
Dacia Sandero



Vad vill du få ut av din bil? En tilltalande design som står ut från mängden, en omsorgsfullt 

utformad interiör med många praktiska funktioner, gott om plats för hela familjen, 

ett genomarbetat utförande... alltsammans till ett rimligt pris. Då har du just beskrivit 

Dacia Sandero! De svepande och kraftfulla linjerna drar blickarna till sig. De fem rejäla 

sittplatserna är bekväma och inbjudande. Den intelligenta tekniken garanterar såväl 

säkerhet som komfort. Kan du motstå den? Vill du utmärka dig med en snygg bil som har en 

stil som verkligen passar dig? Välj då Dacia Sandero Stepway. Designen är sportigare och 

du sitter lite högre – och får ett annat perspektiv på tillvaron. Du kan vara säker på att ha 

roligt, utan att behöva tömma plånboken. Sandero och Sandero Stepway är bilar från Dacia, 

det betyder driftsäkerhet, värde för pengarna och hållbarhet. Så vilken väljer du? 

Dacia Sandero... 
Gjord bara för dig. 







Sanderos formspråk utstrålar kraft och kvalitet. De stora profilerade strålkastarna och kylargrillen 

förstärker ytterligare den uttrycksfulla framtoningen. Det väl avvägda förhållandet mellan kaross 

och rutor, de skulpterade linjerna som bildar en omvänd vågform, de markerade hjulhuskanterna 

och de snygga karossidorna understryker känslan av stabilitet och förhöjer den redan behagliga 

interiören. En kraftfull design som du kommer att värdesätta. 

En design som har allt 
du vill ha.



Snygg även på 
insidan. 
Passa på att 
njuta! 
Sanderos läckra invändiga design är mycket inbjudande. En fröjd för ögat och en 

fröjd att köra. Här finns bland annat en instrumentbräda med kanter i kromfinish* 

runt mätarna och ergonomiska reglage. Sargerna runt ventilationsmunstycken, 

monogrammet i ratten och toppen på växelspaksknoppen är också i kromfinish* och väl 

genomarbetade. Dörrhandtagen*, inläggen i ratten* och infattningen av frontpanelen i 

mitten* harmonierar perfekt med resten av instrumentbrädan. För din bekvämlighet är 

Sandero utrustad med många förvaringsutrymmen: förvaringsfack på instrumentbrädan 

och i dörrarna, handskfack, mugghållare, samt stolsfickor*. Där kan du lägga böcker, 

vattenflaskor, spel och allt annat som underlättar resan. Det verkar bli en behaglig resa 

det här. Det är klart, du sitter ju i Sandero. 

* Beroende på version. 







Fem rejäla sittplatser
ger er utrymme att trivas! 

Sandero anpassar sig efter dina behov. Baktill har den tre rejäla sittplatser som är 

både bekväma och flexibla tack vare att ryggstöden går att dela och fälla 2/3–1/3. 

Den här lösningen är standard i alla versioner. Vare sig det är vardag eller semester kan 

ni fylla bagageutrymmet på 320 l med allt det där ni behöver. För den här bilen är så'n. 

Den vill hänga med överallt! 



Den har tekniken,
som gör att du kan koppla av.

Med den intelligenta och användbara tekniken i Sandero får du det du behöver, 

utan att dränkas i flashiga prylar och onödiga funktioner. Multimediasystemet 

MEDIA NAV* ger dig tillgång till ett stort antal funktioner som är så bra att du inte 

kommer att förstå hur du klarade dig utan dem. En 7-tums pekskärm med integrerat 

navigeringssystem leder dig rätt vart du än ska. Tack vare Bluetooth®* har du 

händerna fria och kan ringa och lyssna på musik från externa musikspelare och 

via USB-uttaget* kan du ansluta din smartphone. Måste du fickparkera där det är 

trångt? Du har alltid parkeringsradarn* till hjälp. Hastighetsbegränsning? Ta det 

bara lugnt. Farthållaren och fartbegränsaren* fixar det åt dig. Med den användbara 

tekniken i Sandero blir färden både säkrare och bekvämare.

* Beroende på version.





Dacia Sandero Stepway

Du har din stil. 
Stepway har sin. 

Varför välja just Stepway? För att den har både stil och karaktär. 

Längsgående takbågar och skydd i silver, sidokjolar, 16-tums designfälgar "OASIS", dimstrålkastare... 

