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Dacia Sandero

Dacia
Jeďte, cestujte a užívejte si 

života s vozem Dacia!

Při navrhování našich vozidel se u nás v Dacia 
řídíme stále stejnými principy: naše modely musí 
být výrazné, ale ne okázalé; musí být vybaveny 
nejspolehlivějšími technologiemi, ale přitom za 
dobrou cenu. Během takřka dvou desetiletí jsme 
změnili poměr sil a způsobili zemětřesení na 
automobilovém trhu. Nevěříte? Je to tak. A v čem 
tkví naše tajemství?

V ideálním poměru jednoduchosti, férovosti a dobré 
ceny. Od výběru modelu přes cenovou politiku až po 
politiku kvality servisu. Když máte vozidlo Dacia, 
máte jistotu, že jste se rozhodli správně.
Sázka na kvalitu, spolehlivost a originální design, 
ale také na pohodlí a samozřejmě na slušnou cenu. 
Toto je způsob, jak si pořídit nové auto, které splní 
vaše touhy a očekávání.







Dacia Sandero

Troufnete si 
na crossover?

Jedinečný vůz Dacia Sandero Stepway vás upoutá na první pohled. Nová 
výraznější chromovaná maska chladiče a upravené linie karosérie s novými 
předními a zadními světly vytvářejí nezaměnitelný vzhled Dacia. Díky typickým 
prvkům vozů SUV je zvýrazněn terénní charakter vozu. Tento vůz na cestách 
nepřehlédnete! 



Dacia Sandero

Kromě originálního stylu se může vůz Dacia Sandero Stepway 
pochlubit těmi nejlepšími technologiemi (dostupnými také ve 
vozidle Dacia Sandero). Multimediální systém MEDIA NAV Evolution, 
zabudovaná zadní parkovací kamera, asistent rozjezdu do kopce, 

stahování oken s impulzním ovládáním u řidiče a tempomat 
s omezovačem rychlosti*. Vozidlo Dacia Sandero Stepway vás 
pohodlně dopraví, ať už se vydáte kamkoli.
* Podle zvolené verze. 

Technologie, 
které vám usnadní život







Pohodlí 
pro všechny 

Díky pěti sedadlům ve standardní velikosti mají ve vozidle Dacia Sandero Stepway všichni 
cestující maximální pohodlí. Prostorný interiér zaujme pečlivě zpracovanými detaily: 
novými chromovanými ozdobnými prvky, novým designem volantu, moderním čalouněním, 
novými nápaditými úložnými prostory a doplňkovou 12V zásuvkou u zadních sedadel. Cítíte 
se v něm skvěle. A je to vidět! 

Dacia Sandero





PROSTOR PRO 5 OSOB
 5 POHODLNÝCH MÍST PRO 5 DOSPĚLÝCH

Dacia Sandero

Prostorný 
a pohodlný interiér
Zasedněte za volant a užívejte si nový prostorný interiér s pěti sedadly ve standardní 
velikosti a velký zavazadlový prostor. Interiér jsme vybavili mnohými funkčními 
řešeními: sklopnými zadními opěradly a novými úložnými prostory pro celou rodinu. 
Mysleli jsme na všechno, co by vám mohlo usnadnit každodenní život za volantem. 
Díky tomu máte před sebou ideální městský vůz, který nabízí optimální pohodlí, bez 
ohledu na to, zda cestujete sami nebo s doprovodem. 



Dacia Sandero

Naprosto v bezpečí 
za všech okolností

Zadní parkovací senzory*: Senzory varují řidiče o překážkách za vozidlem sérií 
přerušovaných zvukových signálů. Pro ještě větší pohodlí a jistotu při parkování lze systém 
doplnit i zadní parkovací kamerou.
* Podle zvolené verze.

ESC: Elektronický stabilizační systém zaručuje lepší přilnavost vozidla rozdělováním 
brzdného účinku a řízením otáček motoru snižuje riziko ztráty stability v zatáčkách.



