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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
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ΕΚΦΡΑΣΤΕ 
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ 
ΣΤΥΛ
Τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά το νέο σας Sandero Streetway ή Stepway αποπνέει μια 
αίσθηση φινέτσας. Με αυτή τη σειρά των αξεσουάρ δώστε μία σπορ πινελιά, μια εικόνα 
στιβαρότητας και κομψότητας, κάντε το δικό σας. 



1.

3.

2.

4.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

1. 2. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΜΑΞΏΜΑΤΟΣ
Δώστε το προσωπικό σας στυλ στο αυτοκίνητό σας. 
Ξεχωρίστε με μία ματιά.

3. ΣΠΟΪΛΕΡ ΟΡΟΦΗΣ
Τονίζει το χαρακτήρα του αυτοκινήτου σας. 
Μία μικρή πρόσθετη αισθητική λεπτομέρεια που 
κάνει τη διαφορά

4. ΚΕΡΑΙΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ 
ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΚΑΡΧΑΡΙΑ
Προσθέτει μία μοντέρνα πινελιά στο αμάξωμα. 
Η μικρή αυτή κεραία ταιριάζει απόλυτα στις 
γραμμές του αυτοκινήτου σας.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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5. ΤΑΣΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΖΑΝΤΕΣ 
SORANE 15" FLEX
Συμβατό με το Streetway.
Χρώμα: Glossy Grey

6. ΤΑΣΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΖΑΝΤΕΣ 
SARIA 16" FLEX
Συμβατό με το Stepway.
Χρώμα: Metallic Black

7. ΤΑΣΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΖΑΝΤΕΣ 
SARIA 16" FLEX
Συμβατό με το Streetway.
Χρώμα: Glossy Grey

8. ΖΑΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16" AMARIS
Συμβατή με το Streetway.
Χρώμα: Glossy Grey και Μαύρο ματ

9. ΖΑΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16" MAHALIA
Συμβατή με το Stepway.
Χρώμα: Μαύρο ματ

Μοντέρνα εμφάνιση, απαράμιλλη ασφάλεια. 
Οι τροχοί εντυπωσιάζουν όταν έχουν ένα ξεκάθαρο 
στυλ. Δηλώστε το δικό σας στυλ επιλέγοντας από 
την πλούσια γκάμα των ζαντών της Dacia.
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ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. 2. ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΟΚΕΤΑΣ PREMIUM-
ΦΏΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 
ΜΑΡΣΠΙΕ
Τοποθετήστε τα κορυφαία πατάκια για το 
Sandero και Stepway και προστατέψτε με 
στυλ το εσωτερικό του αυτοκινήτου σας. Επίσης 
τα φωτιζόμενα προστατευτικά στα μαρσπιέ 
των θυρών θα φωτίσουν την είσοδό σας στο 
αυτοκίνητο.

3. 4. ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΟΚΕΤΑΣ COMFORT-
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΡΣΠΙΕ
Αποτελεσματική προστασία του χώρου των 
επιβατών με τα σχεδιασμένα για το Streetway 
και το Stepway, πατάκια μοκέτας. Προστατευτικά 
μαρσπιέ με το λογότυπο Sandero και Stepway. 
Εύκολα στην τοποθέτηση και στο καθάρισμα θα 
προστατέψουν τα μαρσπιέ των πορτών σας.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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5. ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
ΣΤΟ ΚΑΤΏΦΛΙ ΤΟΥ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΖ
Καλύψτε και προστατεύστε τον πίσω 
προφυλακτήρα με αυτό το πρακτικό, ελκυστικό και 
αποκλειστικό αξεσουάρ. Χάρη στο επεξεργασμένο 
φινίρισμά του, εξασφαλίζει έναν άλλο σχεδιαστικό 
αέρα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου σας.

