
Hoвиот Dacia
Sandero & Sandero Stepway





Новиот Dacia
Sandero и Sandero Stepway… 
Современост, динамичност и удобност  
Нивниот пат е јасно обележан...





Бидете храбри и 
одберете изглед на 
градски теренец
Новиот Dacia Sandero Stepway на прв поглед јасно го открива својот карактер. Го разубавува 

новата, препознатлива хромирана предна маска, како и редизајнираните линии со новите 

задни светла кои го сочинуваат новиот светлосен потпис на марката Dacia. Изгледот на 

спортски теренец дополнително ја истакнува робусната конструкција на автомобилот... А тоа 

и се забележува!





Teхнологии 
кои ќе ви го  
олеснат животот
Новиот Dacia Sandero Stepway освен со својот привлечен надворешен изглед, ви нуди 

уште покорисни технологии* (со кои е опремен и новиот Dacia Sandero). Мултимедијален 

систем Media Nav Evolution*, вградена камера за возење назад*, систем за помош при 

движење по нагорнина, копче за импулсно подигнување на прозорците на страната 

на возачот, регулатор и ограничувач на брзина**... Новиот Dacia Sandero Stepway ќе ве 

одведе каде што ќе посакате со најголема удобност.

*  Достапно со доплата
** Зависно од моделот





Удобност  
за сите патници
Новиот Dacia Sandero Stepway со 5 удобни седишта им гарантира пријатно 

чувство на сите патници. Просторниот патнички простор се одликува со 

внимателно направени детали како што се новите хромирани украсни елементи, 

нов управувач, нови навлаки, нови функционални места за оставање на 

предмети, нов 12-волтен приклучок во задниот ред седишта... Ќе се чувствувате 

добро во овој автомобил. А тоа се приметува уште на првиот поглед!





Градски 
автомобил
со стил
Препуштете се на привлечноста на новиот Dacia 

Sanderо. Новата хромирана предна маска и 

големите редизајнирани предни и задни светла 

кои го прават новиот современ светлосен потпис 

на марката Dacia, му даваат на автомобилот уште 

подинамичен и современ изглед. Ќе ве освои на 

прв поглед.





Сместете се и искористете ја новата просторна внатрешност со пет удобни 

седишта и голем багажник. Внатрешноста на автомобилот се одликува со 

бројни функции како што се делива задна клупа и нови места за оставање 

предмети кои можат да ги користат сите членови на семејството. Ние 

мислевме на сѐ со цел да ви го олесниме секојдневието. Пред вас стои 

совршениот градски автомобил кој ќе биде секојдневно неразделен од 

вас и ќе ви овозможи најголем степен на удобност, независно од тоа дали 

патувате сами или во друштво.

Просторност  
и удобност



Безбедност во сите услови
Вашата сигурност секогаш е на прво место. Затоа новите Dacia Sandero и Sandero Stepway се опремени со системи кои ви гарантираат најголем степен на 

активна и пасивна сигурност. АВЅ системот против блокирање на тркалата работи во комбинација со AFU системот за помош при нагло сопирање. ESC 

системот за контрола на стабилноста на возилото во комбинација со ASR системот за надзор на пролизгување на погонските тркала гарантира ефикасно 

сопирање и поголема стабилност на возилата. Автомобилите се опремени со предни и странични воздушни перничиња за возачот и совозачот, ISOFIX систем 

за прицврстување на детски седишта на страничните задни седишта, систем за помош при движење по нагорнина и задни сензори за паркирање*... Сега 

можете да возите сосема безгрижно. 

Задни паркинг сензори*: со звучни сигнали го предупредуваат возачот за препреките зад 
возилото. За што поголема удобност и сигурност системот може да се поврзе со камера за 
возење назад.

ESC систем: го стабилизира движењето на возилото доколку во кривина тркалата го 
изгубат допирот со патот со распоредување на силата за сопирање и прилагодување 
на вртежите на моторот.

