
Dacia Sandero



Otomobilinizden ne beklersiniz? Çekici ve prestijli bir tasarım, zengin donanımlı bir iç 
mekân, bütün ailenize ulaşım olanağı sağlayacak geniş bir alan, özenli döşemeler, ve tüm 
bunların ulaşılabilir bir fiyata olması... Bu cevaplar sizin için de geçerli ise Dacia Sandero 
ile tanışın. Akıcı ve belirgin çizgileri bakışları kendine çekiyor. Oldukça geniş 5 koltuğuyla 
yolcularını konforlu bir şekilde ağırlıyor. Akıllı teknolojisi hem konfor hem de güvenliğin 
güvencesi. O'na nasıl karşı koyabilirsiniz?

Size benzeyen güçlü karakterli bir araç ile fark edilmek mi istiyorsunuz? O zaman Dacia 
Sandero Stepway'i seçin. Daha da karakteristik bir tasarım, hayatı farklı şekilde görmek için 
biraz daha yükseklik... Sandero Stepway ile kendinizi şımartacağınızdan emin olabilirsiniz.

Sandero ve Sandero Stepway, güvenlik, güvenilirlik ve sağlamlık ekseninde Dacia 
markasının tüm değerlerini taşıyorlar. Peki o zaman, hangisini seçeceksiniz?

Dacia Sandero...
Tam size göre.

2



3



4



Sandero'nun tasarımı kalite  ve  güç ifade ediyor. Geniş farları ve radyatör ızgarası dışa vurumcu 

yönünü vurguluyor. Karoser ve camlı yüzey arasındaki doğru orantı, daha belirgin çamurluk 

kemerleri ve çukur yan sacları sağlamlık hissini arttırıyor ve iç mekânı daha değerli kılıyor. Kesinlikle 

size prestij kazandıracak bir tasarım.

Tasarımıyla "Ben buradayım." 
diyen bir otomobil.

5



Otomobilinizde rahat 
olmayacaksanız, 
nerede olacaksınız?
Sandero'nun çekici iç tasarımı sizi içine binmeye davet ediyor. Sandero'da 

krom çerçeveli kadranları ve yeni ergonomik kumandalarıyla çağdaş tasarımlı 

yeni tip torpido paneli kullanıldı.

Direksiyon simidi üzerindeki kromajlı logo ve orta konsol çerçevesi* torpido 

panelinin bütünüyle mükemmel uyum içerisinde...

Ayrıca konforunuz için Sandero'da çok sayıda eşya saklama gözü sunuluyor: 

Torpido paneli üzerindeki cepler, torpido gözü, bardaklık, bütün kapılarda 

gözler ve koltuk sırtlığı cepleri bulunmaktadır. Bu yerleştirme birimlerine 

yolculuğunuzu hoş kılacak kitaplar ve içecekleri koyabileceğiniz bu saklama 

alanları ile yolculuk keyifli geçeceğe benziyor...

Normal, çünkü Sandero'dasınız.

* Versiyona göre
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Rahat koltuk, geniş bagaj...
Başka bir arzunuz ?

Sandero isteklerinizi tam olarak yerine getiriyor. Arkada üç adet konforlu geniş koltuk 

var. Bütün versiyonlarda standart 1/3 - 2/3 parçalı olarak katlanabilen koltuk sırtlığı 

ile gündelik yaşamda veya tatillerde 320 litrelik bagajı ihtiyaç duyduğunuz bütün 

eşyaları taşımanıza olanak veriyor.

İşte o böyle bir şey... Aynı sizin gibi yaşıyor!

8



9



Onun için teknoloji,
sizin için keyif.

Sandero'nun akıllı ve kullanışlı teknolojisi gereksiz detaylardan kurtularak ihtiyacınız olan 

temel fonksiyonları sunuyor. Dacia MEDIA NAV* navigasyon ve multimedya sistemi 

size artık vazgeçemeyeceğiniz bir işlevler paketi sunuyor. 7" (18 cm) dokunmatik ekranı 

yaşamınızı kolaylaştırıyor, entegre navigasyonu sizi her an yönlendiriyor. Bluetooth® 

ise telefon etmeniz ve mobil müziğinizi dinlemeniz için ellerinizi serbest bırakırken, USB 

port akıllı telefonunuzu araca bağlamanızı sağlıyor. Sandero'nun faydalı teknolojisi ile 

yolculuklar şimdi daha güvenli ve daha konforlu.

