
Dacia Sandero



Czego oczekujesz od samochodu? Atrakcyjnego wyglądu, dopracowanego, 

dobrze wyposażonego wnętrza, dużo miejsca dla całej rodziny, starannego 

wykończenia i to wszystko za przystępną cenę... Właśnie opisałeś Dacię 

Sandero. 

Jej płynne i wyraziste linie przyciągają wzrok. 5 pełnowymiarowych 

miejsc zapewni wygodę pasażerom. Zastosowane inteligentne technologie 

gwarantują komfort i bezpieczeństwo. 

Nie sposób się oprzeć takiej ofercie. 

Dacia Sandero...  
Wprost idealna dla ciebie.



A może chcesz wyróżnić się bardziej i wybrać samochód o wyglądzie 

terenowym? Wybierz Dacię Sandero Stepway. Bardziej wyrazisty design, 

nieco wyższe nadwozie i od razu życie wygląda inaczej...  

To gwarancja przyjemności, przy zachowaniu oszczędności.

Sandero i Sandero Stepway to prawdziwe Dacie  

- masz gwarancję niezawodności, bezpieczeństwa i solidności...  

To którą wybierzesz?

Dacia Sandero Stepway...  
Gwarancja przyjemności.





5 pełnowymiarowych miejsc... 
teraz każdy ma dużo miejsca!

Sandero spełni twoje życzenia. Z tyłu oferuje 3 wygodne miejsca na kanapie, której 

oparcie jest dzielone i składane w układzie 1/3-2/3 we wszystkich wersjach. 

Na codzienne potrzeby i na wakacje przyda się bagażnik o pojemności 320 l, 

pozwalający na przewóz wszystkich potrzebnych rzeczy.

Takie jest właśnie Sandero... żyje twoim życiem!



Bierze na siebie kwestię technologii, 
żeby zapewnić spokojną jazdę.

Inteligentne i praktyczne technologie zastosowane w Sandero zapewniają 

wszystkie potrzebne funkcje bez zbędnych gadżetów.  

System multimedialny Media Nav Evolution* posiada szeroki wachlarz funkcji, 

bez których trudno się obejść. Jego 7” (18 cm) ekran dotykowy ułatwi obsługę 

wbudowanego systemu nawigacji, który zawsze wskaże drogę. Dzięki 

technologii Bluetooth® będziesz mógł dzwonić w systemie głośnomówiącym,  

a do gniazda USB możesz podłączyć smartfona, żeby słuchać muzyki.

Musisz zaparkować w ciasnym miejscu? System wspomagania parkowania 

tyłem* pomoże w każdej sytuacji. Ograniczenie prędkości? Możesz spokojnie 

jechać. Regulator i ogranicznik prędkości* zajmą się tym. Dzięki przydatnym 

technologiom zastosowanym w Sandero droga będzie bezpieczniejsza, a podróż 

bardziej komfortowa.

* Dostępny w zależności od wersji.





Wersja Stepway Laureate z Media Nav Evolution*.

Dlaczego warto wybrać Dacię Sandero Stepway? Bo ma charakter. Relingi dachowe i osłony podwozia w kolorze 

matowego chromu, specjalne 16" stalowe obręcze kół i światła przeciwmgłowe... Wygląda jak rasowy samochód 

terenowy. Duża przestrzeń w środku z 5 pełnowymiarowymi miejscami, specjalna tapicerka, zwiększony o 4 cm 

prześwit i od razu życie wydaje się inne... Tym autem nie przejedziesz niezauważony. Ponieważ przyjemności zawsze 

chodzą parami, Dacia Sandero Stepway jest dostępna w 2 poziomach wyposażenia. Stepway Ambiance, przystępny 

cenowo, pozwoli zostać właścicielem samochodu, który wygląda jak rasowy samochód terenowy. Wersja Stepway 

Laureate posiada ponadto przydatne wyposażenie takie jak: Dacia Plug&Radio (radioodtwarzacz CD MP3, Bluetooth®, 

gniazdo USB i jack oraz pilot do sterowania przy kierownicy), regulator i ogranicznik prędkości, kierownicę pokrytą 

skórą lub dostępny w opcji system multimedialny Media Nav Evolution*. 

* Opcja Media Nav Evolution zastępuje Dacia Plug&Radio.

Sandero Stepway
Wyższe nadwozie, charakterystyczny design... 





Badge SL OPEN na drzwiach przednich. Dacia Plug&Radio.

Seria limitowana Open, z myślą o potrzebach klientów, oferuje przydatne elementy wyposażenia takie jak  

Dacia Plug&Radio czyli radioodtwarzacz CD MP3 z Bluetooth® i wejściem USB/jack w panelu radia oraz pilotem do 

sterowania przy kierownicy, centralny zamek drzwi zdalnie sterowany falami radiowymi czy też szyby przednie 

podnoszone elektrycznie oraz tylną kanapę składaną z oparciem dzielonym w układzie 1/3-2/3. 