6. 7. STREETWAY & STEPWAY 
ΤΑΠΕΤΟ ΧΏΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΏΝ
Αποσκευές, ψώνια, εκδρομικά είδη... 
Ανεξάρτητα με την εποχή, φορτώστε και 
ξεφορτώστε το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου 
σας. Προστατεύστε το για πολύ καιρό και 
εκμεταλλευθείτε πλήρως την ποιότητα του υλικού 
που είναι κατασκευασμένο



ΑΝΕΣΗ ΠΟΥ 
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΕΙ 
ΤΗ ΖΏΗ
Τεχνολογία πρακτικότητα ή ασφάλεια, αυτή η σειρά αξεσουάρ της Dacia, θα κάνει την 
καθημερινότητα σας ακόμα πιο άνετη, και πιο διασκεδαστική.





ΑΝΕΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

1. ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
Για ιδανικές συνθήκες οδήγησης. Ρυθμιζόμενο σε 
ύψος και αναδιπλούμενο υποβραχιόνιο.

2. ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ
Ιδιαίτερα χρήσιμη για ασφαλή μεταφορά ρούχων 
στην πλάτη των μπροστινών καθισμάτων. 
Αφαιρούμενη και εύκολη στην τοποθέτηση, γίνεται 
αμέσως αντικείμενο καθημερινής χρήσης. Το ασημί 
της φινίρισμα της εξασφαλίζει τόσο την κομψότητα 
όσο και την αισθητική.

3. ΨΥΓΕΙO
Διατηρεί το φαγητό και τα ποτά σας στη σωστή 
θερμοκρασία, όλες τις εποχές. Πρακτικό και εύκολο 
στη μεταφορά, είναι ο ιδανικός σύντροφος σε κάθε 
σας ταξίδι: πικνίκ, πεζοπορίες, απογεύματα στην 
παραλία... Χωρητικότητα: 24 L.
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4. ΑΣΥΡΜΑΤΗ (ΕΠΑΓΏΓΙΚΗ) ΦΟΡΤΙΣΗ 
ΤΟΥ SMARTPHONE ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΚΟΝΣΟΛΑ
Ιδανικός τρόπος φόρτισης του κινητού σας την 
ώρα που οδηγείτε. Χάρη στο σύστημα επαγωγικής 
φόρτισης, απλά τοποθετήστε το κινητό σας στην 
ειδική θέση. Τόσο απλά

5. ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Χρησιμοποιήστε αυτό το φορητό και 
αναδιπλούμενο ράφι, για να ακουμπήσετε ένα 
βιβλίο, να αφήσετε ένα σάντουιτς ή μία κούπα με 
καφέ στην ποτηροθήκη του. Εναλλακτικά με γάντζο 
για κρέμασμα τσάντας.
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ΑΝΕΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ 
ΚΑΙ ΠΙΣΏ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Ραμμένα στις διαστάσεις των καθισμάτων με 
πρωτοποριακό σύστημα στερέωσης, τοποθετούνται 
και καθαρίζονται πολύ εύκολα. Δυνατό τους σημείο: 
η απόλυτη προσαρμογή τους στον αερόσακο.

2. ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑ 
ΜΕ ΑΝΑΣΗΚΏΜΕΝΕΣ ΑΚΡΕΣ
Προστατεύστε το πάτωμα του χώρου επιβατών του 
αυτοκινήτου σας με τα ειδικά αυτά πατάκια που 
είναι σχεδιασμένα στις διαστάσεις του εσωτερικού. 
Αδιάβροχα και εύκολα στη συντήρηση, μπορούν 
να τοποθετηθούν πολύ εύκολα και να στερεωθούν 
με τα κλιπς ασφαλείας που υπάρχουν για αυτό το 
σκοπό.

3. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΏΡΟΥ 
ΑΠΟΣΚΕΥΏΝ EASYFLEX
Καλύπτει όλη την επιφάνεια του χώρου αποσκευών 
επιτρέποντας τη μεταφορά αντικειμένων μεγάλου 
όγκου. Ανθεκτικό και αδιάβροχο, διπλώνει και 
ξεδιπλώνει πανεύκολα, προσαρμόζεται στη θέση 
των πίσω καθισμάτων και καλύπτει ολόκληρο τον 
χώρο φόρτωσης.

4. ΤΑΠΕΤΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 
ΧΏΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΏΝ
Τοποθετείται γρήγορα και ταιριάζει στο σχήμα του 
χώρου φόρτωσης, προστατεύοντας τη μοκέτα χάρη 
στις ανασηκωμένες πλευρές του. Ημι-άκαμπτο 
υλικό, εύκολο να βγει και να πλυθεί.
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1. ΠΛΑΪΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΡΤΏΝ
Τονίστε το στυλ του αυτοκινήτου σας 
προστατεύοντας ταυτόχρονα και το κάτω μέρος 
των πορτών του!

2. 3. ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΏ ΛΑΣΠΏΤΗΡΕΣ
Προστατεύστε αποτελεσματικά το κάτω μέρος του 
οχήματός σας από νερό, λάσπη και χαλίκια.

4. ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Βελτιώνει την ζωή στο εσωτερικό του αυτοκινήτου 
και παρέχει τη βέλτιστη προστασία από τις ακτίνες 
του ήλιου.

5. ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΏ ΑΝΕΜΟΘΏΡΑΚΕΣ
Οδηγείστε με τα τζάμια μισάνοιχτα, χωρίς τους 
ενοχλητικούς στροβιλισμούς και το θόρυβο του αέρα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ





ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ 
ΤΟ ΚΑΘΕ ΣΑΣ 
ΤΑΞΙΔΙ
Δεν υπάρχουν όρια στο να ξεφύγετε από όλα χάρη σε αυτόν τον εξαιρετικά πρακτικό, και 
απόλυτα ασφαλή εξοπλισμό. Ο ελεύθερος χρόνος σας είναι μια καλή αρχή.
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1. ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ 
ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ
Με χωρητικότητα 340 λίτρα, Κατασκευασμένη 
από μαλακό και αδιάβροχο ύφασμα με ιμάντες 
συγκράτησης που συγκρατούν τις αποσκευές στη 
θέση τους

2. ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ
Αυξάνει τη μεταφορική ικανότητα του αυτοκινήτου 
για ταξίδια χωρίς συμβιβασμούς! Πρακτική, 
ανθεκτική, και ελκυστική, είναι τα πλεονεκτήματά 
της, που ικανοποιούν τις ανάγκες σας. Ασφαλίζει με 
κλειδαριά.

3. ΣΧΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΙ
Μεταφέρετε με ασφάλεια τα snowboards και τα 
πέδιλα του σκι στην οροφή του αυτοκινήτου σας. 
Εύκολη στην συναρμολόγηση και την αφαίρεση, με 
όλες τις καιρικές συνθήκες.

4. 5. ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ SANDERO STREETWAY Ή ΤΟ 
STEPWAY*
Κομψές, που τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα, 
οι μπάρες αυτές είναι ιδανικές για την τοποθέτηση 
σχάρας ποδηλάτων, μεταφοράς σκι, μπαγκαζιέρας 
αυξάνοντας τη μεταφορική ικανότητα του 
αυτοκινήτου σας.

6. ΣΧΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΏΝ 
EXPERT 80 ΣΤΙΣ ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ.
Σας δίνει τη δυνατότητα εύκολης και ασφαλούς 
μεταφοράς των ποδηλάτων σας, χωρίς να 
χρειάζεται καμία ρύθμιση.

*Ανάλογα την έκδοση του αυτοκινήτου.
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ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΙ

1. ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΏΝ 
ΣΤΟΝ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟ
Συνδέεται γρήγορα στον κοτσαδόρο, χωρίς καμία 
ανάγκη ρύθμισης, παρέχοντας τη δυνατότητα 
ασφαλούς μεταφοράς μέχρι και 3 ποδηλάτων. 
Αναδιπλούμενη, αφήνει πάντα ελεύθερη την 
πρόσβαση στο πορτμπαγκάζ, ακόμα και με τα 
ποδήλατα στη βάση.

2. ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ 
ΧΏΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Χάρη στο μπαλάκι, που μπορεί εύκολα να 
αφαιρεθεί χωρίς εργαλεία, διατηρείται η αισθητική 
του αυτοκινήτου σας. Συνιστάται για συχνή χρήση.

3. ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ ΣΧΗΜΑ 
ΛΑΙΜΟΥ ΚΥΚΝΟΥ
Βασικό αξεσουάρ για ασφαλή ρυμούλκηση 
ή μεταφορά του εξοπλισμού σας.– π.χ. βάση 
μεταφοράς ποδηλάτων, τρέιλερ, βάρκα, τροχόσπιτο
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

1. ΔΙΑΧΏΡΙΣΤΙΚΟ ΧΏΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΏΝ
Πραγματικός διαχωρισμός μεταξύ του χώρου 
αποσκευών και της καμπίνας των επιβατών, 
πρακτικό για τη μεταφορά του κατοικίδιού σας 
ή διαφόρων αντικειμένων στο πορτμπαγκάζ του 
αυτοκινήτου σας.

2. 3. ΔΙΧΤΥ ΧΏΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΏΝ
Φτιαγμένα στα μέτρα του αυτοκινήτου και 
ιδιαίτερα πρακτικά για τη συγκράτηση των μικρών 
αντικειμένων στο πορτμπαγκάζ, τοποθέτηση 
οριζόντια (2.) ή κάθετα (3.).

4. ΘΗΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Όλα σας τα αντικείμενα στη θέση τους χάρη σε αυτό 
το πρακτικό organizer
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1. 2. 3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ
Εργονομικό και λειτουργικό, το συγκεκριμένο 
κιτ ταιριάζει ιδανικά στο χώρο του πορτμπαγκάζ, 
δίνοντάς σας τη δυνατότητα να μετατρέψετε 
το ιδιωτικό σας όχημα σε επαγγελματικό. Είναι 
πλήρως αφαιρούμενο και το αυτοκίνητό σας 
μετατρέπεται και πάλι σε ιδιωτικό όχημα.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ



ΗΡΕΜΙΑ 
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, είναι το κλειδί που βάζει την ασφάλειά σας σε πρώτη 
προτεραιότητα. Ανακαλύψτε τη σειρά αξεσουάρ της Dacia που είναι ειδικά σχεδιασμένα για να σας 
βοηθήσουν να απολαύσετε τα ταξίδια σας, και να σας εξασφαλίσουν μία ήρεμη οδήγηση.





ΑΠΟΛΥΤΗ ΗΡΕΜΙΑ

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΙΑΣ
Κάνει τους ελιγμούς στο παρκάρισμα πιο εύκολους! 
Επιλέγοντας την όπισθεν, εμφανίζεται στην οθόνη 
του συστήματος πλοήγησης, ολόκληρη η εικόνα 
του χώρου πίσω από το αυτοκίνητο.

2. ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Βασικό αξεσουάρ για εύκολες μανούβρες στο 
παρκάρισμα, σας προειδοποιεί για την παρουσία 
εμποδίων μπροστά ή πίσω από το αυτοκίνητο.

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Με περιμετρικούς αισθητήρες κίνησης και 
προστασία από ανύψωση. Αναγνωρίζει κάθε 
προσπάθεια διάρρηξης, παραβίασης περιμετρικά ή 
στο χώρο αποσκευών, αλλά και κάθε προσπάθεια 
μετακίνησης του αυτοκινήτου.

2. 3.

1.



4. ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ TRIFIX 2 I SIZE
Για γρήγορη, εύκολη και ασφαλή στήριξη.

5. ΑΛΥΣΙΔΕΣ POLAIRE® STEEL SOCK
Για μέγιστη ασφάλεια και τέλεια πρόσφυση 
σε συνθήκες χειμώνα. Με γρήγορη και εύκολη 
τοποθέτηση χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό τους και 
το μικρό τους μέγεθος. Ότι ακριβώς χρειάζεστε για 
την εξασφάλιση σημαντικού βαθμού άνεσης στην 
οδήγηση!

6. ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ
Εύκολες στη χρήση, εγγυώνται την ασφάλεια, 
την πρόσφυση και την άνεση, ακόμα και στις πιο 
σκληρές συνθήκες οδήγησης.

7. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΙΟΝΙΟΥ
Είναι το ελάχιστο που χρειάζεστε για να οδηγείτε 
πιο εύκολα σε χιονισμένες επιφάνειες! Ελαφριές 
και με πιο γρήγορη τοποθέτηση σε σχέση με 
τις συμβατικές αλυσίδες χιονιού, χαρίζουν στο 
αυτοκίνητο τέλειο κράτημα, σε συνθήκες ελαφρού 
χιονιού.