* Opsiyonel
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Sandero Stepway

Sizin bir tarzınız var. 
Onun da.

Onu niçin seçmelisiniz? Çünkü onun bir tarzı ve karakteri var. 

Kromajlı tavan barları ve kızaklar, marşpiyeler, metalik renk, özel 16" jantlar ve sis farları... Bütün 

bunlar ona gerçek bir maceracı görünüm kazandırıyor. 5 gerçek koltuklu ve şık döşemeli geniş 

iç mekân, hayatı farklı görmeniz için arttırılmış zemin yüksekliği... 

Onunla fark edilmemeniz imkansız.
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Dacia Sandero Stepway ile SUV dünyasına giriyorsunuz. Stepway, dış tasarım 

karakteri, zemin yüksekliği ve entegre teknolojilerle macera hissini evinizin önüne 

taşıyor.

Daha fazla yükseklik, 
daha fazla keyif…
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Sağlamlık, güvenilirlik ve ekonomi bir arada...

Hepsi Dacia'da!
Sandero ile, ESP (Elektronik Denge Programı) ve AFU (Acil Fren Destek Sistemi) sayesinde her 

şey kontrol altında. Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları  tüm versiyonlarda standart. Arka 

yan koltuklar ISOFIX güvenlik sisteminden yararlanıyor. 

Dacia tasarruf ile eş anlamlı ve bunu söylerken sadece fiyattan bahsetmiyoruz. 

Son derece sessiz 1.5 dCi 75 bg ve 1.5 dCi 90 bg dizel motorları ile 1.2 16V 75 bg ve TCe 

90 bg benzinli motorları sayesinde performans ve ekonomiyi artık Easy-R vites teknolojisi** 

ile birleştiriyor.

Dacia Sandero tam anlamıyla güvenebileceğiniz bir otomobil. Kanıtı ise, 3 yıl veya 100.000 

km * garantili olması.

Siz rahat olun, emin ellerdesiniz.

* Hangisi önce dolarsa

**Stepway Turbo 90 bg ve Stepway 1.5 dCi 90 bg versiyonlarda
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•   Gövde rengi ön ve arka tamponlar

•  15" sac jantlar

•  Manuel ayarlı siyah renk dış dikiz 
aynaları

•  Koyu karbon orta konsol

•  Siyah renk iç ve dış kapı kolları

•  Kromajlı havalandırma 
çerçeveleri, gösterge paneli 
sayaç kadranları ve direksiyon 
simidi logo çerçevesi 

•  Bagaj lambası

• Klima

•  ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi)

•  AFU (Acil Fren Destek Sistemi)

•  ESP (Elektronik Denge Programı)

•  ASR (Elektronik Patinaj Önleme 
Sistemi)

•  Sürücü ve ön yolcu hava yastığı 
(devreden çıkarılabilir)

•  Uzaktan kumandalı merkezi kilit

•  Çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX)

•  Gündüz farları

•  Hidrolik direksiyon

•  Vites değiştirme göstergesi

•  Lastik basınç göstergesi

•  Elektrikli ön camlar

•  Arka koltuk sırtlığı 1/3 - 2/3 
katlanma özelliği

•  Eco Mode*

•  12V Priz

• Radyo CD MP3

  -  Priz ve USB bağlantısı

  - Bluetooth telefon

  - Direksiyondan kumanda

Opsiyonlar :

•  Metalik renk

•  DACIA MEDIA NAV Navigasyon 
ve Multimedya Sistemi:

 - 7" dokunmatik ekran

 - Navigasyon

 - Radyo

 - Priz ve USB bağlantısı

 - Bluetooth telefon

 -  Direksiyondan kumanda

• Stepne

 

Ambiance 
Versiyonu

BAŞLICA DONANIMLAR
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Stepway
Versiyonu

Stepway Estetik Paketi :

•  HSA (Yokuşta Kalkış Destek Sistemi)*

•  Stop & Start özelliği**

•  Yarı mat krom ön ve arka kızaklar, 16" özel 
Oasis jantlar, siyah/yarı mat krom çift renkli 
tavan barları, ön kapılarda Stepway amblemi, 
marşpiye, siyah far maskeleri, arttırılmış zemin 
yüksekliği

•  Gövde rengi/krom dış dikiz aynaları

•  Füme gri/parlak metal orta konsol ve direksiyon 
simidi kaplaması

•  Ön sis farları

•  Metalik renk

Opsiyonlar :

• DACIA Media NAV Navigasyon ve Multimedya 
Sistemi

-  7" Dokunmatik ekran

-  Navigasyon

-  Radyo

- Priz ve USB bağlantısı

-  Bluetooth telefon

-  Direksiyondan kumanda

• Stepne

BAŞLICA STEPWAY DONANIMLARI 
AMBIANCE + EK DONANIMLAR

* Turbo 90 bg benzinli motorda bulunmaktadır.

