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Nytänkande,  
med dynamik  
och komfort 
Vägen till  
framtiden ligger 
öppen!

Dacia Sandero
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Dacia Sandero

Våga crossover-
looken
Dacia Sandero Stepway har en personlighet som syns. En uttrycksfull 

kylargrill i krom, omritade linjer, strålkastare och omarbetade  

bakljus med Dacias ljussignatur. Designen är kaxigare och har  

tydliga SUV-drag.
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Dacia Sandero

Dacia Sandero Stepway har inte bara ett attraktivt yttre, utan  

är också fullmatad med användbar teknik (som även finns till  

Dacia Sandero) Multimediasystemet Media Nav*, integrerad 

backkamera**, starthjälp i backe, fönsterhiss med pulsfunktion på 

förarplatsen, farthållare/fartbegränsare*... Dacia Sandero Stepway tar 

väl hand om dig!

* Tillval, eller standard, beroende på version

* * Tillval endast till Stepway

Teknik som 
förenklar livet
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Komfort, 
att dela  
med andra

Dacia Sandero Stepway har fem rejäla platser, så att alla som åker med  

kan njuta av den höga komforten. Den rymliga kupén bjuder på b.la: nya 

kromdetaljer, ny ratt, ny klädsel, nya smarta förvaringsutrymmen,  

nytt 12V-uttag bak... Här finns allt man behöver för att trivas, helt enkelt!

Dacia Sandero
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Dacia Sandero

Stilmedveten
stadsbil
Dacia Sandero bjuder på flera fräscha design element. Låt blicken vandra 

hela vägen från den nya kromade grillen och de stora strålkastarna, 

vidare till baklyktorna. Ta in Dacias nya ljussignatur. Dynamisk,  

modern och trendsättande. Egentligen räcker ett snabbt ögonkast  

för att du ska veta. Detta är bilen att möta framtiden i!
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Dacia Sandero

Generöst med 
utrymme och komfort
Luta dig tillbaka och njut av den rymliga kupén: 5 sköna platser och ett 

rejält bagageutrymme. En kupé med flera funktioner: fällbart baksäte och 

förvaringsutrymmen för hela familjen... Oavsett om du lever själv eller har 

familj är det här bilen för dig, en vän i vardagen som alltid ställer upp och tar 

dig dit du vill.

RYMLIG KUPÉ 
GENERÖSA SÄTEN FÖR 5 VUXNA
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Dacia Sandero

Säkerheten  
i fokus

Parkeringsradar bak* : Varnar föraren för eventuella hinder bakom bilen med en serie 

pip-signaler. Vill du ha en ännu enklare biltillvaro kan du dessutom välja till backkamera.

* Tillval, eller standard, beroende på version

ESC : Håller bilen stadig på vägen i kurvorna, även när väggreppet är dåligt. Fungerar 

genom att omfördela bromskraften och ändra motorvarvtalet.
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Dacia Sandero

Din säkerhet kommer alltid i första hand och därför har Dacia Sandero 

och Sandero Stepway både aktiva och passiva säkerhetsanordningar. 

Den förstärkta karossen garanterar att alla passagerare sitter väl 

skyddade. ABS-system kombinerat med panikbromsassistans, elektroniskt 

antisladdsystem (ESC) och antispinnsystem (ASR) för ökad stabilitet och 

effektiv bromsning i alla lägen. Här finns också krockkuddar fram och på 

sidan, Isofix-fästen för barnstol på de båda sidoplatserna bak, starthjälp i 

backe och parkeringsradar bak. Det ska kännas tryggt att ge sig ut på vägen!

Starthjälp i backe : Systemet ger dig extra tid att komma iväg, utan att du behöver oroa 

dig för att rulla baklänges.