* Со доплата



Систем за помош при движење по нагорнина: овој систем овозможува безбедно движење 
по нагорнина без поместување на возилото назад.

Заштита: подобрена каросерија, предни и странични воздушни перничиња за возачот и 
совозачот, систем ISOFIX за прицврстување на детски седишта на страничните задни седишта.



Верзија

Ambiance
ОСнОвна Опрема

 • Предни и задни браници во боја на 
каросеријата
 • Осветлување на багажниот простор
 • Средна конзола обложена со мат хром и 
украсна рамка Technical Mesh
 • Рамка на вентилациските отвори во црна боја 
Piano
 • Хромирани рамки на инструментите
 • Три наслони за глава со подесување на 
задната клупа
 • 12-волтен приклучок и држач за шише во 
задниот ред на седишта
 • Далечинско централно заклучување
 • Клима уред со мануелно приспособување
 • Делива задна клупа во размер 1/3-2/3
 • Електрично подигнување на предните стакла 
и импулсно подигнување на стаклото на 
возачкото место
 • ABS, AFU, ESP и ASR системи
 • Систем за контрола на пристисок на 
пневматици
 • Индикатор за промена на степените на 
преносот
 • Штедлив начин на возење ECO (освен со 
моторот SCe 75)
 • Систем Isofix за прицврстување на задните 
седишта
 • Серво управувач
 • Систем за помош при движење по нагорнина 
(HSA)
 • Светла со светлосен потпис, LED дневни 
светла
 • Комплет за полнење гуми
 • 15" украсни капаци за тркалата Groomy
 • Импулсен индикатор за насока

Опрема достапна со доплата:
 • Резервно тркало
 • 15" алуминиумски фелни Chamade
 • Светла за магла
 • Mеталик боја
 • Dacia Plug&Radio
 • Систем Media Nav Evolution
 • Картографија на Источна Европа



Верзија

Lauréate 
ОСнОвна Опрема LAURÉATE = 

AMBIANCE +

 • Предни светла за магла
 • Црна украсна налепница на носачот на 
вратите
 • Надворешни ретровизори со греење и 
електрично прилагодување во боја на 
каросеријата
 • Рачки на вратите во боја на каросеријата
 • 15" украсни капаци Popster
 • Рамка од мат хром на вентилациските отвори 
 • Внатрешни рачки на вратите од мат хром
 • Рачки на предните врати со украсна облога 
Technical Mesh
 • Управувач Soft Feel со сирена и украсни 
детали во мат хром
 • Навлаки Laureate
 • Осветлена преграда пред совозачкото место
 • Патен компјутер (освен во моделот со мотор 
на LPG)
 • Возачко седиште, управувач и предни 
безбедносни појаси прилагодливи по висина
 • Џеб за телефон на совозачкото седиште
 • Мрежа за оставање на предмети на страната 
на совозачкото место
 • Џебови на грбот на предните седишта
 • Држачи за патниците на задните седишта
 • Dacia Plug&Radio

Опрема достапна со доплата:
 • 15" алуминиумски фелни Chamade
 • Резервно тркало
 • Металик боја
 • Кожни навлаки*
 • Регулатор и ограничувач на брзината
 • Задни сензори за паркирање
 • Задни сензори за паркирање и камера за 
возење назад
 • Наслон за раце на возачкото седиште
 • Електрично подигнување на задните стакла
 • Систем Media Nav Evolution
 • Картографија на Источна Европа

* Говедска кожа



Stepway

Ambiance 

Stepway

Prestige
OСнОвна Опрема STEPWAY 

PRESTIGE = STEPWAY AMBIANCE +

OСнОвна Опрема STEPWAY 

AMBIANCE

 • Надворешни ретровизори 
со греење и електрично 
прилагодување во боја Dark Metal
 • Рачки на предните врати Twist
 • Управувач Soft Feel со украсни 
влошки во мат боја и ознака 
Stepway
 • Рачка на менувачот од кожа* 
плочка на рачката на менувачот 
во мат боја
 • Осветлена преграда пред 
совозачкото место

