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1. 2.

4.3.

PRILAGODITEV PO MERI
ZUNANJOST

POSKRBITE ZA IZRAZITEJŠI  
ŠPORTNI DUH.

Naj bo dinamičnost v središču vašega 
vsakdana in jo popestrite s športnim 
pridihom.

1. 2. Nalepke za osebno prilagoditev 
vozila. Bodite to, kar ste, in temu 
prilagodite tudi videz vozila. Tako boste v 
trenutku opaženi.

3. Strešni spojler. Poudarite značaj svojega 
vozila. Dodatek, s katerim je razlika zares 
opazna.

4. Antena v obliki plavuti. Svojemu vozilu 
podarite pridih sodobnosti z anteno, ki se 
povsem prilega liniji vozila.
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OKRASNI POKROVI IN PLATIŠČA
DACIA SANDERO IN SANDERO STEPWAY

1.

2.

5.4.3.

VSE JE V KONČNI  
OBDELAVI

Sodoben videz in varnost brez 
kompromisov: kolesa navdušujejo, saj 
predstavljajo opazen dodatek. Pokažite 
svoj duh z izbiro Dacijinih ekskluzivnih 
platišč.

1. Okrasni pokrov za  
15-palčna jeklena platišča Sorane 
Združljivo z modelom: Sandero 
Barva: svetleča siva

2. Okrasni pokrov za  
16" jeklena platišča Saria 
Združljivo z modelom: Sandero 
Barva: svetleča siva

3. Okrasni pokrov za  
16-palčna jeklena platišča Saria  
Združljivo z modelom: Sandero Stepway  
Barva: črna kovinska + prevleka iz zlitine

4. Aluminijasta platišča Amaris 16"  
Združljivo z modelom: Sandero  
Barva: siva Brillant + črna mat

5. Aluminijasta platišča Mahalia 16" 
Združljivo z modelom: Sandero Stepway  
Barva: črna mat
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1. 2.

4.3.

POTNIŠKI PROSTOR
NOTRANJOST

ELEGANCA ZA VSAK DAN

Videz svojega novega vozila Dacia Sandero 
ali Sandero Stepway lahko prikrojite z 
zaščitnimi oblogami vratnih pragov in 
modernimi tekstilnimi preprogami, ki jih 
krasi ime vozila.

1. 2. Tekstilne preproge Premium in 
osvetljene zaščite pragov prednjih vrat. 
Uživajte v kakovosti tekstilnih preprog 
visokega razreda Premium SANDERO 
in STEPWAY, ki notranjost vašega vozila 
ščitijo v slogu. Z osvetljenimi zaščitami 
vratnih pragov pa lahko vhod v vozilo 
osvetlite na prefinjen način.

3. 4. Tekstilne preproge Comfort in 
zaščite pragov prednjih vrat. Učinkovito 
ohranite pod v potniškem prostoru s 
tekstilnimi preprogami, narejenimi po 
meri za vozili SANDERO in STEPWAY. 
Zaščitne obloge vratnih pragov z napisom 
SANDERO in STEPWAY, ki so preproste 
za namestitev in vzdrževanje, pa bodo 
zaščitile vhod v vozilo.
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1.

3.2.

PRTLJAŽNIK
NA VSAKODNEVNI 
PREIZKUŠNJI

Za trajno zaščito prtljažnega prostora pa 
ga opremite z dodatno opremo, ki združuje 
lep dizajn in robustnost.

1. Obloga praga prtljažnika iz 
nerjavečega jekla. Zadnji odbijač obložite 
in zaščitite s priročnim in estetskim 
pripomočkom, ki je izdelan po meri. S 
svojim nesvetlečim videzom poskrbi za 
oblikovalski pečat in obstojnost zadnjega 
dela vašega avtomobila.

2. 3. Talna obloga prtljažnika SANDERO 
in STEPWAY. Prtljaga, potovalke, oprema 
za prosti čas ... Prtljažnik svojega vozila 
polnite in praznite skozi vse leto. Zaščitite 
ga trajno in izkoristite nadstandardno 
kakovost materialov.

DACIA SANDERO IN SANDERO STEPWAY
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UDOBJE, 
KI POENOSTAVLJA 
ŽIVLJENJE

DACIA SANDERO IN SANDERO STEPWAY
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PRIROČNA OPREMA
UDOBJE

VOŽNJA KOT VIR VESELJA

Preživljanje časa v vozilu je še preprostejše, 
udobnejše in prijetnejše z izbiro domiselne 
dodatne opreme, zaradi katere je užitek v 
vožnji še večji.

