprednje
centralne konzole) in dodatni USB vhod na osrednji
konzoli

DIZAJN
• Volanski obroč in ročica menjalnika iz umetnega usnja
• Kromirana prestavna ročica
• Dekorativni elementi iz tkanine na armaturni plošči in
sprednjih vratih
• Stranski ogledali in zunanje kljuke vrat v barvi
karoserije
• Kromirane obrobe meglenk
• Žepa na zadnji strani prednjih sedežev
• Kljuka za torbo na sovoznikovi strani
• Oblazinjenje Comfort v kombinaciji črna/siva
• Notranjost v črni barvi
• 38-centimetrski (15") okrasni pokrovi platišč Flexwheel
SORANE
MULTIMEDIJA
• 20-centimetrski (8") multimedijski sistem Media
Display z zaslonom na dotik, radiem DAB, Bluetooth,
USB, AUX in možnostjo prostoročnega telefoniranja z
upravljalnikom na volanu
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SANDERO STEPWAY ESSENTIAL
UDOBJE
• Ročna klimatska naprava
• Voznikov sedež nastavljiv po višini in naslonom za roko
• Volanski obroč nastavljiv po višini
• Električni pomik prednjih stekel
• Deljiv naslon zadnje klopi v razmerju 1/3 - 2/3
• Ogrevano zadnje steklo
• Odprta nizka sredinska konzola za shranjevanje
• Prostor za shranjevanje pred prestavno ročico
• Nepomična sredinska konzola brez naslona za roke z dvema držaloma za pijačo
• Zaprt predal pred sovoznikom
• 12V vtičnica spredaj
DIZAJN
• Full LED luči z dnevnimi lučmi v obliki črke Y
• ECO LED prednji žarometi v obliki črke Y
• Volanski obroč iz trde pene s sredinskim delom v sijaj črni barvi
• Obroba zračnikov v oranžni barvi
• Odbijača v barvi karoserije
• Kromirana obloga podvozja spredaj in zadaj
• Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi
• Stranski ogledali in zunanje kljuke vrat v črni barvi
• B stebrička v črni barvi
• Osvetljen prtljažni prostor
• Tepih v prtljažnem prostoru
• Tonirano zadnje steklo
• Oblazinjenje v blagu Stepway
• Notranjost v črni barvi
• 41-centimetrski (16") okrasni pokrovi platišč
• 41-centimetrski (16") okrasni pokrovi platišč Flexwheel SARIA

SERIJSKA OPREMA STEPWAY ESSENTIAL
VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI
• Sistem proti blokiranju koles - ABS
• Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESP)
• Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HSA)
• Sistem samodejnega zaviranja v sili (AEBS)
• Sistem za opozorilo pred čelnim trkom
• Električni servo volan
• Sistem Stop&Start
• Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika
• Stranski varnostni blazini + varnostni zavesi
• Možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine
• Vzglavniki na vseh sedežih
• Fiksna varnostna pasova spredaj
• Varnostna pasova z zategovalnikom in omejevalnikom
zatezne sile
• Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov spredaj in zadaj
• Tritočkovni zadnji sredinski varnostni pas
• Sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev
• Potovalni računalnik
• Črno-beli 9-centimetrski (3,5") informacijski zaslon
med merilniki s prikazovalnikom TFT
• Regulator in omejevalnik hitrosti

• Merilnik hitrosti v kilometrih na uro
• Indikator prestavljanja
• Samodejni vklop luči
• Ročno nastavljivi zunanji ogledali
• Bočni smerniki na zunanjih ogledalih
• Samodejni vklop varnostnih utripalk v primeru trčenja
ali sunkovitega zaviranja
• 2 luči za vzvratno vožnjo
• Tretja zavorna luč
• Meglenki spredaj
• Ročna zatemnitev vzvratnega ogledala
• Daljinsko centralno zaklepanje
• Samodejno zaklepanje z zaznavanjem hitrosti
• Sistem za samodejni klic v sili
• Indirekten sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
• Zaščita zavor pred tujimi delci
• Filter trdih delcev
• Funkcija ECO načina vožnje (samo za ECO-G verzije)

