Dacia Sandero
un Sandero Stepway

Dacia Sandero

Uzdrīksties
izvēlēties krosoveru
Jaunā Dacia Sandero Stepway automobiļa satriecošo raksturu var pamanīt jau
pirmajā acu uzmetienā. Jauns, hromēts un vēl izteiksmīgāks radiatora režģis,
smalkas automobiļa līnijas ar jauniem priekšējiem un aizmugurējiem lukturiem,
kas veido Dacia modeļu raksturīgo gaismojumu. Tipisks SUV dizains uzsver jaunā
modeļa apvidus auto stilu. Un to arī pierāda!

Dacia Sandero

Access

Open

STANDARTA APRĪKOJUMS

STANDARTA APRĪKOJUMS

––ABS + avārijas bremzēšanas
palīgsistēma+ESC+ASR
––Priekšējie un sānu gaisa drošības spilveni
––Melni ārējie durvju rokturi un atpakaļskata
sānu spoguļu korpusi
––15’’ tērauda riteņu diski
––Melni priekšējie un aizmugurējie buferi
––Melni iekšējie durvju rokturi
––1/3 - 2/3 dalīts, nolokāms aizmugures
sēdeklis ar 3 galvas balstiem
––Sānu spoguļi manuāli regulējami no salona
––Riepu spiediena kontrole
––ISOFIX stiprinājumi aizmugures sāna
sēdekļos
––Riepu remonta komplekts
––Aizmugures loga apsilde / stiklu tīrītāji
––12V kontaktligzda salona priekšpusē

OPEN = ACCESS +
Papildu aprīkojums
––Rezerves ritenis*

––Priekšējais un aizmugurējais buferis virsbūves
krāsā
––2 skaļruņi priekšā + 2 skaļruņi aizmugurē
––Bagāžas nodalījuma apgaismojums
––Centrālā atslēga ar tālvadības pulti
––Elektriski regulējami priekšējie sānu logi
––Miglas lukturi
––Dacia Plug & Radio: radio, MP3, Bluetooth®,
USB un kontaktligzda radio panelī, radio tīkls
ar tālvadības pulti zem stūres rata

Papildu aprīkojums
––Rezerves ritenis*/ **
––Metāliska virsbūves krāsa
––Manuāli regulējams gaisa kondicionētājs

Dacia Sandero

Laureate

STANDARTA APRĪKOJUMS
LAUREATE = OPEN +

––Sānu spoguļu korpusi un ārējie durvju rokturi
virsbūves krāsā
––Vadītāja drošības josta ar regulējamu
augstumu
––Matēta hromējuma iekšējie durvju rokturi
––Elektriski regulējami un apsildāmi sānu
spoguļi
––Stūres rats ar augstuma regulēšanu
––Regulējams vadītāja sēdeklis
––Manuāli regulējams gaisa kondicionētājs

Attēlā redzama ar papildaprīkojumu (ieskaitot Media Nav Evolution)

Papildu aprīkojums
––15’’ vieglmetāla riteņu diski Chamade
––Metāliska virsbūves krāsa
––Stūres rats un pārnesumu pārslēgs ar ādas
apdari***
––Ādas pakete (apdare: āda kombinācijā ar eco
ādu)
––Rezerves ritenis*/**
––Ātruma ierobežotājs
––Atpakaļgaitas kamera ar aizmugurējo
parkošanās palīgsistēmu
––Aizmugures parkošanās palīgsistēma
––Elektriski verami aizmugurējie sānu logi
––Elkoņa balsts
––Media Nav Evolution: 7” skārienjutīgs ekrāns
ar navigāciju, radio (bez CD), USB ligzda radio
panelī, audiostreaming, Bluetooth® radio
tīkls ar tālvadības pulti zem stūres rata
––Austrumeiropas karte – paplašināta versija
(pieejama ar Media Nav Evolution)
* Rezerves ritenis” / „pagaidu rezerves ritenis”
papildaprīkojums aizvieto „riepu remonta
komplekts” aprīkojumu.
** Nav pieejams versijai ar rūpnīcas uzstādītu LPG
sistēmu .
*** Papildaprīkojums „stūres rats un pārnesumu
pārslēgs ar ādas pārklājumu” nepieciešams
pasūtīt aprīkojumu „ātruma ierobežotājs”.