1. Naslon za roke na sedežu. Za čim večje 
udobje lahko nastavite višino in položaj 
naslona za roke ali ga dvignete.

2. Obešalnik na vzglavniku. Zelo 
uporaben pripomoček za skrbno obešanje 
oblačil na hrbtni strani prednjega sedeža. 
Odstranljiv in preprost za namestitev, zato 
hitro postane nepogrešljiv v vsakdanjem 
življenju. Pripomoček lepega videza 
s prevleko iz kroma, ki mu daje pridih 
elegance.

3. Mizica na večfunkcijskem sistemu. 
Na odstranljivo mizico lahko odložite 
knjigo, pecivo ali celo postavite steklenico 
v nosilec za pijačo. Zamenjate jo lahko z 
držalom za torbe.

4. Zložljiva košarica. Nakupujte v stilu. 
Ta košarica hitro postane nepogrešljiva 
oprema za piknike.

4.3.

1.

2.
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MULTIMEDIJSKA OPREMA
ŠE MOČNEJŠE 
MULTIMEDIJSKO  
DOŽIVETJE

Uživajte v najnovejših tehnologijah, 
ki vsako vožnjo spremenijo v poseben 
dogodek, tako za vas kot vaše sopotnike.

1. Brezžični polnilnik za pametni telefon 
na sredinski konzoli. Popolna rešitev za 
polnjenje prenosnega telefona med vožnjo 
zgolj z odlaganjem na polnilni podstavek. 
Povsem udobno in preprosto!

2. DVD-predvajalnik Nextbase.  
Opremite svoje vozilo s prenosnim  
DVD-predvajalnikom za prijetna potovanja. 
Z dvema ločenima zaslonoma si lahko 
sopotniki na zadnjih sedežih med vožnjo 
ogledujejo svoje najljubše video vsebine.

1.

2.

DACIA SANDERO IN SANDERO STEPWAY
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ZAŠČITA

ZUNANJOST
ZAŠČITA S STILOM

Najboljša naložba, s katero boste zaščitili 
sopotnike in ohranili vrednost svoje nove 
Dacie: zaščitna in modna oprema.

1. Spodnje zaščite vrat. Poudarite 
robusten videz svojega vozila in obenem 
zaščitite spodnji del vrat.

2. 3. Zaščitne zavesice spredaj in zadaj. 
Učinkovito ščitijo spodnji del karoserije 
vašega vozila pred škropljenjem vode ali 
blata in pred udarci kamenja.

4. Zatemnitvene folije za zadnja stekla. 
Privoščite si več udobja, estetike in 
zasebnosti. S temi visokokakovostnimi 
folijami boste skriti pred radovednimi 
pogledi, poleg tega pa vas ščitijo pred 
soncem. Pripomorejo k prijetnejši 
temperaturi v potniškem prostoru, 
notranja oprema pa bo dlje časa ohranila 
svoje prvotne barve.

5. Zadnji senčnik. Učinkovito prestrezajo 
sončne žarke in vam tako zagotavljajo 
optimalno zaščito ter povečujejo dobro 
počutje v vozilu.

6. Sprednji in zadnji usmerjevalniki 
zraka. Vozite se lahko s priprtimi stekli, saj 
preprečujejo vrtinčenje zraka in prepih.

1.

2.

6.5.4.

3.



15

NOTRANJOST
PRIDOBITE ŠPORTNI STIL

Naši nepogrešljivi pripomočki za zaščito 
notranjega prostora in prevoz umazanih 
predmetov.

1. Prilagodljiva zaščita prtljažnega 
prostora EasyFlex. Za prevoz velikih 
predmetov prekrijte celotno površino 
prtljažnega prostora. Vsestranski in 
nepremočljiv pripomoček, povsem 
preprosto se zloži in razgrne ter prilagodi 
položaju zadnjih sedežev, tudi ko so 
preklopljeni.

2. Korito za dno prtljažnika. Hitro se 
namesti in se povsem prilega obliki 
prtljažnega prostora, z visokimi obrobami 
pa ščiti originalno talno oblogo. Ker je 
poltrdo, je odstranjevanje in čiščenje zelo 
preprosto.