MULTIMEDIJA
• Radio Media Control s funkcijami MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB
• Možnost povezave 4G
DODATKI
• Kit za popravilo pnevmatik
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SANDERO STEPWAY COMFORT

SERIJSKA OPREMA = SANDERO STEPWAY ESSENTIAL +
VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI
• Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
• Senzor za dež
• Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

UDOBJE
• Avtomatska klimatska naprava s senzorjem temperature
• Volanski obroč nastavljiv po višini in globini
• Električni pomik prednjih stekel - impulzni pri vozniku
• Električni pomik zadnjih stekel
• Senčnik s pokritim ogledalom za voznika ter odkritim
ogledalom in žepom za kartice na sovoznikovi strani
• 12 V vtičnica v drugi vrsti (v zadnjem delu sprednje
centralne konzole) in dodatni USB vhod na osrednji
konzoli

DIZAJN
• Volanski obroč in ročica menjalnika iz umetnega usnja s
kromiranim sredinskim delom
• Kromirana prestavna ročica
• Obrobe zračnikov v kombinaciji kroma in oranžne
• Dekorativni elementi iz tkanine na armaturni plošči

• Dekorativni elementi iz tkanine na sprednjih vratih z
oranžnimi šivi
• Stranski ogledali in zunanje kljuke vrat v barvi karoserije
• Kromirane obrobe meglenk
• Modularni vzdolžni strešni nosilci
• Žepa na zadnji strani prednjih sedežev
• Kljuka za torbo na sovoznikovi strani
• 41-centimetrski (16") okrasni pokrovi platišč Flexwheel
AMARIS

MULTIMEDIJA
• Multimedijski sistem Media Display z 20-centimetrskim
(8") zaslonom na dotik, radiem DAB, Bluetooth, USB, AUX
in možnostjo prostoročnega telefoniranja z upravljalnikom
na volanu
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BARVE

OKRASNI POKROVI

LEDENIŠKO BELA (1)

SIVA COMETE(2)

SIVA HIGHLAND (2)

BISERNO ČRNA (2)

OKRASNI POKROVI
PLATIŠČ 38 CM (15")ARGES

OKRASNI POKROVI
PLATIŠČ 38 CM (15") ELMA

OKRASNI POKROVI PLATIŠČ
38 CM (15") FLEXWHEEL
SORANE

OKRASNI POKROVI PLATIŠČ
41 CM (16") FLEXWHEEL
SARIA

IN PLATIŠČA
RDEČA FUSION(2)

SIVA MOONSTONE(2) *

PLATIŠČA IZ LAHKE LITINE
41 CM (16") STEPWAY MAHALIA
MODRA IRON (2)

ORANŽNA ATAKAMA (2) **

(1) Navadna barva. (2) Kovinska barva. * Na voljo samo pri vozilu Sandero. ** Na voljo samo pri vozilu Sandero Stepway.

OKRASNI POKROVI PLATIŠČ
41 CM (16") FLEXWHEEL
AMARIS
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SANDERO

PRTLJAŽNIK (V DM3 – PO STANDARDU VDA)
Najmanjša prostornina prtljažnika (ISO 3832)
Največja prostornina prtljažnika (ISO 3832)
Prostornina pod dvojnim podom (ISO 3832)

SANDERO STEPWAY

PRTLJAŽNIK (V DM3 – PO STANDARDU VDA)
328
1108
78

Najmanjša prostornina prtljažnika (ISO 3832)
Največja prostornina prtljažnika (ISO 3832)
Prostornina pod dvojnim podom (ISO 3832)

328
1108
78

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

DODATNA OPREMA
1. Aluminijasti strešni nosilci SANDERO. So
profilirani in se namestijo hitro in preprosto.
Povečajo zmogljivost prevoza prtljage, saj so
primerni za namestitev nosilca za kolesa, nosilca za
smuči ali strešnega kovčka.
2. Tekstilne preproge Premium in osvetljene
zaščite pragov prednjih vrat. Uživajte v kakovosti
tekstilnih preprog visokega razreda Premium
SANDERO, ki notranjost vašega vozila ščitijo v slogu.
Z zaščitami pragov vrat (naprodaj v kompletu dveh)
pa lahko vhod v vozilo osvetlite na prefinjen način.
3. Naslon za roke na sedežu. Za čim večje udobje
lahko nastavite višino in položaj naslona za roke ali
ga dvignete.
4. Shark antena. Svojemu vozilu podarite pridih
sodobnosti z anteno, ki se povsem prilega liniji vozila.
2.

