
Новиот Dacia SANDERO
Ценовник за возило

15.03.2021

Опрема Гориво Мотор kW (KS)
CO 2

(g/km)
Модел: BI1 Цена(евра) Цена(ден.)

Essential БЕНЗИН 1.0 SCe 65 49 (66) 120 EST MG 6U S 11.550 € 716.100 ден

Comfort БЕНЗИН 1.0 SCe 65 49 (66) 120 CMF MG 6U S 12.600 € 781.200 ден

Ценовникот важи до моментот на објава на нов ценовник. Аутомотив Груп го задржува правото на промена на информациите наведени во ценовникот.

За детални информации обратете се кај овластениот Dacia импортер.

Цените и описот на опремата се информативни. Го задржуваме правото на измена.



Новиот Dacia SANDERO
Ценовник на опции

КОД ESSENTIAL COMFORT Цена (ден.)

ПАКЕТИ

Пакет КЛИМА

- Клима уред, 

- ECO гас за клима уред

PCV46 500 € - 31.000 ден

Пакет УДОБНОСТ

- Возачко седиште прилагодливо по висина со потпирач за рака, 

- Управувач прилагодлив по висина и длабочина

PCV94 400 € - 24.800 ден

Пакет CITY

- Dacia картичка  "слободни раце", 

- Систем за помош при паркирање назад

PCV24 - 450 € 27.900 ден

Пакет СИГУРНОСТ

- Систем за помош при паркирање напред и назад , 

- Камера за возење назад, 

- Систем за контрола на мртов агол

PCV96 - 500 € 31.000 ден

СИГУРНОСТ И ПОМОШ ВО ВОЗЕЊЕ

Светла за магла напред PROJAB 200 € S 12.400 ден

Систем за помош при паркирање назад ITPK1 400 € 400 € 24.800 ден

Камера за возење назад (1) RRCAM - 450 € 27.900 ден

УДОБНОСТ

Автоматски клима уред CA02 - 450 € 27.900 ден

МУЛТИМЕДИЈА

Пакет МУЛТИМЕДИЈА  Essential

-Мултимедиски систем Media Display 20 cm (8") со екран чуствителен на допир со функции 

навигација, радио DAB, Bluetooth, USB со опција handsfreeи команди на управувач, 

- Аналоген мерач со TFT екран 

PCV32 500 € - 31.000 ден

ДОДАТОЦИ

Алуминиумски тркала 41 cm (16") AMARIS
ALU16 

RDIF31
- 450 € 27.900 ден

Резервно тркало RSEC01 150 € 150 € 9.300 ден

Продолжена гаранција 5г или 100000km 191 € 191 € 11.842 ден

(1) Задолжително со опција ITPK1

БОИ

БОИ НА КАРОСЕРИЈА

ОБИЧНА БОЈА

Ледено БЕЛА 369 0€ 0€ 0 ден

МЕТАЛИК БОЈА

Бисерно ЦРНА 676 600 € 600 € 37.200 ден

Сива COMETE KNA 600 € 600 € 37.200 ден

Сива HIGHLAND KQA 600 € 600 € 37.200 ден

Сива MOONSTONE KQF 600 € 600 € 37.200 ден

Fusion ЦРВЕНА NPI 600 € 600 € 37.200 ден

Сина IRON RQH 600 € 600 € 37.200 ден



Новиот Dacia SANDERO

Сериска опрема ESSENTIAL

СИГУРНОСТ И ПОМОШ ВО ВОЗЕЊЕ УДОБНОСТ

Систем против блокирање на тркала (ABS) Систем за греење со циркулација на воздух 

Систем за контрола на стабилност на возилото (ESP) Возачко седиште прилагодливо по должина и лумбално 

Систем за помош при качување на нагорнини (HSA) Управувач прилагодлив по висина 

Систем за автоматско кочење во случај на потреба (AEBS) Електрични предни стакла 

Систем за предупредување за преден удар Потпирач на задна клупа преклоплив во однос 1/3-2/3

Електричен серво управувач Греење на задно стакло 

Систем Stop&Start Средна фиока за оставање предмети 

Предни воздушни перничиња за возач и совозач Простор за предмети пред рачката на менувачот 

Предни и странични воздушни перничиња Фиксна фиока на средината без потпирач за рака со 

Можност за исклучување на совозачко воздушно перниче   држач за чаши 

Потпирачи за глава на сите седишта Затворена фиока пред совозач 

Фиксни предни безбедносни ремени 12V приклучок напред 

Безбедносни ремени со затегнувачи и ограничувачи на силата 

Предупредување за незакопчани безбедносни ремени на сите седишта ДИЗАЈН

Безбедносен ремен назад во средина во три точки Full LED дневни светла во форма Y

Седишта со Isofix прицврстување ECO LED Y-предни светла 

Патен компјутер Управувач од тврда пена со хромиран дел на средината 

LCD Екран за информации помеѓу мерачи 3,5" црно бел Хромирани делови околу отворите за вентилација 