 • Патен компјутер (освен во 
моделот со мотор на LPG)
 • Регулатор и ограничувач на 
брзина
 •  Седиште на возачот, управувач 
и предни безбедносни појаси со 
подесување по висина
 • Мрежа за оставање на предмети 
на страната на совозачот
 • Држачи за патници на задните 
седишта
 • Електрични задни стакла

 • Паркинг сензори

Опрема достапна со доплата:
 • Резервно тркало
 • Металик боја
 • Кожни навлаки*
 • Задни сензори за паркирање и 
камера за возење назад
 • Наслон за раце на возачкото 
седиште
 • Систем Media Nav Evolution

* Говедска кожа

 • Двобојни предни/задни браници 
во црна боја/боја на каросеријата
 • Предна решетка Stepway со 
хромирани влошки
 • Светла со светлосен потпис, LED 
дневни светла
 • Предни светла за магла
 • Предна и задна SUV облога во мат 
хром боја
 • Заштитни браници и прагови во 
црна боја
 • Хромиран завршеток на 
издувениот вентил
 • Двобојни кровни носачи во црна/
Dark Metal боја

 • Рачно прилагодливи надворешни 
ретровизори во Dark Metal боја
 • Надворешни рачки на вратите во 
црна боја
 • Украсни налепници Stepway 
предните врати
 • Зголемено растојание од земјата
 • 16" украсни капаци Bayadère во 
Dark Metal боја
 • Средна инструмент табла со мат 
хром рамка и украсна облога 
Twist
 • Рамки на вентилациските отвори 
и инструменти во мат боја
 • Управувач со сирена и украсни 

детали во мат хром
 • Рачката на менувачот во мат 
хром
 • Рачки на вратите во мат боја
 • Навлаки Stepway
 • Џебови на грбот на предните 
седишта
 • Електрично подигнување на 
предните стакла и импулсно 
подигнување на стаклото на 
возачкото место
 • Клима уред со мануелно 
приспособување
 • Dacia Plug&Radio

Опрема достапна со доплата:
 • Регулатор и ограничувач на 
брзина
 • Резервно тркало
 • Металик боја
 • Пакет на седиште на возачот, 

управувач и предни безбедносни појаси со подесување по висина
 • Систем Media Nav Evolution



ЛЕДЕНО БЕЛА (369)

НЕМЕТАЛИК БОИМЕТАЛИК БОИ

МОРНАРСКО СИНА (D42)

УКРАСНИ КАПАЦИ И фЕЛНИ

15" УКРАСНИ КАПАЦИ 
GROOMY**

15" УКРАСНИ КАПАЦИ 
POPSTER**

15" АЛУМИНИУМСКИ 
фЕЛНИ CHAMADE**

COSMOS СИНА (RPR)

БИСЕРНО ЦРНА (676) ПЛАТИНЕСТО СИВА (D69) ЖАР ЦРВЕНА (B76) TOURMALINE КАфЕНА 
(CNG)

COMETE ТЕМНОСИВА (KNA) AZURITE СИНА(RPL)* VISON КАфЕНА (CNM)

*  Достапно само на Stepway
** Не е достапно на Stepway16" УКРАСНИ КАПАЦИ 

BAYADÈRE ВО БОјА DARK 
METAL*



ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА 1. паКеТ ФеЛнИ
Изразете го својот стил со фелните Runway и па-
кетот опрема Sport. За современ и исклучително 
динамичен изглед.

2. СТранИчнИ ЗашТИТнИ ЛајСнИ
Заштитете го својот Sandero од полесни удари со 
декоративните странични лајсни.

3. преднИ И ЗаднИ БранИЦИ
Предните и задни браници се обликувани така да 
не ја нарушат линијата на возилото, а да ја штитат 
каросеријата од кал и удари од камења.

