
Ny Dacia 
Sandero & Sandero Stepway





Ny Dacia
Sandero & Sandero Stepway… 
Moderne, dynamisk og komfortabel
Der er stil over kørslen...





Vov dig ud i 
offroad-looket
Fra første blik viser den nye Dacia Sandero Stepway tydeligt sin særegne karakter. 

En ny og mere markant forkromet kølergrill, nydesignede linjer med ændrede for- og 

baglygter, som indeholder den nye Dacia-lyssignatur. På designsiden forstærker 

dens SUV-look endnu mere dens kraftfulde udtryk... Og på en måde, der kan ses!





Teknologier  
som gør tilværelsen 
enklere
Udover designet giver den nye Dacia Sandero Stepway dig flere nyttige teknologier. 

Multimediesystem Media Nav Evolution, integreret bakkamera*, hill holder, el-ruder med 

singletouch-funktion, fartpilot/-begrænser… Den nye Dacia Sandero Stepway tager dig 

med overalt og passer på dig. 

*Ekstraudstyr





Komfort, der kan 
deles med andre
Med sine 5 reelle pladser i kabinen tilbyder den nye Dacia Sandero Stepway en 

komfort, man kan være flere om at nyde. I dens indbydende og rummelige kabine 

kan du nyde alle de lækre detaljer: Nye kromafslutninger, nyt rat, nyt indtræk, nye 

smarte opbevaringsrum, nyt 12 V-stik bag... Du kan føle dig godt tilpas!





Bil med stil
Lad dig forføre af den nye Dacia Sanderos opdaterede design. 

Med det nye forkromede kølergitter og de store for- og 

baglygter, der er nydesignet, så der er plads til den nye  

Dacia-lyssignatur, får den et endnu mere dynamisk og 

moderne look. Du forføres fra første blik.





Sæt dig til rette, og nyd den nye rummelige kabine: 5 dejlige pladser og et 

stort bagagerum. En kabine med en lang række funktionaliteter: nedfældeligt 

bagsæde, nye opbevaringsrum til hele familien... Vi har tænkt på alt for at 

forenkle din hverdag. Uanset om du kører alene eller samme med andre, så har 

du her den ideelle bybil, der er parat til at følge dig hver eneste dag og give dig 

en optimal komfort.

En rummelig og  
komfortabel kabine



Sikkerhedsudstyr, der sikrer dig

Fordi din sikkerhed altid prioriteres højt, er den nye Dacia Sandero udstyret med aktivt og passivt sikkerhedsudstyr, der ikke går på kompromis. En forstærket 

karrosseristruktur beskytter passagererne. De mange elektroniske sikkerhedssystemer - de blokeringsfrie bremser (ABS) tilkoblet nødbremseassistenten (AFU)  

og elektronisk stabilitetssystem (ESC) tilkoblet antispinsystemet (ASR) - garanterer en effektiv bremsning og en øget stabilitet for bilen.

Derudover er der front- og sideairbags foran, Isofix-system til børnesæder placeret på bagsædets yderpladser, hill holder og parkeringssensor bag*... Du kan begive dig af 

sted med ro i sindet!

Parkeringssensor bag*: Advarer føreren om forhindringer bag bilen ved at udsende 
en række “bip“. Og for endnu mere komfort og sikkerhed kan du tilkøbe bakkamera*.

ESC :Gør det muligt at stabilisere bilens retning, hvis der mistes vejgreb i kurver, ved at 
påvirke bremsekraftfordelingen og motorens omdrejningshastighed. 

* Ekstraudstyr



Hill holder: Dette system hjælper dig med at starte på en skrånende vej i fuld 
sikkerhed og uden hastværk.

Beskyttelse: Forstærket karrosseri, front-og sideairbags foran, Isofix-beslag til de 
yderste bagsædepladser. 