Skydd : Förstärkt kaross, krockkuddar fram och på sidan framtill, Isofix-fästen på 

sidoplatserna i baksätet.
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Access
Dacia Sandero

 - 15” stålfälg med hel navkapsel ”Groomy”
 - Antisladd ESP med antispinn ASR
 - Bagagerumsbelysning
 - Bältespåminnare förar- och passagerarsidan
 - Däckreparationssats
 - Däcktrycksövervakning
 - ECO-läge för förbrukningsreduktion
 - Elektroniskt antisladdsystem(ESC)med 
antispinn(ASR)
 - Främre och bakre stötfångare ton i ton med 
karossen
 - Fällbart/delbart baksäte 1/3 alt 2/3
 - Förar- och passagerarkrockkudde
 - Insynsskydd lastutrymme
 - ISOFIX-fästen för barnstol på ytterplatser bak
 - Krockkudde för passagerare 
fram(urkopplingsbar)
 - Låsningsfria bromsar (ABS) med 
panikbromsassistans (AFU)
 - Manuella fönsterhissar bak
 - Mörk interiör ”Access”
 - Servostyrning
 - Sidokrockkuddar i huvudhöjd/bröstkorgshöjd 
fram
 - Starthjälp i backe (Hill Start Assist)
 - Stopp/Start-funktion 
 - Svarta invändiga/utvändiga dörrhandtag
 - Tygklädsel ”Sandero”
 - Ventilationsanläggning med 4 hastigheter
 - Växelindikator
 - Ytterbackspeglar, manuellt inifrån justerbara 
(svarta) 

Tillval
 - Reservhjul (däckreparationssats utgår)

STANDARDUTRUSTNING 
ACCESS
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STANDARDUTRUSTNING
ESSENTIAL= ACCESS+

 - Automatisk låsning av dörrar vid färd 
 - Dimljus fram, spoilerljus
 - Elmanövrerade fönsterhissar fram med 
pulsfunktion på förarsidan
 - Fjärrstyrt centrallås
 - Framsäten, eluppvärmda
 - Förberedd för montering av radio
 - Lätt tonade rutor
 - Tygklädsel ”Essential”
 - Ventilationsanläggning med recirkulation

Tillval
 - Farthållare & Fartbegränsare
 - Reservhjul (däckreparationssats utgår)
 - Metalliclack
 - Dacia Plug & Radio (radio, CD, MP3, uttag för 
AUX+USB, Bluetooth® och rattreglage)
 - Komfortpaket: Höj-sänkbar ratt/ 
höjdjusterbara främre säkerhetsbälten och 
höjdjusterbart förarsäte
 - Manuell luftkonditionering (i paket)
 - Media Nav: 7” pekskärm i färg, navigering, 
radio DAB+, uttag för AUX+USB, 
Bluetooth® ,rattreglage(i paket) och  
Apple CarPlay® (förberedd för Android Auto®)
 - Europakarta till Media Nav (reducerad karta; 
ej inkl. Frankrike, Spanien, Portugal)

Dacia Sandero

Essential
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Stepway
STANDARDUTRUSTNING
STEPWAY= ESSENTIAL +

 - 16” Flexwheel 205/55 R 16 ”Bayadere” 
mörkgrå metallic
 - AC Manuell luftkonditionering
 - Elmanövrerade ytterbackspeglar i mörkgrå 
metallic, med uppvärmning
 - Farthållare & Fartbegränsare
 - Främre och bakre skydd i matt krom
 - Främre säkerhetsbälten höjdjusterbara
 - Färddator med 7 funktioner inklusive 
yttertemperaturmätare
 - Förarsäte, höjdjusterbart
 - Förhöjd markfrigång
 - Handskfacksbelysning
 - Höj-och sänkbar ratt
 - Invändiga dörrhandtag i matt krom
 - Längsgående takbågar i mörkgrå  
metallic/svart
 - Media Nav: 7” pekskärm i färg, navigering, 
radio DAB+, uttag för AUX+USB, Bluetooth®,  
rattreglage och Apple CarPlay® (förberedd för 
Android Auto®)
 - Parkeringsradar bak
 - ”Soft feel”-ratt med Stepway-märkning
 - Stepway-dekaler på sidan
 - Svarta skärmbreddare
 - Tygklädsel med ”Stepway”-design

