
Twoja DACIA SANDERO
ZA

48 550 zł

Kod konfiguracji 3OI9PZ

SANDERO Stepway

https://www.dacia.pl/kontakt/zakup-wybierz-model/pytanie-o-zakup.html?modelAdminId=sandero-stepway-b52-ph2&modelURI=https%3A%2F%2Fpl.co.rplug.renault.com%2Fc%2FBACC6%2FA0axsXZpdI0tZCA&saveCode=3OI9PZ


Wersja

WERSJA

LAUREATE
TCe 90 43 600 zł

DESIGN ZEWNĘTRZNY

Kolor
Niebieski Cosmos 1 800 zł

koło
felgi stalowe 15", kołpaki wzór Popster 0 zł

DESIGN WNĘTRZA

tapicerka
tapicerka materiałowa 0 zł

PAKIET I WYPOSAŻENIE

koło zapasowe dojazdowe 400 zł

pakiet Media Nav Evolution 950 zł
system multimedialny Media Nav Evolution z nawigacją GPS, ekran dotykowy 7"
radio MP3, AUX+USB, Bluetooth, sterowanie pod kierownicą, bez CD

mapa Europy Wschodniej - wersja rozszerzona 300 zł

system wspomagania parkowania tyłem z kamerą 1 500 zł

 



WYGLĄD

MULTIMEDIA

KOMFORT I WNĘTRZE

Cena całkowita 48 550 zł

WYPOSAŻENIE SERYJNE

czarne oklejenie zewnętrznych słupków drzwi

zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia

kołpaki, wzór Popster dla felg stalowych 15"

lusterka boczne w kolorze nadwozia

zderzaki w kolorze nadwozia

stalowe obręcze kół 15"

sterowanie radiem pod kierownicą

3 zagłówki tylne regulowane na wysokość (wsuwane w oparcie)

tapicerka materiałowa

wewnętrzne klamki drzwi chromowane

lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane

wskaźnik zmiany biegów

kanapa tylna składana z oparciem dzielonym w układzie 1/3-2/3

 



WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

PROWADZENIE POJAZDU

centralny zamek drzwi

oświetlenie bagażnika

szyby tylne otwierane ręcznie

szyba tylna ogrzewana

zdalne otwieranie drzwi kluczykiem z falami radiowymi

kierownica standardowa (bez pokrycia skórą)

kolumna kierownicy regulowana na wysokość

fotel kierowcy z regulacją wysokości

szyby przednie regulowane elektrycznie

wycieraczka szyby tylnej

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgłowe

wspomaganie kierownicy

komputer pokładowy

czujnik temperatury zewnętrznej

system Stop&Start

 



OGRZEWANIE I WENTYLACJA

BEZPIECZEŃSTWO

klimatyzacja manualna

system kontroli ciśnienia w oponach

boczne poduszki powietrzne z przodu

układ wspomagania nagłego hamowania (AFU)

poduszka powietrzna czołowa kierowcy

tylne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa

zdalna blokada drzwi podczas jazdy

poduszka powietrzna czołowa pasażera

sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera

system mocowania fotelika dla dziecka ISOFIX na bocznych miejscach z tyłu

ESC z systemem wspomagania przy ruszaniu pod górę (HSA)

przednie zagłówki regulowane na wysokość

pasy bezpieczeństwa z przodu regulowane na wysokość

poduszka powietrzna pasażera z przodu z możliwością dezaktywacji

ABS

DANE TECHNICZNE

 



… 6/8

Pojemność zbiornika paliwa (l) 50

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 g/km WLTP 139

Zużycie paliwa WLTP l/100 km w cyklu mieszanym 6.1

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h) 175

Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 11,1

Układ napędowy

Typ napędu Przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi 5

Rodzaj nadwozia Hatchback

Koła i opony

Opony standardowe przednie/tylne 185/65 R15

Silnik

Typ silnika TCe 90

 



Ilość zaworów 12

Typ wtrysku paliwa wielopunktowy

Moc maksymalna kW (KM) 66 (90)

Maksymalny moment obrotowy Nm 140

Rodzaj paliwa benzyna

Ilość cylindrów 3

Pojemność skokowa (cm3) 899

Wymiary

Długość całkowita 4069

Wysokość całkowita 1519

Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi 1994

Typ techniczny

Typ techniczny 5SD8H5

Ilość miejsc siedzących 5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów manualna

Ilość biegów do przodu 5

Pojemność bagażnika (dm3)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3) 320

 



Prezentowane w serwisie zdjęcia modeli pojazdów i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne

elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i

akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane w serwisie informacje nie stanowią oferty w

rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości,

specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u

Autoryzowanych Partnerów.