Version

Base 

 12V-stik for og bag
 15” stålfælge (185/65 R15) med 
hjulkapsel «Groomy»
 Airbag i førersiden
 Airbag i passagersiden med mulighed for 
deaktivering
 Bagagerumslys
 Blokeringsfrie bremser (ABS) + 
nødbremseforstærker (AFU)
 Dækreparationssæt
 Dæktryksmåler
 Dørhåndtag i sort, indvendig og udvendig

 Dyseindfatning i pianosort
 ECO køreprogram med aktiveringsknap
 ESC (Elektronisk stabilitetskontrol) med 
ASR (antispin)
 Forlygter med lyssignatur, kørelys med 
LED
 Gearskifteindikator
 Hill Start Assist
 Indfarvede kofangere
 Indfatning midterkonsol i sort
 Indfatning om instrumenter i 
instrumentpanelet i satinkrom
 ISO-fixbeslag på yderste siddepladser, 
2. sæderække

 Kølergrill med kromliste
 Manuelt rudeoptræk for og bag
 Motorvejsblink
 Nedfældeligt splitbagsæde (1/3-2/3)
 Rat i titansort og satinkrom
 Selealarm for (2 stk)
 Sideairbags i forsæderne, der beskytter 
hoved og ryg
 Servostyring
 Sidespejle i sort, manuelt justerbare
 Stofindtræk ‘Base’
 Tagrails i sort

Ekstraudstyr
 Reservehjul (erstatter 
dækreparationssæt)

Version

Ambiance

VIGTIGSTE UDSTYR AMBIANCE = 

BASE +

VIGTIGSTE UDSTYR BASE

 Automatisk låsning af døre under 
kørsel
 Bagagerumslys
 Dacia Plug & Radio med CD-afspiller, 
MP3, AUX+USB-stik, Bluetooth® og 
ratbetjening
 El-ruder for med antiklem-funktion i 
førerside
 Fjernbetjent centrallås
 Let-tonede ruder
 Sidebeskyttelse på døre udvendigt 
i sort
 Tågeforlygter
 Varme i forsæder
 Ventilationsanlæg med 4 hastigheder 
og recirkulation

Ekstraudstyr
 Bagagerumsdækken
 Europakort til Media Nav Evolution 
(indeholder ikke kort over Frankrig, 
Monaco, Spanien, Portugal, Andorra 
og Gibraltar - kan tilkøbes, venligst 
kontakt din forhandler)
 Hastighedsbegrænser og cruise 
control
 Manuel aircondition
 Media Nav Evolution inkl. kort over 
Skandinavien samt DAB+ radio m. 
MP3, USB, Bluetooth og AUX + AHA-
interface via AHA-app
 Metallak

 Komfort-pakke: Højdejusterbart 
førersæde, rat og sikkerhedsseler for
 Reservehjul (erstatter 
dækreparationssæt)



Version

Stepway
VIGTIGSTE UDSTYR 

STEPWAY  = AMBIANCE +

 Dørhåndtag i mat krom, indvendig
 Dørhåndtag i sort, udvendig
 Dyseindfatning i satinkrom
 El-sidespejle med varme i mørkegrå metallak
 Forkromet udstødningsrør
 Gearknop i læder* og plakette i satinkrom
 Hastighedsbegrænser og cruise control
 Højdejusterbart førersæde og rat samt højdejusterbare 
og sikkerhedsseler for
 Holdegreb til bagsædepassagerer
 Kølergitterribber i mat krom finish
 Kølergrill Stepway med krom
 Kørecomputer med 7 funktioner
 Langsgående tagrails i sort og mørkegrå metallak
 Lys i handskerum
 Manuel aircondition
 Media Nav EVOLUTION inkl. kort over Skandinavien 
samt DAB+ radio m. MP3, USB, Bluetooth og AUX + 
AHA-interface via AHA-app.
 Opbevaringslomme i net i siden på midterkonsol ved 
passagersædet
 Parkeringssensor bag
 Rat i ‘Soft-feel’ kunstlæder med Stepway-emblem
 Skærmforøgere i sort
 Stofindtræk ‘Stepway’ med Stepway-emblem
 Telefonlomme på passagerforsæde
 Tofarvede kofangere for og bag

Ekstraudstyr
 Reservehjul (erstatter dækreparationssæt)
 Metallak
 Læder-/kunstlæderindtræk**
 Parkeringssensor bag med bakkamera
 Midterarmlæn
 El-ruder bag
 Europakort til Media Nav EVOLUTION (indeholder 
ikke kort over Frankrig, Monaco, Spanien, Portugal, 
Andorra og Gibraltar - kan tilkøbes, venligst kontakt din 
forhandler) 

*Okselæder.
**Indtræk i læder (okselæder) på sædernes og ryglænenes 
midterstykke og kunstlæder på øvrige sædeflader.



