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STILĪGA 
KROSOVERA
KVINTESENCE
Tikai viens skatiens, un, jums jau gribas doties ceļā ar jauno Sandero Stepway. 
Dinamiskā priekšdaļa, izteiksmīgie riteņu diski, aizsargplāksnes un lielais klīrenss 
tam piešķir  enerģiska, izturīga un autentiska krosovera izskatu. LED lukturu markai 
raksturīgās Y formas gaismas vizuāli paplatina automobiļa priekšējo daļu un piešķir 

vēl spēcīgāku raksturu, kā arī labāku redzamību. Modulārie jumta reliņi paver 
jaunas iespējas automobili izmantot aktīvajā atpūtā, tam esot kā radītam, lai dotos 
braucienos ārpus pilsētas un baudītu dabu.
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TRANSPORTLĪDZEKLIS
JAUNIEM LAIKIEM

Iekāpiet jaunajā Sandero un no jauna atklājiet modernā stilā veidoto interjeru. 
Novērtējiet rūpīgi veidoto dekoru un modernās tehnoloģijas nepieciešamās 
tehnoloģijas. Praktiskā un intuitīvā multivides sistēma ar 8 collu skārienekrāna 
starpniecību nodrošina savienojamību ar pasauli, un ekrāns nodrošina arī jūsu 
iecienīto lietotņu izmantošanu, pateicoties viedtālruņa replicēšanas funkcijai. Viegli 
sasniedzamie vadības rīki atvieglo piekļuvi dažādām funkcijām. Interjers ir kļuvis 
vēl praktiskāks un komfortablāks – tajā ir hroma dekors, oranžas apdares vīles, 

automātiskā stāvbremze, kā arī augsta centrālā konsole ar glabāšanas nodalījumu. 
Mēs esam parūpējušies arī par kārtīgu telpas organizāciju: modulārais aizmugurējais 
sēdeklis tika izstrādāts, ņemot vērā dažādās vajadzības salona piemērošanā. 
Vairāki cimdu nodalījumi, ieskaitot slēdzamu nodalījumu priekšējā panelī, optimizē 
automašīnas salona izmantošanu. Vienīgā lieta, ko jaunais Sandero Stepway 
nepadarīs vieglāku, ir nākamā ceļojuma mērķa izvēle. 







BŪTISKĀ 
SPĒKS
Paskaties uz Sandero ar tā pilnīgi jauno dizainu, tam apvienojot robustumu un 
dinamiskas līnijas: tas ir vienkārši satriecošs! Tā priekšājās un aizmugurējās Y 
formas gaismas kalpo kā spēcīgas un modernas identitātes akcenti. LED tuvās 
gaismas lukturi naktī izgaismos ceļu  kā vēl nekad agrāk. Šūnu formas radiatora 
režģa raksts ir vēl viena vizuāla rakstura iezīme. Sandero gars, kas jums patīk, ir 

piedzīvojis attīstību, vēl labākam stilam parādoties dažādās detaļās, piemēram, 
atpakaļskata spoguļos, to korpusiem esot vienā krāsā ar virsbūvi. Savukārt to 
pilnveidotā forma veicina optimālu aerodinamiku un palīdz samazināt trokšņus 
salonā.
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NEPIECIEŠAMĀKAIS
ROKAS STIEPIENA 
ATTĀLUMĀ

Mainās viss – gan pasaule, gan jūsu vajadzības. Tālab jaunais Sandero piedāvā 
pārveidotu interjeru – vēl ērtāku, ar uzlabotiem materiāliem, jaunu dizainu un 
lietotājam draudzīgām tehnoloģijām. Kolīdz jūs tajā iekāpjat, durvis automātiski 
atslēdzot tālvadības atslēgai, jūs sveicina mūsdienīga vide. Tā jaunais panorāmas 
instrumentu panelis apvieno eleganci un efektivitāti. Uz vadītāju orientētais dizains 
atvieglo pieeju visām funkcijām, to skaitā jaunajiem intuitīvajiem klimata vadības 

rīkiem, integrētajam 8 collu ekrānam ar bezvadu navigāciju un jūsu viedtālruņa 
aplikāciju replicēšanu, un priekšējam parkošanās sensoram, kas jūs brīdina, ja 
esat tuvu šķērslim. Savukārt elektriskā stāvbremze ir ārkārtīgi praktiska ikdienas 
lietošanā. Koncentrēšanās uz nepieciešamāko ar jauno Sandero sniedz patiesu 
prieku.
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PLAŠS INTERJERS
KATRAM BRAUCIENAM

