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UUS DACIA SANDERO STEPWAY

STIILSE 
LINNAMAASTURI
PÕHIOLEMUS
Vaid pilgust piisab, et tahaksid juba Uue Sandero Stepwayga teele asuda. 
Dünaamiline esiosa, võimsad veljed, uued põhjakaitsmed ja kõrge kliirens annavad 
sellele energilise ja soliidse linnamaasturi välimuse. Uued margiomased Y-kujulised 

leedtuled muudavad esiosa laiemaks, lisavad veelgi eripära ning garanteerivad 
parema nähtavuse. Kohandatavad katusereelingud  lisavad autole uusi vaba aja 
kasutusvõimalusi - see on justkui loodud reisideks linnast välja ja loodusesse.
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SÕIDUK
UUELE AJASTULE

Istu Uude Sanderosse ja avasta uuenenud interjööri modernne stiil. Naudi 
hoolikalt viimistletud polsterdust ja kaasaegseid tehnoloogiaid. Praktiline 
ja intuitiivne multimeediasüsteem pakub sulle ühendust maailmaga läbi 8" 
puuteekraani ning võimaldab sul nutitelefoni ekraani dubleerimise kaudu kõiki 
su lemmikrakendusi kasutada. Käeulatuses paiknevad juhtnupud lihtsustavad 
ligipääsu kõikidele funktsioonidele. Salong on senisest praktilisem ja mugavam 

tänu kroomviimistlusega kujunduselementidele, uuele oranžide õmblustega 
polstrile, automaatsele parkimispidurile ja panipaigaga kõrgele keskkonsoolile. 
Hoolitsesime ka salongi ümberpaigutusvõimaluste eest - tagaiste on vastavalt 
vajadusele kokkuklapitav. Arvukad panipaigad, sealhulgas lukustatav kindalaegas 
armatuurlaual, aitavad salongiruumi veelgi optimaalsemalt ära kasutada. Ainus, 
mida Uus Dacia Sandero kunagi lihtsamaks ei tee, on reisisihtkoha valimine.







MINIMALISTLIK 
LÄHENEMINE
Heida pilk täielikult ümber kujundatud Uuele Sanderole, kus minimalism on 
ühendatud dünaamiliste kerejoontega - lihtsalt kütkestav. Selle Y-kujulised esi- ja 
tagatuled lisavad välimusele tugeva annuse modernsust ning leedtuled valgustavad 
öist teed paremini kui kunagi varem. Omanäolisust lisab meekärjemustriga 

radiaatorivõre. Dacia isikupära, mis sulle nii väga meeldib, on  erinevaid detaile 
täiendades veelgi edasi arenenud. Seda on näha näiteks kerevärvi küljepeegli 
korpuste juures - nende uus kuju tagab optimaalse aerodünaamika ja aitab 
vähendada mürataset.
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KÕIK VAJALIK
ON KÄEULATUSES

Kõik muutub, nii maailm kui ka sinu vajadused, ja nii on muutunud ka Uue Sandero 
salong, pakkudes nüüd rohkem mugavust, täiustatud materjale, uuenenud 
disaini ja kasutajasõbralikke tehnoloogilisi lahedusi. Uksed avanevad distantsilt 
automaatselt ning autosse istudes võtab sind vastu mugav ja kaasaegne interjöör. 
Uus panoraamne armatuurlaud ühendab endas elegantsuse ja tõhususe. 
Juhile suunatud kujundus lihtsustab ligipääsu kõigile funktsioonidele nagu 

intuitiivsed kütte- ja kliimasüsteemi juhtnupud, integreeritud 8" ekraan koos 
navigatsioonisüsteemi ja nutitelefoni rakenduste dubleerimisvõimalusega 
ning eesmised parkimisandurid, mis hoiatavad sind lähenevate takistuste eest. 
Elektriline parkimispidur on igapäevases kasutuses ülimalt praktiline. Olulistele 
asjadele keskendumine on Uue Sanderoga eriti nauditav.
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RUUMIKAS SALONG
IGA REISI JAOKS

Uued Sandero ja Sandero Stepway kohanduvad suurepäraselt sinu eluga. Need 
mahutavad palju tänu avarale pagasiruumile ja tagaistmele, mida saab pakiruumi 
kohandamiseks kokku klappida. See on ideaalne lahendus XXL mõõtmetes 
pagasi veoks. Ka salongis leidub hulgaliselt panipaiku: topsihoidja, panipaigad 

ustes, lukustatav kindalaegas ja panipaigad keskkonsoolis, mis võimaldavad sul 
kõik vajaliku kenasti ära paigutada. Täiendav õlaruum esiistmetel ja põlveruum 
tagaistmetel võimaldavad kõigil reisijatel optimaalset mugavust nautida. Uus 
Sandero ja Sandero Stepway on pannud otsustavalt panuse mugavusele.
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ALATI
TURVALINE