Alltihop gör att den får en äventyrlig look. Invändigt finns fem riktiga sittplatser och specialklädsel. 

Och eftersom markfrigången är förhöjd med 4 cm så får du ett annat perspektiv på tillvaron. 

Med Stepway passerar du inte obemärkt förbi.







Version Stepway

Dacia Sandero introducerar specialversionen Stepway som är en mycket prisvärd crossover 

och ger dig tillgång till användbar teknik i form av MEDIA NAV, farthållare, fartbegränsare och 

parkeringsradar. All övrig utrustning för din komfort ingår, vad sägs om luftkonditionering,  

el-manövrerade backspeglar, färddator, radio med uttag för AUX och USB samt läderklädd ratt... 

Mer höjd, mer karaktär... 
Mer du, helt enkelt. 



– för din skull. 
I Sandero är allt under kontroll tack vare det elektroniska stabiliseringssystemet (ESP) och 

ABS-systemet med panikbromsassistans (AFU). Krockkuddar fram och på sidorna är standard 

på alla modeller. De båda bakre sidoplatserna är utrustade med ISOFIX-fästen. När det gäller 

säkerhet kan till och med ängsliga nallebjörnar känna sig lugna. Dacia är också synonymt med 

besparing. Och inte bara när det är frågan om priset. Den mycket tysta dieselmotorn dCi 90 

är effektiv och har låg utsläppsnivå. Bensinturbomotorn TCe 90 är på en gång kraftfull och 

bränslesnål. Dacia Sandero är en bil du kan lita på. Ett bevis på det är en nybilsgaranti som 

gäller i tre år eller 10 000 mil*. För att du ska kunna känna dig ännu lugnare har Dacia också 

erbjudanden om förlängd garanti och service. Så att du kan slappna av och njuta av din körning. 

* Beroende på vilket som inträffar först. 

Dacia kombinerar trygghet, 
driftsäkerhet och ekonomi 





Version
Sandero 
STANDARDUTRUSTNING  
SANDERO

 15" stålfälgar 185/65 R15 med liten 
navkapsel "Arges"

 3-punktsbälten på samtliga sittplatser
 Antisladd ESP med antispinn ASR
 Bältespåminnare förarsidan
 Däckreparationssats
 Elektronisk transponderstyrd startspärr
 Eluppvärmd bakruta med vindrutetorkare
 Fällbart baksäte, 1/3 - 2/3 fällning
 Förar- och passagerarkrockkudde
 Halvljusautomatik
 Handskfack
 Högt placerat bromsljus
 Instrumentering med bl a varvräknare

 Insynsskydd lastutrymme
 ISOFIX-fästen för barnstol på 

ytterplatser bak
 Krockkudde för passagerare fram 

(urkopplingsbar)
 Låsbart tanklock
 Låsningsfria bromsar (ABS) med 

elektronisk bromskraftfördelning (EBD)
 Manuella fönsterhissar fram och bak
 Servostyrning
 Sidokrockkuddar i framsäten som skyddar 

i huvud/brösthöjd
 Skydd under motor
 Solid lack

 Solskydd fram
 Svarta främre och bakre stötfångare
 Svart infattning runt strålkastarna
 Svarta invändiga dörrhandtag
 Svarta utvändiga dörrhandtag
 Taklampa fram
 Tygklädsel "Sandero"
 Ventilationsanläggning med 

4 hastigheter
 Vindrutetorkare med 3 hastigheter
 Ytterbackspeglar, manuellt inifrån 

justerbara (svarta)

Tillval:
 Reservhjul (däckreparationssats utgår)

Version
Ambiance

STANDARDUTRUSTNING  
AMBIANCE = SANDERO +

 15" stålfälgar 185/65 R15 med hel 
navkapsel "Aracaju"

 Armstöd i dörrpaneler fram
 Bagagerumsbelysning
 Dekor runt ventilationsutsläpp på 

instrumentpanelen i kromfinish
 Dekorlist i instrumentpanelen i kromfinish
 Dimljus fram, spoilerljus
 Elmanövrerade fönsterhissar fram
 Fjärrstyrt centrallås
 Framsäten, eluppvärmda
 Främre och bakre stötfångare i bilens färg
 Förberedd för montering av radio och 

högtalare fram

 Lätt tonade rutor
 Tygklädsel "Ambiance"
 Ventilationsanläggning med recirkulation