Jaunie Sandero un Sandero Stepway perfekti pielāgojas jūsu dzīvei. Atjautīgi 
veidots, ar lielu bagāžas nodalījumu un saliekamu aizmugurējo sēdekli, kas ļauj 
piemērot telpu jūsu vajadzībām. Tam ir arī daudz vietas uzglabāšanai: glāžu turētājs, 
glabāšanas nodalījumi durvīs, slēdzams cimdu nodalījums un universāla konsole – 
tā ir ideāla atbilde jūsu organizatoriskajām vajadzībām spraigajā pilsētas ikdienā. 

Un tas ir ideāls risinājums XXL bagāžas pārvadāšanai. Ar ekstra platumu plecu 
augstumā vadītājam un papildu vietu aizmugurējo pasažieru ceļgaliem jūs patiesi 
varat izbaudīt optimālas ērtības. Jaunie Sandero un Sandero Stepway apņēmīgi 
piedāvā nesalīdzināmu komfortu. 
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DROŠĪBA
PIRMAJĀ VIETĀ

Dacia nav nekā svarīgāka par nepārtrauktu drošības uzlabošanu, it īpaši braucēju 
aizsardzības jomā. Esot pie jaunā Sandero stūres, jūs varat braukt mierīgu prātu, 
zinot, ka par jūsu drošību gādā avārijas bremzēšanas sistēma, palīgs kustības 

uzsākšanai pret kalnu, seši standarta aprīkojumā iekļauti drošības spilveni, kā arī 
aklās zonas brīdinājuma sistēma. Jaunie Dacia Sandero un Sandero Stepway sniedz 
visu nepieciešamo, lai brauktu bez rūpēm.

Automātiskā avārijas bremzēšana. Dažkārt ar modrību un ātru reakciju nav gana. Jūs 
varat paļauties uz jaunajiem Sandero un Sandero Stepway, lai izvairītos no nelieliem 
negadījumiem vai mazinātu sekas. Automātiskā avārijas bremzēšana atpazīst sadursmes 
risku. Ja jūs nereaģējat vai nereaģējat pietiekami strauji, sistēma uzsāk un optimizē 
bremzēšanu.

Aklās zonas brīdinājums. Kad intensīvā satiksmē maināt joslu, nav viegli visu pamanīt. 
Jauno Sandero un Sandero Stepway priekšējie sānu un aizmugurējie sensori brīdina jūs par 
sadursmes risku ar citu transportlīdzekli, kas atrodas aizmugurē vai sānos.
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Priekšējie/aizmugurējie parkošanās sensori un aizmugurējā atpakaļskata kamera. Braucot 
pilsētā, jāizvērtē visas stāvvietas, pat ja tās ir pavisam šauras. Jau no pirmajiem manevriem 
jūs atzinīgi novērtēsiet sistēmu, kas ar akustiskiem un vizuāliem signāliem brīdinās, ja 
automobiļa priekšā vai aizmugurē pamanīs šķēršļus.

Hill Start Assist jeb palīgs kustības uzsākšanai pret kalnu. Šī sistēma nepieļaus 
automobiļa ripošanu atpakaļgaitā, kad atlaidīsiet bremžu pedāli. Nav nekādas vajadzības 
izmantot stāvbremzi – ar šo palīgu manevri slīpumā ir vienkāršāki par vienkāršu.