5. Garnitura prostoročno snemljive vlečne kljuke.
Garnitura prostoročno snemljive vlečne kljuke. Z
vlečno kljuko, ki je namenjena pogosti uporabi in
jo lahko snamete preprosto in brez kakršnega koli
orodja, boste ohranili privlačen videz svojega vozila.
6. Garnitura podaljšane vlečne kljuke. Je
nepogrešljiv pripomoček za povsem varno vleko ali
prevoz tovora, na primer nosilca za kolesa, tovorne ali
počitniške prikolice, čolna, profesionalne opreme …

4.

1.

3.

5.

6.
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1. Prilagodljiva zaščita prtljažnega prostora
EasyFlex. Za prevoz velikih predmetov prekrijte
celotno površino prtljažnega prostora. Je vsestranska
in nepremočljiva, povsem preprosto se zloži in
razgrne ter prilagodi položaju zadnjih sedežev, tudi
ko so preklopljeni.
2. Obloga praga prtljažnika iz nerjavečega jekla.
Zadnji odbijač obložite in zaščitite s priročnim in
estetskim pripomočkom, ki je izdelan po meri. S
svojim nesvetlečim videzom poskrbi za oblikovalski
pečat in obstojnost zadnjega dela vašega
avtomobila.
2.

3. Korito za dno prtljažnika. Hitro se namesti in
se povsem prilega obliki prtljažnega prostora, z
visokimi obrobami pa ščiti originalno talno oblogo.
Ker je poltrdo, je odstranjevanje in čiščenje zelo
preprosto.
4. Protections inférieures de porte. Spodnje zaščite
vrat. Poudarite robusten videz svojega vozila in
obenem zaščitite spodnji del vrat.
5. Zaščitne zavesice spredaj in zadaj. Učinkovito
ščitijo spodnji del karoserije vašega vozila pred
škropljenjem vode ali blata in pred udarci kamenja.
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6. Gumijaste preproge s povišanimi robovi.
Preproge s povišanimi robovi so bile izdelane po
meri vašega vozila, z njihovo uporabo pa bo pod v
potniškem prostoru vedno ostal suh. Omogočajo
preprosto vzdrževanje in zelo hitro pritrditev z
varovalnimi sponkami.

DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

VOZITE, POTUJTE IN
PRIVARČUJTE V DUHU
ZNAMKE DACIA!
Vsa vozila Dacia so zasnovana po istem načelu: izdelujemo modele s privlačno

Sodelovanje z znamko Dacia je povsem jasno in pregledno od izbire modela

zunanjostjo, a brez odvečnih detajlov, opremimo jih z najzanesljivejšimi

do cene in vzdrževanje vozila. Če vozite Dacio, ste lahko prepričani, da ste se

tehnologijami in ponudimo po neprekosljivo ugodni ceni. Tako smo v zgolj

odločili za pravo vozilo. Izbrali ste namreč kakovost, zanesljivost in odličen

desetih letih spremenili temeljna pravila igre in povzročili preobrat na

dizajn, pa tudi udobje in predvsem razumno ceno. Dacia vam ponuja priložnost,

avtomobilskem trgu. Neverjetno? Niti ne. Kaj je naša skrivnost? Popolna

da kupite novo vozilo, ki ustreza vašim željam.

kombinacija preprostosti, preglednosti in velikodušnosti.

Poraba pri mešanem ciklu: 5,3 - 7,4 l/100 km. Emisije CO2: 119 - 131 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0209 - 0,0265 g/km. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Dacia si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar
koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Dacijini koncesionarji so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezne trge, nekatera oprema (serijska, doplačilna ali dodatna) pa morda
ni povsod na voljo. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca znamke DACIA. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih 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 Dacia prepovedano.
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