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Μπορεί ένα αυτοκίνητο να είναι όμορφο, 
αξιόπιστο και να έχει προσιτή τιμή;
Στη Dacia, είμαστε οι πρώτοι που πιστέψαμε ότι ένα αυτοκίνητο μπορεί να συνδυάσει την προ-

σιτή τιμή με την ελκυστική εμφάνιση και την ποιότητα. Και κάτι μας λέει ότι είχαμε δίκιο… Τα 

μοντέλα Dacia είναι πλέον ευρέως γνωστά για την αξιοπιστία και τη στιβαρή κατασκευή τους 

και για το λόγο αυτό ο Ειδικός Τύπος τα έχει βραβεύσει με διεθνείς τίτλους. Η Dacia ανανεώ-

νει διαρκώς τη γκάμα των μοντέλων της, που ξαφνιάζουν ευχάριστα με τη διαφοροποιημένη 

σχεδίαση, την οικονομία που προσφέρουν και την χρήση έξυπνων και χρήσιμων τεχνολογιών. 

Και βέβαια, τα νέα μοντέλα δεν υστερούν ποτέ σε χώρο προσφέροντας άνετη φιλοξενία, όχι 

μόνο για τους επιβάτες, αλλά και για τις αποσκευές τους.  

Η επιτυχία της Dacia βασίζεται σε μια απλή διαπίστωση: αγαπάμε το αυτοκίνητο που 

μπορεί να καλύψει την αισθητική & τις ανάγκες μας με λογικό κόστος απόκτησης.

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Renault, η Dacia σχεδιάζει αυτοκίνητα βασιζόμενη σε αξιόπιστες τεχνικές  

λύσεις ενώ προσφέρει 3ετή εγγύηση και επέκταση της εργοστασιακής εγγύησης για 2 επιπλέον  

χρόνια (3+2) ή 100.000χλμ.** και ένα ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης. Σήμερα, περισσότερο  

από ποτέ, η αγορά ενός μοντέλου Dacia αποδεικνύεται η πιο συμφέρουσα επιλογή!

www.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.

*3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης.
** Όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

5ΕΓΓΥΗΣΗ
ή 100 000χλμ.

Χρόνια*



Νέα Dacia
sandero και sandero stepway





Νέα Dacia 
Sandero και Sandero Stepway…
μοντέρνο design, δυναμισμός και άνεση… 
Τίποτα καλύτερο για μία χαλαρή διαδρομή…





με τον αέρα ενός 
crossover
Το νέο Dacia Sandero Stepway φανερώνει από την πρώτη ματιά και με τον 

πιο εμφατικό τρόπο, το χαρακτήρα του. Νέα και πιο εντυπωσιακή μάσκα με 

διακόσμηση χρωμίου, επανασχεδιασμένες γραμμές με νέα φωτιστικά σώματα 

εμπρός και πίσω φώτα που ενσωματώνουν την νέα φωτιστική υπογραφή 

της Dacia. Σχεδιαστικά, η εμφάνιση SUV, τονίζει ακόμα περισσότερο τον 

περιπετειώδη χαρακτήρα του αυτοκινήτου και το αισθητικό αποτέλεσμα γίνεται 

άμεσα αντιληπτό από όλους! 





Τεχνολογίες  
που κάνουν τη ζωή ευκολότερη
Εκτός από το στυλ, το νέο Dacia Sandero Stepway προσφέρει και μία ακόμα 

μεγαλύτερη γκάμα χρήσιμων τεχνολογιών (οι οποίες είναι διαθέσιμες και στο νέο 

Dacia Sandero). 

Σύστημα πολυμέσων "Media Nav Evolution", ενσωματωμένη κάμερα οπισθοπορείας, 

σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (hill start assist), ηλεκτρικά 

παράθυρα (που κατεβαίνουν με το πάτημα ενός κουμπιού στην πλευρά του οδηγού) 

και cruise control με περιοριστή ταχύτητας*… Το νέο Dacia Sandero Stepway 

εξασφαλίζει άνεση και ασφάλεια σε κάθε σας διαδρομή…

* Ανάλογα την έκδοση.





Άνεση 
σε κάθε σας βόλτα
Σαν καθαρόαιμο 5θέσιο, το νέο Dacia Sandero Stepway εξασφαλίζει τη μέγιστη 

άνεση σε κάθε σας βόλτα. Η ιδιαίτερα ευρύχωρη καμπίνα του,

σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε την κάθε λεπτομέρεια του άψογα 

σχεδιασμένου εσωτερικού: νέα διακοσμητικά χρωμίου, τιμόνι νέας σχεδίασης, 

νέες ταπετσαρίες, νέοι έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι και νέα 12V παροχή στο πίσω 

μέρος της κεντρικής κονσόλας.