Dodatkowo Sandero w wersji Open elegancko prezentuje się w nowym kolorze nadwozia Brązowy Tourmaline* ze 

światłami przeciwmgłowymi i obręczami kół ze stopu metali lekkich 15'', wzór AQUILA.**

*Metalizowany kolor nadwozia Brązowy Tourmaline dostępny w opcji wyłącznie dla wersji SL Open.
**Dostępne w opcji.

Seria limitowana Open
Praktyczna i elegancka.





Z myślą o tobie Dacia łączy
niezawodność, bezpieczeństwo i oszczędność.

W Dacii Sandero, wszystko jest pod kontrolą dzięki systemowi kontroli toru jazdy ESC i ABS  

z układem wspomagania nagłego hamowania. Czołowe i boczne poduszki powietrzne z przodu są dostępne 

w standardzie we wszystkich wersjach. Tylne boczne miejsca są wyposażone w system mocowania 

fotelików dla dzieci ISOFIX. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nawet dzieci nie mają się czego obawiać...

Dacia to również synonim oszczędności... i to nie tylko jeśli chodzi o cenę. Wyjątkowo ciche silniki 

wysokoprężne dCi 75 i 90 są również bardzo ekonomiczne. Silnik benzynowy TCe 90  

łączy wysokie osiągi z oszczędnością. Dostępny jest również z fabryczną instalacją LPG.

Dacia Sandero to samochód, na który możesz liczyć. Najlepszym dowodem jest gwarancja na 3 lata  

(lub 100 000 km)*.

Aby zapewnić jeszcze większy komfort psychiczny, Dacia oferuje dodatkową gwarancję oraz bogatą ofertę 

serwisową. Odpręż się, gwarantujemy komfort jazdy.

* W zależności od tego, które kryterium zostanie spełnione jako pierwsze.
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Wersja

Access 
PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE  
WERSJI ACCESS:

•     Wspomaganie układu kierowniczego
•  ABS z systemem wspomagania 

nagłego hamowania AFU
•  Poduszka powietrzna kierowcy
•  Poduszka powietrzna pasażera 

z przodu z możliwością dezaktywacji
•  Boczne poduszki powietrzne z przodu 

chroniące głowę i klatkę piersiową
•  System kontroli toru jazdy ESC 

z funkcją ASR
•  System kontroli ciśnienia w oponach

•  Przedni i tylny zderzak w kolorze 
czarnym

•  Stalowe obręcze kół 15’’
•  Czarne obudowy reflektorów
•  Obudowy lusterek bocznych 

w kolorze czarnym, lusterka 
regulowane ręcznie z wewnątrz

•  Zewnętrzne i wewnętrzne klamki 
drzwi w kolorze czarnym

•  Tylna kanapa składana, z oparciem 
dzielonym w układzie 1/3 - 2/3

•  Ogrzewanie tylnej szyby / 
wycieraczka tylnej szyby

•  3 zagłówki na miejscach z tyłu 
(centralny zagłówek wsuwany 
w oparcie)

•  3-punktowe pasy bezpieczeństwa 
z przodu i z tyłu

•  Przenośna popielniczka / zapalniczka
•  Zestaw do naprawy uszkodzenia 

opony

Opcje:
•   Koło zapasowe*

Seria limitowana

Open

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE  
WERSJI SL OPEN = ACCESS +

•   Przedni i tylny zderzak w kolorze 
nadwozia

•  Zewnętrzne słupki drzwi w kolorze 
czarnym

•  Światła przeciwmgłowe
•  Centralny zamek drzwi zdalnie 

sterowany falami radiowymi
•  Elektrycznie podnoszone szyby 

przednie
•  Dacia Plug&Radio (radioodtwarzacz 

z dużym wyświetlaczem, CD MP3, 
Bluetooth®, wejście USB/jack w 
panelu radia, pilot do sterowania przy 
kierownicy)***

•  Oświetlenie bagażnika
•  Chromowane obramowania dysz 

nawiewu powietrza, zegarów oraz 
loga w kierownicy

Opcje:
•   Klimatyzacja manualna 
•  Obręcze kół ze stopu metali lekkich 

15”, wzór AQUILA (2)
•  Lakier metalizowany
•  Koło zapasowe*/**



Wersja

Laureate 
PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE WERSJI 
LAUREATE : = SL OPEN + 