Tillval:
 15" aluminiumfälgar ”Empreinte”
 Dacia Plug & Radio (radio, CD, MP3,  

uttag för AUX+USB, Bluetooth® 
och rattreglage)

 Europakarta till MEDIA NAV
 Farthållare & fartbegränsare
 Metalliclack
 Reservhjul (däckreparationssats utgår)

 Paket: Manuell luftkonditionering + 
Dacia Plug & Radio (radio, CD, MP3, uttag 
för AUX+USB, Bluetooth® och rattreglage)

 Paket: Manuell luftkonditionering + 
MEDIA NAV (7" pekskärm, navigering, 
radio, uttag för AUX+USB, Bluetooth®  
och rattreglage)



Version 
Stepway 

 16" designfälg i stål "OASIS" 205/55 R16
 AC manuell luftkonditionering
 Elmanövrerade backspeglar i bilens färg med uppvärmning
 Farthållare & fartbegränsare
 Främre och bakre skydd i silver
 Främre säkerhetsbälten höjdjusterbara
 Färddator med 7 funktioner inklusive yttertemperaturmätare
 Förarsäte, höjdjusterbart
 Förhöjd markfrigång
 Läderklädd ratt och växelspaksknopp i garvat läder*
 Längsgående takbågar i matt silver
 MEDIA NAV: (7" pekskärm, navigering, radio,  

uttag för AUX+USB, Bluetooth® och rattreglage) 
 Parkeringsradar bak
 Ratt, höjdjusterbar
 Sidokjolar
 ”Stepway” dekaler på sidan
 Tygklädsel "Stepway" 

Tillval:
 Europakarta till MEDIA NAV
 Klädsel i läder**/konstläder
 Mittarmstöd fram
 Reservhjul (däckreparationssats utgår) 
 Metalliclack

* Nötläder.
** Säten är klädda i läder (pigmenterat narvläder/ nötläder) framtill på 
sittdynan, på ryggstödet, nackskydden och sidoförstärkningarna.

STANDARDUTRUSTNING STEPWAY = 
AMBIANCE + 
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TILLBEHÖR 1. TAKBOX PÅ TVÄRGÅENDE TAKBÅGAR
Den här snygga Dacia-takboxen tar bara några 
minuter att sätta fast på takbågarna och gör att  
du får ett extra förvaringsutrymme. 
TB003

2. TVÄRGÅENDE TAKBÅGAR
De här tvärgående ståltakbågarna är anpassade 
efter Sanderos design och på dem kan  
du montera en takbox, en skidhållare eller  
en cykelhållare. 
LA003

3. FAST DRAGKROK
Den här originalkroken av svanshalstyp uppfyller 
de allra striktaste säkerhetsbestämmelserna.  
Med en dragkrok på bilen kan du transportera fler 
och större föremål. Enkelt avtagbar med verktyg. 
DR004 

4. DVD-SPELARE
Systemet består av två stycken 9-tumsskärmar, 
två headset och två DVD-spelare som är lätt att 
installera. Både barn och vuxna kan koppla av  
med film under bilfärden.
BU003

5. DIMLJUSSTYLING
Gör din Sandero ännu snyggare genom 
att framhäva dimljusen. 
SU001 

6. STÄNKSKYDD FRAM OCH BAK
Stänkskydden är utformade så att de harmonierar 
med bilens linjer och skyddar effektivt karossen 
mot både lera och grus. 
ST001 fram ST003 bak

7. BAGAGERUMSMATTA
En stark och vattentät matta som skyddar 
bagageutrymmet när du transporterar sådant som 
lätt kan smutsa ner. Den är lätt att ta ur och är 
perfekt anpassad efter bagageutrymmets form. 
MA011 

8. PARKERINGSRADAR BAK 
Det här systemet underlättar när du backar och 
hjälper dig att tryggt och snabbt parkera bilen.
BS030 

9. PREMIUMGOLVMATTA I TEXTIL
Den måttanpassade golvmattan i textil passar  
helt och hållet till originalfästena och går  
dessutom perfekt ihop med interiören och 
säkerställer en hög kvalitets- och säkerhetsnivå. 
MA010 
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10. GOLVMATTA I GUMMI 
Golvmattorna i gummi anpassar sig perfekt efter 
golvet i din Sandero. De är lätta att hålla rena,  
håller länge och ger ett utmärkt skydd mot till 
exempel snö och lera. 
MA010

