
Dacia Sandero





Jaunais Dacia
Sandero un Sandero Stepway 
Mūsdienīgs, dinamisks un komfortabls. 
Ceļš var būt tik patīkams!





Uzdrīksties
crossover
Jaunajam Dacia Sandero Stepway kaujiniecisko raksturu var atpazīt pēc pirmā acu

uzmetiena. Jaunas hromētas restes, izteiksmīgs reljefs, modificētas virsbūves

līnijas ar jauniem priekšējiem un aizmugurējiem lukturiem un LED gaismām, veido

jaunu vēl dinamiskāku un mūsdienīgāku izskatu. Tipisks SUV dizains ar uzsvaru
uz jauno off-road stilu. Un tas iedvesmo!





Tehnoloģijas,
lai padarītu jūsu dzīvi vieglāku

Papildus sākotnējam stilam Jaunais Dacia Sandero Stepway piedāvā
vairākas noderīga tehnoloģijas (pieejamas arī Jaunajā Dacia Sandero).
MEDIA NAV multimediju sistēma Evolution ar lielu 7-collu (18 cm)
skārienjutīgu ekrānu ietver sevī navigāciju, radiouztvērēju, USB ieeju un
ligzdu, Bluetooth®, kas ļauj klausīties mūziku straumēšanas režīmā.

Vadības pults novietota zem stūres rata, bet sistēmu papildina 4 skaņas
iekārtas. Iebūvēta atpakaļgaitas kamera, hill-start palīdzības sistēma, ar
pulss slēdzi regulējami sānu logi, ātruma ierobežotājs*... Jaunais Dacia
Sandero Stepway sasniegs katru vietu, sniedzot jums atbilstošu
komfortu.

* Atkarībā no versijas.





Komforts
visiem
Ar piecām pilna izmēra vietām Jaunais Dacia Sandero Stepway sniedz
komfortu visiem pasažieriem. Plašais salons pievērš īpašu acu uzmanību
detaļām: jauna hromēta dekoratīvo elementu apdare, jauna stūre, jauns
salona tapsējums, jauni ģeniāli mantu glabāšanas nodalījumi un papildus 12 V
ligzda priekš aizmugurējiem sēdekļiem. Jūs jūtaties labi tajā. Un tas liecina!





Pilsētas auto,
kam ir savs stils
Jaunais Dacia Sandero piesaista uzmanību ar pārskatīto dizainu. Jaunais Dacia
Sandero atšķirībā no savas Sandero Stepway SUV versijas ir stilīga,
mūsdienīga, pilsētas videi piemērota automašīna. Plūstošas līnijas, izteiksmīgsmūsdienīga, pilsētas videi piemērota automašīna. Plūstošas līnijas, izteiksmīgs
reljefs, jaunas hromētas restes, jauna, moderna virsbūves krāsa Brown Vision,
jauni priekšējie un aizmugurējie lukturi, jauni lietie diski un riteņu dekoratīvās
uzlikas piešķir automašīnai vēl dinamiskāku un mūsdienīgāku izskatu.
Pievilcīgs no pirmā acu uzmetiena!





Interjers
plašs un ērts 
Sēdieties pie stūres Dacia Sandero un izbaudiet jauno, plašo salonu: ar pieciem
pilnizmēra sēdekļiem un ietilpīgiem bagāžas nodalījumiem, vieniem no
lielākajiem savā segmentā. Automašīnas salons ir aprīkots ar daudziem
funkcionāliem risinājumiem: nolokāmi aizmugures sēdekļi, sadalīti proporcijās
1/3 - 2/3, kas dod jums iespēju izmantot palašināto bagāžas nodalījumu
apjomīgu mantu transportēšanai. Tāpat veikti uzlabojumi citos mantu
glabāšanas nodalījumos... Mēs domājām par visu, lai vienkāršotu jūsu ikdienas
dzīvi pie stūres. Jums ir priekšā ideāls pilsētas auto, kas ir gatavs pavadīt ar
jums katru dienu, piedāvājot optimālu komforta līmeni, neatkarīgi no tā vai to
jūs baudīsiet atsevišķi, vai kopā ar pasažieriem.