Tillval
 - Reservhjul (däckreparationssats utgår)
 - Metalliclack
 - Europakarta till Media Nav (reducerad karta; 
ej inkl. Frankrike, Spanien, Portugal)
 - Parkeringsradar, bak med kamera
 - Elmanövrerade fönsterhissar bak
 - Mittarmstöd fram
 - Läderklädsel (läder/konstläder)*

* Sätena är klädda i nötläder på sittdynan, ryggstödet 
och nackskydden

Dacia Sandero Stepway
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KOMETGRÅ (KNA)(2)

Fälgar

(1) Solidlack. 
(2) Metalliclack.
* Tillval (ej till Stepway)
** Tillval enbart till Stepway

Dacia Sandero

Lacker

GRÅ HIGHLAND (KQA)(2) COSMOS BLÅ (RPR)(2)

BLÅ AZURIT (RPL)**(2)

NATTSVART (676)(2)SNÖVIT (369)(1) MARINBLÅ (D42)*(1)

BRUN VISON (CNM)(2)

16” FLEXWHEEL ”BAYADERE” 
MÖRKGRÅ METALLIC

15” STÅLFÄLG GROOMY*
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Tillbehör
Dacia Sandero

1. ALUFÄLG OCH SPORTKIT : Förstärk din personlighet 
med Runway-fälgar och sportpaket. För en modern 
look med extram kraft och fart! FÄ016

2. SKYDDSLISTER : Skydda din Sandero mot 
vardagslivets små törnar med snygga skyddslister. 
SL001 

3. STÄNKSKYDD : Stänkskydden är utformade så att 
de harmonierar med bilens linjer och skyddar effektivt 
karossen mot stänk av lera och småsten. ST001 ST003

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

5. PARKERINGSSENSOR : Det här systemet underlättar 
när du backar och hjälper dig att tryggt och snabbt 
parkera bilen. TD003

6. INSTEGSLISTER LED : Stilsäkert skydd för trösklarna 
på din Dacia Sandero. Vit belysning som tänds när 
dörrarna öppnas och understryker den moderna 
designen. TD003

7. GUMMIMATTOR : 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 

8. TEXTILMATTOR STANDARD : De måttanpassade 
golvmattorna i textil passar bra ihop med bilens 
inredning och säkerställer en hög kvalitets- och och 
säkerhetsnivå. MA010 

9. ARMSTÖD : För en ännu skönare resa. Dessutom får 
du ett extra förvaringsutrymme där du kan lägga alla 
smågrejer du vill ha inom räckhåll. Justerbart i höjdled 
för ytterligare komfort och ergonomi. AR005 

2.

3.1.

6.

9.8.7.

4. 5.
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Dacia Sandero

10. BAGAGERUMSMATTA EASYFLEX : Ett oumbärligt 
tillbehör när du behöver kunna transportera stora  
och smutsiga saker utan att förstöra bagaget! 
Lätt att vika ut – oavsett i vilken position baksätet 
står. När skyddet är helt utvecklat täcker det hela 
bagageutrymmet. MA011 

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

12. BAGAGERUMSMATTA SKÅLAD : 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

13. BAGAGERUMSINDELARE : Dela upp bagaget  
så att du kan lägga var sak på sin plats och vara 
säker på att de stannar där när du kör. Lätt att sätta 
i och ta ur, anpassas efter storleken på det som ska 
transporteras. LB004 

14. DRAGKROK DELBAR : Används för att dra eller bära 
upp allt från cykelhållare till släp, båtkärra, husvagn 
och arbetsutrustning. Den passar perfekt till din bil 
och tack vare kulan som du snabbt och enkelt tar loss 
bevaras din Dacias utseende. DR005 

15. LASTHÅLLARE : De här tvärgående ståltakbågarna 
är anpassade efter Sanderos design och på dem kan du 
montera en takbox, en skidhållare eller en cykelhållare.