7.

5.

6.

4.



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
STREETWAY STEPWAY

ESSENTIAL EXPRESSION ESSENTIAL EXPRESSION
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ    
Εξωτερικός σχεδιασμός
Κεραία τύπου "καρχαρία" 82 01 731 020 •• •• •• ••
Αυτοκόλλητα αμαξώματος μαύρο χρώμα 82 01 739 804 •• •• •• ••
Αεροτομή 82 01 736 344 •• •• •• ••

Τάσια & Ζάντες
Τάσι 15" SORANE 40 31 525 72R •• •• - -
Τάσι 16" SARIA 40 31 561 36R •• •• - -
Τάσι 16" SARIA Stepway 40 31 527 42R - - •• ••
Ζάντα αλουμινίου 6,5 J 16 AMARIS 40 30 091 86R •• •• - -
Ζάντα αλουμινίου 6,5 J 16 MAHALIA 40 30 040 26R - - •• ••
Καπάκι ζάντας αλουμινίου λευκό λογότυπο 40 31 539 50R •• •• •• ••
Καπάκι ζάντας αλουμινίου μαύρο λογότυπο 40 31 562 71R •• •• •• ••
Σετ αντικλεπτικά μπουλόνια 82 01 724 187 •• •• •• ••

Εσωτερικός σχεδιασμός
Σετ προστατευτικά μαρσπιέ εμπρός θυρών Sandero 77 11 945 453 •• •• - -
Σετ προστατευτικά μαρσπιέ εμπρός θυρών Stepway 77 11 945 454 - - •• ••
Σετ φωτιζόμενα προστατευτικά μαρσπιέ εμπρός θυρών Sandero 77 11 945 458 •• •• - -
Σετ φωτιζόμενα προστατευτικά μαρσπιέ εμπρός θυρών Stepway 77 11 945 459 - - •• ••
Προστατευτικό πορτμπαγκάζ inox 82 01 736 348 •• •• •• ••

ΑΝΕΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ    
Αντηλιακή προστασία
Ανεμοθώρακες εμπρός πορτών 82 01 735 559 •• •• •• ••
Ανεμοθώρακες οπίσθιων πορτών 82 01 737 610 •• •• •• ••
Αντηλιακά κουρτινάκια-Οπίσθιες πόρτες 77 11 945 449 •• •• •• ••
Αντηλιακά κουρτινάκια-Οπίσθιες πόρτες και παρμπρίζ 77 11 945 451 •• •• •• ••

Εσωτερικό
Υποβραχιόνιο 87 70 072 06R •• o(1) •• o(1)

Κιτ καπνιστού (τασάκι και αναπτήρας) 82 01 375 535 •• •• •• ••

DACIA SANDERO STREETWAY & SANDERO STEPWAY



STREETWAY STEPWAY
ESSENTIAL EXPRESSION ESSENTIAL EXPRESSION

ΑΝΕΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)    
Εσωτερικό (συνέχεια)
Κρεμάστρα Dacia στο προσκέφαλο 82 01 705 508 •• •• •• ••
Βάση πολλαπλών χρήσεων στο προσκέφαλο 77 11 785 944 •• •• •• ••
Κρεμάστρα στη βάση πολλαπλών χρήσεων (η βάση περιέχεται) 77 11 785 946 •• •• •• ••
Γάντζος στη βάση πολλαπλών χρήσεων (η βάση περιέχεται) 77 11 785 945 •• •• •• ••
Τραπεζάκι αναδιπλούμενο (η βάση δεν περιέχεται) 77 11 785 947 •• •• •• ••
Ψυγείο Cool Box 77 11 431 405 •• •• •• ••
Αντάπτορας ρεύματος 12V-220V 77 11 944 194 •• •• •• ••