4. преднИ наСОчувачИ на вОЗдух
Предните насочувачи на воздух овозможуваат при-
родно прочистување на воздухот во внатрешноста 
на возилото кога прозорците се спуштени и истата 
ја штитат од врнежи.

5. СИСТем СО преднИ И ЗаднИ СенЗОрИ За 
парКИрање
Овој систем го олеснува маневрирањето за брзо и 
безбедно паркирање.
 
6. аЛарм
Алармниот уред е компатибиллен со електричниот 
систем на вашиот Logan. јa препознава секоја на-
мера за провалување и движење во внатрешноста 
на возилото.

7. ГуменИ паТОСнИЦИ
Гумените патосници потполно се прилагодуваат на 
вашето Sandero. Исклучително издржливи и еднос-
тавни за одржување нудат уште подобра заштита, 
особено од кал и снег.

8. ТеКСТИЛнИ паТОСнИЦИ
Направени по мерка, текстилните патосници за пат-
ничкиот простор се прилагодуваат на внатрешноста 
на возилото и осигуруваат висок степен на квалитет 
и сигурност.

9. наСЛОн За раЦе
Дава поголема удобност во возењето и допол-
нителен простор за поставување на ситни лични 
предмети. За уште поголема удобност во возењето 
можете да ја прилагодите неговата висина.

10. AдапТИвна ЗашТИТа на БаГажнИКОТ 
EASYFLEX
Неизбежна е за заштита на багажникот на вашиот 
автомобил и превозот на кабасти и валкани пред-
мети. Се собира едноставно и се прилагодува на 
позицијата на задните седишта. Кога е поставена 
целосно, ја покрива целата површина на багаж-
ниот простор.
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11. мрежа За БаГажнИКОТ
Мрежата за багажникот ги прицврстува предметите 
во багажникот и го спречува нивното поместување 
за време на возењето.

12. КОрИТО За днОТО на БаГажнИКОТ И 
ЗашТИТа на праГОТ на БаГажнИКОТ
Коритото за дното на багажникот ефикасно ја штити 
оригиналната облога и потполно се прилагодува на 
формата на багажникот. Благодарение на полутвр-
дата конструкција и високите рабови, коритото е 
практично и лесно за чистење. Пластичната заштита 
на прагот на багажникот е наменета за обложување 
и заштита на задниот браник.

13. мОБИЛна преГрада За БаГажнИКОТ 
Поделете го багажниот простор на вашиот автомо-
бил за полесна организација и спечување движење 
на предметите во возењето. Може да се извади, 
едноставна е за поставување и се прилагодува на 
предмети со различна димензија.

14. мОБИЛна КуКа За вЛечење (RDSO)
Од голема помош е за безбедно влечење или превоз 
на товар, на пример, носачи за велосипеди, при-
колки или камп-приколки, чамци, професионална 
опрема... Компатибилна е со вашето возило. Се вади 
без употреба на алат и го задржува привлечниот 
изглед на вашиот автомобил.

15. КрОвнИ нОСачИ И нОСач За СКИИ
Oвие челични кровни носачи се прилагодени на 
дизајнот на моделот Sandero и овозможуваат пре-
воз на носачите на скии и велосипеди.

16. КрОвен БаГажнИК на дОЛжнИТе нОСа-
чИ
Елегантниот кровен багажник можете да го поста-
вите на кровните носачи за само неколку минути, 
со што се ослободува дополнителен простор за 
вашиот багаж.

17. држач За веЛОСИпедИ на КуКаТа За 
вЛечење
За активностите со кои се занимавате во слобод-
ното време на располагање ви е многу практичен 
држач за велосипеди на куката за влечење со кој 
благодарение на функцијата за склопување овоз-
можува лесен пристап до багажникот.