HVID GLACIER (369)

ALMINDELIG LAKMETALLAK

BLÅ NAVY (D42)

HJULKAPSLER & FÆLGE

15" STÅLFÆLGE (185/65 R15) 
MED HJULKAPSEL "GROOMY"

16" FLEX STÅLFÆLGE (205/55 R16)  
I MØRKEGRÅ METALLAK MED 
HJULKAPSLER ‘BAYADERE’

BLÅ COSMOS (RPR)*

SORT NACRÉ (676)* GRÅ PLATINE (D69)* RØD DE FEU (B76)* BRUN TOURMALINE (CNG)*

GRÅ COMÈTE (KNA)* BLÅ AZURITE (RPL)* BRUN VISON (CNM)*

*Ekstraudstyr afhængigt af version



TILBEHØR 1. FÆLGE OG SPORT-PAKKE.  
Understreg din personlighed med Runway-fælge 
og sport-pakke. For et moderne og udpræget 
dynamisk look!

2. SIDEBESKYTTELSESLISTER.
Beskyt din Sandero mod de små buler, 
der opstår i dagligdagen, med disse fl otte 
sidebeskyttelseslister.

3. STÆNKLAPPER FORAN OG BAGPÅ. 
Stænklapperne, der er designet, så de følger bilens 
linje, beskytter eff ektivt karrosseriet mod sprøjt af 
mudder og småsten.

4. VINDDEFLEKTORER FORAN.  
Med åbne vinduer gør de forreste vinddefl ektorer 
det muligt at opnå en naturlig udluftning af din bils 
kabine og beskytter den mod regn.

5. PARKERINGSHJÆLP FOR OG BAG.
Dette system letter manøvrerne, så du kan parkere 
din bil hurtigt og i fuld sikkerhed.

6. ALARM. 
Denne alarm er kompatibel med det elektroniske 
system i din Sandero og registrerer alle forsøg på 
indbrud samt bevægelserne i kabinen.

7. GUMMIMÅTTER. 
Gummimåtterne tilpasser sig
perfekt til din Sandero. De er nemme at 
vedligeholde og meget stærke. Samtidig yder de 
en optimal beskyttelse mod sne og snavs f.eks.

8. STOFMÅTTER.  
Kabinemåtterne af stof, der fremstilles «efter mål», 
integreres harmonisk i din kabine og sikrer et højt 
kvalitets- og sikkerhedsniveau.

9. ARMLÆN.  
Du forbedrer din komfort under rejsen og udnytter 
samtidig den ekstra opbevaringsplads, hvor du kan 
placere dine små personlige ting. Det kan ligeledes 
indstilles i højden, så kørslen bliver endnu mere 
komfortabel.
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10. FLEKSIBEL BAGAGERUMSBESKYTTELSE. 
EASYFLEX.  
Uundværlig til beskyttelse af din bils bagagerum 
og til transport af store og snavsede genstande! 
Den er helt enkel at folde sammen og folde ud ved 
at tilpasse sig bagsædernes position. Når den er 
helt foldet ud, dækker den hele lastområdet.

11. OPBEVARINGSNET.  
Bagagerumsnettet holder det, du transporterer i
bagagerummet ordentligt på plads. Det sættes
fast med de befæstelser, der i forvejen er i bilen.
LB004 

12. BAGAGERUMSMÅTTE. 
En stærk og vandtæt måtte, som beskytter
bagagerummet, når du transporterer ting, som
let kan snavse det til. Den er let at tage ud og er
perfekt tilpasset efter bagagerummets form.
MA011 

13. UDTAGELIG BAGAGERUMSBAKKE. 
Opdel din bils bagagerum for at organisere det 
bedre og holde tingene på plads, når du kører. 
Bakken er nem at installere, den kan flyttes og 
tilpasses genstande i forskellige størrelser.