•   Elementy osłony chłodnicy w kolorze matowego 
chromu

•  Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia
•  Zewnętrzne słupki drzwi w kolorze nadwozia
•  Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia
•  Lusterka boczne podgrzewane i regulowane 

elektrycznie
•  Klimatyzacja manualna
•  Komputer pokładowy**
•  Kolumna kierownicy regulowana na wysokość
•  Fotel kierowcy z regulacją wysokości
•  Przednie pasy bezpieczeństwa regulowane na 

wysokość
•  Wewnętrzne uchwyty do zamykania drzwi przednich

Opcje: 
•   Media Nav Evolution (system multimedialny z 7” (18 cm) 

 ekranem dotykowym zawierający nawigację, 
radioodtwarzacz (bez CD), Bluetooth®, wejście USB/
jack, z pilotem przy kierownicy)****

•  Mapa Europy Wschodniej - wersja rozszerzona 
(wymaga zamówienia Media Nav Evolution)

•  Regulator i ogranicznik prędkości
•  System wspomagania parkowania tyłem
•  Obręcze kół ze stopu metali lekkich 15”, wzór 

EMPREINTE
•  Elektrycznie podnoszone szyby tylne
•  Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte 

skórą (wymaga zamówienia Regulator i ogranicznik 
prędkości)

•  Podłokietnik przedni
•  Pakiet Skórzany (tapicerka skórzana łączona ze skórą 

ekologiczną w kolorze czarnym)
•  Lakier metalizowany
•  Koło zapasowe*/**

* Koło zapasowe zastępuje wyposażenie Zestaw do naprawy 
uszkodzenia opony. 
** Niedostępne dla wersji z fabryczną instalacją LPG.  
*** Niedostępne menu w języku polskim. 
**** Media Nav Evolution zastępuje wyposażenie Dacia 
Plug&Radio. 

(1) Stalowe obręcze kół z kołpakami pełnymi, wzór ARACAJU 
w wersji Access - dla samochodów wyprodukowanych po 
T.18/2016.



Wersja Stepway

Ambiance 

•   Dwukolorowe relingi dachowe (kolor czarny / matowy 
chrom) 

•  Przednia i tylna osłona podwozia w kolorze 
matowego chromu

•  Czarne osłony nadkoli 
•   Dwukolorowy zderzak przedni (czarny / w kolorze 

nadwozia) 
•   Zderzak tylny w kolorze nadwozia
•  Zwiększony prześwit
•  Stalowe obręcze kół 16” wzór Oasis
•  Światła przeciwmgłowe
•  Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia
•  Naklejki Stepway na przednich drzwiach
•  Centralny zamek drzwi zdalnie sterowany falami 

radiowymi
•  Elektrycznie podnoszone szyby przednie
•  Chromowane obramowania dysz nawiewu powietrza, 

zegarów oraz loga w kierownicy
•  Oświetlenie bagażnika
•  Specyficzna tapicerka z napisem Stepway na 

przednich siedzeniach

Opcje:
•   Pakiet Komfort:
- klimatyzacja manualna 
- Dacia Plug&Radio (radioodtwarzacz z dużym 

wyświetlaczem, CD MP3, Bluetooth®, wejście 
USB/jack w panelu radia, pilot do sterowania przy 
kierownicy)***

•  Koło dojazdowe 15" */**
•  Lakier metalizowany

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE WERSJI 
STEPWAY AMBIANCE: = ACCESS + 



Wersja Stepway

Laureate 

•  Elementy osłony chłodnicy w kolorze matowego 
chromu

•  Lusterka boczne podgrzewane i regulowane 
elektrycznie

•  Klimatyzacja manualna
•  Dacia Plug&Radio (radioodtwarzacz z dużym 

wyświetlaczem, CD MP3, Bluetooth®, wejście 
USB/jack w panelu radia, pilot do sterowania przy 
kierownicy)*** 

•  Komputer pokładowy*
•  Regulator i ogranicznik prędkości
•  Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte 

skórą
•  Kolumna kierownicy regulowana na wysokość 
•  Fotel kierowcy z regulacją wysokości
•  Przednie pasy bezpieczeństwa regulowane na 

wysokość
•  Wewnętrzne uchwyty do zamykania drzwi przednich

Opcje: 
•   Media Nav Evolution (system multimedialny z 7” (18 cm)  

ekranem dotykowym zawierający nawigację, 
radioodtwarzacz (bez CD), Bluetooth®, wejście USB/
jack, z pilotem przy kierownicy) ****

•  Mapa Europy Wschodniej – wersja rozszerzona 
(wymaga zamówienia Media Nav Evolution)

•  Pakiet Skórzany (tapicerka skórzana łączona ze skórą 
ekologiczną w kolorze czarnym)

•  Koło dojazdowe 15” */**
•  Lakier metalizowany

* Niedostępne dla wersji z fabryczną instalacją LPG. 
** Koło zapasowe/Koło dojazdowe zastępuje wyposażenie 
Zestaw do naprawy uszkodzenia opony. 
*** Niedostępne menu w języku polskim. 
**** Media Nav Evolution zastępuje wyposażenie  
Dacia Plug&Radio. 