Το σίγουρο είναι ότι θα σας κάνει να αισθανθείτε «σα στο σπίτι σας»... και αυτό 

φαίνεται από την πρώτη στιγμή!





Ένα αυτοκίνητο 
πόλης, με στυλ
Απολαύστε το φρέσκο design του νέου Dacia Sandero. 

Η νέα μάσκα με διακόσμηση χρωμίου και τα νέα μεγάλα 

φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω, επανασχεδιασμένα έτσι 

ώστε να αντανακλούν την καινούργια αισθητική ταυτότητα της 

Dacia, είναι ορισμένα από τα στοιχεία που αναδεικνύουν το 

μοντέρνο και δυναμικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου. 

Ενός αυτοκινήτου που θα σας κερδίσει από την πρώτη στιγμή.





Απολαύστε τους άνετους χώρους στο ανασχεδιασμένο εσωτερικό του 

αυτοκινήτου: 5 πραγματικά άνετες θέσεις και τεράστιο πορτμπαγκάζ. 

Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν αρκετά από τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του: 

αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθίσματος, νέες θήκες μικροαντικειμένων για 

όλη την οικογένεια και πολλά άλλα. Έχουμε προβλέψει οτιδήποτε μπορεί να 

χρειαστείτε, ώστε η καθημερινότητά σας να γίνει πιο εύκολη. Είτε ταξιδεύετε 

μόνος ή με παρέα, σας προσφέρουμε το ιδανικό αυτοκίνητο πόλης, έτοιμο να 

σας συνοδεύσει στις καθημερινές σας μετακινήσεις και να σας εξασφαλίσει τη 

μέγιστη άνεση.

Ευρύχωρο και 
άνετο εσωτερικό



μοναδικό επίπεδο ασφάλειας
Βάζοντας την ασφάλεια σε πρώτη προτεραιότητα, εφοδιάζουμε τα νέα Dacia Sandero και Sandero Stepway με κορυφαία συστήματα ενεργητικής και παθητικής 

ασφάλειας. 

Η ενισχυμένη δομή του αμαξώματος εξασφαλίζει τον μέγιστο δυνατό βαθμό προστασίας των επιβατών. Το ABS σε συνδυασμό με το σύστημα φρεναρίσματος πανικού 

ΕΒΑ (Emergency Break Assist), καθώς και το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας ESC (Electronic Stability Control) και ελέγχου πρόσφυσης (ASR), εγγυώνται 

αποτελεσματικότητα στο φρενάρισμα, αυξάνοντας το επίπεδο σταθερότητας του αυτοκινήτου. 

Τα αυτοκίνητα διαθέτουν επίσης μετωπικούς αλλά και εμπρός πλευρικούς αερόσακους, άγκιστρα ISOFIX για τη στήριξη παιδικού καθίσματος στο πίσω κάθισμα, 

σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (hill start assist), καθώς και αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω... Με όλα τα παραπάνω συστήματα, πώς είναι δυνατό να 

μην αισθάνεστε ασφαλείς σε κάθε σας διαδρομή!

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω*: σύστημα που ειδοποιεί τον οδηγό, με ηχητικά σήματα, 
για την παρουσία εμποδίων και την απόσταση τους από το αυτοκίνητο, κατά την όπισθεν. 

Για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση, το σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει και κάμερα 
οπισθοπορείας.

ESC: εάν το αυτοκίνητο χάσει την πρόσφυσή του πάνω σε μία στροφή, το σύστημα ESC 
επεμβαίνει και το επαναφέρει στην πορεία του ρυθμίζοντας τόσο την κατανομή της δύναμης 
πέδησης, όσο και τη ροπή του κινητήρα.

* Ανάλογα την έκδοση



Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (Hill Start Assist):  
Σύστημα που διατηρεί πατημένο το φρένο όσο χρόνο χρειάζεται ο οδηγός για να περάσει 
το πόδι του από το φρένο στο γκάζι. Έτσι το αυτοκίνητο δεν κυλάει καθόλου σε ξεκίνημα 
σε ανηφόρα.