13

12

1410

17

11

15

16



MOTOРИ
Sandero/Sandero Stepway SCe 75 TCe 90 S&S Easy-R TCe 90 S&S LPG dCi 75 S&S TCe 90 S&S dCi 90 S&S

Sandero Sandero Sandero Sandero Stepway Stepway
Гориво Бензин Бензин Бензин/LPG Дизел Бензин
Вид на менувач 5-степени, рачен 5-степени, автоматски 5-степени, рачен 5-степени, рачен 5-степени, рачен 5-степени, рачен
Норма на емисии EURO6c Euro6b Euro6b Euro6b Euro6b Euro6b
Волумен на моторот (cm3) 998 898 898 1 461 898 1 461
Од x од (mm) 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 76 x 80,5 72,2 x 73,1 76 x 80,5
Број цилиндри 3 3 3 4 3 4
Степен на компресија 9,5 9,5 15,5 9,5 15,5
Вкупен број вентили 12 12 12 8 12 8

Најголема сила во kW спрема нормата CEE (KS) 55 (75)
66 (90) 

71 со надпритисок, се зголемува 
вртежниот момент

66 (90) 
71 со надпритисок, се зголемува 

вртежниот момент 
GPL 66 без надпритисок, се 

зголемува вртежниот момент

55 (75)
66 (90)  

71 со надпритисок, се зголемува 
вртежниот момент

66 (90)

Број на вртежи при најголема сила (o/min) 6 300 5 000 5 000 4 000 5 000 4 000

Најголем вртежен момент во Nm CEE (m.kg) 97
140 

150 (надпритисок, се зголемува 
вртежниот момент)

140 
150 (надпритисок, се зголемува 

вртежниот момент)
200

140 
150 (надпритисок, се зголемува 

вртежниот момент)
220

Број на вртежи при најголем вртежен момент (o/min) 3 500 2 250 2 250 1 750 2 250 1 750
Вид вбризгување Индиректно со мулти-точка Индиректно со мулти-точка Индиректно со мулти-точка Директно common rail Индиректно со мулти-точка Директно common rail
Довод на воздух Атмосферски Турбополнач Турбополнач Турбополнач Турбополнач Турбополнач
Систем Stop & Start - Да Да Да Да Да
Катализатор Сериско Сериско Сериско Сериско Сериско Сериско
Систем за намалување на загадувањето - - - филтер за тврди честички + NoX - филтер за тврди честички + NoX
Менувач
Број степени на преносот 5 5 5 5
Брзина при 1000 o/min во 1. степен 6,36 6,50 6,78 9,63 6,88 8,69
Во 2. степен 11,58 10,30 12,91 18,34 13,11 16,56
Во 3. степен 17,02 15,75 20,48 29,10 20,80 26,27
Во 4. степен 23,03 23,85 27,96 39,73 28,40 35,88
Во 5. степен 29,83 34,96 38,29 54,41 38,89 49,13
Управување
Управувач Серво управувач (хидрауличен со електрична пумпа)
Пречник на кругот при вртење помеѓу гумите/ѕидовите (m) 10,68 10,68 10,68 10,68 10,5 10,5
Број вртежи на управувачот помеѓу крајните положби 3,2 3,2 3,2 3,2
Суспензија
Предна / задна суспензија Псевдо Mc-Pherson со триаголни раменици / оска во H-облик со програмирани девијации - спирални пружини
Тркала и гуми
фелни 6J15 6J15 6J15 6J15 6J16 6J16
Основни гуми – предни и задни 185/65 R15 185/65 R15 185/65 R15 185/65 R15 205/55 R16 205/55 R16
Сопирање
Вид на кругот на сопирање X
Систем ABS/AFU Сериско
Електронски разделник на силата на кочење -
ЕSP/ASR систем Сериско
Напред: вентилациски дискови (DV) - пречник (mm)/дебелина  (mm) (HK) 258/22
Назад: барабани (T) / дебелина (во инчи) (B)/8
Перформанси
Аеродинамика - површина на отпорот SCx (m²) 0,76 0,76 0,76 0,76 0,910 0,91
Најголема брзина (km/h) 158 175 175 164 168 167
0–100 km/h (s) 14"20 11“00 11“30 14“60 11“10 11“70
400 m/1000 m од место (s) 19"50 17“40 17“60 19“60 17“50 18“10
1000 m од место (s) 36"00 32“80 33“00 36“00 33“10 33“90
Потрошувачка спрема нормата 99/100/EEZ (во l/100 km)