Dacia Sandero Stepway

Stepway Laureate

STANDARTA APRĪKOJUMS
STEPWAY LAUREATE = LAUREATE +

––Divkrāsains priekšējais un aizmugurējais
bamperis
––Melni ārējie durvju rokturi
––16’’ tērauda riteņu diski Bayadere
––Look Stepway: matēta hromējuma
priekšējais un aizmugures virsbūves aizsargs,
divkrāsainas melnas / tumša metāla jumta
sliedes, Stepway marķējums uz priekšējām
durvīm, priekšējais un aizmugurējais
bamperis virsbūves krāsā, paaugstināts
klīrenss.
––Stūres rats un pārnesumapārslēga sviras
rokturis ar ādas pārklājumu
––Ātruma ierobežotājs
Papildu aprīkojums
––Metāliska virsbūves krāsa
––Ādas pakete (apdare: āda kombinācijā ar eco
ādu)
––15” pagaidu rezerves ritenis*/ **
––Atpakaļgaitas kamera ar aizmugurējo
parkošanās palīgsistēmu
––Aizmugures parkošanās palīgsistēma
––Media Nav Evolution: 7” skārienjutīgs ekrāns
ar navigāciju, radio (bez CD), USB ligzda radio
panelī, audiostreaming, Bluetooth® radio
tīkls ar tālvadības pulti zem stūres rata
––Austrumeiropas karte – paplašināta versija
(pieejama ar Media Nav Evolution)
Attēlā redzama ar papildaprīkojumu (ieskaitot Media Nav Evolution)
* „Rezerves ritenis”/ „pagaidu rezerves ritenis”
papildaprīkojums aizvieto „riepu remonta
komplekts” aprīkojumu.
** Nav pieejams versijai ar rūpnīcas uzstādītu LPG
sistēmu.
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Diski

Krāsas

ALPU BALTA

AZURITE ZILS*

KOSMOSZILA

JŪRAS ZILA* *

KOMĒTAS PELĒKA

PĒRĻU MELNA

15” TĒRAUDA RITEŅU DISKI
GROOMY**

15” TĒRAUDA RITEŅU DISKI
POPSTER**

16” VIEGLMETĀLA RITEŅU
DISKI BAYADERE*

15” VIEGLMETĀLA RITEŅU DISKI
CHAMADE***

ŪDELES BRŪNA

HIGHLAND PELĒKA

* Pieejams Stepway Laureate versijai.
16 collu Bayadere tērauda riteņu diski pieejami tikai Stepway Laureate versijai.
** Nav pieejams Stepway Laureate versijai.
*** Pieejams tikai Laureate versijai.

Dacia Sandero

Papildu piederumi

1. SPORTA PAKA AR VIEGLMETĀLA DISKIEM
Uzlabojiet Sandero izskatu ar sporta paku,
kuras komplektācijā ietilpst vieglmetāla diski
RUNWAY. Ar tiem mašīna izskatīsies
modernāka un dinamiskāka!
2. SĀNU MOLDINGI
Pasargājiet Sandero no maziem, ikdienas sitieniem,
izmantojot šos elegantos sāna moldingus.
2.

3. PRIEKŠĒJIE UN AIZMUGURES DUBĻU SARGI
Ideāli piemēroti automašīnas dizainam, priekšējie
un aizmugures dubļu sargi aizsargā virsbūvi no
apšļakstīšanas ar dubļiem un granti.
4. PRIEKŠĒJO SĀNU LOGU VĒJSARGI
Kad logi nolaisti, vējsargi ļauj baudīt vēju matos,
neuztraucoties par lietu.
5. PRIEKŠĒJĀ UN AIZMUGURĒJĀ PARKOŠANĀS
PALĪGSISTĒMA
Sistēma palīdz ātri un droši novietot automašīnu
stāvvietā.

1.

3.