Dacia jaoks pole miski olulisem kui oma sõidukite ja nende kasutajate turvalisuse 
suurendamine. Sinu meelerahu aitavad tagada automaatne hädapidurdussüsteem, 
mäeltstardiassistent, kuus turvapatja ja pimenurga jälgimissüsteem. Uuel Dacia 

Sanderol ja Sandero Stepwayl on olemas kõik vajalik, et kindlustada sulle muretu 
liiklemine.

Automaatne hädapidurdussüsteem. Kuna alati ei piisa keskendumisest ja heast 
reaktsioonist. Uus Sandero ja Sandero Stepway aitavad sul kokkupõrkeid ära hoida või 
nende raskust vähendada. Automaatne hädapidurdussüsteem tuvastab kokkupõrkeohu 
ning kui sa piisavalt kiiresti ei reageeri, pidurdab süsteem ise optimaalse pidurdusjõuga.

Pimenurga jälgimissüsteem. Reavahetusel on tihti raske kõike jälgida. Uue Sandero 
ja Sandero Stepway eesmised, külgmised ja tagumised andurid hoiatavad sind 
kokkupõrkeohu eest tagant või küljelt läheneva auto korral.
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Eesmised ja tagumised parkimisandurid ja tagurduskaamera. Linnas sõites tuleb ära 
kasutada ka kõige kitsamad parkimiskohad. Hakkad selle süsteemi eeliseid hindama 
esimesest manöövrist alates, kui see hoiatab sind heli- ja visuaalmärguannetega sõiduki ees 
või taga asuvatest takistustest.

Mäeltstardiassistent. Enam pole vaja närveerida tõusul kohalt võtmise pärast. See 
funktsioon takistab koheselt autol tagasi veeremast kui piduripedaali vabastad. Pole vaja 
enam käsipiduri abi kasutada ning kogu manööver muutub lihtsaks nagu lapsemäng.



STANDARD- JA LISAVARUSTUS
UUS DACIA: SANDERO & SANDERO STEPWAY

Stepway Stepway
Essential Comfort Essential Comfort

VÄLINE DISAIN     
Margiomase kujundusega leed-esituled • • • •

Automaatsed leed-päevatuled • • • •

Radiaatorivõre must  kroomitud kroomitud kroomitud
Stepway logoga radiaatorivõre - - must kroomitud
Eesmine ja tagumine kaitseraud kerevärvi kerevärvi kerevärvi kerevärvi
Kroomitud eesmine ja tagumine põhjakaitse - - • •

Välimised ukselingid mustad kerevärvi mustad kerevärvi
Küljepeeglite korpused mustad kerevärvi mustad kerevärvi
Katusereelingud - - mustad kvartshallid
Kvartshallid kohandatavad katusereelingud - - ¤ •

SISEKUJUNDUS
Ventilatsiooniavade ümbrised mattkroomid  topelt mattkroomid vaseoranžid mattkroomid+vaseoranžid
Sisemised ukselingid mustad mattkroomid mustad mattkroomid
Tekstiilpolster armatuurlaual ja esiuste käetugedel / oranžid polstripaneelid esiuste käetugedel - / - • / - - / - • / •

1/3 - 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaistme seljatugi • • • •

Ökonahaga kaetud rool - • - •

AKTIIVNE JA PASSIIVNE TURVALISUS
ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendiga • • • •

Automaatne hädapidurdussüsteem (AEBS) • • • •

Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP) + mäeltstardiassistent • • • •

Automaatne hädaabiteavitussüsteem eCall • • • •

Juhi eesmine turvapadi / kaasreisija inaktiveeritav eesmine turvapadi • / • • / • • / • • / •

Külgmised turvapadjad ja turvakardinad • • • •

Tagumised parkimisandurid ¤ ¤ ¤ ¤

Tagumised parkimisandurid + tagurduskaamera - ¤ - ¤

Tagumised parkimisandurid + tagurduskaamera + pimenurga jälgimissüsteem - ¤ - ¤

Elektriline parkimispidur ja kõrge keskmine käetugi koos panipaigaga - ¤ - ¤

Rehvirõhu kontrollsüsteem • • • •

Varuratas + tungraud (v.a. LPG-versioonil) ¤ ¤ ¤ ¤

Rehviparanduskomplekt • • • •

ISOFIX lapsetoolide kinnitussüsteem välimistel tagumistel istekohtadel • • • •

JUHTIMINE JA NÄIDIKUD
Elektriline roolivõimendi • • • •

Stop & Start • • • •

Pardakompuuter: läbisõit, keskmine kiirus, sõiduulatus, keskmine kütusekulu (ka LPG-versioonil) • • • •