Pilna drošība jebkuros apstākļos
Jūsu drošība vienmēr ir mūsu prioritāte - Jaunais Dacia Sandero un Sandero Stepway ir aprīkots ar vairākām mūsdienīgām sistēmām, aktīvo un pasīvo
drošību. Pastiprināta virsbūve nodrošina lielisku aizsardzību tās lietotājiem. ABS sistēma savienojumā ar ārkārtējās bremzēšanas sistēmu, kā arī
stabilitātes kontroles sistēma (ESC), lai novērstu riepu izslīdi paātrinājumā (ASR), nodrošina efektīvu bremzēšanu un vislabāko automašīnas stabilitāti.
Turklāt auto ir aprīkots ar priekšējiem un sānu drošības spilveniem, bērnu drošības sistēmu ISOFIX aizmugures sānu sēdekļiem, kalnup braukšanas
uzsākšanas palīgsistēmu Start Assist un palīdzību automašīnas novietošanai stāvvietā. Jūs varat droši justies uz ceļa!

Aizmugures parkošanās sistēma*: brīdina vadītāju ar secīgiem skaņas signāliem,
tuvojoties šķēršļiem aiz automašīnas. Attiecībās vēl lieliskāks! 
*Atkarībā no versijas.

ESC: sistēma ļauj stabilizēt automašīnas saķeri trases pagriezienos, izmantojotES: sistēma ļauj stabilizēt automašīnas saķeri trases pagriezienos, izmantojot
atbilstošu bremzēšanas spēka sadales un motora apgriezienu kontroles sistēmu.



Assist Hill Start: sistēma atvieglo pilnīgi drošu un nesteidzīgu kalnup braukšanas
uzsākšanu.

Drošība: pastiprināta virsbūves konstrukcija, priekšējie un sānu drošības spilveni
automašīnas priekšpusē, bērnu sēdeklīšu sistēma Isofix aizmugures sānu sēdvietās.



Versija

Access 

Versija

Ambiance
APRĪKOJUMA

GALVENIE ELEMENTI

AMBIANCE = ACCESS +

• Priekšējie un aizmugurējie bamperi
virsvbūves krāsā

• 2 skaļruņi priekšā + 2 aizmugurē

• Bagāžas nodalījuma apgaismojums

• Centrālā durvju slēdzene ar 
tālvadības pulti

• Elektriski regulējami priekšējie sānu
logi

PAPILDUS APRĪKOJUMS

• Rezerves ritenis

• Metāliska

• Miglas lukturi

• Manuālais gaisa kondicionieris

• Comfort pakete (vadītāja drošības
jostas ar regulējamu augstumu, stūres

kolonna ar regulējamu augstumu,
regulējams vadītāja sēdekļa augstums)

• Dacia Plug & Radio: radio CD MP3,

Bluetooth, USB ieeja un ligzda,

tālvadības pults zem stūres rata

APRĪKOJUMA

GALVENIE ELEMENTI

• ABS + avārijas bremžu palīgsistēma + 

ESC + ASR
• Frontālie un sānu drošības spilveni

priekšējiem vietām

• Sānu spoguļu korpusi melnā krāsā
• 15 collu tērauda diski
• Priekšējie un aizmugurējie bamperi

melnā krāsā

• Ārējie durvju rokturi melnā krāsā

• Aizmugurējais sēdeklis nolokāms,

sadalās 1/3-2/3, ar 3 galvas balstiem

• Ārējie sānu spoguļi manuāli 
regulējami no iekšpuses

• Iekšējās durvju rokturi melnā krāsā

• Riepu spiediena kontrole

• ISOFIX sistēma aizmugures sānu
sēdekļos

Aizmugurējā loga apsilde / stikla
tīrītājs

• 12 V ligzda

PAPILDUS APRĪKOJUMS

• Rezerves ritenis

• Riepu remonta komplekts 

•



Versija

Laureate 
APRĪKOJUMA

GALVENIE ELEMENTI

LAUREATE = AMBIANCE +

• Ārējie durvju rokturi virsbūves krāsā • Ārējie at-

pakaļskata spoguļi ar virsbūves krāsā
• Vadītāja drošības jostas ar regulējamu augstumu • 

Iekšējie durvju rokturi hromēti
• Miglas lukturi
• Sānu spoguļi elektriski regulējami un apsildāmi

• Stūres kolonna ar regulējamu augstumu
• Vadītāja sēdeklis ar augstuma regulēšanu
• Manuālais gaisa kondicionieris
• Dacia Plug & Radio: radio CD MP3, Bluetooth, USB

ieeja un ligzda, ar tālvadības pulti zem stūres rata

PAPILDUS APRĪKOJUMS
• Vieglmetāla diski 15" modelis Chamade

• Metāliska krāsa

• Stūre ats un pārnesumu kloķis apvikts ar ādu*
• Ādas pakete (polsterējums: āda apvienojumā ar

ekoloģiskās ādas elementiem)
• Rezerves ritenis

• Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs

• Atpakaļgaitas kamera ar aizmugures parkošanās
sistēmu

• Aizmugurējā parkošanās sistēma

• Elektriski regulējami aizmugures sānu logi
• Elkoņa balsts

• Media Nav Evolution: 7" skārienjūtīgais ekrāns,
navigācija, stereo iekārta (ar CD), USB ieeja un ligzda,
straumēšana, Bluetooth®, tālvadības pults zem stūres
rata

• Austrumeiropas karte -paplašinātā versija (pieejama
ar Media NAV Evolution)

* Vērša āda.