Προστασία: Ενισχυμένη δομή αμαξώματος, μετωπικοί και πλευρικοί εμπρός αερόσακοι, 
άγκιστρα ISOFIX για ασφαλή στήριξη παιδικών καθισμάτων πίσω. 



sandero

life 

 • aBs με eBv και aFu 
 • Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης 
σε δρόμο με κλίση (Hill start 
assist)
 • ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας 
(esc) και asr
 • μετωπικοί αερόσακοι οδηγού-
συνοδηγού 
 • Αερόσακοι πλευρικοί εμπρός για 
την προστασία του κεφαλιού και 
του θώρακα
 • Σύστημα ελέγχου πίεσης 
ελαστικών
 • πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σημείων
 • Εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα 
καθ' ύψος 
 • Τρία πίσω προσκέφαλα 
 • Υποδοχές isofix στα δύο πίσω 

πλαϊνά καθίσματα
 • Υποβοηθούμενο σύστημα 
διεύθυνσης
 • Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 1/3-2/3
 • air condition 
 • ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός 
με λειτουργία άνεσης one touch 
οδηγού
 • Κεντρικό κλείδωμα με 
τηλεχειρισμό
 • plug & radio (radio, χειριστήρια 
στο τιμόνι, - 4 ηχεία - σύνδεση 
τηλεφώνου με Bluetooth, audio 
streaming, θύρες usB & aux) & 
χειριστήρια στο τιμόνι
 • Χρώμιο στο πλαίσιο των 
αεραγωγών και στα όργανα του 
ταμπλό

 • Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης 
ταχύτητας
 • Φώτα ημέρας 
 • πίσω θερμαινόμενο τζάμι
 • Τροχοί 15" με τάσι "groomy"
 • προφυλακτήρες στο χρώμα του 
αυτοκινήτου
 • Εξωτερικές χειρολαβές θυρών σε 
μαύρο χρώμα 
 • Τροχός αντικατάστασης (κανονικής 
διάστασης) 
 • Σκούρα τζάμια
 • Ταμπλό σε ανθρακί απόχρωση
 • Επένδυση καθισμάτων ανθρακί 
- γκρι

Προαιρετικός εξοπλισμός 
 • μεταλλικό χρώμα

sandero

style
ΕΠιΠλΕον τηΣ ΕκδοΣηΣ LifE 

 • Ζώνες ασφαλείας οδηγού-
συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος
 • Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος
 • Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο  
σε ύψος
 • ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & 
θερμαινόμενοι καθρέφτες
 • ηλεκτρικά παράθυρα πίσω
 • Σύστημα πολυμέσων media nav 
evo με οθόνη αφής 7"
 • Υπολογιστής ταξιδίου

 • προβολείς ομίχλης σε μαύρο 
διακοσμητικό πλαίσιο
 • Τροχοί 15" με τάσι "popster"
 • Εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα 
του αυτοκινήτου
 • Επένδυση καθισμάτων σε μαύρη 
απόχρωση

Προαιρετικός εξοπλισμός 
 • μεταλλικό χρώμα
 • Δερμάτινη επένδυση τιμονιού  

και λεβιέ ταχυτήτων (υποχρεωτικά 
με cruise control)
 • Εμπρός υποβραχιόνιο 
 • cruise control με speed limiter
 • πίσω αισθητήρες στάθμευσης
 • Ζάντες αλουμινίου 15" "chamade"
 • Δερμάτινα καθίσματα σε μαύρη 
απόχρωση

Τροχοί 15" "Popster" Ζάντες αλουμινίου 15" "Chamade"



