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DACIA SANDERO STEPWAY

ΑΙΣΘΗΣΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ
Αρκεί μία ματιά, για να σας δημιουργήσει την έντονη επιθυμία της απόδρασης, παρέα με το νέο Sandero
Stepway. Το δυναμικό εμπρός μέρος, οι εντυπωσιακοί τροχοί, οι νέες προστατευτικές ποδιές και η
αυξημένη απόσταση από το έδαφος, σφραγίζουν τη ζωντάνια και τη στιβαρότητα της εμφάνισης ενός
αυθεντικού Crossover.

Τα LED φωτιστικά σώματα σε σχήμα "Y" προσθέτουν χαρακτήρα στο αυτοκίνητο. Η αυτόματη λειτουργία
των φώτων και των εμπρός υαλοκαθαριστήρων, προσφέρει ένα αναβαθμισμένο επίπεδο ορατότητας. Το
νέο Sandero Stepway είναι ένα μοντέλο φτιαγμένο για περιπέτεια ικανό να καλύψει κάθε απαίτηση.

ΦΩΤΑ LED ΣΕ ΣΧΗΜΑ "Υ"

ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ

DACIA SANDERO STEPWAY

ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΣΗΣ
Η κορυφαία τεχνολογία στη διάθεσή σας! Μπείτε στο αυτοκίνητό σας, χρησιμοποιώντας την κάρτα
εισόδου και νιώστε μία νέα εμπειρία άνεσης στο εσωτερικό του περιβάλλον. Λεπτομέρειες χρωμίου,
υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων με πορτοκαλί εμφανείς ραφές, κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος
και τιμόνι ρυθμιζόμενο σε μήκος και ύψος, ρυθμιζόμενα προσκέφαλα, ηλεκτρικό χειρόφρενο και πληθώρα
αποθηκευτικών χώρων.

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Η πρακτικότητα και η άνεση κάνουν όσο ποτέ άλλοτε έντονη την παρουσία τους.
Συνδέστε το smartphone σας και απολαύστε όλες τις αγαπημένες σας εφαρμογές μέσα από την οθόνη
αφής των 8 ιντσών. Όλα τα χειριστήρια προσφέρουν εύκολη πρόσβαση στις λειτουργίες του αυτοκινήτου
διασφαλίζοντας έτσι ένα άριστο επίπεδο άνεσης.

ΟΘΟΝΗ 8’’ ΜΕ NAVIGATION

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ

DACIA SANDERO STEPWAY

Η ΕΥΡΥΧΩΡΙΑ
ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ
Το νέο Sandero Stepway κατασκευάστηκε για να ικανοποιήσει όλες τις προκλήσεις της καθημερινότητας.
Το πορτμπαγκάζ των 410 λίτρων εξασφαλίζει ότι τίποτα αναγκαίο δεν θα σας λείψει. Αναδιπλώστε με μία
απλή κίνηση τα πίσω καθίσματα, προσαρμόστε τη χωρητικότητα ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες και
ζήστε μοναδικές στιγμές!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ ΡΑΓΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

Χάρη σε ένα έξυπνο σύστημα, μετατρέψτε τις διαμήκεις μπάρες οροφής σε κάθετες, για να προσαρμόσετε
την μπαγκαζιέρα, τις βάσεις για τα ποδήλατα ή τα πέδιλα του σκι. Είστε έτοιμοι για νέες περιπέτειες;
Φύγαμε!

DACIA SANDERO STREETWAY

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΠΟΛΗΣ

DACIA SANDERO STREETWAY

ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΜΨΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Ρίξτε μία ματιά στο ανασχεδιασμένο νέο Sandero Streetway. Ένας ιδανικός συνδυασμός στιβαρότητας
και δυναμικής εμφάνισης. Τα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα σε σχήμα "Y" αποτελούν το πιο
χαρακτηριστικό στοιχείο της έντονης και μοντέρνας προσωπικότητας του αυτοκινήτου. Οι LED προβολείς
του, φωτίζουν όσο ποτέ άλλοτε το δρόμο τη νύχτα. Η νέας σχεδίασης μάσκα προσθέτει και αυτή με τη
σειρά της, ένα ακόμα αναγνωριστικό στοιχείο του χαρακτήρα του. Απλά καθηλωτικό!