14. ANHÆNGERTRÆK, DER KAN AFMONTERES 
UDEN VÆRKTØJ (ELLER RDSO). 
Det er uundværligt, når du gerne i fuld sikkerhed 
vil trække eller transportere materiel som f.eks. 
cykelholder, anhænger, båd, campingvogn, 
professionelt udstyr... Det er fuldstændigt 
kompatibelt med din bil. Takket være trækkrogen, 
der er nem at afmontere uden værktøj, bevares din 
bils æstetiske udtryk.

15. TVÆRGÅENDE TAGBØGLER.  
Disse tværgående tagbøjler af stål er tilpasset
efter Sanderos design og du kan montere
en tagboks, en skiholder eller 
en cykelholder på dem.
LA003

16. TAGBOKS PÅ TVÆRGÅENDE TAGBØJLER.  
Det tager kun et par minutter at montere denne 
elegante Dacia-tagboks på tagbøjlerne, og den 
giver dig ekstra læsseplads i bilen.  

17. CYKELHOLDER PÅ TRÆKKROGEN. 
Denne cykelholder er et fint tilbehør, når
du vil have cykler med på rejsen. Den praktiske
vippefunktion gør det lettere at få adgang til 
bagagerummet,
selv når cykelholderen er monteret.
LA008
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STANDARD- OG EKSTRAUDSTYR
Sandero Ambiance Stepway

UDVENDIGT DESIGN

15" stålfælge (185/65 R15) med hjulkapsler "Groomy" -

16" Flex wheel stålfælge (205/55 R16) med hjulkapsler "Bayadère Dark Metal" - -

Baglygter med lyssignatur
Forlygter med lyssignatur med LED
Kofangere Sorte Karrosserifarve Sort/Karrosserifarve

Kølergrill med kromliste -

Kølergrill Stepway med krom - -

Langsgående tagrails - - Sort/Dark Metal

Metallak - ¤ ¤

Pack Look Stepway: Beskyttelse på kofangere for og bag i "satinkrom",  
Dark Metal-udsmykning (langsgående tagrails, hjul, sidespejle), Stepway-striber  
på fordøre, sorte beskyttelser til skærme, sideskørter, forkromet udstødningsrør, 
forøget frihøjde (4 cm)

- -

Sidespejle Sort Sort Dark Metal

Udvendige dørhåndtag, sorte

INDVENDIGT DESIGN

Dyseindfatning Mørk grå Pianosort Satinkrom

Gearknop i læder(1) - -

Indfatning midterkonsol - Satinkrom Satinkrom

Indfatning om instrumenter i instrumentpanelet Mørk grå Satinkrom Satinkrom

Indvendige dørhåndtag Mørk grå Mørk grå Satinkrom

Læderindtræk(1) - - ¤

Plakette i kromsatin på gearknop - -

Rat i titansort og satinkrom -

"Soft Feel"-rat i titansort og satinkrom - -

Stofindtræk "Sandero” -

Stofindtræk "Stepway” - -

SIKKERHED

ABS-bremser + nødbremseforstærker (AFU)
Automatisk låsning af døre under kørsel -

Dækreparationssæt
Dæktryksmåler
ESC (elektronisk stabilitetskontrol) med ASR (antispin)
Elektronisk transponderstyret startspærre
Førerairbag, og passagerairbag foran der kan deaktiveres
Højdejusterbare sikkerhedsseler for - ¤ (del af pakke)
ISO-fixbeslag på yderste siddepladser Media Nav Evolution inkl. kort over 
Skandinavien samt DAB+ radio m. MP3, USB, Bluetooth og AUX + AHA-interface via 
AHA-app, 2. sæderække
Reservehjul (erstatter dækreparationssæt) ¤ ¤ ¤

Sideairbags i forsæderne, der beskytter hoved og ryg

KØRSEL OG KONTROLSYSTEMER

ECO køreprogram med aktiveringsknap 
Gearskifteindikator
Hastighedsbegrænser og cruise control - ¤

Hill Start Assist
Kontrollampe for åbne døre fører

Kørecomputer med 7 funktioner: 
Display med samlet køredistance, triptæller, brændstofforbrug, gennemsnitligt 
brændstofforbrug, estimeret rækkevidde, gennemsnitshastighed, udetemperatur.