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE WERSJI 
STEPWAY LAUREATE: = STEPWAY AMBIANCE + 
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AKCESORIA 1. KUFER DACHOWY MONTOWANY NA 
POPRZECZKACH
Montaż kufra na poprzeczkach dachowych 
trwa kilka minut i oferuje dodatkową przestrzeń 
ładunkową.
 
2. POPRZECZKI DACHOWE MOCOWANE  
DO DACHU (82 01 356 700)
Dopasowane do stylistyki Sandero, umożliwiają 
montowanie kufra dachowego, bagażnika na narty 
lub na rowery.
 
3. JEDNOCZĘŚCIOWY HAK HOLOWNICZY  
(82 01 555 987 ORAZ 82 01 555 990 - KOMPLET)
Bardzo wytrzymały, spełnia najostrzejsze 
normy bezpieczeństwa i zwiększa możliwości 
transportowe.
 
4. ODTWARZACZ DVD 
Wyposażony w dwa niezależne ekrany 7" (18 cm), 
łatwy w montażu, zapewni rozrywkę dzieciom i 
dorosłym. Umożliwia jednoczesne odtwarzanie 
jednego lub dwóch filmów.

5. OBUDOWA ŚWIATEŁ PRZECIWMGŁOWYCH  
(82 01 289 771)

6. PRZEDNIE I TYLNE CHLAPACZE (82 01 235 609)
Pozwalają chronić nadwozie przed błotem  
i żwirem.
 
7. WKŁAD DO BAGAŻNIKA (82 01 311 362)
Solidny i szczelny, zabezpiecza bagażnik przy 
przewożeniu brudnych przedmiotów. Idealnie 
dopasowany kształtem do bagażnika. 

8. WSPOMAGANIE PARKOWANIA TYŁEM  
(82 01 322 684)
Ułatwia manewry parkowania.

9. DYWANIKI TEKSTYLNE 
Idealnie dostosowane do wymiarów Sandero  
i w 100% kompatybilne z fabrycznym systemem 
mocowania. Dopasowane do wystroju wnętrza, 
wyróżniają się wysokim poziomem jakości  
i bezpieczeństwa.
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10. GUMOWE DYWANIKI 
Idealnie dopasowane do podłogi. Łatwe do 
utrzymania i bardzo wytrzymałe. Zabezpieczają 
przed śniegiem i błotem.

11. BOCZNE LISTWY OCHRONNE (82 01 401 416)
Estetyczne, zabezpieczają przed drobnymi 
otarciami.

12. POKROWCE NA SIEDZENIA 
Szyte na miarę, wytrzymałe, chronią fotele przed 
zużyciem.

13. SIATKA DO MOCOWANIA BAGAŻY  
(82 01 314 524)
Umożliwia dociśnięcie bagaży do podłogi, 
zapobiega ich przemieszczaniu podczas 
transportu. Mocowana do fabrycznych punktów 
rozmieszczonych w samochodzie.

14. SIATKA KOPERTOWA (82 01 314 518)
Stanowi dodatkowy schowek w bagażniku, dzięki 
swym 3 przegrodom umożliwia przytrzymywanie  
drobnych przedmiotów.

15. OWIEWKI PRZEDNICH SZYB (82 01 314 422)
Po opuszczeniu szyb, umożliwiają naturalną 
wymianę powietrza w samochodzie 
zabezpieczając przed deszczem.
 
16. UCHWYT NA SMARTFONA (77 11 574 875)
Łatwy do montażu i regulacji, jest kompatybilny 
ze wszystkimi modelami telefonów komórkowych. 
Można go zamontować zarówno na desce 
rozdzielczej jak i na szybie przedniej.

17. NAKLEJKA NA PRZEDNI ZDERZAK  
(82 01 353 643)
Wnosi sportowy akcent do stylistyki Sandero.
 
18. BAGAŻNIK NA ROWERY MONTOWANY  
NA HAKU HOLOWNICZYM 
Dzięki możliwości jego odchylania zapewnia 
swobodny dostęp do tylnej klapy.
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* Dostępny wyłącznie dla wersji SL OPEN.
NIEBIESKI COSMOS (RPR) BRĄZOWY TOURMALINE (CNG)*

STALOWE OBRĘCZE KÓŁ 15’’  
Z PEŁNYMI KOŁPAKAMI WZÓR 
ARACAJU

STALOWE OBRĘCZE KÓŁ 15’’  
Z PEŁNYMI KOŁPAKAMI WZÓR 
GROOMY

OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPU METALI 
LEKKICH 15” WZÓR AQUILA
(dostępne w opcji dla wersji SL Open)

OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPU METALI 
LEKKICH 15” WZÓR EMPREINTE 
(dostępne w opcji dla wersji Laureate)

OBRĘCZE KÓŁ

BIEL ALPEJSKA (369)

KOLORY NIEMETALIZOWANE KOLORY METALIZOWANE (DOSTĘPNE W OPCJI)

SZARY COMETE (KNA) CZARNA PERŁA (676)SZARY PLATYNOWY (D69) CZERWIEŃ OGNISTA (B76)BŁĘKIT MORSKI (D42)

WYMIARY SANDERO

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3) (wg normy ISO 3832)
Konfiguracja 5-miejscowa 320
Konfiguracja 2-miejscowa ze złożoną tylną kanapą 1 196

WYMIARY (mm)
A Rozstaw osi 2589
B Długość całkowita 4058
C Zwis przedni 813
D Zwis tylny 656
E Rozstaw kół przednich 1493
F Rozstaw kół tylnych 1476
G Prześwit pojazdu nieobciążonego 148
H Wysokość pojazdu nieobciążonego 1518
H1 Wysokość progu bagażnika pojazdu nieobciążonego 761
H2 Wysokość otworu bagażnika 622
J1 Szerokość na wysokości podłokietników z przodu 1 387
J2 Szerokość na wysokości podłokietników z tyłu 1 393
K Promień na wysokości kolan w 2. rzędzie 144
L1 / L2 Szerokość całkowita bez /z lusterkami bocznymi 1 733 / 1 994
L3 Szerokość wewnętrzna między wnękami kół 1 005

M1 Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14°  
na przednich miejscach 900

M2 Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14°  
w 2. rzędzie 880

O1 Szerokość nad przednimi podłokietnikami 1 417
O2 Szerokość nad tylnymi podłokietnikami w 2. rzędzie 1 436

Y1 Długość przestrzeni bagażowej do oparcia siedzeń 
tylnych 856



NIEBIESKI COSMOS (RPR)

STALOWE OBRĘCZE KÓŁ 16"  
WZÓR OASIS

OBRĘCZE KÓŁ STEPWAY

KOLORY METALIZOWANE (DOSTĘPNE W OPCJI)

CZARNA PERŁA (676)SZARY COMETE (KNA)SZARY PLATYNOWY  (D69) CZERWIEŃ OGNISTA (B76) NIEBIESKI AZURITE (RPL)

WYMIARY SANDERO STEPWAY

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3) (wg normy ISO 3832)
Konfiguracja 5-miejscowa 320
Konfiguracja 2-miejscowa ze złożoną tylną kanapą 1196

WYMIARY (mm)
A Rozstaw osi 2 590
B Długość całkowita 4 081
C Zwis przedni 835
D Zwis tylny 656
E Rozstaw kół przednich 1 490
F Rozstaw kół tylnych 1 481
G Prześwit pojazdu nieobciążonego 193

H Wysokość pojazdu nieobciążonego bez / z relingami 
dachowymi 1 559 / 1 618

H1 Wysokość progu bagażnika pojazdu nieobciążonego 799
H2 Wysokość otworu bagażnika 622
J1 Szerokość na wysokości podłokietników z przodu 1 387
J2 Szerokość na wysokości podłokietników z tyłu 1 393
K Promień na wysokości kolan w 2. rzędzie 144
L1 / L2 Szerokość całkowita bez /z lusterkami bocznymi 1 733 / 1 994
L3 Szerokość wewnętrzna między wnękami kół 1 005

M1 Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14°  
na przednich miejscach 900

M2 Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14°  
w 2. rzędzie 880

O1 Szerokość nad przednimi podłokietnikami 1 417
O2 Szerokość nad tylnymi podłokietnikami w 2. rzędzie 1 436

Y1 Długość przestrzeni bagażowej do oparcia siedzeń 
tylnych 856

BIEL ALPEJSKA (369)

KOLORY NIEMETALIZOWANE



ELEMENTY WYPOSAŻENIA I OPCJE SANDERO
Access SL Open Laureate Stepway 

Ambiance
Stepway  
Lauréate

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Przedni zderzak czarny w kolorze  
nadwozia

w kolorze  
nadwozia

dwukolorowy 
(czarny / w 

kolorze nadwozia)

dwukolorowy 
(czarny / w 

kolorze nadwozia)

Tylny zderzak czarny w kolorze  
nadwozia

w kolorze  
nadwozia

w kolorze  
nadwozia

w kolorze  
nadwozia

Zewnętrzne klamki drzwi czarne czarne w kolorze  
nadwozia czarne czarne

Obudowy zewnętrznych lusterek bocznych czarne czarne w kolorze  
nadwozia

w kolorze  
nadwozia

w kolorze  
nadwozia

Stalowe obręcze kół 15’’ l l l - -
Stalowe obręcze kół 16" wzór Oasis - - - l l

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 15”  
wzór Aquila / wzór Empreinte -  / - - /  - -