ΦΩΤΑ LED ΣΕ ΣΧΗΜΑ "Υ"

Το πνεύμα του Sandero Streetway που ήδη γνωρίζετε, έχει επίσης εξελιχθεί διαθέτοντας ακόμη
περισσότερο στυλ στις λεπτομέρειες. Η απόδειξη είναι εμφανής χάρη στα καλύμματα των εξωτερικών
καθρεπτών που είναι στο χρώμα του αμαξώματος.
Το επανασχεδιασμένο σχήμα τους προσφέρει τη βέλτιστη αεροδυναμική και βοηθά στη μείωση του
θορύβου για τους επιβάτες στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

DACIA SANDERO STREETWAY

ΤΟ ΝΕΟ SANDERO STREETWAY
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ
Τα πάντα αλλάζουν, τόσο στον κόσμο όσο και στις ανάγκες σας, για αυτό και το νέο Sandero Streetway
διαθέτει επανασχεδιασμένο εσωτερικό που προσφέρει ιδανικό επίπεδο άνεσης, αναβαθμισμένα υλικά, νέο
σχεδιασμό και τεχνολογίες φιλικές προς το χρήστη.
Μόλις βρεθείτε στο εσωτερικό, θα νιώσετε αμέσως το φιλόξενο περιβάλλον του. Ο νέος πανοραμικός
πίνακας οργάνων συνδυάζει την κομψότητα και τη λειτουργικότητα.

Ο καθαρά οδηγοκεντρικός σχεδιασμός καθιστά εύκολη την πρόσβαση σε κάθε λειτουργία. Ο έλεγχος της
ενσωματωμένης οθόνης των 8”, καθώς και του συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού ανανεώνουν την
οδηγική εμπειρία. Εξαιρετικά πρακτικό στην καθημερινή χρήση, αποδεικνύεται επίσης και το ηλεκτρικό
χειρόφρενο. Είναι λοιπόν γεγονός ότι η στροφή στα θεμελιώδη, είναι εξίσου απολαυστική με το νέο
Sandero Streetway.

ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ TFT 3,5’’
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Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ
Τα νέα Sandero Streetway και Sandero Stepway προσαρμόζονται απόλυτα στον τρόπο ζωής σας. Πέρα από
τα συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, προσφέρουν ένα μεγάλο χώρο αποσκευών 410 λίτρων και πίσω
καθίσματα που αναδιπλώνονται προσαρμόζοντας το χώρο σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Διαθέτουν επίσης
πολυάριθμες αποθηκευτικές λύσεις όπως ποτηροθήκες, αποθηκευτικούς χώρους στις πόρτες, κλειστό
ντουλαπάκι συνοδηγού, και πολύ-λειτουργικούς χώρους στην κεντρική κονσόλα.

Τα νέα Sandero Streetway και Sandero Stepway είναι η ιδανική απάντηση στις αποθηκευτικές σας
απαιτήσεις! Χάρη στο αυξημένο πλάτος στο ύψος των ώμων εμπρός, και στο χώρο για τα γόνατα των πίσω
επιβατών, απολαμβάνετε αναμφίβολα ένα ασύγκριτο επίπεδο άνεσης!

410 L

ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΖ 410 ΛΙΤΡΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 1.455 ΛΙΤΡΑ

ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ
Για εμάς στην Dacia, τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό, από το να βελτιώνουμε συνεχώς την ασφάλεια των αυτοκινήτων μας, και ιδιαίτερα των επιβατών τους.
Νιώστε ασφαλείς χάρη στο ενεργό σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης, τους έξι αερόσακους, τον έλεγχο τυφλού σημείου και το σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα. Τα νέα Sandero Streetway και Sandero
Stepway παρέχουν όλα όσα καθιστούν την οδήγηση ασφαλή.

ΕΝΕΡΓΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΈΔΗΣΗΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ.

Μερικές φορές, η προσοχή και η ταχύτητα αντίδρασης του οδηγού δεν είναι αρκετή. Τα νέα Sandero
Streetway και Sandero Stepway συμβάλλουν στην αποφυγή ενός ατυχήματος. Το ενεργό σύστημα
πέδησης έκτακτης ανάγκης ανιχνεύει τον κίνδυνο επικείμενης σύγκρουσης. Εάν δεν αντιδράσετε ή αν δεν
αντιδράσετε αρκετά γρήγορα, το σύστημα ενεργοποιεί τα φρένα και βελτιστοποιεί το φρενάρισμα.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΥΦΛΟΎ ΣΗΜΕΊΟΥ.