Διαμόρφωση εσωτερικού
Ταπέτο πορτμπαγκάζ Streetway 84 90 478 26R •• •• - -
Ταπέτο πορτμπαγκάζ Stepway 82 01 737 165 - - •• -
Κάλυμμα χώρου αποσκευών Streetway 84 97 533 20R •• •• - -
Κάλυμμα χώρου αποσκευών Stepway 68 81 026 02R - - •• -
Προστατευτικό χώρου αποσκευών EasyFlex 68 81 053 27R •• •• •• -
Διαχωριστικό χώρου αποσκευών 73 15 003 75R •• •• •• ••
Θήκη τακτοποίησης χώρου αποσκευών 82 01 653 542 •• •• •• ••
Δίχτυ χώρου αποσκευών-Οριζόντιο 77 11 227 501 •• •• •• ••
Δίχτυ χώρου αποσκευών-Κάθετο 77 11 945 467 •• •• •• ••

Ταπέτα
Ταπέτα μοκέτας Streetway Comfort 74 90 203 58R •• •• - -
Ταπέτα μοκέτας Stepway Comfort 82 01 737 156 - - •• ••
Ταπέτα μοκέτας Streetway Premium 74 90 269 10R •• •• - -
Ταπέτα μοκέτας Stepway Premium 82 01 737 157 - - •• ••
Ταπέτα καουτσούκ Streetway 74 90 292 42R •• •• - -
Ταπέτα καουτσούκ Stepway 82 01 737 162 - - •• ••

Προστασία αμαξώματος
Λασπωτήρες εμπρός Streetway 82 01 735 530 •• •• - -
Λασπωτήρες εμπρός Stepway 82 01 735 531 - - •• ••
Πίσω λασπωτήρες Streetway 82 01 735 532 •• •• - -
Πίσω λασπωτήρες Stepway 82 01 735 535 - - •• ••
Σετ πλαϊνά προστατευτικά πορτών 82 01 735 521 •• •• •• ••



STREETWAY STEPWAY
ESSENTIAL EXPRESSION ESSENTIAL EXPRESSION

ΑΝΕΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)    
Καλύμματα καθισμάτων
Καλύμματα εμπρός καθισμάτων 87 37 060 14R •• •• •• ••
Καλύμματα εμπρός και πίσω καθισμάτων, 1/1 πίσω κάθισμα 87 37 038 85R •• - •• -
Καλύμματα εμπρός και πίσω καθισμάτων, 1/3-2/3 πίσω κάθισμα 87 37 045 55R o(2) •• o(2) ••
Προστατευτικό καλυμμα καθίσματος για σκύλους 77 11 945 735 •• •• •• ••

ΜΕΤΑΦΟΡΑ    
Κοτσαδόρος
Πλεξούδα κοτσαδόρου με 13 επαφές 82 01 734 130 •• •• •• ••
Πλεξούδα κοτσαδόρου με 7 επαφές 82 01 734 129 •• •• •• ••
Τραβέρσα κοτσαδόρου σχήμα λαιμού κύκνου 82 01 734 157 •• •• - -
Μπαλάκι κοτσαδόρου σχήμα λαιμού κύκνου 82 01 734 158 •• •• - -
Τραβέρσα κοτσαδόρου σχήμα λαιμού κύκνου 82 01 734 163 - - •• ••
Μπαλάκι κοτσαδόρου σχήμα λαιμού κύκνου 82 01 734 164 - - •• ••
Τραβέρσα κοτσαδόρου αφαιρούμενος χωρίς εργαλεία 82 01 734 160 •• •• - -
Κιτ με βίδες αφαιρούμενου κοτσαδόρου τοποθέτησης χωρίς εργαλεία 82 01 734 161 •• •• - -
Τραβέρσα κοτσαδόρου αφαιρούμενος χωρίς εργαλεία 82 01 734 166 - - •• ••
Κιτ με βίδες αφαιρούμενου κοτσαδόρου τοποθέτησης χωρίς εργαλεία 82 01 734 167 - - •• ••
Αντάπτορας πρίζας σύνδεσης κοτσαδόρου-13/7 επαφών 77 11 226 912 •• •• •• ••
Europower 915 βάση μεταφοράς ηλεκτρικών ποδηλάτων στον κοτσαδόρο για 2 
ποδήλατα 13 επαφές 77 11 577 333 •• •• •• ••