16. TAKBOX : Den här snygga Dacia-takboxen tar bara 
några minuter att sätta fast på takbågarna och gör att 
du får ett extra förvaringsutrymme. TB003 

17. CYKELHÅLLARE TILL DRAGKROK : För säker 
transport av upp till tre cyklar Monteras snabbt och 
enkelt på dragkroken. Vikbar och infällbar så att du 
lättare kommer åt bagagerummet. LA008

10.

15.

16. 17.

13.

11.

14.

12.
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Utrustning och tillval
Dacia Sandero

Access Essential Stepway

EXTERIÖR
Främre och bakre stötfångare Karossfärg Karossfärg Svart/karossfärg

Kylargrill med kromlist -

Kylargrill Stepway med krominfattningar - -

Designpaket Stepway : kylargrill och skydd fram/bak i matt krom, designelement i mörkgrå 
metallic (längsgående takbågar, fälgar, backspegelkåpor), Stepway-dekaler på framdörrar, 
svarta skärmbreddare, kromfärgat avgasrör, förhöjd markfrigång med 4 cm

- -

Utvändiga dörrhandtag Svart Svart Svart

Ytterbackspeglar Svart Svart Mörkgrå 
metallic

15” stålfälg 185/65 R 15 med hel navkapsel "Groomy" -

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

Strålkastare med ljussignatur med LED

Baklyktor med ljussignatur

Längsgående takbågar - -
Svart/ 

Mörkgrå 
metallic

Metallic-lack - ¤ ¤

INTERIÖR
Prydnadslist på frontpanelen i mitten - Matt krom Matt krom

Sarg runt ventilationsmunstyckena Pianosvart Pianosvart Matt krom

Sarg runt mätarna på instrumentpanelen Matt krom Matt krom Matt krom

Ratt i svart och mattkrom -

"Soft feel"-ratt med Stepway-märkning - -

Växelspaksknopp i nötläder - -

Infällning i växelspaksknoppem i matt krom - -

Invändiga dörrhandtag Mörkgrå Mörkgrå Matt krom

Tygklädsel "Access" - -

Tygklädsel "Essential" - -

Tygklädsel "Stepway" - -

Läderklädsel (läder/konstläder)(1) - - ¤

SÄKERHET
Låsningsfria bromsar (ABS) med panikbromsassistans (AFU)

Elektroniskt antisladdsystem (ESC) med antispinn (ASR)

Krockkudde på förarsidan

Krockkudde på passagerarsidan (urkopplingsbar)

Sidokrockkuddar i huvudhöjd/bröstkorgshöjd fram

Bilbälten fram som går att ställa in i höjdled - ¤ (Paket)

Isofix-fäste för barnstol på sidoplatserna bak

Däckreparationssats

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

Däcktrycksövervakning

Elektronisk transponderstyrd startspärr

KÖRNING
Servostyrning

Varvräknare

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

- -

Kontrollampa för öppna dörrar Förare

Access Essential Stepway
Bältespåminnare

Växlingsindikator

ECO-läge för förbrukningsreduktion

Farthållare & Fartbegränsare - ¤

Parkeringsradar bak - -

Parkeringsradar, bak med kamera - - ¤

Starthjälp i backe (Hill Start Assist)

SIKT
Dimljus -

Eluppvärmd bakruta med vindrutetorkare

Ytterbackspeglar, manuellt inifrån justerbara (svarta) -

Elmanövrerade ytterbackspeglar i mörkgrå metallic, med uppvärmning - -

KOMFORT
Mittarmstöd fram - - ¤

Fjärrstyrt centrallås -

Elmanövrerade fönsterhissar fram med pulsfunktion på förarsidan -

Elmanövrerade fönsterhissar bak - - ¤

Motorvägsblinkning

Taklampa fram

Handskfacksbelysning - -

12V-uttag fram och bak

Höj-och sänkbar ratt - ¤ (Paket)

Förarsäte, höjdjusterbart - ¤ (Paket)