Dacia Sandero

Vaše bezpečnost je pro nás absolutní prioritou – proto byl vůz Dacia 
Sandero a Sandero Stepway vybaven řadou spolehlivých prvků systému 
aktivní a pasivní bezpečnosti. Zpevněná konstrukce karosérie je zárukou 
dokonalé ochrany cestujících. Systém ABS s elektronickým rozdělovačem 
brzdných sil a s elektronickým stabilizačním systémem (ESC) a systémem 

kontroly trakce jsou zárukou efektivního brzdění a vyšší stability vozidla. 
Součástí výbavy vozidla jsou také čelní a boční airbagy, úchyty na dětské 
autosedačky Isofix na bočních zadních sedadlech, asistent rozjezdu do kopce 
a zadní parkovací asistent.
Nyní můžete bez obav vyrazit na cesty! 

Asistent rozjezdu do kopce: systém umožňuje zcela bezpečný a klidný rozjezd ve svahu. Ochrana: zesílená konstrukce karosérie, čelní a boční airbagy v přední řadě, úchyty 
dětských autosedaček Isofix na bočních zadních sedadlech.



Access Open

SÉRIOVÁ VÝBAVA

 – ABS s elektronickým rozdělovačem brzdných 
sil (EBV) a brzdovým asistentem (AFU)
 – Elektronický stabilizační systém ESC 
s protiskluzovým systémem ASR a kontrolou 
nedotáčivosti CSV
 – Asistent rozjezdu do kopce
 – Kontrola tlaku v pneumatikách
 – Čelní airbagy (u spolujezdce s možností 
odpojení)
 – Boční airbagy vpředu (hlava – hrudník)
 – Úchyty ISOFIX na bočních sedadlech v zadní 
řadě
 – Posilovač řízení
 – LED denní svícení
 – Sada na opravu pneumatik

SÉRIOVÁ VÝBAVA
OPEN = ACCESS +

 – Nárazníky v barvě karosérie
 – Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
 – Elektrické ovládání předních oken
 – Přední mlhové světlomety
 – Rádio s MP3, čelním vstupem USB 
a Bluetooth® handsfree

Dacia Sandero



Stepway

SÉRIOVÁ VÝBAVA
STEPWAY = ARCTICA +

 – Kola „Flexwheel” 16”
 – Outdoorové ochranné prvky nárazníků ve 
stříbrné barvě
 – Plastová outdoorová ochrana karosérie 
v černé barvě
 – Podélné střešní lišty v barvě Dark Metal
 – Tempomat s omezovačem rychlosti + kožený 
volant

Arctica

Dacia Sandero a Sandero Stepway

SÉRIOVÁ VÝBAVA
ARCTICA = OPEN +

Vyobrazená verze obsahuje volitelnou výbavu.

 – Vnější zpětná zrcátka v barvě karosérie
 – Kliky dveří v barvě karosérie
 – B-sloupky v černé barvě
 – Palubní počítač (nelze pro verze LPG)
 – Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější 
zpětná zrcátka
 – Manuální klimatizace
 – Pack Modularita (výškově nastavitelné přední 
pásy, výškově nastavitelné sedadlo řidiče 
a výškově nastavitelný volant)

Vyobrazená verze obsahuje volitelnou výbavu.



Kryty a disky kol

      * K dispozici ve verzi Stepway.
         Ocelové disky 16" Bayadere k dispozici pouze ve verzi Stepway.
    ** Není k dispozici ve verzi Stepway.
  *** K dostání pouze ve verzi Arctica.

Dacia Sandero

Metalické barvy 
(dostupné za příplatek)

Standardní barvy

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

ŠEDÁ HIGHLAND (KQA)ČERNÁ NACRÉ (676)

BÍLÁ GLACIER (369) MODRÁ NAVY (D42)**

HNĚDÁ VISON (CNM)

KOLA FLEXWHEEL 16" DISKY KOL Z LEHKÝCH SLITIN 
15" CHAMADE***

KRYTY KOL 15" GROOMY** KRYTY KOL 15" POPSTER**



Rozměry

SANDERO 
OBJEM KUFRU (dm3) (PODLE NORMY ISO 3832) 
5místná konfigurace 320
2místná konfigurace (se sklopenými zadními sedadly) 1 200