- -

Omdrejningstæller
Parkeringssensor bag - -

Tech-pakke: Parkeringssensor bag + bakkamera og MediaNav navigation Evolution 
inkl. kort over Skandinavien samt DAB+ radio m. MP3, USB, Bluetooth og AUX + 
AHA-interface via AHA-app

- - ¤

Servostyring
Visuel og akustisk advarsel for ikke spændt sikkerhedssele i fører- og passagerside

Sandero Ambiance Stepway
UDSYN

El-opvarmet bagrude og bagrudevisker
El-sidespejle i mørkegrå metallak og med varme - -

Sidespejle i sort, manuelt justerbare -

Tågeforlygter -

KOMFORT

12 V-stik bag -

12V-stik for
Bagagerumslys -

El-ruder bag - - ¤

El-ruder for med antiklem-funktion i førerside -

Fjernbetjent centrallås -

Holdegreb til forsædepassager -

Holdegreb til bagsædepassagerer - -

Højdejusterbart førersæde - ¤ (del af pakke)
Højdejusterbart rat - ¤ (del af pakke)
Loftlys for
Lukket handskerum
Lys i handskerum - -

Manuel aircondition - ¤

Midterarmlæn (førersæde) - - ¤

Motorvejsblink
Nedfældeligt splitbagsæde (1/3-2/3)
Opbevaringslommer bag på forsæderne - -

Opbevaringslomme i net i siden på midterkonsol ved passagersædet - -

Opbevaringsplads øverst på instrumentbordet (åben)
Telefonlomme på passagerforsæde - -

Ventilationsanlæg med 4 hastigheder

AUDIO - MULTIMEDIE

Dacia Plug & Radio (radio, CD, MP3, AUX+USB-stik, Bluetooth® og ratbetjening) - -

Europakort til Media Nav Evolution (indeholder ikke kort over Frankrig, Monaco, 
Spanien, Portugal, Andorra og Gibraltar - kan tilkøbes, venligst kontakt din forhandler)

- ¤ ¤

Media Nav Evolution inkl. kort over Skandinavien samt DAB+ radio m. MP3, USB, 
Bluetooth og AUX + AHA-interface via AHA-app

- ¤

: Standard ¤ : Ekstraudstyr  -: Ikke disponibel. (1) Okselæder. Sæderne har læderindtræk (pigmenteret narvlæder/nøddelæder) foran på sædehynder,
ryglæn, nakkestøtter og sideforstærkninger. 



A+ A A+ A A++ A+ A+

TEKNISK DATA
Sandero / Sandero Stepway TCe 90 S&S TCe 90 S&S Easy-R dCi 75 S&S dCi 90 S&S dCi 90 S&S Easy-R
Motor Sandero Stepway Sandero Stepway Sandero Stepway Stepway
Brændstof Benzin Benzin Diesel Diesel Diesel

Gearkassetype Manuel - 5 gear Automatiseret manuel gearkasse - 5 gear Manuel - 5 gear Manuel - 5 gear Automatiseret manuel gearkasse 
- 5 gear

Miljønorm Euro6b Euro6b Euro6b Euro6b Euro6b
Slagvolumen (cm3) 898 898 1.461 1.461 1.461
Boring x slaglængde (mm) 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Antal cylindre 3 3 4 4 4
Kompressionsforhold 9,5 9,5 15,5 15,5 15,5
Samlet antal ventiler 12 12 8 8 8

Maksimal ydelse i kW (hk) 66 (90) 
71 ved overdrejning

66 (90) 
71 ved overdrejning 55 (75) 66 (90) 66 (90)

Motoromdrejninger ved maksimal ydelse (omdr./min.) 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000

Maksimalt drejningsmoment Nm CEE (m.kg) 140 
150 (overdrejning)