3. Gumijaste preproge s povišanimi 
robovi. Zaščitite pod v potniškem 
prostoru z uporabo preprog s povišanimi 
robovi, ki so izdelane prav za vaše vozilo. 
Neprepustne, omogočajo preprosto 
vzdrževanje in zelo hitro pritrditev z 
varovalnimi sponkami.

4. Zaščitne prevleke prednjih in zadnjih 
sedežev. Izdelane so po meri in nudijo 
intuitiven sistem za pritrditev, zaradi 
česar omogočajo preprosto namestitev 
ter čiščenje. Naša prednost: popolno 
prileganje varnostnim blazinam.

1. 2.

4.3.

DACIA SANDERO IN SANDERO STEPWAY
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PREVOZ

NA SVOJIH 
POTEH UŽIVAJTE 
V POLNI MERI
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VLEČNI PRIKLJUČKI
PODKREPITE SVOJE ŽELJE 
PO POTOVANJIH

Z izjemno praktično in varno opremo 
boste na izletih lahko brez omejitev počeli 
vse, kar vas veseli. Dober začetek vaših 
dogodivščin.

1. Nosilec za kolesa Coach na vlečni 
kljuki. Hitra namestitev na vlečno kljuko 
brez nastavljanja; je najbolj priročen 
in varen pripomoček za prevoz največ 
treh koles. Ker je zložljiv in nagiben, 
boste vedno imeli dostop do prtljažnega 
prostora, tudi če so kolesa nameščena na 
nosilcu za kolesa.

2. Garnitura prostoročno snemljive 
vlečne kljuke. Z vlečno kljuko, ki je 
namenjena pogosti uporabi in jo lahko 
snamete preprosto in brez kakršnega 
koli orodja, boste ohranili privlačen videz 
svojega vozila.

3. Garnitura podaljšane vlečne kljuke. 
Nepogrešljiv pripomoček za povsem varno 
vleko ali prevoz tovora, na primer nosilca 
za kolesa, tovorne ali počitniške prikolice, 
čolna, profesionalne opreme …

3.2.

1.

DACIA SANDERO IN SANDERO STEPWAY
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NOSILNI PRIPOMOČKI
OPREMITE SE ZA  
RAZISKOVANJE

Naši strešni nosilni pripomočki so zelo 
priročni in vsakemu nudijo, kar potrebuje 
za preživljanje prostega časa in za popolno 
rešitev glede prevažanja.

1. Mehkostenski strešni kovček 
Ranger. Za prevoz predmetov nudi do 
340 litrov prostornine. Iz prožnega in 
nepremočljivega platna, opremljen z 
jermeni za pritrditev prtljage.

2. Trdostenski strešni kovček Dacia. 
Povečajte nakladalno zmogljivost 
svojega vozila in se podajte na pot brez 
kompromisov. Priročen, trpežen in lepega 
videza: to so kakovostne lastnosti, ki bodo 
poskrbele za vaše zadovoljstvo. Zagotavlja 
zaščito z možnostjo zaklepanja s ključem.

3. Nosilec za kolesa Expert 80 za strešne 
nosilce. Omogoča povsem preprost in 
varen prevoz kolesa brez dodatnega 
nastavljanja.

4. 5. Aluminijasti strešni nosilci SANDERO 
ali SANDERO STEPWAY. So profilirani in 
se namestijo hitro in preprosto. Povečajo 
zmogljivost prevoza prtljage in so primerni 
za namestitev nosilca za kolesa, nosilca za 
smuči ali strešnega kovčka.

6. Nosilec za smuči Snowpack. Omogoča 
povsem varen prevoz desk in smuči na 
strehi vašega vozila. Preprosta namestitev, 
nalaganje in razlaganje v vsakem vremenu.

PREVOZ

1.

2.

5. 6.4.

3.
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DACIA SANDERO IN SANDERO STEPWAY

OSTANITE MIRNI 
V VSEH 
OKOLIŠČINAH
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POMOČ PRI VOŽNJI VARNOST
OBČUTEK BREZSKRBNOSTI

PREPROSTO MANEVRIRANJE

Ohranite popoln nadzor med manevriranjem, 
tako da vozilo opremite s sistemi za zaznavanje 
ovir. Nujno potrebna oprema za parkiranje brez 
skrbi.