6. SIGNALIZĀCIJA
Signalizācija ir pilnībā saderīga ar Sandero
elektroniku un tā nosaka mēģinājumus ielauzties un
kustību pasažieru nodalījumā.
7. GUMIJAS GRĪDAS PAKLĀJI
Šie gumijas paklāji ir ideāli piemēroti Jūsu Sandero.
Tie ir viegli kopjami un ārkārtīgi izturīgi, nodrošinot
vislabāko aizsardzību pret sniegu un dubļiem.

4.

5.

6.

8. AIZSARGĀJOŠI GRĪDAS PAKLĀJI
Augstas kvalitātes speciāli pielāgoti auduma grīdas
paklāji ne tikai perfekti iekļaujas mašīnas interjerā,
bet arī nodrošina drošību.
9. ROKU BALSTS
Ar viegli regulējamo roku balstu brauciens
būs vēl ērtāks! Izmantojiet to, dažādu sīku
priekšmetu uzglabāšanai.

7.

8.

9.

Dacia Sandero

10. EASYFLEX BAGĀŽNIEKA AIZSARGS
Īpaši noderīgs, aizsargās automašīnas bagāžnieku,
kad tiek transportēti lieli un netīri priekšmeti. To ir
ļoti viegli salocīt un atlocīt, pielāgojot aizmugures
sēdekļu stāvoklim. Atlocītā veidā tas aizsargā visu
bagāžas nodalījumu, kur plānojat novietot kravu.
11. BAGĀŽNIEKA TĪKLS
Notur ievietotos priekšmetus savās vietās un
neļauj tiem pārvietoties brauciena laikā.
11.

10.

13.

12.

14.

12. BAGĀŽNIEKA TEKNE UN BAGĀŽNIEKA MALIŅA
Bagāžnieka tekne aizsargā oriģinālo paklāju un
pieguļ mašīnas bagāžniekam kā cimds. Vēl vairāk
– plastiskais materiāls un augstās malas atvieglo
to tīrīšanu. Apklājiet un aizsargājiet mašīnas
aizmugures buferi ar plastmasas bagāžnieka maliņu.
13. IZŅEMAMS BAGĀŽNIEKA ORGANIZATORS
Sadala bagāžas nodalījumu viegli sakārtojamās
sekcijās un notur bagāžniekā ievietotos priekšmetus
savās vietās, neļauj tiem pārvietoties brauciena laikā.
Izņemams, viegli lietojams un piemērots dažāda
izmēra priekšmetiem.
14. VIEGLI BEZ INSTRUMENTIEM NOŅEMAMA
SAKABE (TFRT)
Labākā izvēle velosipēdu turētāja, piekabes,
laivas, dzīvojamo vagoniņu vai profesionāla
aprīkojuma drošai transportēšanai. Pilnībā
pielāgota automašīnai, sakabe ir viegli noņemama,
neizmantojot nekādus papildus rīkus. Noņemams
lodveida savienojums neietekmē mašīnas izskatu.
15. JUMTA SLIEDES UN SLĒPJU TURĒTĀJS
Sandero dizainam pielāgotās metāla jumta sliedes
var izmantot slēpju vai velosipēda transportēšanai.

15.

16. KRUSTENISKAS JUMTA SLIEDES
Jumta sliedes ir izturīgas un viegli uzstādāmas un tās
ļauj ērti transportēt gandrīz jebkuru priekšmetu.
17. ĀĶIS AR VELOSIPĒDU TURĒTĀJU
Ja vēlaties būt gatavs piedzīvojumam, izvēlieties uz
āķa uzliekamo velosipēdu turētāju. To var atlocīt, lai
viegli piekļūtu bagāžniekam.
16.

17.
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Izmēri

SANDERO
BAGĀŽAS NODALĪJUMA TILPUMS (DM3) (ISO 3832)
Piecu sēdvietu konfigurācijā
Divu sēdvietu konfigurācijā ar nolocītu aizmugurējā sēdekļa atzveltni

IZMĒRI (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
H4
J1
J2
K
L1/
L2
L3
M1
M2
O1