Stepway

Laureate

Stepway

Outdoor

• Bayadere tērauda diski 16 collu tumši pelēkā metāla 
krāsā

• Aizmugures parkošanās sistēma
• Media Nav Evolution: 7 collu skārienekrāns ar navigāciju,   

  radio (Nav CD), USB un ieejas ligzda, audio straumēšana,                          

Bluetooth® tālvadības pults zem stūres rata

• Īpaša apdare ar izšuvumiem oranžā krāsā
• Vadības paneļa dekoratīvie elementi oranžā krāsā

PAPILDUS APRĪKOJUMS

• Rezerves ritenis 15 “  */ **

• Atpakaļgaitas kamera ar aizmugures parkošanās sensoriem

• Elektriski regulējami aizmugurējie logi
• Priekšējais elkoņbalsts
• Austrumeiropas karte - paplašināta versija (pieejama 

* “Rezerves ritenis” / “riteņu piedziņa 4x4” aizstāj “Riepu remonta 
komplekts”.

** Nav pieejams rūpnīcas versijai LPG.

GALVENIE ELEMENTI

• Divu krāsu priekšējie un aizmugurējie bamperi

• Ārējie durvju rokturi melnā krāsā

• Tērauda diski 16" modelis Bayadere

bampers virsbūves krāsā

• Stūres rats un pārnesumu kloķis apvilkts ar ādu

• Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs

STEPWAY LAUREATE = 
LAUREATE + PAPILDUS APRĪKOJUMS

• Metāliska krāsa

• Rezerves ritenis

sistēmu
• Aizmugures parkošanās sistēma

• Media Nav Evolution:
7" skāienjūtīgais ekrāns ar navigāciju, audio sistēma
(ar CD), USB ieeja un ligzda, audio straumēšana,
Bluetooth®, tālvadības pults zem stūres rata

• Austrumeiropas - paplašinātā versija (pieejama ar

Media NAV Evolution)

* Vērša āda.

GALVENIE ELEMENTI

STEPWAY OUTDOOR = 
LAUREATE +

APRĪKOJUMA

APRĪKOJUMA

Me dia Nav Evolution)

durvīm, palielināts klīrenss, priekšējais, aizmugures
jumta sliedes (melns / matēts hroms), Stepway uzlīmes uz

 • Look Stepway pakete: priekšējais un aizmugurējais
šasijas aizsargs ar matēta hroma krāsā, divu krāsu

• Elektriskie regulējami aizmugures sānu logi

apvienojumā ar ekoloģiskās ādas elementiem
• Ādas pakete (polsterējums: āda

• Atpakaļgaitas kamera ar aizmugures parkošanās



VIEGLMETALA DISKI  UZLIKAS 15” POPSTER**UZLIKAS 15” GROOMY**
15” CHAMADE***

Diski 16" BAYADERE UN UZLIKAS
-

DEKORATĪVĀS UZLIKAS UN RITEŅU DISKI

METĀLISKĀS KRĀSAS NEMETĀLISKĀS KRĀSAS

TUMŠA METĀLA KRĀSĀ ****

* Pieejamas tikai Stepway versijai.
** Nav pieejami Stepway versijai.

*** Pieejami tikai Laureate versijai.

PĒRĻU MELNA (676) PLATĪNA PELĒKA (D69) UGUNS SARKANA (B76) TURMALĪNA BRŪNA (CNG)

KOSMOSZILA (RPR) KOMĒTAS PELĒKA (KNA) AZURĪTZILA (RPL) * ŪDELES BRŪNA (CNM)

ALPU BALTA (369) TUMŠI ZILA (D42) **ĪSLANDES PELĒKA (KPV) ****

ORANŽA OKRE (EPR) ****

**** PieejamI tikai Stepway Outdoor versijai.
Diski 16" BAYADERE *
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1. RITEŅI UN SPORT PAKETE

Izteic savu personību un izvēlēties Runway riteņu
diskus un Sport paketi, lai jūsu auto iegūtu vēl
modernāku un dinamiskāku Izskatu.

2. SĀNU AIZSARGI

3. DUBĻU SARGI PRIEKŠĀ UN AIZMUGURĒ

Ideāli pielāgoti transportlīdzekļa siluetam. Tie palīdz
aizsargāt virsbūvi pret dubļu šļakatām un grants
daļiņām. 

