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Moderné, 
dynamické 
a pohodlné
Cestovanie autom 
je hračka!
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Dacia Sandero

Dacia
Jazdite, cestujte a užívajte si 

život s vozidlom Dacia!

Pri navrhovaní našich vozidiel sa u nás v Dacia 
riadime stále rovnakými zásadami: naše 
modely musia byť výrazné, ale nie okázalé 
– musia byť vybavené najspoľahlivejšími 
technológiami, ale pritom za dobrú cenu. 
Počas takmer dvoch desaťročí sme zmenili 
pomer síl a spôsobili zemetrasenie na 
automobilovom trhu. Neveríte? Je to tak. 
A v čom spočíva naše tajomstvo?

V ideálnom pomere jednoduchosti, férovosti 
a dobrej ceny. Od výberu modelu cez cenovú 
politiku až po politiku kvality servisu. Keď máte 
vozidlo Dacia, máte istotu, že ste sa rozhodli 
správne. Stávka na kvalitu, spoľahlivosť 
a originálny dizajn, ako aj na pohodlie a, samo-
zrejme, na slušnú cenu. Toto je spôsob, ako 
si zaobstarať nové vozidlo, ktoré bude spĺňať 
vaše predstavy a očakávania.







Dacia Sandero

Trúfnete si 
na crossover?

Výnimočnosť modelu Dacia Sandero Stepway je zjavná na prvý pohľad. Nová, 
výraznejšia pochrómovaná maska chladiča, zmenené línie karosérie s novými 
prednými a zadnými svetlami vytvárajú nezameniteľný vzhľad vozidiel Dacia. 
Ochranné prvky typické pre vozidlá SUV zvýrazňujú terénny charakter vozidla. 
Toto vozidlo na cestách neprehliadnete! 



Dacia Sandero

Okrem originality sa môže vozidlo Dacia Sandero Stepway pochváliť 
tými najlepšími technológiami (dostupnými aj vo vozidle Dacia Sandero). 
Multimediálny systém MEDIA NAV Evolution, zabudovaná zadná 
parkovacia kamera, asistent rozjazdu do kopca,

elektrické sťahovanie okien s impulzným ovládaním na strane vodiča 
alebo tempomat s obmedzovačom rýchlosti*. Vozidlo Dacia Sandero 
Stepway vás pohodlne dopraví kamkoľvek.
* V závislosti od verzie. 

Technológie, 
ktoré vám uľahčia život







Komfort 
pre všetkých

Vďaka piatim sedadlám v štandardnej veľkosti majú vo vozidle Dacia Sandero Stepway 
všetci cestujúci maximálny komfort. Priestranný interiér zaujme dôkladne spracovanými 
detailami: novými chrómovanými ozdobnými prvkami, novým dizajnom volantu, moderným 
čalúnením, novými nápaditými úložnými priestormi a ďalšou 12 V zásuvkou pre cestujúcich 
na zadných sedadlách. Cítite sa v ňom skvele. A vidno to! 

Dacia Sandero





PRIESTOR PRE 5 OSÔB
 5 KOMFORTNÝCH MIEST PRE 5 DOSPELÝCH

Dacia Sandero

Priestranný 
a komfortný interiér
Sadnite si za volant a užívajte si nový priestranný interiér s piatimi sedadlami 
v štandardnej veľkosti a veľký batožinový priestor. Interiér sme vybavili mnohými 
funkčnými riešeniami: sklopnými zadnými operadlami a novými úložnými priestormi 
pre celú rodinu. Mysleli sme na všetko, čo by vám mohlo uľahčiť každodenný život 
za volantom. Vďaka tomu máte pred sebou ideálne mestské vozidlo, ktoré ponúka 
optimálny komfort bez ohľadu na to, či cestujete sami, alebo s doprovodom. 



Dacia Sandero

Úplne v bezpečí 
za každých okolností

Zadné parkovacie senzory*: senzory varujú vodiča o prekážkach za vozidlom sériou 
prerušovaných zvukových signálov. Pre ešte väčšie pohodlie a istotu pri parkovaní je možné 
systém doplniť aj zadnou parkovacou kamerou.

* V závislosti od verzie výbavy.

ESC: elektronický stabilizačný systém zaručuje lepšiu priľnavosť vozidla rozdeľovaním 
brzdného účinku a riadením otáčok motora znižuje riziko straty stability v zákrutách.