** Turbo 90 bg benzinli motorda bulunmaktadır.
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1-2. KROM AKSESUARLAR
Aracınız için özel olarak tasarlanmış krom aksesuarlar 
ile Sandero'nuzu çok daha güzel çok daha çekici hale 
getirebilirsiniz.
Krom yan kapı çıtası (Ref: 8900100142) & Krom ön 
panjur çıtası (Ref: 8900100144)
Krom Kapı Kolu (Ref: 8900100139) & Krom cam çıtası 
(Ref: 8900100140) & Krom ayna kapağı
(Ref: 8900100141)

3. BAGAJ ALTI KROM ÇITASI
Sandero'nuzun bagaj bölümünü bu krom çıta ile şık bir 
görüntü kazandırabilirsiniz.
(Ref: 8900100143)

4. KROM GÖRÜNÜMLÜ ÖN TAMPON SPOYLERİ
Krom görünümlü bu ön tampon spoyleri Sandero'nuza 
sportif bir görünüm kazandırır.
(Ref: 8201353643)

5. ÖN PANJUR IZGARA
Aracınızın daha sportif bir görünüme sahip olmasını 
sağlayan krom ön panjur ızgarası, aracınızın tasarımına 
mükemmel bir şekilde uyum sağlar.
(Ref: 8900100268)

6. ÖN CAM RÜZGARLIĞI
Bu yan cam rüzgarlığı hem yolcu bölümünün havalan-
masını sağlar hem de yağmura karşı korur. 
(Ref: 8201314422)

7. KAPI YAN KORUMA BANTLARI
Sandero'nuzu günlük hayattaki ufak darbelerden bu 
estetik kapı yan koruma bantları ile koruyabilirsiniz.
(Ref: 8201401416 )

8. ÖN VE ARKA PAÇALIKLAR
Sandero'nuzun çizgisine uygun bu paçalıklar ile 
aracınızın kaportasını çamur ve çakıllara karşı 
koruyabilirsiniz.
(Ref: 8201235609)

9. ENLEMESİNE TAVAN BARI
Sandero'nun dizaynına uygun olarak üretilmiş bu çelik 
tavan barı ile tavan bagajınızı ve bisikletinizi güvenle 
taşıyabilirsiniz.
(Ref: 820136700)
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10. BOYLAMASI ÜZERİNE ENLEMESİNE TAVAN BARI
Sadece Sandero Stepway araçlara uyumlu olan bu çelik 
tavan barı ile aracınızın tavanında bagaj taşıyabilirsiniz.  
(Ref: 8201356709)

11. ÇEKİ DEMİRİ
Yüksek güvenlik standartlarına uygun bu kuğu boynu çeki 
demiri güvenlik, sağlamlık ve dayanıklılık üzerine geliştirilmiş 
ve test edilmiştir. Aracınıza tam olarak uyumludur.
Çeki demiri topuzu (Ref: 8201382018 Sandero & 
8201382025 Sandero stepway)
Çeki demiri bağlantı kiti (Ref: 8201382020
Sandero & 8201382031 Sandero Stepway)
7 broşlu kablo (Ref: 8201278643)
13 broşluk kablo (Ref: 8201278646) 

12. TAVAN BAGAJI
Bu şık Dacia tavan bagajı aracınızın enlemesine tavan barları 
üzerine birkaç dakikada monte edilir ve aracınıza ekstra bir 
yükleme alanı imkanı verir.
(Ref: 7711574056 (400 L) - 7711574057 (480 L))

13. BAGAJ FİLESİ
Bu bagaj filesi aracınızın bagajında ekstra bir düzenleme 
alanı oluşmasına imkan verir ve küçük eşyalarınızı 3 bölümlü 
olması sayesinde dikey olarak sabitlenmesini sağlar. 
(Ref: 8201314518)

14. BAGAJ TABAN FİLESİ
Bagaj taban filesi bagajınızdaki eşyaların güzelce 
yerleştirilmesini sağlar ve onların yolculuk süresince yer 
değiştirmelerini engeller.
Aracınızın orjinal sabitleme yerlerine sabitlenir.
(Ref: 8201314524)