1. Sistem za pomoč pri parkiranju. Nepogrešljiv 
sistem za lažje manevriranje, ki vas opozori na 
prisotnost ovire pred ali za vozilom.

2. Kamera za vzvratno vožnjo. Poskrbite 
za več udobja med usmerjanjem vozila! Ko 
vklopite vzvratno prestavo, lahko neposredno 
na navigacijskem zaslonu vidite območje za 
vozilom.

ZAŠČITA IN BREZSKRBNOST

Zagotovite dobro počutje vseh, ki so vam 
pomembni, in zavarujte svoje vozilo.

1. Alarmna naprava. Sistem za zaščito proti 
vdoru, prostorsko zaščito in zaščito proti 
dviganju vozila zaznava vsak poskus odpiranja 
ali vloma oziroma premike v notranjosti vozila 
ali vozila samega.

2. Otroški sedež Isofix. Za hitro, preprosto, 
praktično in varno namestitev.

1.

2.2.

1.
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SNEŽNE VERIGE
VOZITE SE POVSEM BREZ 
SKRBI

Vremenske razmere so vedno bolj 
nepredvidljive. Z ustrezno opremo vas sneg 
ne bo nikoli presenetil.

1. Snežne verige Polaire Steel Socks. Za 
največjo varnost in najboljši oprijem v zimskih 
razmerah. Zaradi sistema za preprosto 
montažo in kompaktnih mer se namestijo hitro 
in brez težav. Vse za občutno povečanje udobja 
pri vožnji!

2. Snežne verige Standard. Preproste za 
uporabo, zagotavljajo varnost, dober oprijem 
in sproščeno vožnjo tudi v najzahtevnejših 
zimskih razmerah.

3. Snežne prevleke za pnevmatike. 
Najosnovnejša oprema za lažjo vožnjo po 
zasneženih poteh. So lahke in namesti se 
jih hitreje kot običajne snežne verige. Vozilu 
omogočajo popoln oprijem pri tanjši snežni 
odeji.

3.2.1.

DACIA SANDERO IN SANDERO STEPWAY
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SEZNAM KATALOŠKIH ŠTEVILK
DACIA SANDERO IN SANDERO STEPWAY

Kataloška 
številka Sandero E0 Sandero E1 Sandero E2 Stepway E1 Stepway E2 Stran

DIZAJN

ZUNANJOST 
Antena v obliki plavuti 82 01 731 020 • • • • • 6
Nalepke za osebno prilagoditev vozila 82 01 739 804 • • • • • 6

PLATIŠČA 
Jeklena platišča Flex 6 J 15 4 4 0 40 30 004 19R • • • - - 7

Jeklena platišča Flex 6,5 J 16 4 45 40 30 085 31R • • • • • 7
Jeklena platišča Flex 40 30 061 03R • • • • • 7

Okrasni kolesni pokrov 15" FLEX PAE 40 31 525 72R • • • - - 7

Okrasni kolesni pokrov 16" FLEX PAE 40 31 561 36R • • • - - 7

Okrasni kolesni pokrov 16" FLEX PAE STW 40 31 527 42R - - - • • 7

Aluminijasta platišča 6,5 J 16 4 45 40 30 091 86R • • • - - 7

Aluminijasta platišča 6,5 J 16 4 45 STW 40 30 040 26R - - - • • 7

Mali kromiran kolesni pokrov Silverstone (Dacia) 40 31 570 62R • • • • • 7
Garnitura varnostnih kolesnih vijakov M12 – Standard 82 01 724 187 • • • • •

Garnitura varnostnih kolesnih vijakov M12 – Thatcham 82 01 724 188 • • • • •

NOTRANJOST
Zaščite pragov prednjih vrat Sandero 77 11 945 453 • • • - - 8

Zaščite pragov prednjih vrat Stepway 77 11 945 454 - - - • • 8

Osvetljene zaščite pragov prednjih vrat Sandero 77 11 945 458 • • • - - 8

Osvetljene zaščite pragov prednjih vrat Stepway 77 11 945 459 - - - • • 8

Zaščita praga prtljažnika 82 01 736 348 • • • • • 9

UDOBJE IN ZAŠČITA

STEKLA 
Sprednji zračni usmerjevalniki 82 01 735 559 • • • • • 16
Zadnji zračni usmerjevalniki 82 01 737 610 • • • • • 16
Senčniki za bočna stekla 77 11 945 449 • • • • • 16
Senčniki za bočna stekla in zadnje steklo 77 11 945 451 • • • • • 16
Zatemnitvene folije za zadnja stekla 77 11 945 463 • • • • • 16