Dacia Sandero

Vaša bezpečnosť je pre nás absolútnou prioritou – preto boli vozidlá Dacia 
Sandero a Sandero Stepway vybavené množstvom spoľahlivých prvkov 
systémov aktívnej a pasívnej bezpečnosti. Spevnená konštrukcia karosérie 
je zárukou dokonalej ochrany cestujúcich. Systém ABS s elektronickým 
rozdeľovačom brzdných síl a elektronickým stabilizačným systémom (ESC) 

a systémom kontroly trakcie sú zárukou efektívneho brzdenia a vyššej 
stability vozidla. Súčasťou výbavy vozidla sú aj čelné a bočné airbagy, úchyty 
na detské autosedačky Isofix na bočných zadných sedadlách, asistent 
rozjazdu do kopca a zadný parkovací asistent.
Teraz môžete bez obáv vyraziť na cesty!

Asistent rozjazdu do kopca: systém umožňuje úplne bezpečný a pokojný rozjazd vo 
svahu.

Ochrana: zosilnená konštrukcia karosérie, čelné a bočné airbagy v prednom rade, úchyty 
detských autosedačiek Isofix na bočných zadných sedadlách.



Access Open

SÉRIOVÁ VÝBAVA

 – ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdných 
síl (EBV) a brzdovým asistentom (AFU)
 – Elektronický stabilizačný systém ESC 
s protipreklzovým systémom ASR a kontrolou 
nedotáčavosti CSV
 – Asistent rozjazdu do kopca
 – Kontrola tlaku v pneumatikách
 – Predné airbagy (na strane spolujazdca 
s možnosťou odpojenia)
 – Bočné airbagy vpredu (hlava – hrudník)
 – Úchyty ISOFIX na bočných sedadlách 
v zadnom rade
 – Posilňovač riadenia
 – Denné svietenie LED
 – Súprava na opravu pneumatík

SÉRIOVÁ VÝBAVA
OPEN = ACCESS +

 – Nárazníky vo farbe karosérie
 – Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
 – Elektrické ovládanie predných okien
 – Predné hmlové svetlomety
 – Rádio s MP3, predným vstupom USB 
a Bluetooth® handsfree

Dacia Sandero



 – Kolesá „Flexwheel“ 16" vo farbe Dark Metal
 – Outdoorové ochranné prvky nárazníkov 
v striebornej farbe
 – Plastová outdoorová ochrana karosérie 
v čiernej farbe
 – Pozdĺžne strešné lišty vo farbe Dark Metal

 – Vonkajšie kryty spätných zrkadiel a kľučky
dverí vo farbe karosérie
 – Palubný počítač
 – Elektricky nastaviteľné a vyhrievané 
vonkajšie spätné zrkadlá
 – Manuálna klimatizácia
 – Výškovo nastaviteľný volant
 – Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
 – Výškovo nastaviteľné predné bezpečnostné
pásy

Arctica

SÉRIOVÁ VÝBAVA
ARCTICA = OPEN+

Stepway Open 

SÉRIOVÁ VÝBAVA
STEPWAY OPEN = OPEN+

Vyobrazená verzia obsahuje voliteľnú výbavu. Vyobrazená verzia obsahuje voliteľnú výbavu.

Dacia Sandero a Sandero Stepway
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Stepway

SÉRIOVÁ VÝBAVA
STEPWAY = ARCTICA +

 – Kolesá „Flexwheel” 16"
 – Outdoorové ochranné prvky nárazníkov 
v striebornej farbe
 – Plastová outdoorová ochrana karosérie 
v čiernej farbe
 – Pozdĺžne strešné lišty vo farbe Dark Metal
 – Tempomat s obmedzovačom rýchlosti + 
kožený volant

Vyobrazená verzia obsahuje voliteľnú výbavu.



MODRÁ COSMOS (RPR) SIVÁ COMÈTE (KNA) MODRÁ AZURITE (RPL)* 

SIVÁ HIGHLAND (KQA)ČIERNA NACRÉ (676) HNEDÁ VISON (CNM)

ČERVENÁ FUSION (NPI) ****

BÉŽOVÁ DUNE (HNP)

Kryty a disky kolies

      * Dostupné iba vo verzii Stepway.
         Oceľové disky 16" Bayadere k dispozícii len vo verzii Stepway.
    ** Nedostupné vo verzii Stepway.
  *** Dostupné iba vo verzii Artica.
**** Dostupné iba vo verzii Techroad.