CO2 (g/km) 117* 110 109 (начин бензин) 
98 (начин GPL) 90 115 98

Градско возење (l/100 km) 6,5 5,7 5,8 (начин бензин)
7,6 (начин GPL) 3,7 5,8 3,8

Меѓуградско возење (l/100 km) 4,5 4,3 4,3 (начин бензин) 
5,4 (начин GPL) 3,4 4,7 3,8

Комбинирано (l/100 km) 5,2* 4,9 4,9 (начин бензин) 
6,2 (начин GPL) 3,5 5,1 3,8

Резервоар за гориво
Обем (l) 50 50 50 (32 LPG) 50 50 50
Маса (kg)
Маса на празно возило подготвено за возење (без дополнителна 
опрема) 969 980 1 063 1 085 1 040 1 090

Маса на преден/заден дел на празно возило подготвено за возење 578/391 603/377 624/439 693/392 634/406 691/399
Најголема дозволена маса 1 515 1 550 1 652 1 550 1 600
Вкупна маса на возило со приколка 2 280 2 305 2 340 2 350 2 340 2 390
Дозволено оптоварување** 521 535 487 567 510 510
Најголема дозволена маса на приколка со сопирачки (во границите 
на вкупната маса) 1 090 1 090 1 090 1 652 1 090 1 090

Најголема дозволена маса на приколка со сопирачки/без сопирачки 790/520 790/525 790/565 760/580 790/- 790/-
*Привремени податоци, хомологација во изработка ** Наведеното дозволено оптоварување важи за минимална опременост



шемаТСКИ прИКаЗ на дИменЗИИ – SANDERO STEPWAY

мОдеЛ SANDERO STEPWAY
Обем на багажникот (dm3) (ISO стандард 3832)
Конфигурација со пет седишта 320
Конфигурација со две седишта (со преклопена задна клупа) 1 200

дИменЗИИ (mm)
A Меѓуоскино растојание 2 589
B Вкупна должина 4 089
C Предна нивелација 846
D Задна нивелација 654
E Растојание меѓу предните тркала 1 489
F Растојание меѓу задните тркала 1 492

G Растојание од земја при оптоварено возило (со пет 
патници во возилото) 173

H Висина на празно возило без кровните носачи / со кровни 
носачи 1 555/1 615

H1 Висина на прагот на багажникот 793
H2 Висина на багажникот 622
H3 Висина со кренат капак на багажникот 2 035
H4 Висина под задната полица 469
J1 Ширина во висина на рамената напред 1 387
J2 Ширина во висина на рамената 2 ред седишта 1 393
K Простор во висина на колената во 2. ред седишта 144
L1/
L2

Вкупна ширина на возилото со надворешните ретровизори 
/ без надворешните ретровизори 1 761/1 994

L3 Внатрешна ширина меѓу калниците 1 005

M1 Висина над седиштата во 1 ред под агол на наслонот 
од14° 900

M2 Висина над седиштата во 2 ред под агол на наслонот 
од14° 881

O1 Ширина во висина на лактовите во напред 1 415
O2 Ширина во висина на лактовите во 2 ред седишта 1 432

Y1 Должина на багажниот простор зад поставените 
седишта во 2 ред 756



мОдеЛ SANDERO
Обем на багажникот (dm3) (ISO стандард 3832)
Конфигурација со пет седишта 320
Конфигурација со две седиштa (со преклопена задна клупа) 1 200

дИменЗИИ (mm)
A Меѓуоскино растојание 2 589
B Вкупна должина 4 069
C Предна нивелација 827
D Задна нивелација 653
E Растојание меѓу предните тркала 1 496
F Растојание меѓу задните тркала 1 486