Fällbart och delbart baksäte 1/3 alt 2/3

Ventilationsanläggning med 4 hastigheter

AC Manuell luftkonditionering - ¤

Handskfack, stängt

Öppen förvaring ovanpå instrumentpanelen

Telefonficka på passagerarsätets sida fram - -

Förvaringsficka i nät på sidan av frontpanelen vid passagerarsätet fram - -

Förvaringsfickor på baksidan av framstolarna - -

Bagagerumsbelysning

Handtag till passagerare fram

Handtag till bakre passagerare - -

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

Media Nav: 7” pekskärm i färg, navigering, radio DAB+, uttag för AUX+USB, Bluetooth®, 
rattreglage och Apple CarPlay® (förberedd för Android Auto®)

- ¤

Europakarta till Media Nav (reducerad karta; ej inkl. Frankrike, Spanien, Portugal) - ¤ ¤

: Standard ¤ : Tillval  - : Ej tillgängligt.  (1) Sätena är klädda i nötläder på sittdynan, ryggstödet och nackskydden
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Teknisk data
Dacia Sandero

TCe 90 S&S TCe 90 S&S
Sandero Stepway

MOTORER
Bränsle Bensin Bensin

Max.effekt KW CEE (hk) vid maximalt varvtal. (varv/min) 66 (90) vid 5 000 66 (90) vid 5 000

Max. vridmoment CEE Nm (m.kg) vid maximalt varvtal. (varv/min) 140 vid 2 250 140 vid 2 250

Insprutningstyp Indirekt flerpunktsinsprutning Indirekt flerpunktsinsprutning

Cylindervolym (cm3) 898 898

Antal cylindrar / Totalt antal ventiler 3 / 12 3 / 12

Avgasreningsnivå Euro 6 Euro 6

Stop & Start Ja Ja

PRESTANDA
Maximal hastighet (km/h) 175 168

0–100 km/h (s) 11“10 11“10

400 m (s) 17“50 17“50

1000 m D.A. 32“80 33“10

VÄXELLÅDA
Växellådstyp / Antal växlar Manuell / 5 Manuell / 5

STYRNING
Styrning Servo (hydraulisk) Servo (hydraulisk) 

Vänddiameter mellan trottoarkanter (m) 10,68 10,5

BROMS
Fram: ventilerade skivor (DV) diameter (mm) (DV) 258 (DV) 258 

Bak: trumma (T)/diameter (tum) (T) / 8 (T) / 8

HJUL OCH DÄCK
Standardfälgar  6 / 15  6 / 16

Referensdäck fram och bak 185 / 65 R15  205 / 55 R16

FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP*
Eco-läge Ja Ja

Bränsletankens volym (l) 50 50

Godkännandeprotokoll NEDC WLTP NEDC WLTP

CO2 (g/km) 123 - 127 140 - 150 127 150

Blandad körning (l/100 km) 5,4 - 5,6 6,2 - 6,6 5,6 6,6

VIKT (kg)**
Olastad tjänstevikt (utan tillval) (MVODM) 1 006 1 040

Bilens maxtågvikt (MTR) 2 296 2 328

Max. godkänd (MMAC) 1 516 1 538

Nyttolast (CU)*** 510 498

Maxvikt för släp bromsat 780 790

Maxvikt för släp obromsat 540 555

Min. bagagerumsvolym under insynsskydd med däckreparationssats/ 
med reservhjul enligt ISO 3832 (dm3 VDA) N/A / 320  N/A / 320  

Max. bagagerumsvolym med baksätet nedfällt med däckreparationssats/ 
med reservhjul enligt ISO 3832 (dm3 VDA) N/A / 1 200 N/A / 1 200 

*Information om bränsleförbrukning och CO2-utsläpp är framtagen genom standardiserade tester i enlighet med gällande EU-lagstiftning, som gör det möjligt att jämföra olika bilmodellers bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. De angivna värdena är framtagna från test enligt NEDC-testcykeln eller från WLTP-testcykeln. Andra 
faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, hjulstorlek, underhåll, väder- och vägförhållanden påverkar den faktiska bränsleförbrukningen. För mer information om WLTP och Bonus Malus lagstiftningen se www.dacia.se 
** Beroende på utrustning.  
*** Den angivna nyttolasten gäller för lägsta utrustningsnivå.
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Mått
Dacia Sandero