 со TFT технологија Браници во боја на каросерија 

Регулатор и ограничувач на брзина Ретровизори и рачки на вратите во црна боја 

Мерач на брзина во километри на час B столб помеѓу вратите во црна боја 

Индикатор за промена на брзина Патосник во багажен дел 

Автоматско вклучување на светла Осветлување во багажникот 

Ретровизори со рачно прилагодување Затемнето задно стакло

Странични покажувачи на насока Тапацир од ткаенина 

Автоматско активирање на светилка во случај на судар Тапацир Essential во комбинација црна/сива боја 

или при нагло кочење Темносива внатрешност 

2 светла за возење назад Челични тркала 38 cm (15")

Трето стоп светло Украсни покривачи за тркалата 38 cm (15") ELMA

Рачно затемнување на внатрешен ретовизор 0

Систем за итен повик МУЛТИМЕДИЈА

Систем за контрола на притисок во гуми Радио Media Control со функции MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB

Заштита на дискови за кочење од надворешни честички 0

Филтер за тврди честички ДОДАТОЦИ

Централно заклучување со далечинско управување Сет за поправка на гума

Само-заклучување на возилото во возење 0

0



Сериска опрема COMFORT

Дополнително на опрема ESSENTIAL

0 0

СИГУРНОСТ И ПОМОШ ВО ВОЗЕЊЕ ДИЗАЈН

LED светла за магла напред Управувач и рачка на менувач имитација кожа 

Електрично прилагодливи и греени надворешни ретровизори Хромирана рачка на менувач 

Сензор за дожд Украсни елементи од ткаенина на инструмент таблата и на влезните врати 

0 Странични ретровизори и рачки на вратите во боја на каросерија 

УДОБНОСТ Хромирани рабови на светлата за магла 

Клима уред Џебови на задниот дел од предните седишта 

Возачко седиште прилагодливо по висина со потпирач за рака Кука за вреќа на совозачка страна 

Управувач прилагодлив по висина и длабочина Тапацир Comfort во комбинација црна/сива

Електрични стакла напред- импулсно кај возач Внатрешност во црна боја 

Електрични стакла назад Челични тркала Flexwheel 38 cm (15") Flexwheel SORANE

Заштита од сонце со огледало за возач што се преклопува и отворен

со огледало и простор за картички за совозач МУЛТИМЕДИЈА

Приклучок од 12 V во вториот ред  (на задниот дел од предната фиока) Мултимедиски систем Media Display 20 cm (8") со екран 

и дополнителен USB приклучок на преедната фиока напред чуствителен на допир со функции навигација, радио  DAB, Bluetooth, USB 

0 со опција hands free и команди на управувач



Новиот Dacia SANDERO
Технички карактеристики 

ТИП НА МОТОР B4D*

Комерцијално име 1.0 SCe 65

Деполуциска норма Euro 6D

Гориво Бензин 

МОТОР 

Волумен (cm3)  999

Проврт  x чекор (mm)  71x84.1

Број на цилиндри 3

Степен на компресии 11.1

Вкупен број на вентили 12

Моќ kW (KS)  49 (66)

Број на вртежи при најголем вртежен момент (okr/min) 6300

Најголем вртежен момент (Nm) 95

Број на вртежи при најголем вртежен момент (tr/min) 3600

Тип на вбризгување Multi point

Катализатор Сериски

МЕНУВАЧ

Тип на менувач Рачен

Број на степени 5

УПРАВУВАЊЕ

Ø радиус на вртење  (m) 10,53

Број на вртежи на управувачот 3,25

СУСПЕНЗИЈА

Pseudo Mc-Pherson 

Вид на суспензија назад Осовина во облик на буквата  H со програмирана деформација - спирални пружини

ТРКАЛА И ПНЕВМАТИЦИ

Фелни 6J15

Гуми 185/65 R15 88H

СОПИРАЊЕ 

ABS + AFU Сериски

Напред: дискови  (mm) (DV) 258 / 22

Нaзад: барабани ('') (T) / 8

ПЕРФОРМАНСИ

Најголема брзина (km/h)  158

0 - 100 km/h (s)  16,7

ПОТРОШУВАЧКА  WLTP

5

4,3

6,0

ЕМИСИИ

CO2 (g/km)  120

CO (g/km) 0,3077

THC (g/km) -

Nox (g/km) 0,0265

Број на честички x10 11 -

NMHC 0,0294

-

РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО

Обем (литри) 50

МАСА (kg)

Маса на празно возило 1014 - 1036

Носивост 442 / 485

Најголема дозволена маса 1477 - 1514

Најголема маса на приколката со / без кочници 980 / 540-555

Најголема дозволена маса во возење 2457 - 2494

* Без функција  ECOMODE - = pнедостапни податоци

** ECO-G - Возило со фабрички вграден плин

*** Симулација на брзина 

Меѓуградска потрошувачка 

Емисија на честички (g/km)

Вид на суспензија напред 

Комбинирана потрошувачка

Градска потрошувачка