Δεν είναι πάντα εφικτό να έχετε άριστη ορατότητα όταν αλλάζετε λωρίδα. Οι αισθητήρες των νέων
Sandero Streetway και Sandero Stepway σας προειδοποιούν σε περίπτωση που αναγνωρίσουν
επικείμενη σύγκρουση με όχημα που πλησιάζει από πίσω και από το πλάι.

ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ ΣΤΆΘΜΕΥΣΗΣ ΕΜΠΡΌΣ/ΠΊΣΩ ΚΑΙ ΚΆΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΊΑΣ.

Όταν οδηγείτε στην πόλη, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κάθε χώρο στάθμευσης, ακόμα και όταν αυτός
είναι πολύ μικρός. Παρκάρετε με άνεση και ασφάλεια, χάρη στο σύστημα αισθητήρων και την κάμερα
οπισθοπορίας που σας προειδοποιούν με ηχητικό και οπτικό σήμα μόλις εντοπιστεί κάποιο εμπόδιο στο
μπροστινό ή πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

ΥΠΟΒΟΉΘΗΣΗ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΗΦΌΡΑ.

Τέλος το άγχος στις εκκινήσεις σε ανηφόρα. Αυτή η λειτουργία εμποδίζει την κύλιση του αυτοκινήτου
προς τα πίσω τη στιγμή που αφήνετε το φρένο. Έτσι δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιείτε το
χειρόφρενο.

DACIA SANDERO STREETWAY

STREETWAY ESSENTIAL

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- ABS με EBV και AFU
- Ενεργό σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEBS)
- Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού
- Αερόσακοι πλευρικοί εμπρός για την προστασία του κεφαλιού και
του θώρακα
- Αερόσακοι τύπου κουρτίνας εμπρός/πίσω
- Υποδοχές Isofix στα δύο πίσω πλαϊνά καθίσματα
- Κλήση έκτακτης ανάγκης
- Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
- Εφεδρικός τροχός κανονικής διάστασης/Κιτ επισκευής ελαστικού(1)
ΑΝΕΣΗ
- Air Condition με φίλτρο γύρης και μικροσωματιδίων
- Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
- Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός



ΟΔΗΓΗΣΗ
- Υπολογιστής ταξιδίου
- Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης ταχύτητας
- Διακόπτης ECO
- Cruise Control με Speed Limiter
- Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε δρόμο με κλίση (Hill Start
Assist)
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
- Πίνακας οργάνων με οθόνη TFT 3,5”
- Media Control: Ψηφιακή οθόνη ραδιοφώνου στoν πίνακα οργάνων.
Χειριστήρια στο τιμόνι. Bluetooth® & Εφαρμογή Dacia Media
Control για τη διαχείριση των κύριων λειτουργιών του οχήματος
από το smartphone
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
- Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
- Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 1/3-2/3
- Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος
- Εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Τρία πίσω προσκέφαλα
- Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων μαύρη με γκρι τμήματα
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
- Εμπρός προβολείς Full LED Pure Vision σε σχήμα "Y"
- Αυτόματη λειτουργία φώτων
- Πίσω θερμαινόμενο τζάμι
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
- Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος
- Σκούρα τζάμια
- Τροχοί 15” με τάσια Elma

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Media Display: Σύστημα πολυμέσων με οθόνη 8’’. Κατοπτρισμός
του smartphone με Apple CarPlayTM(*) ή Android AutoTM(*) μέσω
σύνδεσης καλωδίου & Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
(1) Οι εκδόσεις με κινητήρα βενζίνης διαθέτουν εφεδρικό τροχό
κανονικής διάστασης
Οι εκδόσεις με κινητήρα LPG διαθέτουν κιτ επισκευής ελαστικού

DACIA SANDERO STREETWAY

STREETWAY EXPRESSION (ESSENTIAL+)

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΣΗ
- Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός (οδηγού με λειτουργία one touch)
- Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
- Media Display: Σύστημα πολυμέσων με οθόνη 8’’. Κατοπτρισμός
του smartphone με Apple CarPlayTM(*) ή Android AutoTM(*) μέσω
σύνδεσης καλωδίου & Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
- Δερμάτινη επένδυση τιμονιού και λεβιέ ταχυτήτων
- Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε μήκος



ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
- Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων μαύρη με γκρι τμήματα & γκρι
ραφές
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
- Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες
- Αυτόματη λειτουργία εμπρός υαλοκαθαριστήρων
- Προβολείς ομίχλης με μαύρο διακοσμητικό πλαίσιο
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
- Χειρολαβές θυρών και Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του
αμαξώματος
- Τροχοί 15’’ Flexwheel Sorane

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Αυτόματος κλιματισμός
- Pack Relax: Κάρτα Renault Handsfree. Ηλεκτρικό χειρόφρενο.
Mid console με υποβραχιόνιο & κλειστή αποθήκευση
- Pack Security: Κάμερα οπισθοπορίας. Εμπρός αισθητήρες
παρκαρίσματος & Προειδοποίηση τυφλού σημείου (BSW)
- Media Nav: Σύστημα πολυμέσων με οθόνη 8’’
& Ευρωπαϊκή χαρτογράφηση
- Ζάντες αλουμινίου 16’’ Amaris
Το Android Auto™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Google Inc.
Το Apple CarPlay™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Apple Inc.
*Ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας

Ζάντα αλουμινίου 16’’
Amaris

DACIA SANDERO STEPWAY

STEPWAY ESSENTIAL



Η φωτογραφία δεν περιλαμβάνει το πορτοκαλί διακοσμητικό χρώμα στους αεραγωγούς

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- ABS με EBV και AFU
- Ενεργό σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEBS)
- Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού
- Αερόσακοι πλευρικοί εμπρός για την προστασία του κεφαλιού και
του θώρακα
- Αερόσακοι τύπου κουρτίνας εμπρός/πίσω
- Υποδοχές Isofix στα δύο πίσω πλαϊνά καθίσματα
- Κλήση έκτακτης ανάγκης
- Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
- Εφεδρικός τροχός κανονικής διάστασης/Κιτ επισκευής ελαστικού(1)
ΑΝΕΣΗ
- Air Condition με φίλτρο γύρης και μικροσωματιδίων
- Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
- Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός

ΟΔΗΓΗΣΗ
- Υπολογιστής ταξιδίου
- Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης ταχύτητας
- Διακόπτης ECO
- Cruise Control με Speed Limiter
- Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε δρόμο με κλίση (Hill Start
Assist)

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
- Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος
- Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 1/3-2/3
- Εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Τρία πίσω προσκέφαλα
- Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων μαύρη με γκρι τμήματα, γκρι
πορτοκαλί ραφές και λογότυπο Stepway

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
- Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος
- Σκούρα τζάμια
- Αρθρωτές Ράγες οροφής σε γκρι χρώμα με λογότυπο Stepway
- Τροχοί 16’’ Flexwheel Saria

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
- Πίνακας οργάνων με οθόνη TFT 3,5’’
- Media Control: Ψηφιακή οθόνη ραδιοφώνου στον πίνακα οργάνων.
Χειριστήρια στο τιμόνι. Bluetooth® & Εφαρμογή Dacia Media
Control για τη διαχείριση των κύριων λειτουργιών του οχήματος
από το smartphone

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
- Εμπρός προβολείς Full LED Pure Vision σε σχήμα "Y"
- Αυτόματη λειτουργία φώτων
- Πίσω θερμαινόμενο τζάμι

- Media Display: Σύστημα πολυμέσων με οθόνη 8’’. Κατοπτρισμός
του smartphone με Apple CarPlayTM(*) ή Android AutoTM(*) μέσω
σύνδεσης καλωδίου & Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
- Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(1) Οι εκδόσεις με κινητήρα βενζίνης διαθέτουν εφεδρικό τροχό
κανονικής διάστασης
Οι εκδόσεις με κινητήρα LPG διαθέτουν κιτ επισκευής ελαστικού

DACIA SANDERO STEPWAY

STEPWAY EXPRESSION (ESSENTIAL+)



Η φωτογραφία περιλαμβάνει προαιρετικό εξοπλισμό

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΣΗ
- Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός (οδηγού με λειτουργία one touch)
- Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
- Media Display: Σύστημα πολυμέσων με οθόνη 8’’. Κατοπτρισμός
του smartphone με Apple CarPlayTM(*) ή Android AutoTM(*) μέσω
σύνδεσης καλωδίου & Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
- Δερμάτινη επένδυση τιμονιού και λεβιέ ταχυτήτων
- Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε μήκος
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
- Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες
- Αυτόματη λειτουργία εμπρός υαλοκαθαριστήρων
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
- Χειρολαβές θυρών και Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του
αμαξώματος

