
Priser gäller från den 5:e maj 2020

Model Växellåda Bränsle HK CO2 g/km l/100km Pris
Family Edition TCe 100 5-vxl manuell Bensin 100 127 5,6 110.700 kr

Stepway TCe 100 5-vxl manuell Bensin 100 135 6,0 131.200 kr

*Bränsleförbrukning vid blandad körning , CO2-utsläpp enl. WLTP . Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2.

UTRUSTNING (bl.a.)
15" stålfälg 185/65 R 15 med hel navkapsel "Popster"

16" Flexwheel 205/55 R 16 "Bayadere" mörkgrå metallic

12V-uttag fram och bak

AC Manuell luftkonditionering

Dimljus fram, spoilerljus

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

Farthållare & Fartbegränsare

Låsningsfria bromsar (ABS) med panikbromsassistans (AFU)

Elektroniskt antisladdsystem (ESC) med antispinn (ASR)

Fällbart och delbart baksäte 1/3 alt 2/3

Starthjälp i backe (Hill Start Assist)

Höj-sänkbar ratt/ höjdjusterbara främre säkerhetsbälten och höjdjusterbart förarsäte

Elmanövrerade ytterbackspeglar med uppvärmning

Reservhjul

Främre och bakre skydd i matt krom

Förhöjd markfrigång

Längsgående takbågar i mörkgrå metallic/svart

"Soft feel"-ratt med Stepway-märkning

Paket: MEDIA NAV: (7" pekskärm i färg, navigering, radio DAB+, uttag för AUX+USB, 

Bluetooth® och rattreglage + Apple CarPlay™ / förberedd för Android Auto™ )

Europakarta till MEDIA NAV (reducerad karta; ej inkl. Frankrike, Spanien, Portugal)

Metalliclack

Parkeringsradar, bak med kamera

Elmanövrerade fönsterhissar bak

Mittarmstöd fram

Läderklädsel (läder/konstläder)

Automatisk klimatanläggning

TILLBEHÖR*
Stänkskydd fram eller bak

 –  = ej tillgänglig

*Kundpris monterad och inklusive moms

• -

PRISLISTA

Dacia Sandero

WLTP*
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750 kr 750 kr
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Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser och specifikationer utan föregående meddelande.

- 1.500 kr

- 6.000 kr

- 3.500 kr

1.150 kr 1.150 kr

Dacia säljs av Renault Nordic AB  -  www.dacia.se

- •
4.900 kr •

Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. 

- 3.000 kr

- 1.500 kr

5.700 kr 5.700 kr

#Confidential C