Garenbāze
Kopējais garums
Priekšējā pārkare
Aizmugurējā pārkare
Priekšējā šķērsbāze
Aizmugurējā šķērsbāze
Klīrenss (noslogotā stāvoklī) (5 pasažieri)
Kopējais augstums nenoslogotā stāvoklī
Augstums no zemes līdz bagāžas nodalījumam
Bagāžas nodalījuma atveres augstums
Augstums bez kravas ar atvērtām bagāžnieka durvīm
Augstums zem bagāžas nodalījuma pārsega
Salona platums priekšējo sēdekļu pasažieru elkoņu augstumā
Salona platums aizmugurējo sēdekļu pasažieru elkoņu augstumā
Vieta kājām (otrajā rindā)
Kopējais platums bez/ar sānu atpakaļskata spoguļiem

Salona platums starp riteņu arkām
Gabarītaugstums priekšā, mērīts ar 14 grādu slīpumu
Gabarītaugstums aizmugurē, mērīts ar 14 grādu slīpumu (otrajā rindā)
Salona platums priekšējo sēdekļu pasažieru plecu augstumā
platums aizmugurējo sēdekļu pasažieru plecu augstumā (otrajā
O2 Salona
rindā)
Y1 Bagāžas nodalījuma dziļums, ja nolaista 2. sēdekļu rinda

320
1200

2589
4069
827
653
1496
1486
132
1519
761
622
2003
469
1387
1393
144
1733 / 1994
1005
900
881
1415
1432
756

SANDERO STEPWAY
BAGĀŽAS NODALĪJUMA TILPUMS (DM3) (ISO 3832)

Piecu sēdvietu konfigurācijā
Divu sēdvietu konfigurācijā ar nolocītu aizmugurējā sēdekļa atzveltni

IZMĒRI (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
H4
J1
J2
K
L1/
L2
L3
M1
M2
O1

320
1200

Garenbāze
Kopējais garums
Priekšējā pārkare
Aizmugurējā pārkare
Priekšējā šķērsbāze
Aizmugurējā šķērsbāze
Klīrenss (noslogotā stāvoklī) (5 pasažieri)
Kopējais augstums nenoslogotā stāvoklī
Augstums no zemes līdz bagāžas nodalījumam
Bagāžas nodalījuma atveres augstums
Augstums bez kravas ar atvērtām bagāžnieka durvīm
Augstums zem bagāžas nodalījuma pārsega
Salona platums priekšējo sēdekļu pasažieru elkoņu augstumā
Salona platums aizmugurējo sēdekļu pasažieru elkoņu augstumā
Vieta kājām (otrajā rindā)

2589
4089
846
654
1489
1492
173
1555 / 1615
793
622
2035
469
1387
1393
144

Kopējais platums bez/ar sānu atpakaļskata spoguļiem

1761 / 1994

Salona platums starp riteņu arkām
Gabarītaugstums priekšā, mērīts ar 14 grādu slīpumu
Gabarītaugstums aizmugurē, mērīts ar 14 grādu slīpumu (otrajā rindā)
Salona platums priekšējo sēdekļu pasažieru plecu augstumā
platums aizmugurējo sēdekļu pasažieru plecu augstumā (otrajā
O2 Salona
rindā)
Y1 Bagāžas nodalījuma dziļums, ja nolaista 2. sēdekļu rinda

1005
900
881
1415
1432
756

Tika veikti visi piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka šī publikācija drukāšanas brīdī ir precīza un aktuāla. Šis dokuments ir izveidots, izmantojot pirmsprodukcijas un
prototipa modeļus. Saskaņā ar nepārtrauktu produktu uzlabošanas politiku, Dacia patur tiesības jebkurā brīdī mainīt minētās un aprakstītās specifikācijas, automobiļus un
piederumus. Visas šāda veida izmaiņas tiek paziņotas Dacia izplatītājiem pēc iespējas ātrāk. Atkarībā no pārdošanas valsts dažas versijas var atšķirties, un daži piederumi
var nebūt pieejami (kā standartaprīkojums, papildaprīkojums vai piederums). Lai iegūtu jaunāko informāciju, lūdzu, sazinies ar tuvāko izplatītāju. Tehnisku drukāšanas
iemeslu dēļ šajā dokumentā attēlotās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskās virsbūves krāsas vai iekšējās apdares krāsas. Visas tiesības paturētas. Šīs publikācijas
pilnīga vai daļēja pavairošana jebkādā formātā un jebkādā veidā bez Dacia iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

www.dacia.lv
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