15. BAGAJ HAVUZU
Su geçirmez ve çok sağlam olan bu bagaj havuzu yolculuk 
sırasında bagajınızı kirlenmeye karşı korur. Kolayca 
çıkartılabilir. Bagajın ebatlarına göre özel olarak yapılmıştır. 
(Ref: 8201311362)

16. HALI PASPAS
Tam ölçülere göre yapılmış bu halı paspas aracınıza 
mükemmel uyum sağlar, yüksek kalite ve güvenlik garanti 
eder. (Ref: 8201337451)

17. KAUÇUK PASPAS
Kauçuk paspaslar Sandero'nuzun tabanına mükemmel 
uyum sağlar. Bu çok dayanıklı paspaslar kar ve çamura karşı 
en iyi korumayı sağlar.
(Ref: 8900100185)

18. MULTİMEDYA
Multimedya sistemi ile aracınızda video izleyebilir, 
navigasyon ile yolunuzu bulabilir ve 3G ile internete 
girebilirsiniz. Ayrıca geri görüş kamerası ile aracınızın  
arkasını görebilirsiniz. (Ref: 8900100316)

19. KOL DAYAMA
Bu kol dayama konforlu bir sürüş keyfi yaşamanıza olanak 
verir. (Ref: 8201371987) (El freni konsolu: 363151732R)

20. SOĞUTUCU
24 litre kapasitesi olan bu taşınabilir termoelektrik soğutucu, 
ortam sıcaklığının 18°C altına kadar soğutur. Emniyet 
kemeriyle koltuğa sabitlenir.
Araçta bulunan 12 volt soket veya standart 220 volt priz 
aracılığıyla şarj edilir. (Ref: 7711431405) 19
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15” ARACAJU

JANT

BEYAZ (3 69)

OPAK RENKLER METALİK RENKLER

KÜL BEJİ (HNK) SİYAH (676) PLATİN GRİ  (D69) ATEŞ KIRMIZISI (B76) KIZIL KAHVE (CNG)UZAY MAVİ (D42)

BOYUTLAR - SANDERO
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16"  OASIS

STEPWAY JANT

STEPWAY METALİK RENKLER

SİYAH (676) PLATİN GRİ  (D69) ATEŞ KIRMIZISI (B76) GRI FÜME (KNA)GÖK MAVİSİ (RPL)

BOYUTLAR - SANDERO STEPWAY
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DONANIMLAR VE OPSİYONLAR
Ambiance Stepway

 DIŞ TASARIM
 Ön ve arka tamponlar Gövde rengi Gövde rengi
 15" sac jantlar l -
 16" özel oasis jantlar - l

 Tavan barları - l

 Siyah renk dış kapı kolları l l

 Dış dikiz aynaları Siyah Gövde rengi/Krom
 Manuel ayarlı dış dikiz aynaları l l

 Arka cam silecekleri l l

 Stepne o o
Stepway Estetik Paketi : Yarı mat krom ön ve arka kızaklar. 16" Özel Oasis jantlar, siyah/
yarı mat krom çift renkli boyuna tavan barları, ön kapılarda Stepway amblemi, marşpiye, 
siyah far maskeleri, arttırılmış zemin yüksekliği

- l

 Metalik renk o l

 İÇ TASARIM
 Orta konsol Koyu karbon Koyu karbon

 Orta konsol kaplaması Koyu karbon Füme gri 
Parlak metal

 Ön panel Koyu karbon Koyu karbon
 Siyah renk iç kapı kolları l l

 Havalandırma çerçeveleri Kromajlı Kromajlı
 Gösterge paneli sayaç kadranları Kromajlı Kromajlı
 Direksiyon simidi logo çerçevesi Kromajlı Kromajlı