Metalické farby 

Nemetalické farby

BIELA GLACIER (369) MODRÁ NAVY (D42)**

KOLESÁ FLEXWHEEL 16" DISKY KOLIES Z ĽAHKEJ 
ZLIATINY 15" CHAMADE***

KRYTY KOLIES 15" GROOMY** KRYTY KOLIES 15" POPSTER**

Dacia Sandero



Dacia Sandero

Motory
SCe 54 kW/73 k  (Stepway) TCe  66kW/90 k S&S (Stepway) Blue dCi 70 kW/95 k (Stepway)

SANDERO      
Emisná norma Euro 6dt Euro 6dt Euro 6dt
Zdvihový objem (cm3) 998 898 1 461
Typ vstrekovania viacbodové viacbodové priame common-rail multi injection
Počet valcov 3 3 4
Palivo benzín benzín nafta
Maximálny krútiaci moment (Nm) 95 140 220
– pri otáčkach (ot./min.) 3 500 2 250 1 750
Maximálny výkon (kW/k) 54/73 66/90 70/95
– pri otáčkach (ot./min.) 6 300 5 000 3 750
Počet ventilov 12 12 8

PREVODOVKA         
Typ prevodovky manuálna manuálna manuálna
Počet prevodových stupňov 5 5 5

RIADENIE        
Stopový priemer otáčania (m) 10,68 10,68 (10,5) 10,68 (10,5)

 BRZDY A ASISTENČNÉ SYSTÉMY         
Vpredu: kotúčové 258 258 258
Vzadu: bubnové 8 8 8

NÁPRAVY   
Predná náprava typu McPherson s trojuholníkovým ramenom
Zadná náprava v tvare „H“ s torznou priečkou
DISKY KOLIES A PNEUMATIKY*          
Disky kolies (rozmer) 6.0 J 15 (6.0 J 16) 6.0 J 15 (6.0 J 16) 6.0 J 15 (6.0 J 16)

Pneumatiky (rozmer) 185/65 R15 
(195/55 R16)

185/65 R15
(205/55 R16)

185/65 R15
(205/55 R16)

OBJEMY          
Objem batožinového priestoru (l) 320 320 320
Objem palivovej nádrže (l) / AdBlue 50 50 50/14,4

VÝKONY   
Maximálna rýchlosť (km/h) 158 (156) 175 (168) 179
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 15,1 (16,7) 11,1 (11,1) 11,9 (12,3)
Zrýchlenie 1000 m s pevným štartom (s) 36,0 (37,0) 32,8 (33,1) 33,0 (33,5)

SPOTREBA (L/100 KM) A EMISIE CO2**   
Mesto (l/100km) 6,1–6,3 6,3–6,6 4,1–4,3 (4,2–4,3)
Mimo mesto (l/100km) 4,3–4,8 4,6–4,9 3,4–3,5 (3,7–3,8)
Kombinovaná (l/100km) 5,0–5,4 5,3–5,5 3,6–3,8 (3,9–3,9)
Emisie CO2 (g/km) 113–122 120–126 96–101 (103–104)

HMOTNOSTI (KG)   
Prevádzková hmotnosť*** 1 049 (1 082) 1 084 (1 115) 1 197 (1 226)
Užitočné zaťaženie*** 446 (422) 444 (431) 436 (419)
Najvyššia prípustná celková hmotnosť 1 495 (1 504) 1 528 (1 546) 1 633 (1 645)
Najvyššia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy 2 285 (2 294) 2 318 (2 336) 2 423 (2 435)
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu 520 (540) 540 (555) 595 (610)
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu 790 780 (790) 790 (790)
 
FAP = fi lter pevných častíc,  N/A – údaje nie sú k dispozícii
*  Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej motorizácii alebo voliteľnej výbave. Viac informácií získate u vášho predajcu.
**  Uvedená spotreba paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologizáciu vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže 

od týchto údajov líšiť v závislosti od charakteru jazdy, zaťaženia vozidla, poveternostných podmienok a profi lu trasy. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli zistené podľa testovacej metodiky WLTP a konvertované na testovací cyklus NEDC.
*** Údaje sa môžu líšiť v závislosti od výbavy. V údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).
Údaje v zátvorkách platia pre verziu Stepway.
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Rozmery

SANDERO 
OBJEM KUFRA (dm3) (PODĽA NORMY ISO 3832) 
5-miestna konfigurácia 320
2-miestna konfigurácia (so sklopenými zadnými sedadlami) 1 200