11. SKYDDSLISTER PÅ SIDAN
Skydda din Sandero mot vardagslivets små stötar 
med snygga skyddslister på sidan. 
TD003

12. ÖVERDRAGSKLÄDSEL 
En måttanpassad och tålig överdragsklädsel  
som går väl ihop med interiören och skyddar 
sätena mot vardagsslitaget. 
BK027

13. FÖRVARINGSNÄT LIGGANDE
Bagagerumsnätet håller det du stuvar in i 
bagageutrymmet ordentligt på plats. Det sätts  
fast med de fästen som redan finns i bilen. 
LB004 

14. FÖRVARINGSNÄT STÅENDE
Förvaringsnätet erbjuder ett extra 
förvaringsutrymme i bagaget och tack vare att det 
är uppdelat i tre fack håller det småsaker på plats 
så att de inte kanar omkring i bagageutrymmet. 
LB004

15. VINDAVVISARE
När rutorna är nedvevade gör vindavvisarna att 
frisk luft kan komma in kupén samtidigt som de 
skyddar mot regnet. 
VI002

16. SMARTPHONE-HÅLLARE 
Den här hållaren är lätt att sätta fast och justera, 
den kan användas till alla mobiltelefonmodeller och 
går att lika bra att sätta fast på instrumentpanelen 
som på vindrutan. 
RAR01 

17. PRYDNADSLIST FÖR STÖTFÅNGAREN
Den här kromlisten till stötfångaren ger din  
Sandero en sportig och exklusiv look till  
ett riktigt listigt pris. 
SU001

18. CYKELHÅLLARE PÅ DRAGKROKEN
Den här cykelhållaren är ett utmärkt tillbehör när 
du vill ta med cyklarna på resan. Den praktiska 
tippfunktionen gör det lätt att komma åt bakluckan 
även när cykelhållaren är monterad. 
LA008



NAVKAPSEL "ARGES" 15" NAVKAPSEL "ARACAJU" 15" ALUMINIUMFÄLG "EMPREINTE" 15"*

FÄLGAR

SNÖVIT (369)

SOLID LACK METALLICLACK*

BEIGE (HNK) NATTSVART (676) SILVER (D69) ELDRÖD (B76)PERSISK BLÅ (RPK)MARINBLÅ D42

DIMENSIONER SANDERO

BAGAGERUMSVOLYM (dm3) (ISO 3832)
Konfiguration med 5 platser 320
Konfiguration med 2 platser (med nedfällt säte) 1 196

DIMENSIONER/MÅTT (mm)
A Axelavstånd 2 589
B Totallängd 4 058
C Överhäng fram 813
D Överhäng bak 656
E Spårvidd fram 1 493
F Spårvidd bak 1 476
G Markfrigång lastad min. 163
H Totalhöjd (olastad) 1 518
H1 Inlastningshöjd till bagageutrymmet (olastad) 761
H2 Lastöppningshöjd 622
J1 Axelbredd fram 1 387
J2 Axelbredd bak, rad 2 1 393
K Benutrymme för knäna på rad 2 144
L1/L2 Totalbredd utan/med backspeglar 1 733 / 1 994
L3 Inre bredd mellan hjulhusen 1 005
M1 Takhöjd bak vid 14° rygglutning, rad 1 900
M2 Takhöjd bak vid 14° rygglutning, rad 2 880
O1 Kupébredd, armbågsutrymme fram 1 417
O2 Kupébredd, armbågsutrymme bak, rad 2 1 436
Y1 Lastlängd bakom stolarna i rad 2 när de är uppfällda 856

*Tillval.



DESIGNFÄLG I STÅL "OASIS" 16"

FÄLGAR

SOLID LACK METALLICLACK*

NATTSVART (676)

*Tillval.