23

Kataloška 
številka Sandero E0 Sandero E1 Sandero E2 Stepway E1 Stepway E2 Stran

 
PRIROČNA OPREMA 
Naslon za roke 87 70 072 06R • • ¤ (1) • ¤ (1) 12
Pribor za kadilce (pepelnik in vžigalnik) 82 01 375 535 • • • • •

Obešalnik na vzglavniku Dacia 82 01 705 508 • • • • • 12
Večfunkcijski nosilec na vzglavniku 77 11 785 944 • • • • • 12
Obešalnik na večfunkcijskem sistemu (nosilec priložen) 77 11 785 946 • • • • • 12
Kaveljček na večfunkcijskem sistemu (nosilec priložen) 77 11 785 945 • • • • • 12
Zložljiva mizica na večfunkcijskem sistemu (nosilec naprodaj posebej) 77 11 785 947 • • • • • 12
Hladilna torba 77 11 431 405 • • • • •

Zložljiva košarica 77 11 943 404 • • • • • 12

NOTRANJA UREDITEV
Talna obloga prtljažnika Sandero 84 90 478 26R • • ¤ (2) - - 9

Talna obloga prtljažnika Stepway 82 01 737 165 - - - ¤ (2) ¤ (2) 9

Korito za dno prtljažnika Sandero(3) 84 97 533 20R • • ¤ (2) - - 15

Korito za dno prtljažnika Stepway 68 81 026 02R - - - ¤ (2) ¤ (2) 15

Prilagodljiva zaščita prtljažnega prostora Easyflex (4) 68 81 053 27R • • ¤ (2) ¤ (2) ¤ (2) 15
Pregradna mreža 73 15 003 75R • • • • • 14
Odstranljiv pregradni okvir za prtljažnik(3)(4) 82 01 653 542 • • • • • 14
Ležeča odlagalna mreža 77 11 227 501 • • • • • 14
Pokončna odlagalna mreža 77 11 945 467 • • • • • 14

PREPROGE
Tekstilne preproge Comfort Sandero 74 90 203 58R • • • - - 8

Tekstilne preproge Comfort Stepway 82 01 737 156 - - - • • 8

Tekstilne preproge Premium Sandero 74 90 269 10R • • • - - 8

Tekstilne preproge Premium Stepway 82 01 737 157 - - - • • 8

Gumijaste preproge s povišanimi robovi Sandero 74 90 292 42R • • • - - 15

Gumijaste preproge s povišanimi robovi Stepway 82 01 737 162 - - - • • 15

ZAŠČITA KAROSERIJE
Prednje kolesne zavesice 82 01 735 530 • • • - - 14

Prednje kolesne zavesice 82 01 735 531 - - - • • 14

Zadnje kolesne zavesice Sandero 82 01 735 532 • • • - - 14

Zadnje kolesne zavesice Stepway 82 01 735 535 - - - • • 14

Spodnje zaščite prednjih in zadnjih vrat 82 01 735 521 • • • • • 14
Zaščitna prevleka za karoserijo – PER4 Dacia 77 11 785 079 • • • • •

DACIA SANDERO IN SANDERO STEPWAY
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Kataloška 
številka Sandero E0 Sandero E1 Sandero E2 Stepway E1 Stepway E2 Stran

 

DACIA SANDERO IN SANDERO STEPWAY

SEDEŽNE PREVLEKE 
Prevleke za prednje sedeže 87 37 060 14R • • • • • 15

Zaščitne prevleke sedežev spredaj in zadaj, sedežna klop 1/1 87 37 038 85R • • - • - 15

Zaščitne prevleke sedežev spredaj in zadaj, sedežna klop 1/3–2/3 87 37 045 55R - ¤ (4) • ¤ (4) • 15

PREVOZ 

VLEČNE KLJUKE
Komplet podaljšane vlečne kljuke, 13-polna vtičnica • • • - -

Prečni nosilec podaljšane vlečne kljuke 8201734157 • • • - -
Vijačni material za podaljšano vlečno kljuko 8201734158 • • • - -
Kabelski snop za vlečno kljuko, 13-polna vtičnica 8201734130 • • • • •