ROZMERY (mm) 
A Rázvor 2 589
B Celková dĺžka 4 069
C Dĺžka predného previsu 827
D Dĺžka zadného previsu 653
E Rozchod predných kolies 1 496
F Rozchod zadných kolies 1 486
G Svetlá výška so zaťažením (5 pasažierov) 132
H Výška vozidla bez zaťaženia 1 519
H1 Výška dolnej hrany nákladového priestoru 761
H2 Výška vstupu do nákladového priestoru 622
H3 Výška nezaťaženého vozidla s otvoreným kufrom 2 003
H4 Výška batožinového priestoru po kryt 469
J1 Šírka na úrovni lakťových opierok na predných sedadlách 1 387
J2 Šírka na úrovni lakťových opierok na zadných sedadlách 1 393
K Priestor na nohy vo výške kolien na zadných sedadlách 144
L1/
L2 Šírka bez bočných zrkadiel/s nimi 1 733 / 1 994
L3 Vnútorná šírka medzi podbehmi kolies 1 005
M1 Výška po strechu pod uhlom 14° na predných sedadlách 900
M2 Výška po strechu pod uhlom 14° na zadných sedadlách 881
O1 Šírka v lakťoch na predných sedadlách 1 415
O2 Šírka v lakťoch vpredu v druhom rade 1 432
Y1 Užitočná dĺžka podlahy za zadnými sedadlami 756

SANDERO STEPWAY 
OBJEM KUFRA (dm3) (PODĽA NORMY ISO 3832) 
5-miestna konfigurácia 320
2-miestna konfigurácia (so sklopenými zadnými sedadlami) 1 200

ROZMERY (mm) 
A Rázvor 2 589
B Celková dĺžka 4 089
C Dĺžka predného previsu 846
D Dĺžka zadného previsu 654
E Rozchod predných kolies 1 489
F Rozchod zadných kolies 1 492
G Svetlá výška so zaťažením (5 pasažierov) 173
H Výška vozidla bez zaťaženia (bez strešných líšt/so strešnými lištami) 1 555 / 1 615
H1 Výška dolnej hrany nákladového priestoru 793
H2 Výška vstupu do nákladového priestoru 622
H3 Výška nezaťaženého vozidla s otvoreným kufrom 2 035
H4 Výška batožinového priestoru po kryt 469
J1 Šírka na úrovni lakťových opierok na predných sedadlách 1 387
J2 Šírka na úrovni lakťových opierok na zadných sedadlách 1 393
K Priestor pre nohy vo výške kolien na zadných sedadlách 144
L1/
L2 Šírka bez bočných zrkadiel/s nimi 1 761 / 1 994
L3 Vnútorná šírka medzi podbehmi kolies 1 005
M1 Výška po strechu pod uhlom 14° na predných sedadlách 900
M2 Výška po strechu pod uhlom 14° na zadných sedadlách 881
O1 Šírka v lakťoch na predných sedadlách 1 415
O2 Šírka v lakťoch vpredu v druhom rade 1 432
Y1 Užitočná dĺžka podlahy za zadnými sedadlami 756

Dacia Sandero a Sandero Stepway



Príslušenstvo

Dacia Sandero

1. OZDOBNÉ KRYTY KOLIES. Vyjadrite svoju osobnosť 
a vyberte si z našej ponuky kryty kolies, vďaka 
ktorým bude vaše vozidlo vyzerať ešte modernejšie 
a dynamickejšie. 

2. OCHRANNÉ BOČNÉ LIŠTY. Pripevnite po stranách 
karosérie vozidla elegantné ochranné lišty. Výsledkom 
bude ešte estetickejší vzhľad a účinná ochrana vášho 
vozidla Dacia Sandero pred odieraním a ďalšími 
nástrahami každodennej prevádzky.

3. PREDNÉ A ZADNÉ ZÁSTERKY. Dokonale ladia so 
siluetou vozidla, umožňujú chrániť karosériu pred 
blatom a štrkom.

4. VZDUCHOVÉ DEFLEKTORY. Deflektory umožňujú po 
stiahnutí okien prirodzenú výmenu vzduchu v kabíne 
a chránia ju pritom pred dažďom.

5. PREDNÝ A ZADNÝ PARKOVACÍ ASISTENT. Moderná 
konfigurácia snímačov umiestnených vpredu a vzadu 
vám pomôže rýchlo a bezpečne zaparkovať vaše vozidlo 
Dacia Sandero.

6. ALARM. Alarm kompatibilný s palubnou elektronikou 
chráni váš automobil Dacia Sandero pred pokusmi 
o vlámanie a deteguje každý pohyb v kabíne.

7. GUMOVÉ KOBERCE. Gumové koberce sa do vášho 
vozidla Dacia Sandero perfektne hodia. Ľahko sa 
udržujú, sú veľmi odolné a poskytujú optimálnu 
ochranu pred snehom a blatom.

