Dacia Sandero
ir Sandero Stepway

Dacia Sandero

Išdrįskite
sėsti į krosoverį
Naujojo DACIA SANDERO STEPWAY žavesys pastebimas iš pirmo žvilgsnio.
Naujos, išraiškingesnės chromuotos radiatoriaus grotelės, ištobulintos kėbulo
linijos su naujais priekiniais žibintais ir pakeistais užpakaliniais žibintais sukuria
naują DACIA būdingą žibintų struktūrą. Tipiškas SUV dizainas pabrėžia naujojo
modelio bekelės stilių. Ir tai akivaizdu!

Dacia Sandero

Access

Open

PAGRINDINĖ ĮRANGA

PAGRINDINĖ ĮRANGA

––Antiblokavimo sistema (ABS) su staigaus
stabdymo pagalbos sistema
––(EBA), elektroninė stabilumo palaikymo
sistema (ESP) ir traukos kontrolės sistema
(ASR)
––Priekinės ir šoninės oro pagalvės
––Šoniniai veidrodėliai juodais korpusais
––15” plieniniai ratlankiai
––Juodi priekinis ir užpakalinis buferiai
––Juodos išorinės durų rankenos
––Juodos vidinės durų rankenos
––Užpakalinė sėdynė lankstomu atlošu (galima
nulenkti ⅓ arba ⅔), su 3 galvos atramomis
––Šoniniai veidrodėliai valdomi salone įtaisytu
rankiniu reguliatoriumi
––Padangų oro slėgio jutikliai
––Įranga Isofix vaikų saugos kėdutei tvirtinti
prie šoninių užpakalinių sėdynių
––Reikmenų pradurtai padangai taisyti rinkinys
––Šildomas užpakalinio lango stiklas / valytuvas
––Priekyje įtaisytas 12 V elektros lizdas

OPEN = ACCESS +
Kai kurie pasirenkamos įrangos elementai
––Atsarginis ratas*

––Kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai
––2 priekyje ir 2 užpakalyje įtaisyti garsiakalbiai
––Bagažinės apšvietimas
––Nuotolinis centrinis durų užraktas
––Elektra valdomi priekinių durų langai
––Rūko žibintai
––Multimedijos įranga DACIA Plug & Radio:
radijas, MP3 grotuvais, USB bei garso įrangos
jungtis, laisvų rankų įranga Bluetooth®, prie
vairaračio įtaisytas nuotolinis valdymo pultas

Kai kurie pasirenkamos įrangos elementai
––Atsarginis ratas*/ **
––Metalizuojamieji dažai
––Rankiniu būdu valdomas kondicionierius
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Laureate

PAGRINDINĖ ĮRANGA
LAUREATE = OPEN +

––Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos
––Kėbulo spalvos šoninių veidrodėlių korpusai
––Reguliuojamo aukščio priekiniai saugos diržai
––Matinės chromo spalvos vidinės durų
rankenos
––Elektra reguliuojami šildomi šoniniai
veidrodėliai
––Reguliuojamo aukščio vairaratis
––Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
––Rankiniu būdu valdomas kondicionierius

Nuotraukoje parodytas salonas su pasirenkama įranga (įskaitant Media Nav Evolution)

Kai kurie pasirenkamos įrangos elementai
––15” lengvojo lydinio ratlankiai Chamade
––Metalizuojamieji dažai
––Oda traukti vairaratis ir pavarų svirties
rankena***
––Juodi odiniai apmušalai su dirbtinės
ekologiškos odos elementais
––Atsarginis ratas*/**
––Greičio reguliatorius-ribotuvas
––Užpakaliniai atstumo jutikliai ir atbulinės
eigos vaizdo kamera
––Elektra valdomi užpakalinių durų langai
––Priekinis porankis
––Multimedijos įranga Media Nav Evolution: 7
colių skersmens jutiklinis ekranas, navigacijos
prietaisas, radijas (be CD grotuvo), USB
bei garso įrangos jungtis, srautinis garso
siųstuvas, laisvų rankų įranga Bluetooth®,
prie vairaračio įtaisytas nuotolinis valdymo
pultas
––Rytų Europos žemėlapis – išsami versija
(galima su Media Nav Evolution įranga)
* Atsarginis ratas / laikinasis atsarginis ratas –
vietoje pažeistos padangos taisymo rinkinio.
** Negalimas, kai yra gamyklinė dujų įranga.
*** Norint oda trauktų vairaračio ir pavarų svirties
rankenos reikia užsisakyti greičio reguliatorių.