4. DURVJU LOGU DEFLEKTORI

Pēc loga atvēršanas deflektori ļaut salonā notikt
dabiskai gaisa apmaiņai, vienlaicīgi aizsargājot to no
lietus.

5. AUTO PARKOŠANĀS PALĪDZĪBA PRIEKŠĀ UN 
AIZMUGURĒ

Šī modernā sensoru, ko var uzstādīt transportlīdzeķļa
priekšējā un aizmugurējā daļā, lai varētu doši
stāvvietā novietot savu Sandero.

6. DROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJA

Trauksmes signaližācija saderīga ar Sandeo
elektronisko borta sistēmu, aizsargā to no
nesankcionētas iekļūšanas automašīnā, kā arī detektē
kustības salonā. 

7. GUMIJAS GRĪDAS PAKLĀJI

Gumijas grīdas paklāji ir pilnīgi pielāgoti jūsu Sandero.
Tiem ir vienkārša uzturēšana un tie ir ļoti izturīgi,
reizē sniedzot optimāla aizsardzību pret sniegu un
dubļiem.

8. TEKSTILA GRĪDAS PAKLĀJI

Tekstila grīdas paklāji perfekti jūsu auto salonam,
vienlaikus garantējot augstākā līmeņa kvalitāti unvienlaikus garantējot augstākā līmeņa kvalitāti un
drošību.

Uzstādiet estētiskos sānu aizsardzības paneļus un
aizsargājiet savu Sandero pret biežajiem ikdienas
nobrāzumiem.

9. ELKOŅU BALSTS

Paaugstiniet komforta līmeni, iegūstot tajā pašā laikā
papildu uzglabāšanas nodalījuma telpu, uz kuru jūs
varat ievietot nelielas personīgās mantas. Lielākām
ērtībām ir iespēja elkoņu balstu regulēt pēc vajadzīgā
augstuma.

AKSESUĀRI
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10. SALOKĀMAIS BAGĀŽAS NODALĪJUMA
PĀRKLĀJS EASYFLEX
Tas nepieciešams, lai aizsargātu jūsu Sandero
bagāžas nodalījumu. Pāklājs ļauj pārvadāt lielus un
netīrus priekšmetus. Viegla montāža un demontāža.
.Jūs varat to viegli ievietot aiz aizmugurējiem
sēdekļi,em bagāžas nodalījumā un tas aptvers visu tā
virsmu.

11. HORIZONTĀLAIS BAGĀŽAS TĪKLS
Piespiež bagāžu pie grīdas un nepieļauj tās kustību
brauciena laikā.

12. BAGĀŽAS NODALĪJUMA PAKLĀJS AR

UZLOCĪTĀM MALĀM

Ieliekamais paklājs aizsargā rūpnīcas mīksto
tapsējumu bagāžas nodalījumā. Tas perfekti
pielāgojas tā ģeometrijai. Ļoti praktisks: tas ir viegli
tīrāms, pateicoties daļēji cietai materiāla struktūrai un
paaugstinātām malām. Aizsargaprīkojums papildina
jūsu Sandero stilu un pasargā bagāžas nodalījumu no
straujas nolietošanās.

13. STARPSIENA BAGĀŽAS IEROBEŽOŠANAI
Pārvietojamā starpsiena palīdzēs jums uzturēt
kārtību un turēt ceļojuma laikā bagāžas mantas
noteiktā vietā. To ir viegli uzstādīt un to var pielāgot
dažādu izmēru objektiem
14. VILCES ĀĶIS NOŅEMAMS BEZ
INSTRUMENTIEM
Lai vilktu piekabes, platformu piekabes, treileri vai
pievienotu velosipēdu statīvu savam auto
izmantojams viegli montējamais vilces āķis. Āķa galu
dažās sekundēs bez instrumentiem var demontēt,
tādējādi saglabāsies jūsu auto nevainojamais
estētiskais izskats.

15. JUMTA ŠĶĒRSSTIEŅI

Tērauda jumta šķērsstieņi saskaņoti ar Sandero stilu
nodrošina slēpju plaukta vai velosipēdu statīva
montāžu.
16. JUMTA KASTE
Šo eleganto jumta kasti var uzstādīt dažu minūšu
laikā uz jumta šķērsstieņiem, nodrošinot papildu
kravas telpu mantu transportēšanai.
17. VELOSIPĒDU STATĪVS COACH UZ
PIEKABES ĀĶA
Ideāls risinājums drošai velosipēdu transportēšanai
ģimenei nedēļas nogales ceļojumā! Salokāms un
noliecams, lai viegli piekļūtu bagāžniekam pat ar
uzstādītiem velosipēdiem.



