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Сѐ што ти треба





АВАНТУРИСТИЧКИ ДУХ
Еден поглед на Sandero Stepway е доволен и веднаш ќе посакате да го возите овој автомобил 
во непознати места. Динамичниот преден дел, впечатливите фелни, заштитата на подвозјето и 
поголемото растојание од подлогата му даваат енергичен и робустен изглед на вистински градски 
теренец. LED фарови со препознатливи светла на Dacia како и препознатливата форма -Y, сјајната 

црна предна решетка со бели облоги околу логото ја прошируваат целината и на предниот дел и му 
даваат  уште повпечатлив карактер. За уште подобра видливост, има и автоматски предни бришачи, 
светла и ветробранско стакло, додека подвижниот кров едноставно ве кани да уживате во свежиот 
воздух. Stepway верно ве придружува во вашите секојдневни авантури.



ГЕНИЈАЛНИ РЕШЕНИЈА 
ЗА УДОБНОСТ
Sandero ја нуди целата техничка опрема што ви е потребна. Отклучете го возилото далечински без 
да го барате клучот и уште полесно влезете во префинетиот патнички простор. Хромираните детали, 
специјалниот тапацир со бели шевови, седиштата и управувачот се прилагодливи по висина и 
длабочина, прилагодливи потпирачи за глава, електричната рачна сопирачка и затворените прегради 

за складирање дополнително ја нагласуваат практичноста и удобноста на Sanderо Stepway.
Поврзете го паметниот телефон со USB-кабелот и пристапете до омилените апликации на 8-инчниот 
екран на допир. Копчињата за сите функции се на дофат на рака за полесен пристап. Ништо полесно.







Sandero Stepway е подготвен за сите предизвици на реалниот живот. Благодарение на пространиот 
багажник што може дополнително да се зголеми, можете веднаш да го претворите вашиот 
градски автомобил во најдобар придружник за сите авантури. Преклопете ги седиштата во еден 
потег, прилагодете ја јачината на багажникот по желба и уживајте во животот максимално. 

Прилагодливите држачи на кровот може лесно да се менуваат од надолжни во попречни за да се 
прикачи покривна кутија, држачи за велосипеди или за скијање. Дали сте подготвени да го освоите 
светот? Подготвени? Тргнете!

ПРОСТОР ЗА СЀ ШТО ВИ Е ПОТРЕБНО



НЕЗАМЕНЛИВ 
ГРАДСКИ 
СОПАТНИК





МОЌТА СЕ КРИЕ ВО 
ЕДНОСТАВНОСТА
Откријте го Sandero, кој ќе ве шармира со својата комбинација на робусност и динамични линии. 
Предните и задните светла со светлосен потпис во форма на Y дополнително ја нагласуваат 
неговата впечатлива и современа природа. Sandero е опремен со LED фарови кои уште поефикасно 
го осветлуваат патот ноќе, а има и црна решетка на ладилникот со бели украсни детали што го 

заокружуваат неговиот карактер. Динамиката е нагласена со детали кои дополнително ја истакнуваат 
хармонијата на целото возило. Најдобар доказ за тоа се куќиштата на надворешните ретровизори 
во боја на каросеријата, чија форма гарантира највисоко ниво на аеродинамика и придонесува за 
намалување на бучавата во патничкиот простор.







СЀ ШТО ВИ Е ПОТРЕБНО Е 
НА ДОФАТ НА РАКА
Сè се менува, било да е светот што не опкружува или нашите потреби. Затоа внатрешноста на Sanderо 
е реновирана со квалитетни материјали и опремена со практични технологии за да се обезбеди уште 
поголема удобност. Далечинско отклучете го возилото и сместете се во возилото, во кое веднаш ќе 
се чувствувате удобно во удобниот и модерен ентериер. Хоризонтално ориентираната контролна 
табла комбинира префинетост и ефикасност. Дизајниран е да се прилагоди на возачот и да го олесни 
пристапот до сите карактеристики: контроли за климатизација, вграден екран од 8 инчи со навигација 
и функција за реплицирање на содржината на паметниот телефон преку USB-кабел на екранот во 
возилото, предни сензори за паркирање со предупредување за можни пречки и прилагодување 
на управувачот по висина и длабочина. Електричната сопирачка за паркирање е исклучително 
практична во секојдневна употреба. Се обрнува внимание само на она што е навистина важно за да 
можете да уживате во секоја минута од возењето.