140 
150 (overdrejning) 200 220 220

Motoromdrejninger ved maksimalt moment (omdr./min.) 2.250 2.250 1.750 1.750 1.750
Indsprøjtningssystem Indirekte multipunkt Indirekte multipunkt Direkte indsprøjtning/common rail Direkte indsprøjtning/common rail Direkte indsprøjtning/common rail
Stop & Start Ja Ja Ja Ja Ja
Katalysator Standard Standard Standard Standard Standard
Antiforureningssystem - - Partikelfilter + NOx-fælde Partikelfilter + NOx-fælde Partikelfilter + NOx-fælde
Antal fremadgående gear 5 5 5 5 6
Styretøj
Styretøj Servo (hydraulisk med elektrisk pumpe)
Vendediameter mellem kantsten (m) 10,68 10,5 10,68 10,82 10,68 10,5 10,5
Antal ratomdrejninger mellem yderstillinger 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Hjulophæng
Baghjuls- / forhjulsophæng Pseudo McPherson med triangelbærearme/H-formet aksel med deformerbar profil og programmeret torsionsaksel med spiralfjedre
Hjul og dæk
Standardfælge 6J15 6J16 6J15 6J16 6J15 6J16 6J16
Standarddæk for/bag 185/65 R15 205/55 R16 185/65 R15 205/55 R16 185/65 R15 205/55 R16 205/55 R16
Bremsesystem
Bremsekredstype
ABS / AFU
Elektronisk bremsekraftfordeler
ESC / ASR
For: Ventilerede bremseskiver (VB) diameter (mm)/tykkelse (mm)
Bag: tromler (T) diameter (tommer)

Præstationer
Aerodynamik SCx (m2) 0,76 0,910 0,76 0,910 0,76 0,91 0,91
Tophastighed (km/t) 175 168 175 168 164 167 166
0-100 km/h (sek.) 11“10 11“10 11“00 11“00 14“60 11“70 12“00
Forbrug og emissioner (i l/100 km og g/km) ifølge EU-regler 715/2 007*566/2 011J
CO

2
 (g/km) 109 115 110 114 90 98 98

Bykørsel (km/l) 17,2 17,2 17,5 17,5 27 26,3 25,6
Landevejskørsel (km/l) 23,3 21,3 22,2 21,3 29,4 26,3 26,3
Blandet kørsel (km/l) 20,4 19,6 20,4 19,6 28,6 26,3 26,3
Energimærkning

Kapacitet
Brændstoftank (liter) 50 50 50 50 50
Vægtangivelser (kg)
Køreklar vægt (uden ekstraudstyr) 1.055 1.115 1.055 1.122 1.160 1.165 1.165
Totalvægt 1.515 1.550 1.515 1.535 1.652 1.600 1.620
Maksimalt vogntogsvægt 2.295 2.340 2.305 2.325 2.350 2.390 2.410
Maksimal lasteevne** 590 565 590 543 565 565 585
Maksimalt anhængervægt med bremser*** 1.080 1.090 1.090 1.090 1.060 1.090 1.090
Maksimalt tilladt anhængervægt uden bremse 525 - 525 - 580 - -

* Forbrug og emission godkendt i henhold til gældende regler ** Maksimal lasteevne er baseret på køreklar vægt uden ekstraudstyr.
*** Vær opmærksom på, at vogntogsvægten altid skal overholdes, dvs. den faktiske totalvægt + anhængervægt (m. bremser) ikke må overskride den angivne vogntogsvægt.



MÅL SANDERO STEPWAY

MÅL SANDERO
VERSIONER SANDERO
Bagagerumsvolumen (liter) (ISO-standard 3832)
Konfiguration med 5 sæder 320
Konfiguration med 2 sæder (med sammenfoldet sæde) 1.200

MÅL (mm)
A Akselafstand 2.589
B Længde 4.069
C Overhæng foran 827
D Overhæng bag 653
E Sporvidde foran 1.496
F Sporvidde bag 1.486
G Frihøjde med last 132
H Højde uden last 1.519
H1 Højde dørtrin tom 761
H2 Højde bagagerumsåbning 622
H3 Højde med bagklap åben og tom bil 2.003
H4 Højde under bagageskjuler 469
J1 Indvendig bredde foran 1.387
J2 Indvendig bredde bag, 2. række 1.393
K Knæplads ved 2. række 144
L1/L2 Samlet bredde uden/med sidespejle 1.733/1.994
L3 Indvendig bredde mellem skærmkasser 1.005
M1 Lofthøjde ved 14° fra 1. række 900
M2 Lofthøjde ved 14° fra 2. række 881
O1 Albuebredde foran 1.415
O2 Albuebredde bag, 2. række 1.432
Y1 Lastlængde bag sæde, med 2. række på plads 756