Komplet podaljšane vlečne kljuke, 7-polna vtičnica • • • - -
Prečni nosilec podaljšane vlečne kljuke 8201734157 • • • - -
Vijačni material za podaljšano vlečno kljuko 8201734158 • • • - -
Kabelski snop za vlečno kljuko, 7-polna vtičnica 8201734129 • • • • •

Komplet podaljšane vlečne kljuke, 13-polna vtičnica - - - • • 17

Prečni nosilec podaljšane vlečne kljuke 8201734163 - - - • •

Vijačni material za podaljšano vlečno kljuko 8201734164 - - - • •

Kabelski snop za vlečno kljuko, 13-polna vtičnica 8201734130 • • • • •

Komplet podaljšane vlečne kljuke, 7-polna vtičnica - - - • •

Prečni nosilec podaljšane vlečne kljuke 8201734163 - - - • •

Vijačni material za podaljšano vlečno kljuko 8201734164 - - - • •

Kabelski snop za vlečno kljuko, 7-polna vtičnica 8201734129 • • • • •

Komplet prostoročno snemljive vlečne kljuke, 13-polna vtičnica • • • - -
Prečni nosilec prostoročno snemljive vlečne kljuke 8201734160 • • • - -
Garnitura vijakov za prostoročno snemljivo vlečno kljuko 8201734161 • • • - -
Kabelski snop za vlečno kljuko, 13-polna vtičnica 8201734130 • • • • •

Komplet prostoročno snemljive vlečne kljuke, 7-polna vtičnica • • • - - 17

Prečni nosilec prostoročno snemljive vlečne kljuke 8201734160 • • • - - 17

Garnitura vijakov za prostoročno snemljivo vlečno kljuko 8201734161 • • • - -
Kabelski snop za vlečno kljuko, 7-polna vtičnica 8201734129 • • • • •

Komplet prostoročno snemljive vlečne kljuke, 13-polna vtičnica - - - • •

Prečni nosilec prostoročno snemljive vlečne kljuke 8201734166 - - - • •

Garnitura vijakov za prostoročno snemljivo vlečno kljuko 8201734167 - - - • •

Kabelski snop za vlečno kljuko, 13-polna vtičnica 8201734130 • • • • •
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Kataloška 
številka Sandero E0 Sandero E1 Sandero E2 Stepway E1 Stepway E2 Stran

 
Komplet prostoročno snemljive vlečne kljuke, 7-polna vtičnica - - - • •

Prečni nosilec prostoročno snemljive vlečne kljuke 8201734166 - - - • •

Garnitura vijakov za prostoročno snemljivo vlečno kljuko 8201734167 - - - • •

Kabelski snop za vlečno kljuko, 7-polna vtičnica 8201734129 • • • • •

NOSILNI PRIPOMOČKI 
Strešni nosilci na vzdolžnih nosilcih 82 01 733 998 - - - ¤(6) -
Strešni nosilci 82 01 733 990 • • • - -
Trdostenski strešni kovček Dacia, 400 litrov 77 11 574 056 • • • • • 18
Trdostenski strešni kovček Dacia, 480 litrov 77 11 574 057 ¤(6) ¤(6) ¤(6) ¤(6) ¤(6) 18
Trdostenski strešni kovček – jermenski adapter 77 11 788 912 • • • • •

Mehkostenski strešni kovček Ranger – 340 litrov 77 11 419 549 • • • • • 18
Nosilec za kolo Expert 80 za strešne nosilce – 1 kolo 77 11 780 147 • • • • • 18
Nosilec za kolo TL 65 za strešne nosilce – 1 kolo 77 11 421 294 • • • • •

Nosilec za smuči Snowpack za 4 pare 77 11 940 000 • • • • • 18
Nosilec za smuči Snowpack za 6 parov 77 11 940 001 • • • • • 18
Vmesnik strešnih nosilcev za nosilec koles/smuči, iz jekla 77 11 420 781 • • • • •

Vmesnik strešnih nosilcev za nosilec za kolesa/smuči, iz aluminija 77 11 421 178 • • • • •