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Αυτόματος κλιματισμός
- Pack Relax: Κάρτα Renault Handsfree. Ηλεκτρικό χειρόφρενο.
Mid console με υποβραχιόνιο & κλειστή αποθήκευση
- Pack Security: Κάμερα οπισθοπορίας. Εμπρός αισθητήρες
παρκαρίσματος & Προειδοποίηση τυφλού σημείου (BSW)
- Media Nav: Σύστημα πολυμέσων με οθόνη 8’’
& Ευρωπαϊκή χαρτογράφηση
- Ζάντες αλουμινίου 16’’ Black Diamant Mahalia
Το Android Auto™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Google Inc.
Το Apple CarPlay™ είναι κατοχυρωμένο σήμα της Apple Inc.
*Ανάλογα με την αγορά κάθε χώρας

Ζάντα αλουμινίου 16’’
Black Diamant Mahalia

DACIA SANDERO STREETWAY

ΧΡΩΜΑΤΑ



Λευκό Glacier (OV 369)

Γκρι Comet (TE KNA)

Μαύρο (TE 676)

Μπλε Iron (TE RQH)

Γκρι Urban (OV KPW)

Κόκκινο Fusion (TE NPI)

OV=Μη μεταλλικό χρώμα
ΤΕ= Μεταλλικό χρώμα

Γκρι Moonstone (TE KQF)

DACIA SANDERO STEPWAY

ΧΡΩΜΑΤΑ



Λευκό Glacier (OV 369)

Γκρι Comet (TE KNA)

Μαύρο (TE 676)

Μπλε Iron (TE RQH)

Πράσινο Kaki (OV KQM)

Πορτοκαλί Atacama (TE EPY)

OV=Μη μεταλλικό χρώμα
ΤΕ= Μεταλλικό χρώμα

Γκρι Moonstone (TE KQF)

DACIA SANDERO STREETWAY & SANDERO STEPWAY

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1. ΜΠΆΡΕΣ ΟΡΟΦΉΣ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ.

Κομψές, με εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση,
είναι ιδανικές για μεταφορά σχάρας ποδηλάτων,
βάσεων για πέδιλα του σκι ή μπαγκαζιέρα οροφής,
προσφέροντας αύξηση της μεταφορικής ικανότητας
του αυτοκινήτου. (διαθέσιμο μόνο στο Sandero
Streetway)
2. ΠΟΙΟΤΙΚΆ ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΑ ΠΑΤΆΚΙΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΆ ΜΑΡΣΠΙΈ
ΜΠΡΟΣΤΙΝΏΝ ΘΥΡΏΝ.

Απολαύστε την εξαιρετική ποιότητα των
υφασμάτινων ταπέτων του Sandero Streetway που
θα προστατεύσουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου
σας. Επίσης, τα μαρσπιέ των θυρών (πωλούνται ανά
δύο) θα προσθέσουν μία φωτεινή πινελιά κατά την
είσοδο σας στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

2.

3. ΥΠΟΒΡΑΧΙΌΝΙΟ ΚΑΘΊΣΜΑΤΟΣ.

Ρυθμιζόμενο σε ύψος και αναδιπλούμενο
προσφέρει ιδανικό επίπεδο άνεσης στον οδηγό.
4. ΚΕΡΑΊΑ ΣΕ ΣΧΉΜΑ "ΠΤΕΡΥΓΊΟΥ

ΚΑΡΧΑΡΊΑ".

Προσθέστε μία μοντέρνα πινελιά χάρη σε αυτό τον
τύπο κεραίας που ταιριάζει απόλυτα με τις γραμμές
του αυτοκινήτου σας.

1.

3.

5. ΚΟΤΣΑΔΌΡΟΣ ΑΠΟΣΠΏΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΊΣ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ.

Χάρη στην άρθρωση του κοτσαδόρου που μπορεί
εύκολα να αφαιρεθεί χωρίς εργαλεία, διατηρείται η
αισθητική του οχήματός σας. Συνιστάται για συχνή
χρήση.
6. ΚΟΤΣΑΔΌΡΟΣ ΑΦΑΙΡΟΎΜΕΝΟΣ ΜΕ
ΕΡΓΑΛΕΊΑ.

Απαραίτητος για την ασφαλή ρυμούλκηση ή
μεταφορά του εξοπλισμού σας.