SILVER (D69) ELDRÖD (B76) AZURIT (RPL)

DIMENSIONER SANDERO STEPWAY

BAGAGERUMSVOLYM (dm3) (ISO 3832)
Konfiguration med 5 platser 320
Konfiguration med 2 platser (med nedfällt säte) 1 196

DIMENSIONER/MÅTT (mm)
A Axelavstånd 2 590
B Totallängd 4 081
C Överhäng fram 835
D Överhäng bak 656
E Spårvidd fram 1 490
F Spårvidd bak 1 481
G Markfrigång lastad min. 207
H Totalhöjd (olastad) med takbågar 1 618
H1 Inlastningshöjd till bagageutrymmet (olastad) 799
H2 Lastöppningshöjd 622
J1 Axelbredd fram 1 387
J2 Axelbredd bak, rad 2 1 393
K Benutrymme för knäna på rad 2 144
L1/L2 Totalbredd utan/med backspeglar 1 733 / 1 994
L3 Inre bredd mellan hjulhusen 1 005
M1 Takhöjd bak vid 14° rygglutning, rad 1 900
M2 Takhöjd bak vid 14° rygglutning, rad 2 880
O1 Kupébredd, armbågsutrymme fram 1 417
O2 Kupébredd, armbågsutrymme bak, rad 2 1 436
Y1 Lastlängd bakom stolarna i rad 2 när de är uppfällda 856

SNÖVIT (369)



STANDARDUTRUSTNING OCH TILLVAL

Sandero Ambiance Stepway

EXTERIÖR

Främre och bakre stötfångare Svarta Ton i ton med  
karossen

Ton i ton med  
karossen

Yttre dörrhandtag Svarta Svarta Svarta

Ytterbackspeglar Svarta Svarta Ton i ton med  
karossen

Stålfälgar 15" med navkapsel Arges - -

Stålfälgar 15", med heltäckande navkapsel Aracaju - -

Aluminiumfälgar 15" Empreinte - ¤ -

Designfälgar i stål 16 "Oasis" - -

Designpaket Stepway: skydd fram och bak i silver,  
tvåfärgade längsgående takbågar i matt svart och matt  
silver, Stepway-dekaler på framdörrarna, sidokjolar, svarta  
infattningar runt bakljusen, förhöjd markfrigång med 4cm

- -

Svarta infattningar runt framljusen

Metalliclack - ¤ ¤

INTERIÖR
Frontpanel i mitten Kolsvart/ljusgrå Kolsvart/ljusgrå Kolsvart

Prydnadslist på frontpanelen i mitten Kolsvart Kolsvart Rökgrå metallic

Sarg runt ventilationsmunstyckena Kolsvart Kromfinish Kromfinish

Sarg runt mätarna på instrumentpanelen Kolsvart Kromfinish Kromfinish

Sarg runt det kromade monogrammet på ratten Kolsvart Kromfinish Kromfinish

Ratt och växelspaksknopp i nötläder - -

Inre dörrhandtag Svarta Svarta Svarta

Invändiga handtag fram i rökgrå metallic - -

Fällbart och delbart baksäte 1/3–2/3

Klädsel Sandero - -

Klädsel Ambiance - -

Specialklädsel Stepway - -

Läderklädsel* - - ¤

SÄKERHET
ABS + panikbromsassistans (AFU)

Antisladdsystem (ESP) och antispinnsystem (ASR)

Krockkudde på förarsidan

Krockkudde på passagerarsidan (urkopplingsbar)

Sidokrockkuddar i huvudhöjd/bröstkorgshöjd fram

Bilbälten fram som går att ställa in i höjdled - -

Isofix-fäste för barnstol på sidoplatserna bak

Däckreparationssats

Reservhjul (vid köp av reservhjul utgår däckreparationssats) ¤ ¤ ¤

BILSÄKERHET
Elektronisk transponderstyrd startspärr

Sandero Ambiance Stepway

KÖRNING
Varvräknare

Servostyrning

Färddator 7 funktioner: mätare för sammanlagd körsträcka, trippmätare, förbrukat  
bränsle, genomsnittlig bränsleförbrukning, uppskattad räckvidd, medelhastighet,  
yttertemperatur

- -

Ljud- och bildvarning om föraren har glömt säkerhetsbältet

Farthållare och fartbegränsare - ¤

Parkeringsradar bak - -

SIKT
Dimljus fram, spoilerljus -

Eluppvärmd bakruta med vindrutetorkare

Ytterbackspeglar, manuellt inifrån justerbara (svarta) -

Elmanövrerade backspeglar i bilens färg med uppvärmning - -

KOMFORT
Fjärrstyrt centrallås -

Elfönsterhissar fram -

Innerbelysning i mitten fram

12 V-uttag

Ratt, höjdjusterbar - -

Förarsäte, höjdjusterbart - -

Ventilationsanläggning med 4 hastigheter

AC manuell luftkonditionering - ¤

Stängt handskfack

Öppen förvaring ovanpå instrumentpanelen

Bagagerumsbelysning -

Längsgående dörrhandtag på passagerarsidan fram -

LJUD, MULTIMEDIA
Dacia Plug & Radio (radio, CD, MP3, uttag för AUX+USB,  
Bluetooth® och rattreglage)