 Direksiyon simidi kaplaması - Füme gri 
Parlak metal

 Bagaj lambası l l

 Ambiance döşeme l -
 Stepway döşeme - l

 GÜVENLİK
 ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi) l l

 AFU (Acil Fren Destek Sistemi) l l

 ESP (Elektronik Denge Programı) l l

 ASR (Elektronik Patinaj Önleme Sistemi) l l

 HSA (Yokuşta Kalkış Destek Sistemi)* - l

 Sürücü hava yastığı l l

 Ön yolcu hava yastığı (devreden çıkarılabilir) l l

 Uzaktan kumandalı merkezi kilit l l

 Kodlu immobilizer l l

 3 Noktalı arka emniyet kemerleri l l

 Sürücü kapısı açık uyarı ışığı l l

 Çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX) l l

 Ön sis farları - l

 Gündüz farları l l

 Hareket halinde otomatik kapanan kapı kilitleri l l

 Lastik basınç göstergesi l l

 Stop & Start özelliği* - l

Ambiance Stepway
 KONFOR
 Hidrolik direksiyon l l

 Isıtma ve havalandırma sistemi l l

 Manuel klima l l

 Elektrikli ön camlar l l

 Manuel arka camlar l l

 Yükseklik ayarlı 2 ön koltuk başlığı l l

 Yükseklik ayarlı 3 arka koltuk başlığı l l

 Arka koltuk sırtlığı 1/3 - 2/3 katlanma özelliği l l

 Kapalı torpido gözü l l

 Torpido paneli üzeri açık eşya yerleştirme alanı l l

 Eco Mode** l l

 12 V priz l l

 Portatif küllük ve çakmak l l

 Vites değiştirme göstergesi l l

 MULTİMEDYA 
 Radyo CD MP3

 - Priz ve USB bağlantısı
 - Bluetooth telefon
 - Direksiyondan kumanda
 - 2 ön hoparlör

l l

 DACIA MEDIA NAV Navigasyon ve Multimedya Sistemi

 - 7" Dokunmatik ekran
 - Navigasyon
 - Radyo
 - Priz ve USB bağlantısı
 - Bluetooth telefon
 - Direksiyondan kumanda

o o

l : Standart; o : Opsiyon, - : Yok
** 0.9 ve 1.5 motorlarda bulunmaktadır.
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Ambiance Stepway
Benzinli Dizel Benzinli Benzinli Dizel Dizel

1.2 16V 75 bg 1.5 dCi 75 bg Turbo 90 bg Turbo 90 bg Easy-R 1.5 dCi 90 bg 1.5 dCi 90 bg Easy-R

 MOTOR
 Vites kutusu Mekanik Mekanik Mekanik Easy-R Mekanik Easy-R

 Egzoz emisyon normu Euro 5 Euro 5 Euro 6 Euro 6 Euro 5 Euro 6

 Kişi sayısı 5 5 5 5 5 5

 Motor tipi D4F K9K H4B H4B K9K K9K

 Silindir hacmi (cm3) 1149 1 461 898 898 1461 1461

 Çap ve strok (mm) 69 x 76,8 76 x 80,5 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 76 x 80,5 76 x 80,5

 Silindir adedi 4 4 3 3 4 4

 Sıkıştırma oranı 9,8 15,5 9,5 9,5 15,5 15,5

 Subap adedi 16 8 12 12 8 8

 Maksimum güç kW CEE (bg) 55 (75) 55 (75) 66 (90) 66 (90) 66 (90) 66 (90)

 Maksimum güç devri (dev/dak) 5 500 4000 5000 5000 3750 4000

 Maksimum tork Nm CEE (m.kg) 107 200 140 140 220 220

 Maksimum tork devri 4250 1750 2250 2250 1750 1750

 Enjeksiyon tipi Çok noktalı Common Rail Turbo 
Direkt Enjeksiyon Çok noktalı Çok noktalı Common Rail Turbo 