Pakiet Look Stepway: przednia i tylna osłona podwozia 
w kolorze matowego chromu, dwukolorowe relingi 
dachowe (czarne / matowy chrom), naklejki Stepway na 
przednich drzwiach, czarne osłony nadkoli, zwiększony 
prześwit

- - - l l

Czarne obudowy reflektorów l l l l l

Zewnętrzne słupki drzwi w kolorze czarnym - l - - -
Badge na drzwiach przednich - l - - -
Lakier metalizowany -    

SIEDZENIA I WYSTROJE WNĘTRZA

Ozdobne wykończenie konsoli centralnej czarne czarne szaro-beżowe 
/ błyszczący metal

szaro-beżowe 
/ błyszczący metal

szaro-beżowe 
/ błyszczący metal

Obramowania nawiewów czarne chromowane chromowane chromowane chromowane
Obramowanie zegarów czarne chromowane chromowane chromowane chromowane
Obramowanie chromowanego logo na kierownicy czarne chromowane chromowane chromowane chromowane

Wstawka na kierownicy - - szaro-beżowa 
/ błyszczący metal

szaro-beżowa 
/ błyszczący metal

szaro-beżowa 
/ błyszczący metal

Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą - -  (1) - l

Wewnętrzne klamki drzwi czarne czarne czarne czarne czarne
Wewnętrzne uchwyty drzwi (szaro-beżowe) - - l - l

Tylna kanapa składana z oparciem dzielonym  
w układzie 1/3 - 2/3

l l l l l

3 tylne zagłówki (1 środkowy wsuwany w oparcie) l l - l -
3 tylne zagłówki wsuwane w oparcie - - l - l

Tapicerka materiałowa l l l l l

Pakiet skórzany (2) - -  - 

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE
ABS z układem wspomagania nagłego hamowania l l l l l

System kontroli toru jazdy ESC z funkcją zapobiegania 
poślizgowi kół przy ruszaniu ASR

l l l l l

System kontroli ciśnienia w oponach l l l l l

Czołowa poduszka powietrzna kierowcy l l l l l

Czołowa poduszka powietrzna pasażera  
z możliwością dezaktywacji

l l l l l

Boczne poduszki powietrzne z przodu chroniące głowę i 
klatkę piersiową

l l l l l

Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości - - l - l

System mocowania fotelików dziecięcych Isofix  
na tylnych bocznych siedzeniach

l l l l l

Zestaw do naprawy uszkodzenia opony (3) l l l l l

Koło zapasowe 15" (3) (4)    - -
Koło dojazdowe 15" (3) (4) - - -  

OCHRONA POJAZDU
Kodowana blokada zapłonu l l l l l

Access SL Open Laureate Stepway 
Ambiance

Stepway  
Lauréate

PROWADZENIE I URZĄDZENIA KONTROLNE
Obrotomierz l l l l l

Wspomaganie układu kierowniczego l l l l l

Komputer pokładowy (4)  
(z informacją o temperaturze zewnętrznej) - - l - l

Sygnalizacja niezamknięcia drzwi drzwi kierowcy l l l l

Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna niezapięcia pasów 
bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z przodu

l l l l l

Regulator i ogranicznik prędkości - -  - l

System wspomagania parkowania tyłem - -  - -

WIDOCZNOŚĆ
Światła przeciwmgłowe - l l l l

Podgrzewana tylna szyba / Wycieraczka tylnej szyby l l l l l

Zewnętrzne lusterka boczne regulowane ręcznie z 
wewnątrz

l l - l -

Zewnętrzne lusterka boczne regulowane elektrycznie i 
podgrzewane - - l - l

KOMFORT
Centralny zamek drzwi zdalnie sterowany falami 
radiowymi - l l l l

Elektrycznie podnoszone szyby przednie - l l l l

Elektrycznie podnoszone szyby tylne - -  - -
Podłokietnik przedni - -  - -
Przednia centralna lampka sufitowa l l l l l

Gniazdo 12V l l l l l

Przenośna popielniczka i zapalniczka l l l l l

Kolumna kierownicy regulowana na wysokość - - l - l

Fotel kierowcy z regulacją wysokości - - l - l

Ogrzewanie i wentylacja z 4 prędkościami nawiewu l l l l l

Klimatyzacja manualna -  l P l

Otwarty schowek w górnej części deski rozdzielczej l l l l l

Oświetlenie bagażnika - l l l l

KOMUNIKACJA
Dacia Plug&Radio: radioodtwarzacz CD MP3, Bluetooth®, 
wejście USB i jack w panelu radia, pilot do sterowania przy 
kierownicy (5)/(6)