 

  

STANDARTA IEKĀRTAS UN PAPILDU APRĪKOJUMS

ACCEES AMBIANCE LAUREATE
STEPWAY
LAUREATE

STEPWAY
OUTDOOR

ĀRĒJAIS IZSKATS

Priekšējais un aizmugurējais bamperis melni virsbūves krāsā virsbūves krāsā
2-toņu (melns / 

virsbūves krāsā)

2-toņu (melns / 

virsbūves krāsā)

Ārējie durvju rokturi melni melni virsbūves krāsā melni melni

Korpuss sānu spoguļiem melni melni virsbūves krāsā virsbūves krāsā virsbūves krāsā

Tērauda diski 15" ● ● ●   

Tērauda diski 16" dizains BAYADER    ● -

Tērauda diski 16" dizains BAYADER pelēkā 
krāsā - - -

- ●

Vieglmetāla diski 15˝ dizains CHAMADE   o   

 LOOK Stepway pakete: priekšējie un 
aizmugurējie virsbūves aizsargi matēta hroma 
krāsā, div-toņu jumta stieņi (melns / matēts 
hroma), Stepway logo uz durvīm, melnas uzlikas 
riteņu arkām, palielināts klīrenss

   ● ●

Metāliska krāsa  o o o o

INTERJERS

Standarta stūres rats un pārnesumu pārslēgs 
(bez ādas pārklājuma)

● ● ● 0 0

Stūres rats un pārnesumu pārslēgs pārklāti ar 
ādu

  o ● ●

Interjera durvju rokturi melni melni hroma krāsā hroma krāsā hroma krāsā

Aizmugurējā sēdekļa ar atzveltnes nolocīšana, 
1/3 - 2/3 dalījums, 3 galvas balsti

● ● ● ● ●

Ādas pakete (polsterējums apvienojumā ar eko 
ādas elementiem)

  o o o

DROŠĪBA

ABS ar avārijas bremzēšanas palīgasistentu ● ● ● ● ●

Vilces kontroles sistēma ESP ar ASR ● ● ● ● ●

Riepu spiediena kontroles sistēma ● ● ● ● ●

Vadītāja un pasažiera gaisa spilveni ● ● ● ● ●

Sānu drošības spilveni priekšā, kas aizsargā 
galvu un krūtis

● ● ● ● ●

Priekšējo sēdekļu drošības jostas ● ●   

Vadītāja drošības josta ar regulējamu augstumu  P ● ● ●

Isofix sistēma aizmugurējiem sānu sēdekļiem ● ● ● ● ●

Riepu remonta komplekts ● ● ● ● ●

Rezerves ritenis 15" (izņemot LPG versijām) o o o o o

VADĪŠANA

Tahometrs ● ● ● ● ●

Stūres pastiprinātājs ● ● ● ● ●

Signalizācija, ja durvis nav aizvērtas ● ● ● ● ●

Signalizācija, ja nav aizsprādzētas drošības 
josta vadītājam un priekšējam pasažierim

● ● ● ● ●

Kruīza kontrole / ātruma ierobežotājs   o ● ●

Aizmugures parkošanās sistēma - - o o ●

Atpakaļgaitas kamera ar aizmugurējo 
parkošanās sistēmu

  o o o

Miglas lukturi  ● ● ● ●

Aizmugures logi apsildāmi / aizmugurējā stikla 
tīrītājs

● ● ● ● ●

Ārējie sānu spoguļi manuāli regulējami ● ●   

Ārējie sānu spoguļi elektriski regulējami un 
apsildāmi

  ● ● ●

KOMFORTS

Centrālā atslēga durvju attālināti kontrolējama 
ar radioviļņiem

 ● ● ● ●

Elektriski regulējami priekšējie logi  ● ● ● ●

Elektriski regulējami aizmugures logi   o - o

Priekšējais elkoņbalsts - - o - o

Ligzda 12 V ● ● ● ● ●

Stūres statnis ar regulējamu augstumu  P ● ● ●

Vadītāja sēdeklis ar augstuma regulēšanu  P ● ● ●

Apsilde un ventilācija ar 4 ātrumu gaisa plūsmu ● ● ● ● ●

Manuālais gaisa kondicionieris  o ● ● ●

COMFORT pakete: vadītāja drošības jostas ar 
augstuma regulēšanu, stūres statnis ar 
regulējamu augstumu, vadītāja sēdeklis ar 
augstuma regulēšanu

 o ● ● ●

Bagāžas nodalījuma apgaismojums  ● ● ● ●

MULTIMEDIJI

Dacia Plug & Radio: radio CD MP3, Bluetooth®, 
USB un ligzda radio panelī, radio tālvadības 
pults pie stūres