8. TEXTILNÉ KOBERCE. Skvele sa hodia do interiéru 
vášho vozidla a predstavujú komfort aj ochranu 
v jednom.

9. LAKŤOVÁ OPIERKA. Zvýšte vaše pohodlie pri 
cestovaní a získajte úložný priestor navyše, kam budete 
môcť uschovať drobné predmety. Túto lakťovú opierku 
je možné zvislo nastaviť. 

2.

3.1.

6.

9.8.7.

4. 5.



Dacia Sandero

10. OCHRANA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU EASYFLEX. 
Potrebná na ochranu kufra vášho vozidla Dacia Sandero. 
Umožňuje prepravu veľkých znečistených predmetov. 
Ľahko sa skladá aj rozkladá. Dá sa použiť aj ako ochrana 
zadných sedadiel, čím dosiahnete pokrytie celého 
batožinového priestoru.

11. SIEŤ DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU – 
HORIZONTÁLNA. Zaisťuje stabilnú polohu batožiny 
počas jazdy a zabraňuje tak jej samovoľnému pohybu.

12. VAŇA DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU A OCHRANA 
HRANY BATOŽINOVÉHO PRIESTORU. Vložka účinne 
chráni čalúnenie na dne batožinového priestoru 
a perfektne do neho zapadá. Vďaka svojej pružnosti 
a zvýšeným lemom je veľmi praktická a ľahko sa udržiava. 
Ochrana hrany účinne a elegantne chráni nakladací 
priestor vášho vozidla Dacia Sandero.

13. ORGANIZÉR DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU. 
Inštalujte v kufri svojho automobilu Dacia Sandero 
organizér, vďaka ktorému bude ľahšie udržať v kufri 
poriadok a veci zostanú na svojom mieste aj počas 
prepravy. 

14. ŤAŽNÉ ZARIADENIE DEMONTOVATEĽNÉ BEZ 
NÁRADIA. Slúži na pripevnenie závesných vozíkov, 
kempingových prívesov aj na upevnenie nosiča 
bicyklov. Je plne kompatibilné s vaším vozidlom. Jeho 
použitie nenarušuje estetiku vozidla vďaka možnosti 
odpojiť koncovky háka bez použitia náradia v priebehu 
niekoľkých sekúnd. 

15. PRIEČNE STREŠNÉ TYČE A NOSIČ LYŽÍ. Oceľové 
strešné tyče, ktoré nenarúšajú estetiku vozidla, 
umožňujú pripevnenie strešného nosiča na prepravu 
lyží či bicyklov.

16. STREŠNÝ BOX. Tento elegantný box je možné 
upevniť v priebehu niekoľkých minút na strešné tyče 
a zväčšiť tak prepravnú kapacitu.

17. NOSIČ BICYKLOV NA ŤAŽNÉ ZARIADENIE.
Nosič bicyklov na ťažné zariadenie je neoceniteľným 
pomocníkom pri výletoch do prírody, dá sa sklopiť 
a neobmedzuje tak prístup do kufra.

10.

15.

16. 17.

13.

11.

14.

12.



www.dacia.sk

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu tlače sme venovali maximálnu starostlivosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej 
série alebo prototypu. V rámci politiky neustáleho zlepšovania svojich výrobkov si spoločnosť Dacia vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny v špecifikácii 
opísaných alebo vyobrazených vozidiel. O týchto zmenách budú autorizovaní partneri Dacia informovaní v čo najkratšej časovej lehote. Jednotlivé verzie sa 
môžu líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené, určité druhy výbavy nemusia byť k dispozícii (ako sériová alebo voliteľná výbava, alebo ako príslušenstvo). 
Niektoré prvky voliteľnej výbavy sa môžu vylučovať alebo byť medzi sebou prepojené. Fotografie v tejto publikácii nemusia presne zodpovedať popisu 
verzie ponúkanej na slovenskom trhu. Presné informácie vám poskytne najbližší autorizovaný partner Dacia. S ohľadom na technologické možnosti tlače 
sa môžu jednotlivé farby na fotografiách alebo ilustráciách mierne líšiť od skutočných farieb lakov alebo materiálov použitých v interiéri vozidla. Všetky 
práva vyhradené. Akékoľvek kopírovanie, publikovanie alebo šírenie časti alebo celku obsahu z tejto publikácie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
spoločnosti Dacia zakázané. Táto publikácia nie je obchodnou ponukou v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka. 
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