Откријте го Sandero, кој ќе ве шармира со својата комбинација на робусност и динамични линии. 
Предните и задните светла со светлосен потпис во форма на Y дополнително ја нагласуваат 
неговата впечатлива и современа природа. Sandero е опремен со LED фарови кои уште поефикасно 
го осветлуваат патот ноќе, а има и црна решетка на ладилникот со бели украсни детали што го 

заокружуваат неговиот карактер. Динамиката е нагласена со детали кои дополнително ја истакнуваат 
хармонијата на целото возило. Најдобар доказ за тоа се куќиштата на надворешните ретровизори 
во боја на каросеријата, чија форма гарантира највисоко ниво на аеродинамика и придонесува за 
намалување на бучавата во патничкиот простор.

ПРЕЗЕМЕТЕ ЈА КОНТРОЛАТА 
НА ПРОСТОРОТ



Заложбата на Dacia за подобрување на безбедноста на возилата и особено на патниците е на прво 
место. Може да имате спокојство со автоматско итно сопирање, помош за поаѓање на нагорнина, 

шест воздушни перничиња (стандардна опрема) и предупредување за “мртва точка”. Dacia Sandero и 
Sandero Stepway нудат се што ви треба за безгрижно возење.

АВТОМАТСКО СОПИРАЊЕ ВО ИТНА СИТУАЦИЈА
Затоа што понекогаш концентрацијата и брзата реакција не се доволни.
Спречувањето на помали судири со други возила и ублажувањето на потенцијалната штета на Sanderо 
и Sandero Stepway. Двете возила се опремени со систем за предупредување за судир. Во случај на 
задоцнета или отсутна реакција, системот автоматски ќе го сопире возилото и ќе обезбеди максимална 
ефикасност.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ НА СЛЕПА ТОЧКА “мртов агол”
Кога менуваме сообраќајни ленти, можеме да пропуштиме многу ситуации. Предните и задните 
странични сензори на Sanderо и Sandero Stepway ве предупредуваат за опасност од судир со возило 
кое се приближува од страна или одзади.

БЕЗБЕДНОСТ НА СЕКОЈ ЧЕКОР



ПРЕДЕН И ЗАДЕН СЕНЗОР ЗА ПАРКИРАЊЕ И КАМЕРА ЗА ВОЗЕЊЕ НА НАЗАД
Кога возите во град, секое паркинг место е скапоцено, дури и најтесното. Сензорскиот систем, кој 
ве предупредува со звучни и визуелни сигнали кога ќе открие пречка пред или зад возилото, ќе ве 
воодушеви уште првиот пат кога ќе го користите.

СИСТЕМ ЗА ПОМОШ НА НАГОРНИНА
Движењето по нагорнина веќе не е проблем. Оваа функција го спречува возилото да се враќа наназад 
на  нагорнина кога ќе го ослободите притисокот од педалата на сопирачката. Со него повеќе нема да 
имате потреба да ја користите рачната сопирачка, а возењето по нагорнина ќе стане детска игра.



 

БОЈА, ДЕКОРАТИВНИ ФЕЛНИ
DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

БОИ

ДЕКОРАТИВНИ  ФЕЛНИ

ЛЕДЕНО БЕЛА (1)                                 СИВС COMETE (2)                                 LINCHEN KAKI (2)*                                 БИСЕРНО ЦРНА (2)                         СИВА MOONSTONE (2)         

    СИНА IRON (2)                        ПОРТОКАЛОВА ATAKAMA (2) *          УРБАН СИВА (SANDERO) (2) 

(1) Обична боја. (2) Металик боја. *Достапно само за моделот Sandero Stepway
                                                                                 Фотографиите се симболични.

ДЕКОРАТИВНИ 
ФЕЛНИ

ТРКАЛА 38 CM (15”)
ЕLMA

ДЕКОРАТИВНИ 
ФЕЛНИ

ТРКАЛА 38 CM (15”)
FLEXWHEEL SORANE

ДЕКОРАТИВНИ 
ФЕЛНИ

ТРКАЛА 41 CM (16”)
FLEXWHEEL SARIA



 

ОПРЕМА
DACIA SANDERO

ЕSSENTIAL

СЕРИСКА ОПРЕМА  ESSENTIAL

БЕЗБЕДНОСТ И ПОМОШ ВО ВОЗЕЊЕТО
• Вклучени автоматски светла
• Странични воздушни перничиња + завесни воздушни перничиња
• Централна брава со далечински управувач
• Електричен серво управувач
•  Информативен 3,5” црно-бел LCD екран помеѓу мерачите во TFT 