 ● ● ● -

2 skaļruņi priekšā + 2 aizmugurē  ● ● ● ●

Media Nav Evolution: 7 "skārienekrāns ar 
navigāciju, radio komplekts (bez CD), USB un 
ligzda, audio straumēšana, Bluetooth®, radio 
tālvadības pults pie stūres

  o o ●

Austrumeiropas karte - paplašinātā versija 
(pieejama ar MEDIA NAV Evolution)

  o o o

● = standarta;  P = paketes elements;  o= pasūtama; - = nav pieejams.    

Dažiem variantiem nepieciešams papildu aprīkojums vai tie ir savstarpēji izslēdzoši. Sīkāka informācija pie oficiālajiem 
Dacia dīleriem.

REDZAMĪBA

STEPWAY
LAUREATE

STEPWAY
OUTDOORACCEES AMBIANCE LAUREATE



Sandero / Sandero Stepway SCe 75 TCe 90 S&S TCe 90 S&S Easy-R TCe 90 S&S GPL dCi 75 S&S dCi 90 S&S
Sandero Sandero Stepway Sandero Stepway Sandero Stepway Sandero Sandero Stepway

Degviela benzīns benzīns benzīns benzīns/ LPG dīzeļdegviela dīzeļdegviela
P ā r n e s u m k ā r b a s  t i p s meh. , 5- pārn. aut. meh., 5-pārn. meh .

 5- pārn. meh., 5- pārn. meh .

, 5- pārn.
Emisijas standarts Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6b Euro 6b
Dzinēja tilpums (cm3) 998 898 898 898 1461 1461
Cilindra diametrs× virzuļa gājiens(mm) 71,0 × 84,0 72,2 × 73,1 72,2 × 73,1 72,2 × 73,1 76 × 80,5 76 × 80,5
Cilindru skaits 3 3 3 3 4 4
Kompresijas pakāpe 11,0 9,5 9,5 9,5 15,5 15,5
Vārstu skaits 12 12 12 12 8 8

imālā jauda ZS 54 (73) 66 (90) 66 (90)
benzīna: 66 (90)

LPG: 66 55 (75) 66 (90)

Apgriezieni pie maksimālās jaudas  (apgriez./min .) 6300 5000 5000 5000 4000 4000

Maksimālais griezes moments  (Nm) 97 140 140 benzīna : 140
LPG: 140 200 220

Apgriezieni pie maksimālā griezes momenta (apgriez./min. ) 3500 2250 2250 2250 1750 1750
D e g v i e l a s   i e s m i d z i n ā š a n a s   v e i d s            tiešā daudzpunktu tiešā daudzpunktu tiešā daudzpunktu btiešā daudzpunktu tiešā Common Rail tiešā Common Rail
Gaisa padeve atmosfēriska turbopūte turbopūte turbopūte turbopūte turbopūte

Pārnesumu skaits uz priekšu 5 5 5 5 5 5
Ātrums  (km/h) pie 1000 apgr./min.  ar 1. pārnesumu: 6,36 6,78 6,88 6,50 6,61 6,78 6,88 9,63 9,63 8,69
Ar 2. pārnesumu 11,58 12,91 13,11 10,30 10,47 12,91 13,11 18,34 18,34 16,56
Ar 3. pārnesumu 17,02 20,48 20,80 15,75 16,00 20,48 20,80 29,10 29,10 26,27
Ar 4. pārnesumu 23,03 27,96 28,40 23,85 24,23 27,96 28,40 39,73 39,73 35,88
Ar 5. pārnesumu 29,83 38,29 38,89 34,96 35,51 38,29 38,89 54,41 54,41 49,13

Stūres pastiprinātājs standartā (hidraulisks ar elektrisko sūkni)
Min. apgriešanās apļa diametrs riteņiem(m) 10,68 10,68 10,5 10,68 10,82 10,68 10,82 10,68 10,68 10,5
Stūres rata apgriezienu skaits no atdures līdz atdurei 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Priekšējā / aizmugurējā piekare Makfēr sona tipa ar zemiem šķērstieņiem / H veida  profila ass ar programmētu izlieci un  spirālatsperēm

Standarta riteņi
Standarta riteņi

6J15 6J15 6J16 6J15 6J16 6J15 6J16 6J15 6J15 6J16
Standarta riepas 185/65 R15 185/65 R15 205/55 R16 185/65 R15 205/55 R16 185/65 R15 205/55 R16 185/65 R15 185/65 R15 205/55 R16