- ¤ -

MEDIA NAV: (7" pekskärm, navigering, radio, uttag för  
AUX+USB, Bluetooth® och rattreglage) (1) - ¤

Europakarta till MEDIA NAV (2) ¤ ¤
: Standard, ¤ : Tillval,  - : Ej tillgängligt

(1) Tillvalet ”MEDIA NAV” ersätter tillvalet ”Dacia Plug & Radio”. 
(2) För tillvalet ”Europakarta” måste bilen vara utrustad med MEDIA NAV. 
*Sätena är klädda i nötläder på sittdynan, ryggstödet och nackskydden.



TEKNISK DATA
SANDERO STEPWAY

1.2 16V 75 TCe 90 dCi 90 FAP TCe 90 dCi 90 FAP
Bränsle Bensin Bensin Diesel Bensin Diesel
Växellådstyp 5-vxl manuell 5-vxl manuell 5-vxl manuell 5-vxl manuell 5-vxl manuell
Avgasreningsnivå Euro6 b Euro6 b Euro6 b Euro6 b Euro6 b
Motortyp D4F 732 H4Bt 400 K9K 612 H4Bt 400 K9K 612
Cylindervolym (cm3) 1 149 898 1 461 898 1 461
Cylinderdiameter x slaglängd (mm) 69 x 76,8 72,2 x 73,1 76 x 80,5 72,2 x 73,1 76 x 80,5
Antal cylindrar/ventiler 4/16 3/12 4/8 3/12 4/8
Kompressionstal 9,8 9,5 15,5 9,5 15,5
Max.effekt KW CEE (hk) vid maximalt varvtal. (varv/min) 55 (75) vid 5 500 66 (90) vid 5 250 66 (90) vid 3 750 66 (90) vid 5 250 66 (90) vid 3 750
Max. vridmoment CEE Nm (m.kg) vid maximalt varvtal. (varv/min) 107 vid 4 250 135 vid 2 500 220 vid 1 750 135 vid 2 500 220 vid 1 750

Insprutningstyp Indirekt flerpunktsinsprutning Indirekt flerpunktsinsprutning Direktinsprutning med common rail + 
flerpunktsinsprutning Indirekt flerpunktsinsprutning Direktinsprutning med common rail + 

flerpunktsinsprutning
Motorns lufttillförsel Atmosfär Turbokompressor Turbokompressor Turbokompressor Turbokompressor
Katalysator/Partikelfilter Standard/ – Standard/ – Standard/Standard Standard/ – Standard/Standard
VÄXELLÅDA
Växellådstyp JH3 JH3 JR5 JH3 JR5
Antal växlar framåt 5 5 5 5 5
Hastighet vid 1 000 varv/min på 1:an 6,78 6,78 9,63 6,88 8,69

2:an 12,33 12,91 18,34 13,11 16,56
3:an 18,13 20,48 29,10 20,80 26,27
4:an 24,53 27,96 39,73 28,40 35,88
5:an 31,77 38,29 54,41 38,89 49,13

STYRNING
Styrning Servo (hydraulisk) Servo (hydraulisk)
Vänddiameter mellan trottoarkanter (m) 10,68 10,68 10,68 10,50 10,50
Antal rattvarv mellan ändlägen 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
AXLAR

Typ av framvagn/bakvagn Pseudo-McPherson med triangellänkar/Fjädrad hjulaxel med programmerad korrigering  
och spiralfjädrar

Pseudo-McPherson med triangellänkar/ Fjädrad hjulaxel med programmerad 
korrigering och spiralfjädrar