VERSION SANDERO
Bagagerumsvolym (dm3) (ISO 3 832)
Konfiguration med 5 platser 320
Konfiguration med 2 platser (med nedfällt säte) 1 200

DIMENSIONER/MÅTT (mm)
A Axelavstånd 2 589
B Totallängd 4 069
C Överhäng fram 827
D Överhäng bak 653
E Spårvidd fram 1 496
F Spårvidd bak 1 486
G Markfrigång lastad 132
H Totalhöjd (olastad) 1 519
H1 Inlastningshöjd till bagageutrymmet (olastad) 761
H2 Lastöppningshöjd 622
H3 Höjd med bagageluckan öppen och tom bil 2 003
H4 Höjd under insynsskydd 469
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 2 881
O1 Kupébredd, armbågsutrymme fram 1 415
O2 Kupébredd, armbågsutrymme bak, rad 2 1 432
Y1 Lastlängd bakom stolarna i rad 2 när de är uppfällda 756

VERSION SANDERO STEPWAY
Bagagerumsvolym (dm3) (norme ISO 3 832)
Konfiguration med 5 platser 320
Konfiguration med 2 platser (med nedfällt säte) 1 200

DIMENSIONER/MÅTT (mm)
A Axelavstånd 2 589
B Totallängd 4 089
C Överhäng fram 846
D Överhäng bak 654
E Spårvidd fram 1 489
F Spårvidd bak 1 492
G Markfrigång lastad 173
H Totalhöjd (olastad) utan / med takbågar 1 555/1 615
H1 Inlastningshöjd till bagageutrymmet (olastad) 793
H2 Lastöppningshöjd 622
H3 Höjd med bagageluckan öppen och tom bil 2 035
H4 Höjd under insynsskydd 469
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 1 761/1 994
L3 Inre bredd mellan hjulhusen 1 005
M1 Takhöjd bak vid 14° rygglutning, rad 1 900
M2 Takhöjd bak vid 14° rygglutning, rad 2 881
O1 Kupébredd, armbågsutrymme fram 1 415
O2 Kupébredd, armbågsutrymme bak, rad 2 1 432
Y1 Lastlängd bakom stolarna i rad 2 när de är uppfällda 756
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Dacia Sandero

Kör, res, och njut i sann  
Dacia anda! 

Hos Dacia erbjuder vi kvalitetsbilar till absolut bästa pris. Här hittar 

du stilsäkra och trendiga modeller, men utan en massa onödigt lull-

lull. Självklart utrustade med tillförlitliga och välbeprövade tekniska 

lösningar, alltid till ett fullkomligt oslagbart pris. På knappt tio år har 

vi skakat om och förändrat bilmarknaden i grunden. Otroligt? Inte 

egentligen. Vår hemlighet? En perfekt blandning av enkelhet, insyn och 

generositet. Hos Dacia är allt klart och tydligt hela vägen från valet av 

modell, till pris, ägande och underhåll. Du som väljer att köra Dacia kan 

lita på att du gör ett bra val. Ett val att känna sig nöjd med eftersom det 

betyder att du har valt kvalitet, driftsäkerhet, snygg design och utmärkt 

komfort. Allt till ett riktigt schysst pris. Att välja Dacia innebär också 

möjligheten att kunna köpa en helt ny bil, med all teknik du behöver och 

all utrustning du gillar. Och sist men inte minst innebär valet av Dacia 

att du slipper lägga varenda krona på din bil. Så att du och familjen kan 

unna er en lite längre semester nästa år, dottern kan få den där gitarren 

hon alltid har drömt om eller att du får chansen att spara en slant, helt 

enkelt. Med Dacia kommer du vart du vill och gör vad du vill.
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Dacia Sandero

Nu återstår bara att   
välja din stil!
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www.dacia.se

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 föregåendeskriftligt 

medgivande från DACIA i något som helst format reproducera denna publikation eller delar därav
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