Dacia Sandero Stepway

Stepway Laureate

PAGRINDINĖ ĮRANGA

STEPWAY LAUREATE = LAUREATE +

––Dvispalviai priekinis ir užpakalinis buferiai
––Juodos išorinės durų rankenos
––16” plieniniai ratlankiai Bayadere
––Įrangos paketas Look Stepway: matinio
chromo spalvos apsauginiai kėbulo dugno
skydai (priekinis ir užpakalinis), dvispalviai
stogo laikikliai (juodos ir matinio chromo
spalvos), ženklas Stepway ant priekinių
durų, kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis
buferiai, padidinta prošvaisa
––Oda traukti vairaratis ir pavarų svirties
rankena
––Greičio reguliatorius-ribotuvas

Nuotraukoje parodytas salonas su pasirenkama įranga (įskaitant Media Nav Evolution)

Kai kurie pasirenkamos įrangos elementai
––Metalizuojamieji dažai
––Juodi odiniai apmušalai su dirbtinės
ekologiškos odos elementais
––15” laikinasis atsarginis ratas*/ **
––Užpakaliniai atstumo jutikliai ir atbulinės
eigos vaizdo kamera
––Multimedijos įranga Media Nav Evolution: 7
colių skersmens jutiklinis ekranas, navigacijos
prietaisas, radijas (be CD grotuvo), USB
bei garso įrangos jungtis, srautinis garso
siųstuvas, laisvų rankų įranga Bluetooth®,
prie vairaračio įtaisytas nuotolinis valdymo
pultas
––Rytų Europos žemėlapis – išsami versija
(galima su Media Nav Evolution įranga)
Evolution)
* Atsarginis ratas / laikinasis atsarginis ratas – vietoje
pažeistos padangos taisymo rinkinio.
** Negalimas, kai yra gamyklinė dujų įranga.
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Ratlankiai

Spalvos

ALPIŲ BALTA

ŽYDRA*

KOSMOSO MĖLYNA

TAMSIAI MĖLYNA* *

KOMETOS PILKA

JUODASIS PERLAS

15” PLIENINIAI RATLANKIAI
GROOMY **

15” PLIENINIAI RATLANKIAI
POPSTER **

16” LENGVOJO LYDINIO
RATLANKIAI BAYADERE *

15” LENGVOJO LYDINIO
RATLANKIAI CHAMADE ***

AUDINĖS RUDA

HAILANDO PILKA

* Taikoma variantui STEPWAY LAUREATE.
16” plieniniai ratlankiai BAYADERE galimi tik variante STEPWAY LAUREATE.
** Netaikoma variantui STEPWAY LAUREATE.
*** Taikoma tik variantui LAUREATE.
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Priedai

1. ĮRANGOS PAKETAS SPORT IR LENGVOJO LYDINIO
RATLANKIAI
Suteikite automobilio išvaizdai dar daugiau
šiuolaikiškumo ir veržlumo pasitelkę su lengvojo
lydinio ratlankiais Runway koplektuojamą įrangos
paketą Sport.

2.

2. ŠONŲ APSAUGOS JUOSTOS
Dailiai atrodančios šonų apsaugos juostos saugo
automobilio kėbulą nuo kasdien pasitaikančių
smulkių įbrėžimų.
3. PRIEKINIAI IR UŽPAKALINIAI PURVASAUGIAI
Idealiai dera prie automobilio kėbulo linijų ir padeda
apsaugoti jį nuo purvo bei akmenukų.
4. PRIEKINIŲ DURŲ LANGŲ APTAKAI
Leidžia atsidarius priekinius langus mėgautis plaukus
plaikstančiu vėju ir apsaugo nuo lietaus.
5. PRIEKINIAI IR UŽPAKALINIAI ATSTUMO JUTIKLIAI
Padeda greitai ir saugiai pastatyti automobilį į vietą.

1.

3.

6. SIGNALIZACIJA
Su elektronine automobilio SANDERO įranga
suderinta signalizacija reaguoja į bet kokį bandymą į jį
įsilaužti ir į bet kokį judesį jo salone.
7. GUMINIAI KILIMĖLIAI
Idealiai tinka automobiliui SANDERO. Lengvai
prižiūrimi ir itin patvarūs, patikimai saugo saloną nuo
sniego ir purvo.

4.

5.

6.

8. AUSTINIAI KILIMĖLIAI
Šie medžiaginiai kilimėliai ne tik tobulai dera prie
automobilio interjero, bet ir yra itin kokybiški bei
saugūs.
9. PORANKIS
Patogu atsiremti ir naudoti kaip papildomą smulkių
daiktų dėtuvę. Galima pakelti arba nuleisti, kad būtų
patogaus aukščio.

7.

8.

9.
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10. APSAUGINIS BAGAŽINĖS ĮKLOTAS EASYFLEX
Tiesiog būtinas bagažinei apsaugoti vežant didelius
ir purvinus daiktus. Lengva sulankstyti ir išskleisti
esant bet kokiai užpakalinės sėdynės padėčiai.
Išskleistas uždengia visą bagažinės dugną.
11. TINKLELIS BAGAŽUI PRITVIRTINTI
Važiuojant neleidžia bagažinėje gabenamam bagažui
judėti.
11.

10.

13.

12.

14.