Kiirusepiiraja • • • •

NÄHTAVUS     
Eesmise udutuled ¤ • ¤ •

Salongist käsitsi reguleeritavad küljepeeglid • - • -

Elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid - • ¤ •

MUGAVUS     
Mehaaniline kliimaseade ¤ • • •

Automaatne kliimaseade - ¤ - ¤

Automaatsed lähituled ja klaasipuhastid - • - •

Kaugjuhitav kesklukustus ¤ • • •

Automaatne uste lukustus sõidu ajal • • • •

Vabakäe-võtmekaart - ¤ - ¤

Elektrilised klaasitõstukid esiustel • - • -

Impulsslülitiga elektriline klaasitõstuk juhiuksel (takistuse tuvastusfunktsiooniga), impulsslülitita elektriline klaasitõstuk 
kaasreisijauksel ¤ • ¤ •

Tagumise elektrilised aknatõstukid - ¤ - ¤

Reguleeritava kõrguse ja sügavusega rool • / ¤ • / • • / ¤ • / •
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VELJED

ATACAMA ORANŽ2*

LIUSTIKUVALGE1

IRON SININE2

VÄRVIVALIK

VALUVELJED
 16“ ARAMIS

VALUVELJED
 16“ MAHALIA*

TERASVELJED
15“ ELMA

TERASVELJED
 15“ FLEXWHEEL SORANE

TERASVELJED
 16“ FLEXWHEEL SARIA

TERASVELJED 
16“ FLEXWHEEL SARIA 

DARK GREY

1 Mittemetallikvärv. 2 Metallikvärv. * Saadaval ainult Stepway versioonile.

KOMEEDIHALL2 HIGHLAND HALL2

SÄRAVMUST2 FUSION PUNANE2

Stepway Stepway
 Essential Comfort Essential Comfort

MUGAVUS    
Lugemistuled juhile ja kaasreisijale • / - • / • • / - • / •

USB-liides • • • •

12 V pistik ees ja taga • / - •  /  • • / - • / •

Esiistmete soojendus ¤ ¤ ¤ ¤

Topeltpõrandaga kohandatav pakiruum - ¤ - ¤

MULTIMEEDIA
Media Control: DAB-raadio koos roolil asuvate juhtnuppudega, armatuurlaua ekraaniga integreeritud displei, nutitelefoni hoidik armatuurlaual, 2 kõlarit ees, 
Bluetooth® ühendus, Dacia Media Control mobiilirakendus • - • -

8" Media Display: DAB-raadio, nutitelefoni ekraani dubleerimine USB-kaabliga, Bluetooth® ühendus, 4 kõlarit, 8" puuteekraan, eemaldatav telefonihoidik ¤ • ¤ •

Media NAV: navigatsioon, DAB-raadio, nutitelefoni ekraani dubleerimine WiFi-ga, Bluetooth® ühendus, 6 kõlarit (4 kõlarit + 2 kõrgsageduskõlarit), 
8" puuteekraan, eemaldatav telefonihoidik (ühildub Apple CarPlay™ ja Android Autoga™) - ¤ - ¤

Euroopa kaardid (Lääne- või Ida-Euroopa, sõltuvalt regioonist) - ¤ - ¤

- pole saadaval;  • saadaval standardvarustuses; ¤ saadaval lisavarustusena. Android Auto™ on Google Inc kaubamärk. Apple CarPlay™ on Apple Inc kaubamärk.



Kasutusele on võetud kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et antud tekst on trükkimise ajal täpne ja ajakohane. See dokument on loodud, kasutades tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Vastavalt pideva tootearenduse poliitikale jätab Dacia endale õiguse igal ajal 
muuta kirjeldatud tehnilisi andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Need muudatused edastatakse Dacia edasimüüjatele nii kiiresti kui võimalik. Teatud mudelid võivad erineda ja teatud seadmed ei pruugi olla saadaval (standardi, valiku või tarvikuna) vastavalt riigile. Uusima 
teabe saamiseks palun võtke ühendust oma lähima Dacia edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest või sisekujundusest. Kõik õigused on kaitstud. Käesoleva väljaande paljundamine ükskõik 
millises vormis ja mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Dacia eelneva kirjaliku loata.

Fotod:   – 02-2021 / 77 11 951 997

dacia.eeDACIA soovitab