VERSIONER SANDERO STEPWAY
Bagagerumsvolumen (liter) (ISO-standard 3832)
Konfiguration med 5 sæder 320
Konfiguration med 2 sæder (med 2. sæderække nedfoldet) 1.200

MÅL (mm)
A Akselafstand 2.589
B Længde 4.089
C Overhæng foran 846
D Overhæng bag 654
E Sporvidde foran 1.489
F Sporvidde bag 1.492
G Frihøjde med last 173
H Højde uden last uden/med tagbøjler 1.555/1.615
H1 Højde dørtrin tom 793
H2 Højde bagagerumsåbning 622
H3 Højde med bagklap åben og tom bil 2.035
H4 Højde under bagageskjuler 469
J1 Indvendig bredde foran 1.387
J2 Indvendig bredde bag, 2. række 1.393
K Knæplads ved 2. række 144
L1/L2 Samlet bredde uden/med sidespejle 1.761/1.994
L3 Indvendig bredde mellem skærmkasser 1.005
M1 Lofthøjde ved 14° fra 1. række 900
M2 Lofthøjde ved 14° fra 2. række 881
O1 Albuebredde foran 1.415
O2 Albuebredde bag, 2. række 1.432
Y1 Lastlængde bag sæde, med 2. række på plads 756



Dacia
Smarte løsninger til en  
god pris.
Vi hos Dacia var de første til at forstå, at en bil ikke 

behøver at være dyr for at være robust og attraktiv. Og 

noget siger os, at vi havde ret. Vores modeller er i dag 

kendt for deres driftssikkerhed og lave pris. Logan MCV 

imponerer med sin unikke konstruktion og høje standard. 

Vores modeller er desuden altid rummelige og har rigelig 

plads til både passagerer og bagage. Vores fremgang 

bygger på en simpel parole: At det kan lade sig gøre at 

producere og sælge en bil, uden at kunderne skal bruge 

hele deres budget, så de i stedet har råd til andre ting.  

DACIA ER EN DEL AF RENAULT GRUPPEN og 

anvender tekniske løsninger med veldokumenteret 

høj kvalitet og driftssikkerhed. Derfor kan vi 

tilbyde 3 års garanti/100.000 km* og lave 

driftsomkostninger. De fleste af vores modeller 

bærer også betegnelsen Dacia ECO2. Disse modeller 

produceres på ISO 14 001-certifi cerede fabrikker 

og har motorer, der udleder under 120 g CO
2
/km. 

*Afhængigt af, hvad der kommer først (se salgsbetingelserne).



Ny Dacia  
Sandero & Sandero Stepway…
du skal blot tilpasse din kørestil!





Ny Dacia 
Sandero & Sandero Stepway

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne publikation var korrekt og aktuelt på tidspunktet for trykningen. Dette dokument er udarbejdet på baggrund af forstudier og prototyper. Som en del af den kontinuerlige produktudvikling forbeholder DACIA sig ret til når som helst at ændre specifi kationerne for de biler og det tilbehør, der 

beskrives og vises. Sådanne ændringer vil hurtigst muligt blive kommunikeret videre til alle DACIA forhandlere. Afh ængigt af land kan visse versioner være anderledes og have udstyr, der ikke er tilgængeligt (som standard, ekstraudstyr eller tilbehør). Kontakt din nærmeste DACIA forhandlere for de nyeste informationer. Af trykningsmæssige 

årsager kan farver på lak og indtræk i dette katalog afvige fra de virkelige forhold. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion af hele eller dele af denne publikation uanset i hvilket format er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra DACIA.

*Afh ængigt af, hvad der kommer først (se salgsbetingelserne).

www.dacia.dk
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