12. BAGAŽINĖS ĮDĖKLAS IR APSAUGINĖ BAGAŽINĖS
SLENKSČIO DANGA
Įdėklas idealiai atitinka automobilio SANDERO
bagažinės formą ir patikimai saugo jos kiliminę
dangą. Jis pagamintas iš praktiškos pusiau standžios
medžiagos ir turi iškilius kraštus, kad būtų lengva
valyti. Plastikinė danga skirta bagažinės slenksčiui
apsaugoti.
13. KILNOJAMOS BAGAŽINĖS PERTVAROS
Suskirstykite savo automobilio bagažinę į skyrius,
kad keliaudami galėtumėte saugiai susidėti bagažą ir
būtų lengviau palaikyti tvarką. Šias pertvaras lengva
įdėti, jos tinka įvairaus dydžio daiktams.
14. BE ĮRANKIŲ NUIMAMAS VELKAMASIS KABLYS
Leidžia saugiai tempti arba vežti bet kokią įrangą:
dviračius, priekabą, valtį, priekabinį namelį,
profesionalią įrangą ir kt. Pritaikytas automobiliui
SANDERO ir negadina jo išvaizdos. Antgalį galima
lengvai nuimti be jokių įrankių.
15. STOGO LAIKIKLIAI IR SLIDŽIŲ LAIKIKLIS
Prie automobilio sandero išorės dizainą atitinkančių
plieninių stogo laikiklių galima tvirtinti slidžių arba
dviračių laikiklius.

15.

16. SKERSINIAI STOGO LAIKIKLIAI
Pasirinkus šiuos patvarius lengvai įtaisomus stogo
laikiklius bus paprasta gabenti beveik viską.
17. ANT KABLIO ĮTAISOMAS DVIRAČIŲ LAIKIKLIS
Turėdami šį laikiklį būsite pasirengę bet kokiems
nuotykiams. Galima pakreipti, kad netrukdytų
atidaryti bagažinės.

16.

17.
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Matmenys

SANDERO
BAGAŽINĖS TALPA (DM3, ATITINKA STANDARTĄ ISO 3832)
5 vietų varianto
2 vietų varianto, kai užpakalinės sėdynės atlošas nulenktas

MATMENYS (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
H4
J1
J2
K
L1/
L2
L3
M1
M2
O1
O2
Y1

Tarpuratis
Bendras ilgis
Priekinė iškyša
Užpakalinė iškyša
Atstumas tarp priekinių ratų
Atstumas tarp užpakalinių ratų
Pakrauto automobilio prošvaisa (su 5 keleiviais)
Nepakrauto automobilio aukštis
Bagažinės slenksčio aukštis
Bagažinės angos aukštis
Nepakrauto automobilio aukštis, kai atidarytos užpakalinės durys
Aukštis iki bagažo uždangalo
Plotis ties priekiniu porankiu
Plotis ties užpakaliniu porankiu
Atstumas nuo užpakalinės sėdynės krašto iki priekinių sėdynių atlošų
kelių aukštyje
Bendras plotis su šoniniais veidrodėliais / be veidrodėlių
Salono plotis tarp ratų arkų
Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo (matuojant 14o kampu)
Atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo (matuojant 14o kampu)
Plotis priekyje virš porankio
Plotis užpakalyje virš porankio
Bagažinės ilgis iki antros eilės sėdynių

320
1200

2589
4069
827
653
1496
1486
132
1519
761
622
2003
469
1387
1393
144
1733 / 1994
1005
900
881
1415
1432
756

SANDERO STEPWAY
BAGAŽINĖS TALPA (DM3, ATITINKA STANDARTĄ ISO 3832)
5 vietų varianto
2 vietų varianto, kai užpakalinės sėdynės atlošas nulenktas

MATMENYS (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
H4
J1
J2
K
L1/
L2
L3
M1
M2
O1
O2
Y1

320
1200

Tarpuratis
Bendras ilgis
Priekinė iškyša
Užpakalinė iškyša
Atstumas tarp priekinių ratų
Atstumas tarp užpakalinių ratų
Pakrauto automobilio prošvaisa (su 5 keleiviais)
Nepakrauto automobilio aukštis
Bagažinės slenksčio aukštis
Bagažinės angos aukštis
Nepakrauto automobilio aukštis, kai atidarytos užpakalinės durys
Aukštis iki bagažo uždangalo
Plotis ties priekiniu porankiu
Plotis ties užpakaliniu porankiu
Atstumas nuo užpakalinės sėdynės krašto iki priekinių sėdynių atlošų
kelių aukštyje

2589
4089
846
654
1489
1492
173
1555 / 1615
793
622
2035
469
1387
1393

Bendras plotis su šoniniais veidrodėliais / be veidrodėlių

1761 / 1994

Salono plotis tarp ratų arkų
Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo (matuojant 14o kampu)
Atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo (matuojant 14o kampu)
Plotis priekyje virš porankio
Plotis užpakalyje virš porankio
Bagažinės ilgis iki antros eilės sėdynių

144
1005
900
881
1415
1432
756

Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. DACIA
automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu tikslinti aprašomų automobilių techninius duomenis. DACIA atstovams apie
šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar
pasirenkamos). Daugelyje šio leidinio iliustracijų vaizduojami europiniai automobilių variantai. Dėl naujausios informacijos prašom kreiptis į artimiausius įgaliotuosius
DACIA atstovus. Dėl poligrafijos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be raštiško
kompanijos DACIA leidimo draudžiama kokiu nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis.

www.dacia.lt
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