PAMATAPRĪKOJUMS UN PAPILDAPRĪKOJUMS
JAUNAIS DACIA: SANDERO & SANDERO STEPWAY

Stepway Stepway
Essential Comfort Essential Comfort

EKSTERJERA IZSKATS     
Priekšējie lukturi ar raksturīgo LED apgaismojuma sistēmu • • • •

Automātiskie LED dienas gaitas lukturi • • • •

Radiatora režģis Melna Hromēts Hromēts Hromēts 
Radiatora režģis ar Stepway logo - - Melna Hromēts 
Priekšējais un aizmugurējais bampers Virsbūves krāsā Virsbūves krāsā Virsbūves krāsā Virsbūves krāsā
Hromēta priekšējā un aizmugurējā aizsargplāksne - - • •

Durvju ārējie rokturi Melni Virsbūves krāsā Melni Virsbūves krāsā
Sānu atpakaļskata spoguļi Melni Virsbūves krāsā Melni Virsbūves krāsā
Jumta reliņi - - Melni Pelēkajā Quartz krāsā
Modulārie jumta reliņi pelēkajā Quartz krāsā - - ¤ •

INTERJERA IZSKATS
Gaisa atveru ietvari Matēta hroma Dubulta matēta hroma  Oranža vara Matēta hroma + oranža vara
Iekšējie durvju rokturi Melni Melna matēta hroma Melni Melna matēta hroma
Priekšējā paneļa un priekšējo durvju roku balstu auduma apdare/oranži apdares paneļi priekšējo durvju roku balstos - / - • / - - / - • / •

Nolokāma aizmugurējā sēdekļa vienlaidu atzveltne (1/1)
1/3-2/3 proporcijā nolokāma aizmugurējā sēdekļa atzveltne • • • •

Stūresrata apdare no ekoādas - • - •

AKTĪVĀ UN PASĪVĀ DROŠĪBA
ABS (riteņu pretbloķēšanas sistēma) & EBA (avārijas bremzēšanas palīgs) • • • •

Pilsētas uzlabotā avārijas bremzēšanas palīgsistēma (AEBS) • • • •

ESP (elektroniskā stabilitātes sistēma) + HSA (palīgs uzsākšanai pret kalnu) • • • •

Avārijas zvans (E-call) • • • •

Vadītāja priekšējais drošības spilvens/atslēdzams priekšējā pasažiera drošības spilvens • / • • / • • / • • / •

Sānu drošības spilveni (plecu & aizkarveida) • • • •

Aizmugurējie parkošanās sensori ¤ ¤ ¤ ¤

Priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori + aizmugurējā kamera - ¤ - ¤

Priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori + aizmugurējā kamera + aklās zonas brīdinājums - ¤ - ¤

Elektriskā stāvbremze un augsts centrālais roku balsts ar glabāšanas nodalījumu - ¤ - ¤

Riepu spiediena kontrolsistēma • • • •

Avārijas rezerves ritenis + domkrats (izņemot LPG) ¤ ¤ ¤ ¤

Riepu piepumpēšanas aprīkojums • • • •

ISOFIX bērnu sēdekļu nostiprināšanas punkti abos aizmugures sānu sēdekļos • • • •

BRAUKŠANA UN VADĪBA
Elektriskais stūres pastiprinātājs • • • •

Stop & Start sistēma • • • •

Borta dators: attālums, vidējais ātrums, atlikusī degviela, vidējais degvielas patēriņš (ieskaitot LPG) • • • •

Ātruma ierobežotājs • • • •

REDZAMĪBA     
Priekšējie miglas lukturi ¤ • ¤ •

Sānu atpakaļskata spoguļi ar manuālo regulēšanu no salona • - • -

Elektriski vadāmi sānu atpakaļskata spoguļi - • ¤ •

KOMFORTS     
Manuālā apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēma ¤ • • •

Automātiskā apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēma - ¤ - ¤

Automātiskās tuvās gaismas un vējstikla tīrītāji - • - •

Centrālā atslēga ar tālvadību ¤ • • •

Automātiskā durvju aizslēgšana, uzsākot braukšanu • • • •

Brīvroku karte-atslēga - ¤ - ¤

Elektriski vadāmie logi vadītāja un pasažiera pusē • - • -

Viena pieskāriena vadītāja elektriskais logs (ar drošību pret iespiešanu), priekšējā pasažiera elektriskais logs (bez viena 
pieskāriena funkcijas) ¤ • ¤ •