Βάση μεταφοράς ποδηλάτων Coach στον κοτσαδόρο για 2 ποδήλατα-13 επαφές 77 11 780 884 •• •• •• ••
Βάση μεταφοράς ποδηλάτων Coach στον κοτσαδόρο για 3 ποδήλατα-13 επαφές 77 11 780 885 •• •• •• ••
Βάση μεταφοράς ποδηλάτων Express Hang-on στον κοτσαδόρο για 2 ποδήλατα 77 11 577 326 •• •• •• ••
Βάση μεταφοράς ποδηλάτων Express Hang-on στον κοτσαδόρο για 3 ποδήλατα 77 11 577 327 •• •• •• ••
Αντικλεπτικό σύστημα βάσης ποδηλάτων-Express Hang On 77 11 422 443 •• •• •• ••

Μεταφορά στην οροφή
Μπάρες οροφής στις διαμήκεις μπάρες 82 01 733 998 - - o(3) -
Μπάρες οροφής 82 01 733 990 •• •• - -
Dacia μπαγκαζιέρα οροφής 400 λίτρα 77 11 574 056 •• •• •• ••
Dacia μπαγκαζιέρα οροφής 480 λίτρα 77 11 574 057 o(4) o(4) o(4) o(4)

Ιμάντας πρόσδεσης 77 11 788 912 •• •• •• ••

DACIA SANDERO STREETWAY & SANDERO STEPWAY

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



STREETWAY STEPWAY
ESSENTIAL EXPRESSION ESSENTIAL EXPRESSION

ΜΕΤΑΦΟΡΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)     
Μεταφορά στην οροφή (συνέχεια)
Ranger μαλακή μπαγκαζιέρα οροφής, 340 λίτρα 77 11 419 549 •• •• •• ••
Expert 80 βάση ποδηλάτων-Στις μπάρες οροφής-1 ποδήλατο 77 11 780 147 •• •• •• ••
TL65 βάση ποδηλάτων-Στις μπάρες οροφής-1 ποδήλατο 77 11 421 294 •• •• •• ••
Μπάρα ποδηλάτου για αρθωτές μπάρες οροφής 77 11 949 992 - - •• ••
Αντάπτορας στις μπάρες οροφής για ποδήλατα/σκι-Αλουμίνιο 77 11 421 178 •• •• •• ••
Αντάπτορας στις αρθωτές μπάρες οροφής για ποδήλατα/σκι-Αλουμίνιο 77 11 949 993 - - •• ••
Μπάρες για σκι-4 ζευγάρια σκι 77 11 940 000 •• •• •• ••
Μπάρες για σκι-6 ζευγάρια σκι 77 11 940 001 •• •• •• ••

ΠΟΛΥΜΕΣΑ     
Τηλέφωνο
Επαγωγικός φορτιστής smartphone 82 01 737 398 •• •• •• ••
Βάση στήριξης smartphone στον αεραγωγό με επαγωγική φορτιση 77 11 949 678 •• •• •• ••
Επαγωγικός φορτιστής smartphone στην κονσόλα 82 01 739 622 •• •• •• ••
Βάση στήριξης smartphone στον αεραγωγό 77 11 784 774 •• •• •• ••
Βάση στήριξης smartphone στο ταμπλό 77 11 784 775 •• •• •• ••

ΑΣΦΑΛΕΙΑ         
Συναγερμός 82 01 734 135 •• •• •• ••

Υποβοήθηση οδήγησης
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός 82 01 734 052 •• o(5) •• o(5)

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω 82 01 734 053 o(5) o(5) o(5) o(5)

Κάμερα οπισθοπορίας 82 01 739 628 o(6) o(6) o(6) o(6)

Εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης
Βάση πυροσβεστήρα 96 60 151 36R •• •• •• ••



STREETWAY STEPWAY
ESSENTIAL EXPRESSION ESSENTIAL EXPRESSION

ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)         
Εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης (συνέχεια)
Πυροσβεστήρας 1kgr 77 11 943 172 •• •• •• ••
Σετ ασφαλείας (γιλέκο, τρίγωνο, φαρμακείο) 77 11 780 759 •• •• •• ••