stepway

life

 • aBs με eBv και aFu 
 • Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε δρόμο με 
κλίση (Hill start assist)
 • ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (esc) και asr
 • μετωπικοί αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού 
 • Αερόσακοι πλευρικοί εμπρός για την προστασία 
του κεφαλιού και του θώρακα
 • Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
 • πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σημείων
 • Εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος 
 • Τρία πίσω προσκέφαλα 
 • Υποδοχές isofix στα δύο πίσω πλαϊνά καθίσματα
 • Υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης
 • Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 1/3-2/3
 • air condition 
 • ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός με λειτουργία άνεσης 
one touch οδηγού
 • Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
 • plug & radio (radio, χειριστήρια στο τιμόνι,  
- 4 ηχεία - σύνδεση τηλεφώνου με Bluetooth, 
audio streaming, θύρες usB & aux) &  
χειριστήρια στο τιμόνι
 • Διακοσμητικό πλαίσιο κεντρικής κονσόλας σε 
σκούρο γκρι σατινέ χρώμα
 • Χρώμιο στο πλαίσιο των αεραγωγών και στα 
όργανα του ταμπλό
 • Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης ταχύτητας
 • Φώτα ημέρας 
 • προβολείς ομίχλης σε μαύρο διακοσμητικό 
πλαίσιο
 • πίσω θερμαινόμενο τζάμι
 • Ζάντες Flexwheel 16" "Bayadere"
 • προφυλακτήρες στο χρώμα του αυτοκινήτου
 • Εξωτερικοί καθρέφτες σε σκούρα απόχρωση
 • Εξωτερικές χειρολαβές θυρών σε μαύρο χρώμα 
 • pack look stepway: Ράγες οροφής σε μαύρο με 
χρώμιο σατινέ, ποδιά προφυλακτήρα εμπρός πίσω 
σε χρώμιο σατινέ, λογότυπο stepway στις εμπρός 
πόρτες
 • μαύρα προστατευτικά θόλων, αυξημένη απόσταση 
από το έδαφος 
 • Τροχός αντικατάστασης (κανονικής διάστασης) 
 • Σκούρα τζάμια
 • Ταμπλό σε ανθρακί απόχρωση
 • Επένδυση καθισμάτων μαύρη-γκρι

Προαιρετικός εξοπλισμός
 • μεταλλικό χρώμα

Η έκδοση Life της φωτογραφίας έχει ηλεκτρικά 
παράθυρα εμπρός, στο βασικό της εξοπλισμό.



stepway

style
ΕΠιΠλΕον τηΣ ΕκδοΣηΣ LifE

 • Ζώνες ασφαλείας οδηγού-συνοδηγού 
ρυθμιζόμενες σε ύψος
 • Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος
 • Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος
 • ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι 
καθρέφτες
 • ηλεκτρικά παράθυρα πίσω
 • Σύστημα πολυμέσων media nav evo με οθόνη 
αφής 7"
 • Υπολογιστής ταξιδίου
 • cruise control με speed limiter και χειριστήρια 
στο τιμόνι
 • Δερμάτινη επένδυση τιμονιού και λεβιέ ταχυτήτων 
(υποχρεωτικά με cruise control)
 • πίσω αισθητήρες στάθμευσης
 • Χρώμιο στη μάσκα εμπρός

Προαιρετικός εξοπλισμός
 • μεταλλικό χρώμα 
 • Εμπρός υποβραχιόνιο 
 • Δερμάτινα καθίσματα σε μαύρη απόχρωση 



ΛΕΥΚΟ GLACIER (369)

Μη μεταλλικά χρώματαΜεταλλικά χρώματα

ΜΠΛΕ NAVY** (D42)

Τάσια και ζάντες αλουμινίου

ΤΑΣΙ 15" GROOMY** ΤΑΣΙ 15" POPSTER** ΖΑΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
15" CHAMADE**

ΖΑΝΤΑ 16" DARK METAL 
BAYADERE FLEXWHEEL*

ΜΠΛΕ COSMOS (RPR)

ΜΑΥΡΟ NACRE (676) ΑΣΗΜΙ PLATINE (D69) ΚΟΚΚΙΝΟ FLAME (B76) ΚΑΦΕ CHILI (CNG)

ΓΚΡΙ COMET (KNA) ΜΠΛΕ AZZURITE* (RPL) ΚΑΦΕ VISION (CNM)

*Μόνο στο μοντέλο Stepway.
**Μη διαθέσιμη στο μοντέλο Stepway.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ 1. SPORT PACK.
Βελτιώστε την εμφάνιση του sandero σας 
με το sport pack που περιλαμβάνει spoiler 
στον εμπρός προφυλακτήρα, πλευρικά 
διακοσμητικά, πίσω διαχύτη και πίσω spoiler 
οροφής.

2. ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ.
προστατέψτε το sandero σας από τα συχνά 
μικροχτυπήματα, τοποθετώντας αυτές τις 
πλευρικές προστατευτικές λωρίδες.

3. ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ.
Σχεδιασμένοι για να διατηρήσουν την 
εμφάνιση του αυτοκινήτου σας, οι λασπωτήρες 
αυτοί διατηρούν καθαρό το αμάξωμα και 
προστατεύουν από χαλίκια και πέτρες.

4. ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ.
Όταν ταξιδεύετε με ανοιχτά τζάμια, αυτοί οι 
ανεμοθώρακες σας προστατεύουν από τη 
βροχή αφήνοντας ταυτόχρονα και το δροσερό 
αέρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

5. ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ.
Σας βοηθούν κάνοντας πιο εύκολο το 
παρκάρισμα.

6. ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ.
Απόλυτα συμβατό με τα ηλεκτρονικά 
συστήματα του sandero, το αντικλεπτικό 
αναγνωρίζει κάθε προσπάθεια διάρρηξης και 
αντιλαμβάνεται κάθε κίνηση στην καμπίνα των 
επιβατών. 

7. ΣΕΤ ΤΑΠΕΤΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ.
Ταιριάζουν απόλυτα στο δικό σας sandero. 
προσφέρουν ευκολία στο καθάρισμα και είναι 
ιδιαίτερα ανθεκτικά, ειδικά σε χιόνι και λάσπη. 

8. ΣΕΤ ΤΑΠΕΤΑ ΜΟΚΕΤΑ.
Φτιαγμένα ακριβώς στις διαστάσεις του 
εσωτερικού, τα πατάκια μοκέτας, δεν 
ομορφαίνουν μόνο, αλλά και προστατεύουν  
το πάτωμα του αυτοκινήτου σας. 

9. ΕΜΠΡΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ.
Εκτός από την πρόσθετη άνεση στο ταξίδι, 
προσφέρει και έναν επιπλέον αποθηκευτικό 
χώρο στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.
Έχει τη δυνατότητα προσαρμογής στο ύψος 
που επιθυμεί ο κάθε οδηγός. 
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10. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ EASYFLEX.
Το κατάλληλο αξεσουάρ που προστατεύει 
το πάτωμα του χώρου αποσκευών όταν 
μεταφέρετε ογκώδη και λερωμένα αντικείμενα! 
Διπλώνει και ξεδιπλώνει πανεύκολα, 
και προσαρμόζεται στη θέση των πίσω 
καθισμάτων. Σε πλήρη έκταση καλύπτει 
ολόκληρο το χώρο αποσκευών. 

11. ΔΙΧΤΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ.
Συγκρατεί τα αντικείμενα στο πορτμπαγκάζ και 
εμποδίζει τη μετακίνησή τους όταν οδηγείτε. 

12. ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ & 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ.
Το κάλυμμα προστατεύει τη μοκέτα του 
πορτμπαγκάζ και είναι κομμένο ακριβώς στις 
διαστάσεις του χώρου αποσκευών. 
Το εύκαμπτο υλικό του το καθιστά ιδιαίτερα 
εύκολο στο πλύσιμο. Ειδικό πλαστικό κάλυμμα 
για το κατώφλι του πορτμπαγκάζ που 
προστατεύει τον προφυλακτήρα.

13. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΘΗΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.
Δημιουργεί θέσεις στο χώρο αποσκευών ώστε 
να διευκολύνεται η φόρτωση και να είναι 
ασφαλή τα αντικείμενα, στο ταξίδι. 
Αφαιρείται και τοποθετείται εύκολα και είναι 
κατάλληλο για αντικείμενα όλων των μεγεθών. 

14. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ - ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - 
ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ (TFRT).
Ο καλύτερος τρόπος ασφαλούς ρυμούλκησης 
ή μεταφοράς σχάρας ποδηλάτων, μπαγκαζιέρας, 
βάρκας, τροχόσπιτου, που είναι απόλυτα 
συμβατός με το αυτοκίνητό σας. Διαθέτει λαιμό 
με μπίλια που μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί 
χωρίς εργαλεία, ώστε να μην χαλάει την 
εμφάνιση του αυτοκινήτου σας. 

15. ΜΠΑΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΙ.
Ταιριάζουν απόλυτα με το design του sandero 
αυτές οι ατσάλινες μπάρες χρησιμεύουν για την 
ασφαλή μεταφορά των σκι. 

16. ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΜΗΚΕΙΣ 
ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ.
Κομψή μπαγκαζιέρα της dacia που μπορεί να 
τοποθετηθεί σε λίγα μόλις λεπτά στις διαμήκεις 
μπάρες, και εξασφαλίζει επιπλέον χώρο 
φόρτωσης όταν οι μεταφορικές σας ανάγκες 
σας το απαιτούν. 

17. ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ.
Για τις εκδρομές σας διατίθεται ειδική 
βάση ποδηλάτων που προσαρμόζεται στον 
κοτσαδόρο. με συρόμενη λειτουργία ώστε 
να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο 
αποσκευών. 
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Νέα Dacia Sandero 
και Sandero Stepway...
Σε εσάς δεν απομένει παρά να 
επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει!