HJUL OCH DÄCK
Standardfälgar 6J15 6J15 6J15 6J15 6J16
Referensdäck fram och bak 185/65 R15 185/65 R15 185/65 R15 205/55 R16 205/55 R16
BROMSSYSTEM
Typ av bromskrets X X X X X
ABS/AFU Standard Standard Standard Standard Standard
Elektronisk bromsfördelning Standard Standard Standard Standard Standard
Antisladdsystem ESP Standard Standard Standard Standard Standard
Fram: ventilerade skivor (DV) diameter (mm)/tjocklek (mm) (DV) 258/22 (DV) 258/22 (DV) 258/22 (DV) (DV)
Bak: trumma (T)/diameter (tum) (T)/8 (T)/8 (T)/8 (T)/8 (T)/8
PRESTANDA
Aerodynamisk SCx (m2) 0,76 0,88 0,88 0,90 0,91
Maximal hastighet (km/h) 162 175 173 168 167
0–100 km/h (s) 14’’50 11’’10 12’’10 11’’10 11’’80
400 m/1 000 m (s) 19’’40 / 36’’20 17’’50 / 32’’80 18’’50 / 33’’90 33’’10 Uppgift saknas/33’’80
FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP
CO2 (g/km) (1) 130 109 90 115 98
Stadskörning (l/100 km) (1) 7,4 5,8 3,7 5,8 3,8
Landsvägskörning (l/100 km) (1) 4,9 4,3 3,4 4,6 3,8
Blandad körning (l/100 km) (1) 5,8 5,0 3,5 5,4 3,8
Bränsletank (l) 50 50 50 50 50
VIKT (kg)*
Olastad tjänstevikt (utan tillval) (MVODM) utan förare 941 962 1 033 1 023 1 083
Tjänstevikt fram/bak 572 / 369 588 / 374 662 / 371 630 / 393 691 / 392
Max. godkänd (MMAC) 1 500 1 500 1 590 1 550 1 600
Bilens maxtågvikt (MTR) 2 250 2 300 2 350 2 340 2 390
Nyttolast (CU) (2) 559 558 557 - -
Max. vikt med bromsat släp (inom ramen för den tillåtna tågvikten) 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
Maxvikt för obromsat släp 505 515 550 545 575
*Beroende på utrustning.
(1) Förbrukning och utsläpp enligt tillämpliga regler. (2) Den angivna nyttolasten gäller för lägsta utrustningsnivå.



BILLÅN
Du har valt din Dacia. Nu är det dags att välja finansiering. Det ska vara enkelt och tryggt att bli Daciaägare.  
Vi hjälper dig att hitta en lösning som passar din ekonomi. Kontantinsats på 20% av bilens pris är allt du behöver 
betala för att köra hem i din nya bil. Betala kontant eller använd din gamla bil som inbyte. Med ett billån kan du låna 
mellan 10 000 kronor och 80% av bilens pris. På en ny bil kan du återbetala lånat belopp i upp till 7 år. 

INGA ÖVRIGA AVGIFTER
Inga obehagliga överraskningar! Inga extrakostnader så som avi- eller uppläggningsavgifter tillkommer. 

RÄNTA
Välj mellan fast och rörlig ränta. Med fast ränta kommer din kostnad att vara densamma under hela perioden.  
Väljer du rörlig ränta kan kostnaden gå upp och ner då den är kopplad till referensräntan Stibor 90 dagar.  
Du kan när som helst byta från rörlig till fast ränta. Ytterligare ett alternativ är rörlig ränta med räntetak, då kan 
räntan bli max 2% högre än den aktuella räntan vid bilköpet. 

BILLEASING 
Med Dacia Billeasing kan du finansiera din Dacia anpassad just efter ditt företags behov. Dra av 50% av momsen 
på leasinghyran. Du binder inte kapital, utan frigör investeringsresurser för annat i företaget. Enkelt att budgetera 
bilkostnaden. Dessutom får du förmånlig försäkring hos Dacia Försäkring. 

FÖRSÄKRING
I samarbete med Dacia Försäkring erbjuds en skräddarsydd och förmånlig försäkring. De är experter på din bil och 
extra noga med att den alltid hanteras på bästa sätt. De vet också att din Dacia mår bäst av att slippa främmande 
reservdelar. Därför garanterar de att din bil alltid repareras med Dacia Originaldelar, så att den fortsätter vara lika 
dynamisk och driftsäker som den dag den lämnade fabriken. 