ABS / avārijas bremžu palīgmehānisms standartā
ESC / ASR standartā
Priekšā: ventilējami diski (TW) diametrs (mm) / biezums (mm) (TW) 258 / 22
Aizmugurē : trumuļu bremzes (B) / diametrs (collās) (B) / 8

Maksimālais ātrums(km/h) 158 175 168 175 168 175 168 164 173 167
No 0 līdz 100 km/h (s) 14"70 11“10 11“10 11“00 11“00 11“30 11“30 14“60 11“90 11“70

) nr .  566/2011)

120 109 115 110 114 109 (ar benz.)
98 ( ar LPG)

115 (ar benz.)
103 (ar LPG) 90 90 98

Pilsētas ciklā (l/100 km) 6,6 5,8 5,8 5,7 5,7
5,8 (ar benz.)
7,6 (ar LPG)

5,8 (ar benz.)
7,7 (ar LPG) 3,7 3,7 3,8

Ārpilsētas ciklā (l/100 km) 4,6 4,3 4,7 4,5 4,7 4,3 (ar benz.)
5,4 (ar LPG)

4,7 (ar benz.)
5,8 (ar LPG) 3,4 3,4 3,8

Kombinētā ciklā (l/100 km) 5,4 4,9 5,1 4,9 5,1
4,9 (ar benz.)
6,2 (ar LPG)

5,1  (ar benz.)
6,5 (ar LPG) 3,5 3,5 3,8

Degvielas tvertne (l) 50 50 50 50 (32 LPG) 50 50

Pašmasa (bez opcjām un vadītāja) 969 980 1040 980 1047 1063 1090 1085 1085 1090
Pašmasa uz priekšējās / aizmugurējās ass 578 / 391 603 / 377 634 / 406 603 / 377 639 / 408 624 / 439 636 / 454 693 / 392 689 / 396 691 / 399
Pilna masa (DMC) 1490 1515 1550 1515 1535 1550 1570 1652 1595 1600
Kravnesība* 521 535 510 535 488 487 480 567 510 510
Maksimālā masa piekabei ar / bez  darba bremzēm 790 / 520 780 / 525 790 / - 790 / 525 790 / - 790 / 565 790 / - 760 / 580 760 / 580 790 / -
* Podana ładowność dotyczy minimalnego poziomu wyposażenia.
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.
Masa własna pojazdu i podana ładowność dotyczą wersji podstawowej bez opcji i mogą się różnić w zależności od specyfikacji auta. 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.

CO2 izmeši (g/km)

meh. , 5- pārn.

DZINĒJI

Pārnesumkārba

Stūres iekārta

Riteņi un riepas

Piekare

Bremžu sistēma

Veiktspēja

CO2 izmeši un degvielas patēriņš - Regulas (EK) nr. 715/2007 un (ES

Tilpumi

Masa (kg)

Maks kW ( )



VERSIJA SANDERO
Bagā  nieka tilpumsž (pēc  normām (dm ) ISO 3832 )3  
Konfigurācija 5-vietas 320
Konfigurācija 2- vietas (nolastas otrās rindas sēdekļu atzveltnes) 1200

IZMĒRI (mm)
A Garenbāze 2589
B Kopējais garums 4069
C Priekšējā pārkare 827
D Aizmugures pārkare 653
E Priekšējā šķērsbāze 1496
F Aizmugures šķ  rsbāzeē  1486
G Klīrenss (ar 5 pasażieriem) 132
H Augstums bez kravas 1519
H1 Baga nieka sliekšņa augstumsž  761
H2 Aizmugures atveres augstums 622
H3 Augstums ar atvērtu bagažnieka vāku 2003
H4 Augstums no grīdas līdz bagažnieka plauktam 469
J1 Salona platums elkoņu augstumā priekšā 1387
J2 Salona platums elkoņu augstumā aizmugurē 1393
K Ceļgalu rādiuss 144
L1/L2 Platums ar / bez sānu spoguļiem 1733 / 1994
L3 Platums starp riteņu arkām 1005
M1 Augstums no sēdekļa līdz griestiem 14° leņķī  priekšā 900
M2 Augstums no sēdekļa līdz griestiem 14° leņķī aizmugurē 881
O1 Salona platums plecu augstumā priekšā 1415
O2 Salona platums plecu augstumā aizmugurē 1432
Y1 Kravas garums līdz aizmurējam sēdeklim 756