- l l P l

2 głośniki z przodu / 2 głośniki z przodu + 2 głośniki z tyłu - / - l / - - / l P / - - / l
Media Nav Evolution, system multimedialny z 7” ekranem 
dotykowym zawierający: nawigację, radioodtwarzacz 
(bez CD), Bluetooth®, wejście USB/jack, z pilotem przy 
kierownicy (6)

- -  - 

Mapa Europy Wschodniej - wersja rozszerzona (7) - -  - 

PAKIETY
Pakiet Komfort (klimatyzacja manualna,  
Dacia Plug&Radio) (5) - - l  l

(1) Opcja Kierownica pokryta skórą wymaga zamówienia Regulator i ogranicznik prędkości.
(2) Tapicerka ze skóry z elementami skóry ekologicznej w kolorze czarnym (środkowa część siedziska i oparcia pokryte skórą).
(3) Opcja Koło zapasowe/Koło dojazdowe zastępuje wyposażenie Zestaw do naprawy uszkodzenia opony.
(4) Niedostępne dla wersji z fabryczną instalacją LPG.
(5) Niedostępne menu w języku polskim.
(6) Media Nav Evolution zastępuje wyposażenie Dacia Plug&Radio.
(7) Opcja Mapa Europy Wschodniej wymaga obecności Media Nav Evolution.

l w standardzie;     w opcji;      P element pakietu;    - niedostępne



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SANDERO

(1) Dane w nawiasie dotyczą wersji Stepway.
(2) Benzyna / LPG. 

Wyżej wymienione wartości mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia 
samochodu.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 ustalone zgodnie ze standardową metodą 
pomiaru określoną w obowiązujących przepisach dotyczących homologacji 
pojazdów. Identyczna dla wszystkich producentów metoda pomiaru umożliwia 
porównanie samochodów. Zużycie paliwa w warunkach rzeczywistych zależy od 
warunków eksploatacji pojazdu, wyposażenia i stylu jazdy kierowcy. 

Samochody Dacia podlegają recyklingowi, odzyskowi zgodnie z ustawą 
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami 
dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu samochodów i ich 
zużytych części dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach. 
Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na 
www.dacia.pl i u Autoryzowanych Partnerów Dacii.

Płynny gaz ropopochodny, który znacznie redukuje emisję 
zanieczyszczeń w tym CO2. Jest to paliwo ekologiczne i również 
ekonomiczne.

LPGWersja silnikowa 1.2 16V 75 TCe 90 S&S TCe 90 S&S  
Easy-R TCe 90 S&S LPG 1.5 dCi 75 S&S 1.5 dCi 90 S&S

Norma emisji spalin Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Liczba miejsc 5 5 5 5 5 5

Silnik
Pojemność skokowa (cm3) 1 149 898 898 898 1 461 1 461
Liczba cylindrów 4 3 3 3 4 4
Ilość zaworów 16 12 12 12 8 8
Moc maksymalna w kW EEC (KM)  
przy prędkości obrotowej silnika (obr./min)

54 (73)  
przy 5 500

66 (90)  
przy 5 000

66 (90)  
przy 5 000

66 (90)  
przy 5 000

55 (75)  
przy 4 000

66 (90)  
przy 4 000

Maksymalny moment obrotowy Nm EEC  
przy prędkości obrotowej silnika (obr./min)

107  
przy 4 250

140  
przy 2 250

140  
przy 2 250

140  
przy 2 225

200  
przy 1 750

220  
przy 1 750

Rodzaj wtrysku wielopunktowy wielopunktowy wielopunktowy wielopunktowy bezpośredni  
Common Rail

bezpośredni  
Common Rail

Paliwo benzyna benzyna benzyna benzyna / LPG olej napędowy olej napędowy
Katalizator seryjnie seryjnie seryjnie seryjnie seryjnie seryjnie
Stop&Start - seryjnie seryjnie seryjnie seryjnie seryjnie

Skrzynia biegów
Typ skrzyni biegów manualna manualna zautomatyzowana manualna manualna manualna
Ilość biegów 5 5 5 5 5 5

Układ kierowniczy
Średnica zawracania (m) 10,68 (10,5) (1)

Liczba obrotów koła kierownicy 3,2

Zawieszenie
Typ zawieszenia przedniego typu McPherson z trójkątnymi wahaczami
Typ zawieszenia tylnego wahacze wleczone połączone podatnym elementem łączącym ze sprężynami śrubowymi i teleskopowymi amortyzatorami hydraulicznymi

Koła i opony
Obręcze standardowe 6 J 15 (6 J 16) (1)

Opony standardowe - przód / tył 185/65 R15 (205/55 R16) (1)