ROZMĚRY (mm) 
A Rozvor 2 589
B Celková délka 4 069
C Délka předního převisu 827
D Délka zadního převisu 653
E Rozchod předních kol 1 496
F Rozchod zadních kol 1 486
G Světlá výška se zatížením (5 pasažérů) 132
H Výška vozidla bez zatížení 1 519
H1 Výška dolní hrany nákladového prostoru 761
H2 Výška vstupu do nákladového prostoru 622
H3 Výška nezatíženého vozidla s otevřeným kufrem 2 003
H4 Výška zavazadlového prostoru po kryt 469
J1 Šířka na úrovni podloketníků na předních sedadlech 1 387
J2 Šířka na úrovni podloketníků na zadních sedadlech 1 393
K Prostor pro nohy ve výši kolen na zadních sedadlech 144
L1/
L2 Šířka bez / s bočními zrcátky 1 733 / 1 994
L3 Vnitřní šířka mezi podběhy kol 1 005
M1 Výška po střechu pod úhlem 14° na předních sedadlech 900
M2 Výška po střechu pod úhlem 14° na zadních sedadlech 881
O1 Šířka v loktech na předních sedadlech 1 415
O2 Šířka v loktech vepředu ve druhé řadě 1 432
Y1 Užitná délka podlahy za zadními sedadly 756

SANDERO STEPWAY 
OBJEM KUFRU (dm3) (PODLE NORMY ISO 3832) 
5místná konfigurace 320
2místná konfigurace (se sklopenými zadními sedadly) 1 200

ROZMĚRY (mm) 
A Rozvor 2 589
B Celková délka 4 089
C Délka předního převisu 846
D Délka zadního převisu 654
E Rozchod předních kol 1 489
F Rozchod zadních kol 1 492
G Světlá výška se zatížením (5 pasažérů) 173
H Výška vozidla bez zatížení (bez střešních lišt / se střešními lištami) 1 555 / 1 615
H1 Výška dolní hrany nákladového prostoru 793
H2 Výška vstupu do nákladového prostoru 622
H3 Výška nezatíženého vozidla s otevřeným kufrem 2 035
H4 Výška zavazadlového prostoru po kryt 469
J1 Šířka na úrovni podloketníků na předních sedadlech 1 387
J2 Šířka na úrovni podloketníků na zadních sedadlech 1 393
K Prostor pro nohy ve výši kolen na zadních sedadlech 144
L1/
L2 Šířka bez / s bočními zrcátky 1 761 / 1 994
L3 Vnitřní šířka mezi podběhy kol 1 005
M1 Výška po střechu pod úhlem 14° na předních sedadlech 900
M2 Výška po střechu pod úhlem 14° na zadních sedadlech 881
O1 Šířka v loktech na předních sedadlech 1 415
O2 Šířka v loktech vepředu ve druhé řadě 1 432
Y1 Užitná délka podlahy za zadními sedadly 756

Dacia Sandero a Sandero Stepway
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Příslušenství

Dacia Sandero

1. OKRASNÉ KRYTY KOL. Vyjádřete svoji osobnost 
a vyberte si kryty kol z naší nabídky, díky kterým bude 
váš vůz vypadat ještě moderněji a dynamičtěji. 

2. OCHRANNÉ BOČNÍ LIŠTY. Připevněte po stranách 
karosérie vozu elegantní ochranné lišty. Výsledkem 
bude ještě estetičtější vzhled a účinná ochrana vašeho 
vozu Dacia Sandero před odřením a dalšími nástrahami 
každodenního provozu.

3. PŘEDNÍ A ZADNÍ ZÁSTĚRKY. Dokonale ladí se 
siluetou vozu, umožňují chránit karosérii před blátem 
a štěrkem.

4. VZDUCHOVÉ DEFLEKTORY. Po stažení oken 
deflektory umožňují přirozenou výměnu vzduchu 
v kabině a chrání ji přitom před deštěm.

5. PŘEDNÍ A ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT. Moderní 
konfigurace čidel umístěných vpředu a vzadu vozidla 
vám pomůže rychle a bezpečně zaparkovat váš vůz 
Dacia Sandero.

6. ALARM. Alarm kompatibilní s palubní elektronikou 
chrání váš vůz Dacia Sandero před pokusy o vloupání 
a detekuje veškerý pohyb v kabině.