Direkt Enjeksiyon
Common Rail Turbo 

Direkt Enjeksiyon

 Yakıt Kurşunsuz Benzin Dizel Kurşunsuz Benzin Kurşunsuz Benzin Dizel Dizel

 Partikül filtresi - S - - S S

 VİTES KUTUSU
 Tipi JH3 JR5 JH3 JS3 JR5 TS4

 Vites sayısı 5 5 5 5 5 6

 DİREKSİYON
 Dönüş çapı (m) 10,68 10,68 10,5 10,72 10,5 10,5

 Direksiyon turu 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

 ÇEKİŞ

 Ön takım Pseudo McPherson tipi 
üçgen salıncaklı

Pseudo McPherson tipi 
üçgen salıncaklı

Pseudo McPherson tipi 
üçgen salıncaklı

Pseudo McPherson tipi 
üçgen salıncaklı

Pseudo McPherson tipi 
üçgen salıncaklı

Pseudo McPherson tipi 
üçgen salıncaklı

 Arka takım
Esnek profilli ve planlı 

tasarımlı - helezon yaylı 
H tipi dingil

Esnek profilli ve planlı 
tasarımlı - helezon yaylı 

H tipi dingil

Esnek profilli ve planlı 
tasarımlı - helezon yaylı 

H tipi dingil

Esnek profilli ve planlı 
tasarımlı - helezon yaylı 

H tipi dingil

Esnek profilli ve planlı 
tasarımlı - helezon yaylı 

H tipi dingil

Esnek profilli ve planlı 
tasarımlı - helezon yaylı 

H tipi dingil

 JANT VE LASTİKLER
 Jantlar (") 6J15 6J15 6J16 6J16 6J16 6J16

 Ön/arka lastikler 185 / 65 R 15 185 / 65 R 15 205 / 55 R 16 205 / 55 R 16 205 / 55 R 16 205 / 55 R 16

 PERFORMANS
 Maksimum hız (km/s) 156 164 168 168 173 166

 0 - 100 km hızlanma (sn) 14,5 14,6 11,1 11,0 12,1 12,0

 TÜKETİM (l/100 km)
 CO2 (g/km) 140 103 115 114 105 98

 Yakıt tüketimi (lt/100 km)
 Şehir içi 7,9 4,4 5,8 5,7 4,6 3,9

 Şehir dışı 5,0 3,7 4,7 4,7 3,7 3,8

 Ortalama 6,0 3,9 5,1 5,1 4,0 3,8

 KAPASİTE
 Yakıt deposu (l) 50 50 50 50 50 50

 AĞIRLIK (kg)
 Aracın yürür vaziyette kütlesi  (sürücü dahil) 1016 1108 1 098  1098 1158 1158

 Aracın azami yüklü kütlesi 1500 1590 1550 1550 1600 1600

 Merkezi dingilli römork 1100 1100 1100 1100 1100 1100

 Frensiz römork 505 550 545 545 575 575

MOTOR SEÇENEKLERİ



 Dacia

www.dacia.com.tr

Bir otomobil hem güzel, hem güvenilir ve
hem de uygun fiyatlı olabilir mi? Dacia ise olabilir.
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Bu broşürün içeriğinin baskı tarihi itibariyle doğru ve güncel olması için gereken tüm önlemler alınmıştır. Bu broşür önseri veya prototiplerden hareketle hazırlanmıştır. Sürekli ürün geliştirme politikası çerçevesinde, Dacia broşürde tanıtılan ve görüntülenen araç ve aksesuarların özelliklerini her an değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler Dacia 
yetkili satıcılarına en kısa sürede bildirilir. Ticarileştirildikleri ülkelere göre, versiyonlar arasında farklılıklar olabilir, bazı donanımlar mevcut olmayabilir (standart, opsiyon ve aksesuar olarak). Bu konuda en yeni bilgileri almak için en yakın Dacia yetkili satıcısına başvurunuz. Baskı tekniklerindeki sınırlar nedeniyle, broşürde yer alan renkler araçların 
gerçek boya ve içi döşeme renklerinden az da olsa farklı olabilir. Her hakkı mahfuzdur. Broşürün hangi şekilde ve ne amaçla olursa olsun Dacia'nın yazılı ön onayı olmaksızın tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır.

* İlk ulaşılan limit geçerlidir.  ** Tüketimler ve emisyonlar yürürlükte olan mevzuata göre onaylıdır.

Bizce bir otomobil hem çekici hem güvenilir hem 

kaliteli hem de uygun fiyatlı olabilir. Aldığımız 

uluslararası ödüller Dacia modellerinin sağlam 

ve kaliteli olduğunu doğruluyor.

RENAULT GRUBU’NUN MARKASI Dacia, 

güvenilirliğini kanıtlamış teknik çözümlerle

3 yıl veya 100.000 km* garanti ve avantajlı

kullanım maliyetleri sunuyor. 

Dacia ürün gamındaki araçlar, % 85 oranında

geri dönüşümlü olarak ISO 14 001 onaylı bir 

fabrikada üretiliyor. Sunduğumuz 120 g/ km’nin 

altında CO2** salımı yapan dCi motorlarla 

çevreye daha saygılı olmanın bir fiyat meselesi 

olmaması gerektiğini gösteriyoruz.

İster sevdiğiniz için, ister ihtiyacınız olduğu için

alın, bütün birikiminizi otomobile yatırmanıza

gerek yok. Size değer kazandıran, farklılaştıran

tasarımlara sahip, akıllı teknolojilerle 

donattığımız, her zaman güvenilir ve ekonomik 

yeni araçlar sunuyoruz.