Elektriski aizmugurējie sānu logi - ¤ - ¤

Augstumā un dziļumā regulējams stūresrats • / ¤ • / • • / ¤ • / •
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RITEŅU DISKI

ORANŽĀ ATAKAMA*2

BALTĀ GLACIER1

ZILĀ IRON2

KRĀSAS

VIEGLMETĀLA DISKI
16" ARAMIS

VIEGLMETĀLA DISKI
16" MAHALIA*

TĒRAUDA DISKI
15" ELMA

TĒRAUDA DISKI
15" FLEXWHEEL SORANE

TĒRAUDA DISKI
16" FLEXWHEEL SARIA

TĒRAUDA DISKI
16" FLEXWHEEL SARIA 

DARK GREY

1 Nemetāliskā krāsa. 2 Metāliskā krāsa. * Pieejama tikai Sandero Stepway.

PELĒKĀ COMET2 PELĒKĀ HIGHLAND2

MELNĀ PERL2 SARKANĀ FUSION2

Stepway Stepway
 Essential Comfort Essential Comfort

KOMFORTS
Vadītāja/pasažiera priekšējā lasīšanas gaisma • / - • / • • / - • / •

USB ligzda • • • •

Priekšējā/aizmugurējā 12 V ligzda • / - •  /  • • / - • / •

Apsildāmi priekšējie sēdekļi ¤ ¤ ¤ ¤

Modulārs bagāžas nodalījums ar dubulto grīdu - ¤ - ¤

AUDIO
Media Control: DAB radio ar vadību uz stūresrata, instrumentu panelī integrēts borta datora ekrāns, viedtālruņa turētājs uz priekšējā paneļa, 2 priekšējie 
skaļruņu, Bluetooth® savienojums, Dacia Media Control mobilā lietotne • - • -

8" Media Display: DAB radio, viedtālruņa replicēšana, izmantojot USB vadu, Bluetooth® savienojums, 4 skaļruņi, 8" skārienekrāns, noņemams tālruņa turētājs ¤ • ¤ •

Media NAV: navigācija, DAB radio, viedtālruņa replicēšana, izmantojot WiFi, Bluetooth® savienojums, 6 skaļruņi (4 skaļruņi un 2 augsto frekvenču skaļruņi), 8" 
skārienekrāns, noņemams viedtālruņa turētājs (savietojams ar Apple CarPlay™ and Android Auto™) - ¤ - ¤

Eiropas kartes (Rietumeiropas vai Austrumeiropas atkarībā no valsts) - ¤ - ¤

- nav pieejams;  • standarta aprīkojums; ¤ pieejams kā papildu aprīkojums. Android Auto™ ir Google Inc. preču zīme, Apple CarPlay™ ir Apple Inc. preču zīme.



Ir veikti visi piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka iespiešanas brīdī šī publikācija ir precīza un atjaunināta. Šis dokuments ir izveidots, izmantojot pirmsražošanas un prototipu modeļus. Saskaņā ar savu nepārtrauktas produktu uzlabošanas politiku Dacia patur 
tiesības jebkurā laikā mainīt aprakstītās un piedāvātās specifikācijas, transportlīdzekļus un piederumus. Visas šādas izmaiņas pēc iespējas ātrāk tiek darītas zināmas Dacia dīleriem. Atkarībā no pārdošanas valsts atsevišķas versijas var atšķirties, un atsevišķs aprīkojums 
var nebūt pieejamas (kā standarta, kā papildu vai kā piederums). Jaunāko informāciju lūdziet savam tuvākajam Dacia pārstāvim. Tehnisku drukas iemeslu dēļ krāsas, kas parādītas šajā dokumentā, var nedaudz atšķirties no faktiskajām virsbūves un interjera krāsām. 
Visas tiesības paturētas. Šīs publikācijas vai tās daļas pavairošana jebkādā formātā un jebkādā veidā ir aizliegta bez iepriekšējas rakstiskas Dacia atļaujas.
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