MULTIMEDIJSKA OPREMA

TELEFONIJA 
Brezžični polnilnik za pametni telefon na konzoli 82 01 739 622 • • • • • 13
Prenosni magnetni nosilec za pametni telefon, namestitev na zračnik 77 11 784 774 • • • • •

Prenosni nosilec z brezžičnim polnilnikom za pametni telefon, namestitev na zračnik 77 11 940 323 • • • • •

Prenosni magnetni nosilec za pametni telefon, namestitev na armaturno ploščo 77 11 784 775 • • • • •

AVDIO OPREMA  
Prenosna oprema za prostoročno telefoniranje Supertooth Crystal 77 11 574 999 • • • • •

Naglavne slušalke Focal, Bluetooth® 77 11 785 758 • • • • •

Ušesne slušalke Focal, Bluetooth® 77 11 785 361 • • • • •

VIDEO OPREMA 
Prenosni video sistem – DVD-predvajalnik Nextbase Car 9 Dual 77 11 785 943 • • • • • 13
Nosilec za tablični računalnik – Nextbase 77 11 783 364 • • • • •

DACIA SANDERO IN SANDERO STEPWAY
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DACIA SANDERO IN SANDERO STEPWAY
Kataloška 

številka Sandero E0 Sandero E1 Sandero E2 Stepway E1 Stepway E2 Stran
VARNOST

ZAŠČITA PRED VLOMOM IN NADZOR
Protivlomna in prostorska alarmna naprava, zaščita proti dviganju vozila 82 01 734 135 • • • • • 20

SISTEMI ZA POMOČ PRI VOŽNJI 
Sistem prednjih parkirnih senzorjev 82 01 734 052 • • ¤(7) • ¤(7) 20
Sistem zadnjih parkirnih senzorjev 82 01 734 053 • ¤(7) ¤(7) ¤(7) ¤(7) 20
Kamera za vzvratno vožnjo 82 01 739 628 • ¤(8) ¤(8) ¤(8) ¤(8) 20

VARNOST OTROK
Otroška lupinica – Baby-Safe 2 i-Size 77 11 940 742 • • • • •

Otroška lupinica – Baby-Safe Fix Base i-Size 77 11 940 741 • • • • •

Otroška lupinica – Kidfix XP 77 11 940 745 • • • • •

Otroška lupinica – Trifix i-Size 77 11 940 744 • • • • •

Ogledalo za pregled nad zadnjimi sedeži 77 11 940 517 • • • • •

SNEŽNE VERIGE
Standardne snežne verige, 9 mm (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) 77 11 578 468 • • • • • 21
Snežne verige Polaire Steel Sock (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) 77 11 943 624 • • • • • 21
Snežne verige Premium PG (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) 77 11 780 253 • • • • • 21
Snežne prevleke za pnevmatike (185/65R15, 195/ 55R16, 205/6 0R16) 77 11 578 649 • • • • • 21

•: združljivo.  ¤: pogojno združljivo.   -: nezdružljivo. 
(1) Naslon za roke je združljiv samo z nizkimi konzolami. (2) Ni združljivo z opcijo “pod prtljažnega prostora za poravnavo poda”, razen če se odstrani. (3) Korito za dno prtljažnika Sandero ni združljivo z odstranljivim pregradnim okvirom za prtljažnik. 
(4) Prilagodljiva zaščita prtljažnega prostora EasyFlex ni združljiva z odstranljivim pregradnim okvirom za prtljažnik. (4) Sedežna klop deljiva v razmerju 1/3-2/3 za doplačilo pri izvedenki E1. (5) Prilagodljivi vzdolžni strešni nosilci s prečno funkcijo 
za doplačilo pri izvedenki E1. (6) Ni združljivo s (serijsko) podaljšano anteno na vozilu. (7) Sistem prednjih/zadnjih parkirnih senzorjev je lahko v serijski opremi vozila. (8) Kamera za vzvratno vožnjo je na voljo samo pri vozilih z multimedijskim 
zaslonom. Na voljo tudi kot doplačilna/serijska oprema pri izvedenkah vozila E1/E2.
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www.dacia.si

Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Dacia si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja 
proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Dacijini koncesionarji so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na 
posamezne trge, nekatera oprema (serijska, doplačilna ali dodatna) pa morda ni povsod na voljo. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca znamke DACIA. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju 
lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez 
predhodnega pisnega soglasja družbe Dacia prepovedano.
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