4.

5.

6.

7. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΌ ΣΤΟ ΚΑΤΏΦΛΙ
ΤΟΥ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΆΖ ΑΠΌ
ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΑΤΣΆΛΙ.

Καλύψτε και προστατέψτε τον πίσω προφυλακτήρα
με αυτό το πρακτικό, ελκυστικό και εξατομικευμένο
αξεσουάρ. Με το κομψό του φινίρισμα, προσθέτει
στυλ και στιβαρότητα στο πίσω μέρος του
αυτοκινήτου σας.
8. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΌ ΔΑΠΈΔΟΥ
ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΆΖ.

Τοποθετείται γρήγορα, έχει το σχήμα του
πορτμπαγκάζ και προστατεύει αποτελεσματικά
τη μοκέτα χάρη στις ανασηκωμένες άκρες του.
Είναι ημι-άκαμπτο και εύκολο να αφαιρεθεί και να
καθαριστεί.

7.

9. ΚΆΛΥΜΜΑ EASYFLEX ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΧΏΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΏΝ.

Καλύψτε ολόκληρο το χώρο αποσκευών για τη
μεταφορά ογκωδών αντικειμένων. Αντιολισθητικό
και αδιάβροχο, προσαρμόζεται στη διαμόρφωση
των πίσω καθισμάτων και καλύπτει ολόκληρο το
χώρο φόρτωσης.
10. ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΠΑΤΆΚΙΑ ΜΕ
8.

ΥΠΕΡΥΨΩΜΈΝΑ ΆΚΡΑ.

Αυτά τα πατάκια είναι ειδικά σχεδιασμένα για το
αυτοκίνητό σας και κρατούν στεγνό το πάτωμα
του χώρου των επιβατών. Αφαιρούνται για να
καθαριστούν και μπορούν να στερεωθούν γρήγορα
στη θέση τους χάρη στα κλιπ ασφαλείας που
παρέχονται για το σκοπό αυτό.

9.

11. ΠΛΑΪΝΆ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΆ ΘΥΡΏΝ.

Προσθέτουν στυλ στο αυτοκίνητο προφυλάσσοντας
ταυτόχρονα τις πόρτες από εκδορές.
12. ΕΜΠΡΌΣ ΚΑΙ ΠΊΣΩ ΛΑΣΠΩΤΉΡΕΣ.
10.

11.

12.

Προσφέρουν αποτελεσματική προστασία του
αμαξώματος, από νερά, λάσπες και χαλίκια.

DACIA SANDERO STREEETWAY & SANDERO STEPWAY

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
SANDERO STREETWAY

819

162

14°
878

1.410

1.026

1.532,6

666

2.604

1.406

1.499

1.985

14°
898



1.848

4.088

1.518,6

2.007

XΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΖ (lt)
410

Πίσω καθίσματα σε όρθια θέση

1.455

Με αναδίπλωση πίσω καθισμάτων

830

201

2.604

4.099

666

1.410

1.535

14°
878

2.019

14°
898



1.587

SANDERO STEPWAY

1.406
1.026

1.519,9
1.848

1.508,9

2.007

XΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΖ (lt)
Πίσω καθίσματα σε όρθια θέση

Με αναδίπλωση πίσω καθισμάτων

410

1.455

Διαστάσεις σε mm.

ΟΔΗΓΗΣΤΕ, ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ, ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ...

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ DACIA!
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. Γι’ αυτό το λόγο
συνδυάζουμε την ποιότητα, την αξιοπιστία, τον κομψό σχεδιασμό και την άνεση με τις προσιτές
και λογικές τιμές. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αγοράσετε ένα καινούριο αυτοκίνητο που
ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες σας. Τέλος, η οδήγηση ενός Dacia σημαίνει ότι δεν θα
ξοδεύετε πλέον όλα σας τα χρήματά στο αυτοκίνητό σας καθώς η οικονομική συντήρηση είναι ένα
ακόμα σημείο αναφοράς των αυτοκινήτων μας.

ΝΕΑ DACIA
SANDERO STREETWAY
SANDERO STEPWAY
ΑΠΛΑ. Ό,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ!

ΑΠΛΑ. Ό,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ!

5

Χρόνια*

ΕΓΓΥΗΣΗ
ή 100.000χλμ.

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.
Dacia recommande
H Dacia
συνιστά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

- BI1NBIB0722 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

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

DACIA.GR