Układ hamulcowy
Typ układu hamulcowego X
ABS Bosch seryjnie
Wspomaganie nagłego hamowania seryjnie
System kontroli toru jazdy ESC seryjnie

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h) 162  175 (168) (1)  175 (168) (1)  175 (168) (1) 164 173 (167) (1)

0-100 km/h (s) 14,5 11,1 11,0 11,3 14,6 11,8
1 000 m ze startu zatrzymanego (s) 36,1 32,8 (33,1) (1) 32,8 (33,1) (1) 33,0 (33,3) (1) 36,0 33,7 (33,9) (1)

Zużycie paliwa
Emisja CO2 (g/km) 130 109 (115) (1) 110 (114) (1) 109 / 98 (2)  

(115 / 103 (2)) (1) 90 90 (98) (1)

Cykl miejski (l/100 km) 7,4 5,8 5,7 5,8/7,6 (2)  
(5,8 / 7,7 (2)) (1) 3,7 3,7 (3,8) (1)

Cykl pozamiejski (l/100 km) 4,9 4,3 (4,7) (1) 4,5 (4,7) (1) 4,3 / 5,4 (2)  
(4,7 / 5,8 (2)) (1) 3,4 3,4 (3,8) (1)

Cykl mieszany (l/100 km) 5,8 4,9 (5,1) (1) 4,9 (5,1) (1) 4,9 / 6,2 (2)  
(5,1 / 6,5 (2)) (1) 3,5 3,5 (3,8) (1)

Zbiornik paliwa
Pojemność zbiornika paliwa (l) 50 50 50 50 / 32 (2) 50 50

Masa (kg) zależy od wyposażenia samochodu
Masa własna pojazdu 941 962 (1 023) (1) 980 (1 038) (1) 1 055 (1 086) (1) 1 033 1 033 (1 083) (1)

Dopuszczalna masa całkowita 1 500 1 520 (1 550) (1) 1 520 (1 535) (1) 1 550 (1 570) (1) 1 590 1 590 (1 600) (1)

Dopuszczalna masa całkowita zestawu przyczepowego 2 250  2 300 (2 340) (1)  2 310 (2 325) (1)  2 340 (2 360) (1) 2 350 2 350 (2 390) (1)

Maksymalna masa przyczepy hamowanej 1 100 1 100 1 090 1 090 1 100 1 100



 Dacia

www.dacia.pl

3LATA
GWARANCJI
lub 100 000 km

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów DACIA zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do 
specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy DACII będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, 
w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem 
DACII. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez 
uprzedniego, pisemnego zezwolenia DACII jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

* W zależności od tego, które kryterium zostanie spełnione jako pierwsze.  31-05-2016 / 77-11-138-510

Dacia Finansowanie

Niezawodna, wszechstronna,  
praktyczna i dostępna!
Modele Dacii już od początku mają zapisane 

w genach sprawdzone i niezawodne rozwiązania 

techniczne bazujące na doświadczeniach Grupy 

RENAULT. Solidność i niezawodność samochodów 

Dacia są powszechnie uznane przez niezależne 

organizacje i klientów. Wysoka jakość Dacii opiera 

się na sprawdzonych technologiach i rozwiązaniach 

oraz utrzymaniu bardzo wysokich wymagań 

dotyczących jakości. To między innymi właśnie 

dlatego modele Dacii są jednymi z najbardziej 

popularnych modeli w wielu krajach i zyskują coraz 

większe zaufanie klientów. Jako pierwsi uważaliśmy, 

że tani samochód może być atrakcyjny, bezpieczny 

i dobrej jakości. I coś nam mówi, że mieliśmy rację... 

Najnowsze modele Dacii zaskoczyły wszystkich 

atrakcyjną i wyróżniającą się stylistyką. Co więcej, 

w naszych samochodach obok, jak zawsze dużej 

ilości miejsca dla pasażerów i ich bagażu, pojawiły się 

nowe, inteligentne i praktyczne technologie. Sukces 

modeli z gamy DACII wypływa z prostego założenia: 

można lubić samochody i można je mieć - dbając 

jednocześnie o swój budżet. 

Jako MARKA GRUPY RENAULT, modele Dacii wy-

korzystują sprawdzone i niezawodne rozwiązania 

techniczne, co umożliwia zaoferowanie klientom 

3-letniej gwarancji (lub do 100 tys. km)* oraz ni-

skich kosztów eksploatacji. 

Dzięki ofercie Dacia Finansowanie, w prosty spo-

sób możesz stać się właścicielem wymarzonego 

modelu. Atrakcyjny kredyt bądź leasing - wy-

bór należy do Ciebie. Szczegóły znajdziesz na  

www.daciafinansowanie.pl.

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, zakup Dacii jest 

mądrym wyborem!