7. GUMOVÉ KOBERCE. Gumové koberce se do vašeho 
vozu Dacia Sandero perfektně hodí. Snadno se udržují, 
jsou velmi odolné a poskytují optimální ochranu před 
sněhem a blátem.

8. TEXTILNÍ KOBERCE. Skvěle se hodí do interiéru 
vašeho vozu a zaručují nejvyšší kvalitu a bezpečí.

9. LOKETNÍ OPĚRKA. Zvyšte pohodlí cestování 
a získejte úložný prostor navíc, kam budete moci 
uschovat drobné předměty osobní potřeby. Tato loketní 
opěrka je svisle nastavitelná. 

2.

3.1.

6.

9.8.7.

4. 5.



Dacia Sandero

10. OCHRANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 
EASYFLEX. Nezbytná pro ochranu kufru vašeho vozu 
Dacia Sandero. Umožňuje přepravu velkých znečištěných 
předmětů. Snadno se skládá i rozkládá. Lze ji použít i pro 
ochranu zadních sedadel, čímž dosáhnete pokrytí celé 
oblasti zavazadlového prostoru.

11. SÍŤ DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU – 
HORIZONTÁLNÍ. Zajišťuje stabilní polohu zavazadel 
během přepravy a zabraňuje tak jejich samovolnému 
pohybu během přepravy.

12. VANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU A OCHRANA 
HRANY ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU. Vložka účinně 
chrání čalounění na dně zavazadlového prostoru 
a perfektně do něj zapadá. Díky své pružnosti a zvýšeným 
lemům je velmi praktická a snadno se udržuje. Ochrana 
hrany účinně a elegantně chrání nakládací prostor 
vašeho vozu Dacia Sandero.

13. ORGANIZÉR ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU. 
Instalujte v kufru svého vozu Dacia Sandero organizér, 
díky kterému bude snazší udržet v kufru pořádek a věci 
zůstanou na svém místě i během přepravy. Jeho uchycení 
je snadné a lze ho využít na předměty různých velikostí.

14. TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ DEMONTOVATELNÉ BEZ NÁŘADÍ. 
Je nepostradatelné k připevnění závěsných vozíků, 
kempinkových přívěsů i pro upevnění nosiče kol. Je plně 
kompatibilní s vaším vozem. Jeho použití nenarušuje 
estetiku vozu díky možnosti odpojení koncovky háku bez 
použití nářadí během několika vteřin. 

15. PŘÍČNÉ STŘEŠNÍ TYČE A NOSIČ LYŽÍ. Ocelové 
střešní tyče ladící s estetikou vozu umožňují montáž 
střešního nosiče pro přepravu lyží či kol.

16. STŘEŠNÍ BOX. Tento elegantní box lze upevnit 
během několika minut na střešní tyče a zvětšit tak 
přepravní kapacitu.

17. NOSIČ JÍZDNÍCH KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ. Nosič 
kol na tažné zařízení je neocenitelným pomocníkem na 
výletech do přírody; lze ho sklopit, takže neomezuje váš 
přístup do kufru.

10.

15.
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www.dacia.cz

Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté série 
nebo prototypu. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si Dacia vyhrazuje právo kdykoliv upravit specifikace i popisované a představované 
vozy. O těchto změnách budou autorizovaní partneři Dacia informováni v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou 
určené, některé vybavení nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Některé prvky volitelného vybavení se mohou vzájemně 
vylučovat nebo mohou být mezi sebou propojené. Fotografie v této publikaci nemusí přesně odpovídat popisu verze nabízené na českém trhu. Pro získání 
nejpřesnějších informací se prosím obraťte na nejbližšího autorizovaného partnera Dacia. Vzhledem k technickým možnostem tisku se mohou barvy na 
fotografiích nebo ilustracích mírně lišit od skutečných barev laků nebo materiálů použitých v interiéru vozu. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv kopírování, 
publikování nebo šíření části nebo celku obsahu z této publikace je bez předchozího písemného souhlasu Dacia zakázáno. Tato publikace není obchodní 
nabídkou ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. 
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