G Растојание од земја при оптоварено  возило (со пет патника 
во возилото) 132

H Висина на празно возило без кровните носачи / со кровни 
носачи 1 519/-

H1 Висина на прагот на багажникот 761
H2 Висина на багажникот 622
H3 Висина со кренат капак на багажникот 2 003
H4 Висина под задната полица 469
J1 Ширина во висина на рамената напред 1 387
J2 Ширина во висина на рамената 2 ред седишта 1 393
K Простор во висина на колената во 2. ред седишта 144
L1/
L2

Вкупна ширина на возилото со надворешните ретровизори 
/ без надворешните ретровизори 1 733/1 994

L3 Внатрешна ширина меѓу калниците 1 005

M1 Висина над седиштата во 1 ред под агол на наслонот 
од14° 900

M2 Висина над седиштата во 2 ред под агол на наслонот 
од14° 881

O1 Ширина во висина на лактовите во напред 1 415
O2 Ширина во висина на лактовите во 2 ред седишта 1 432

Y1 Должина на багажниот простор зад поставените 
седишта во 2 ред 756

шемаТСКИ прИКаЗ на дИменЗИИ – SANDERO STEPWAY



Dacia
Возете, патувајте и штедете во духот  
на Dacia!
Сите Dacia возила се конструирани по еднаков 

принцип: произведуваме автомобили со 

привлечен изглед, без непотребни детали, 

ги опремуваме со најсигурни технологии 

и ги продаваме по неверојатно поволни 

цени. На тој начин во последните десет 

години ги срушивме основните правила 

и покренавме вистинска револуција на 

пазарот на автомобили. Неверојатно?  

Па, и не. Нашата тајна? Совршена комбинација 

на едноставност, прегледност и великодушност. 

Соработката со марката Dacia е сосема јасна и 

транспарентна од изборот на моделот до цената 

и одржувањето на возилото. Возејќи Daciа, 

можете да бидете сигурни дека сте го одбрале 

вистинското возило. Сте избрале квалитет, 

сигурност и врвен дизајн, но и удобност, а пред сѐ, 

разумна цена. Dacia ви нуди можност за купување 

на ново возило кое одговара на вашите желби и 

потреби. Освен тоа во возилото со марка Dacia 

не мора да ги вложите сите ваши пари. Наместо 

тоа можете да отидете на годишен одмор, да и 

купите на ќерката гитара каква што отсекогаш 

посакувала или едноставно да заштедите пари. 

Со Daciа можете да отидете каде што ќе посакате 

и да се занимавате со сѐ што ќе ви посака срцето. 



Новиот Dacia
Sandero и Sandero Stepway…
Останува само да го одберете моделот 
кој најмногу му одговара на вашиот стил.





Hoвиот Dacia
Sandero & Sandero Stepway

www.dacia.mk

Сторивме се што е во наша моќ содржината на овој материјал да биде точна и ажурирана. Овој документ е составен на основата на предсерија или прототип. Во согласност со својата политика за подобрување на тековните производ, Dacia го задржува правото на промена во секое време на 
спецификациите на возилата опишани и претставени во брошурава. За овие измени во најкраток рок се информираат концесионерите на Dacia. Во зависност од земјата на продажба, некои верзии може да се разликуваат и одреденa опрема може да биде недостапna (како стандард, опција или 
опрема). Со цел да се добијат прецизни информации за возилото, Ве молиме контактирајте со најблискиот продавач. Заради технологијата на печатење, боите, кои се појавуваат во овој документ може да се разликуваат од вистинските бои на каросеријата на возилото и материјалите во ентериерот. 
Dacia ги задржува сите права. Репродукција на сите или дел од овој материјал во било која форма или на кој било начин е дозволено само со претходно писмено одобрение од компанијата Automotive Group .

* До првиот исполнет услов.

Години
гаранција

или 100.000 km