DACIA SERVICE 
Att följa tillverkarens serviceintervaller är ett enkelt sätt att sköta din Dacia. Att göra det på en auktoriserad 
Daciaverkstad, med Dacias originaldelar, ger dig både trygghet och garantier. Du vet att din Daciatekniker utbildats 
på exakt den bilmodell du äger. Du vet att alla delar som monteras i din bil, vid service eller reparation, är perfekt 
anpassade för bästa funktion. 
Det kan gälla slitagedelar, oljor eller nya däck, allt är testat och godkänt redan innan det hamnar på din bil. 

DACIA SERVICEAVTAL
Försäkra dig om att din bil är eftertraktad den dagen du ska sälja den. En bil som är servad i tid av specialister 
värderas högt. Dacia Serviceavtal är både enkelt och ekonomiskt. För att teckna ett Serviceavtal ta kontakt med 
din återförsäljare. Du betalar en fast månadskostnad under avtalsperioden 24 eller 36 månader. Priset baseras på 
bilmodell och din årliga körsträcka. Om verklig körsträcka avviker från avtalad sker en justering efter verkstadsbesök 
där priset höjs vid ”övermil” och sänks vid ”undermil”. För tiden som gått fram till justeringen sker en retroaktiv 
debitering alt. kreditering. Efter avtalsperioden kan du förnya avtalet ett år i taget med nytt pris (max bilålder 8 år).

GARANTIER
Daciaägare åtnjuter en garanti på tre år eller 100 000 km, vilket som inträffar först, samt 2 års lackgaranti och 
6 års rostskyddsgaranti.

FÖRLÄNGD GARANTI - KÖP LITE EXTRA UNGDOM TILL DIN DACIA
Finns det något bättre än att ha en alldeles ny bil? Det skulle väl i så fall vara om den vore ny lite längre.  
Att få fortsätta köra med känslan av trygghet i att ha en bil med garantier mot eventuella tekniska problem 
man kan råka ut för. Nu kan du utöka nybilsgarantin med förlängd garanti! Med Dacia Förlängd Garanti behöver 
du inte bli rädd för att bli stående vid någon vägkant eller oroa dig för oväntade och dyrbara reparationer.  
Dessutom blir andrahandsvärdet naturligtvis högre när det fortfarande har förlängd garanti. Förlängd garanti gäller 
på alla Dacia-verkstäder i hela Europa *.

DACIA KUNDSERVICE
 $ E-MAIL: kundservice.sverige@dacia.com

 $ TELEFON: 08-585 75 430

* Gäller alla länder i Europa utom Ryssland och Vitryssland.

DACIA – SMARTA LÖSNINGAR TILL ETT BRA PRIS





Dacia
Smarta lösningar,
till ett bra pris.

*Beroende på vilket som inträffar först (se säljvillkoren).

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att innehållet i denna publikation var korrekt och aktuellt vid trycktillfället. Detta dokument har skapats med utgångspunkt från förstudier och prototyper. Som en del av sin löpande produktutveckling förbehåller sig DACIA rätten att när som helst ändra i specifikationer för fordon och tillbehör som beskrivs och visas.  
Sådana ändringar kommuniceras snarast möjligt till alla DACIA-åteförsäljare. Beroende på marknad kan vissa versioner skilja sig åt och viss utrustning inte finnas tillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta närmaste DACIA-återförsäljare för senaste information. Av trycktekniska skäl kan färger på lack och klädslar som visas i detta dokument 
skilja sig något från verkliga förhållanden. Alla rättigheter förbehålles. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt medgivande från DACIA i något som helst format reproducera denna publikation eller delar därav.

Vi på Dacia var de första som förstod att en bil inte behöver 

vara dyr för att vara robust och attraktiv. Och någonting 

säger oss att vi har haft rätt. Våra modeller är idag kända 

för sin driftsäkerhet och sitt låga pris. Sandero och Sandero 

Stepway imponerar med sin unika konstruktion och sin 

höga standard. Våra modeller är dessutom alltid rymliga 

och har generöst med plats för passagerarna och deras 

bagage. Vår framgång vilar på en enkel slutsats: att det går 

att tillverka och sälja en bil utan att kunden för den skull ska 

behöva offra hela sin budget och ha pengar kvar till annat. 

DACIA TILLHÖR RENAULTGRUPPEN och använder 

tekniska lösningar med bevisat hög prestanda och 

driftsäkerhet. Därför kan vi erbjuda en garanti på tre år 

eller 100000 km* samt fördelaktiga driftkostnader.

*Det som uppstår först
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