SANDERO STEPWAY

320
1200

2589
4089
846
654

1489
1492
173

1555 / 1615
793
622

2035
469

1387
1393
144

1761 / 1994
1005
900
881

1415
1432
756

SANDERO IZMĒRI

SANDERO STEPWAY IZMĒRI
VERSIJA

IZMĒRI (mm)
A Garenbāze 
B  
C Priekšējā pārkare
D Aizmugures pārkare 
E Priekšējā šķērsbāze
F Aizmugures šķ  rsbāzeē  
G Klīrenss (ar 5 pasażieriem) 
H Augstums bez kravas/ ar jumta slied  m 
H1 Baga nieka sliekšņa augstumsž  
H2 Aizmugures atveres augstums 
H3 Augstums ar atvērtu bagažnieka vāku
H4 Augstums no grīdas līdz bagažnieka plauktam 
J1 Salona platums elkoņu augstumā priekšā 
J2 Salona platums elkoņu augstumā aizmugurē 
K Ceļgalu rādiuss 
L1/L2 Platums ar / bez sānu spoguļiem
L3 Platums starp riteņu arkām
M1 Augstums no sēdekļa līdz griestiem 14° leņķī  priekšā
M2 Augstums no sēdekļa līdz griestiem 14° leņķī aizmugurē
O1 Salona platums plecu augstumā priekšā
O2 Salona platums plecu augstumā aizmugurē 
Y1 Kravas garums līdz aizmurējam sēdeklim

Kopējais garums

ē

Bagā  nieka tilpumsž (pēc  normām (dm ) ISO 3832 )3  
Konfigurācija 5-vietas 
Konfigurācija 2- vietas (nolastas otrās rindas sēdekļu atzveltnes) 



Dacia

Dacia automašīnu dizains vienmēr veidots pēc tās pašas

formulas: modeļi ir ar atšķirīgu stilu, bet bez lielīšanās -ar

viss drošākām tehnoloģijām un par pieejamām cenām.

Tikai desmit gadus mēs mainījām spēku samēru un

veicām revolūciju automobiļu tirgū. Neticami? Ne gluži.

Kas slēpjas mūsu noslēpumos? Tā ir ideāli kombinēta
vienkāršība, caurskatamība un labas cenas. No modeļa

atlases cenu pakalpojumam - Dacia viss ir skaidrs un

acīmredzams. Ņemot to vērā, Dacia dod Jums pārliecību,

lai izdarītu pareizo izvēli. Tā ir ideāla iespēja, iegādāties
automašīnu ar augstu kvalitāti, uzticamību un oriģinālu

dizainu, kā arī ar augstu komfortu un - pats svarīgākais -

par taisnīgu cenu. Mēs esam pārliecināti, ka jaunā

automašīna pilnībā atbildīs jūsu vajadzībām un vēlmēm.

Un beidzot - par Dacia jums nav nepieciešams atdot

visu iekrāto naudu jaunas automašīnas iegādei. Jūs varat

iegādāties Dacia un tajā pašā laikā jums paliks iespēja

doties brīvdienu ceļojumos vai piepildīt bērnu sapņus par

jaunu sporta inventāru, vai vienkārši ietaupīto naudu
noguldīt. Ar Dacia jūs varat iet, kur vien vēlaties, un darīt,

ko vien vēlaties.

Ikdienā, ceļojumos
vienmēr ar jums - tā ir Dacia!



Jaunais Dacia  
Sandero un Sandero Stepway
Tā joprojām ir vienīgā izvēle jūsu jaunajam stilam!





Fo
t.:

 

www.dacialatvija.lv

Esam darījuši visu, lai bukletā būtu ietverta visjaunākā un visprecīzākā informācija, kas balstīta uz atkārtotām prototipu pārbaudēm. Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī precizēt automašīnu tehniskos datus, jo DACIA nepārtraukti uzlabo savus ražojumus. DACIA pārstāvji tiek nekavējoties informēti par jebkādām šādām pārmaiņām. Automašīnu versijas 
var nedaudz atšķirties atkarībā no reģiona, t. i., kāds konkrēts aprīkojums var nebūt pieejams noteiktā vietā (standarta vai papildu aprīkojuma piedāvājumā). Lielākajā daļā attēlu atspoguļotas Eiropas tirgum izgatavotās automašīnas. Lūdzam sazināties ar tuvāko DACIA pilnvaroto partneri, lai iegūtu visjaunāko informāciju. Tipogrāfiski iespiestie attēli 5GADU

*Par 5 gadu garantijas nosacījumiem interesēties pie tirdzniecības pārstāvjiem.

www.musamotors 20.01.2017

Uzzini vairāk > www.dacialatvija.lv

http://www.dacialatvija.lv/sandero.html