Ασφάλεια παιδιών
Παιδικό κάθισμα Trifix i-Size 77 11 940 744 •• •• •• ••

Αλυσίδες χιονιού
Στάνταρ αλυσίδες, 9 mm (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) μέγεθος 70 77 11 578 468 •• •• •• ••
Αλυσίδες Polaire® Steel Sock (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) 77 11 943 624 •• •• •• ••
Premium AutoGrip αλυσίδες (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) 77 11 780 253 •• •• •• ••
Χιονοκουβέρτες (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) μέγεθος 52 77 11 578 649 •• •• •• ••

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ    
Κιτ μετατροπής 79 26 065 47R •• o(7) o(7) o(7)

Γρίλια διαχωριστική 73 15 069 75R •• o(7) o(7) o(7)

Κάλυμμα εταζέρα χώρου αποσκευών 79 92 259 54R •• o(7) o(7) o(7)

•• : συμβατό o: συμβατό με ορισμένες προϋποθέσεις -: μη συμβατό. (1) Το υποβραχιόνιο είναι συμβατό μόνο με χαμηλές κονσόλες. (2) Ασύμμετρη αναδίπλωση (1/3-2/3 )προαιρετικά στην έκδοση Essential. (3) Αρθρωτές διαμήκεις μπάρες οροφής με 
προαιρετική εγκάρσια λειτουργία στην έκδοση Essential. (4) Μη συμβατές με κεραία στάνταρ. (5) Αισθητήρες πάρκινγκ εμπρός/πίσω τοποθετημένοι ως στάνταρ. (6) Κάμερα οπισθοπορίας διαθέσιμη μόνο στις εκδόσεις με οθόνη πολυμέσων. Διατίθεται 
επίσης προαιρετικά/στάνταρ στις εκδόσεις Essential & Expression. (7) Δεν είναι συμβατό με την επιλογή "επίπεδο πάτωμα πορτμπαγκάζ", εκτός εάν αφαιρεθεί.



Στην Dacia, κατασκευάζουμε πρακτικά και αξιόπιστα αυτοκίνητα που προσφέρουν την καλύτερη σχέση 
ποιότητας και τιμής. Μοντέλα με δυναμικό στυλ και εξοπλισμένα με τις πιο αξιόπιστες, δοκιμασμένες 
τεχνολογίες. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστη τιμή! Σε δεκαπέντε χρόνια, έχουμε αλλάξει τους κανόνες του 
παιχνιδιού στην αγορά του αυτοκινήτου. Απίστευτο; Όχι και τόσο. Το μυστικό μας; Ένας ιδανικός συνδυασμός 
απλότητας και αξιοπιστίας. Από την επιλογή του μοντέλου έως την τιμή και τη συντήρηση, όλα είναι 
ξεκάθαρα και απλά με την Dacia. Οδηγώντας ένα Dacia στόχος μας είναι να αισθάνεστε σιγουριά ότι έχετε 
κάνει την καλύτερη επιλογή.

ΟΔΗΓΗΣΤΕ, ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ, ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ...
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ DACIA!





ΑΠΛΑ. Ο,ΤΙ 
ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ!



DACIA.GR

Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της κατά την ημερομηνία της κυκλοφορίας της. Το παρόν έντυπο έχει καταρτιστεί 
με βάση τα πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στο πλαίσιο της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η DACIA επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προχωρήσει, ανά πάσα στιγμή, σε 
τροποποίηση των προδιαγραφών των αυτοκινήτων και των αξεσουάρ που περιγράφονται και παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο. Οι εν λόγω τροποποιήσεις κοινοποιούνται στους αντιπροσώπους της 
DACIA το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν, οι εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού να μην είναι 
διαθέσιμα (ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο της DACIA. Για τεχνικούς λόγους που 
αφορούν στην εκτύπωση, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο δύναται να διαφέρουν κάπως από τα πραγματικά χρώματα του αυτοκινήτου ή τα υλικά του εσωτερικού διάκοσμου. Τα 
πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου της παρούσας έκδοσης σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο απαγορεύεται 
χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας DACIA.

H Dacia συνιστά Dacia recommande

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:  - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ GENCO POWER ΑΕ
*3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000χλμ (όποιο συμβεί πρώτο).

5ΕΓΓΥΗΣΗ
ή 100.000χλμ.

Χρόνια*