технологијата
• Потпирачи за глава на сите седишта
• Предни воздушни перничиња за возачот и совозачот
• Пренослив компјутер
• Регулатор и ограничувач на брзината (максимална дозволена 

брзина 180 km/h)
• Самозаклучување на возилото додека возите
• Безбедносни ремени со затегнувач и ограничувач на затегнатоста
• Седишта со додаток Isofix
• Систем за автоматско сопирање за итни случаи (AEBS)
• Систем за контрола на притисокот во пневматиците
• Систем за сопирање против блокирање (ABS)

• Систем за контрола на стабилноста на возилото (ESP)
• Помош при поаѓање на нагорнина (HSA)
• Систем за итни повици
• Систем за предупредување за фронтален судир
• Безбедносен појас со три точки во центарот на грбот
• Рачно прилагодливи странични ретровизори
• Систем за стоп и старт,
• Трето стоп светло
• Предупредување за неврзани безбедносни појаси (на сите 

седишта)
• Заштита на дискот на сопирачките
• Филтер за цврсти честички
• Фиксирани предни безбедносни појаси
• 2 светла за назад
• Автоматско вклучување на предупредувачките светла во случај на 

судир или ненадејно сопирање
• Индикатор за промена на брзината
• Можност за исклучување на воздушното перниче на патникот
• Рачно затемнување на ретровизорот

УДОБНОСТ
• 12V приклучок напред
• Електрично движење на предните прозорци
• Потпирачот за грб на задната клупа може да се преклопи во 

сооднос 1/3-2/3
• Место за складирање пред рачката на менувачот
• Централна конзола за складирање
• Управувач прилагодлив во висина
• Возачкото седиште се прилагодува по висина
• Греење на задното стакло
• Систем за греење со циркулација на воздух
• Затворена фиока пред патникот
• Фиксна централна конзола без потпирачи за раце со два држачи 

за чаши

ДИЗАЈН
• Страничните ретровизори и надворешните рачки на вратите во 

црна боја
• Челични бандажи со украсни навлаки за тркала 15” ELMA
• Рабовите на отворот за вентилација се темно сиви

• Браници во боја на каросеријата
• Предни ECO LED светла со дневни светла во форма на Y
• Есенцијални навлаки изработени од ткаенина во комбинација на 

црна и сива боја
• Управувач изработен од тврда пена со црни додатоци
• Затемнет заден прозорец
• Темно сива внатрешност
• Осветлен багажен простор
• Тепих во багажниот простор

МУЛТИМЕДИЈА
• Контрола на радио медиуми со контроли на управувачот, дисплеј 

на екранот на патниот компјутер, држач за паметен телефон на 
контролната табла, 4 задни звучници и функции DAB, Bluetooth, 
мобилна апликација Dacia Media Control.

• Можност за поврзување преку 4G мрежа

ДОДАТОЦИ
• Комплет за поправка на пневматици



 

ОПРЕМА
DACIA SANDERO

EXPRESSION

СЕРИСКА ОПРЕМА EXPRESSION
ДОПОЛНИТЕЛНИ НА ОПРЕМАТА ESSENTIAL

БЕЗБЕДНОСТ И ПОМОШ ВО ВОЗЕЊЕТО
• Електрично прилагодливи и загреани надворешни ретровизори
• Предни LED светла за магла
• Сензор за дожд
• Заден систем за помош при паркирање

УДОБНОСТ
• Електрични предни прозорци - импулсен код за возачот
• Електрично движење на задните прозорци
• Рачна климатизација
• Сенка со покриено огледало за возачот, со отворено огледало и 

џеб за картички за патникот
• Управувачот се прилагодува по висина и длабочина

ДИЗАЈН
• Странични ретровизори и надворешни рачки на вратите во боја 

на каросеријата
• Челични фелни 15” Flexwheel SORANE
• Џебови на задниот дел од предните седишта
• Рачката на менувачот е сјајна црна
• Сјајно црно светло за магла кое опкружува
• Изразен тапацир во комбинација на црна и сива боја
• Управувач од вештачка кожа и менувач со додатоци металик 

сива боја
• Црн ентериер

• Рабовите на отворот за вентилација се металик сиви и бели
• Декоративни елементи од металик сива ткаенина на контролната 

табла и предните врати

МУЛТИМЕДИЈА
• Мултимедијален систем Медиумски дисплеј 20 cm (8”) со екран на 

допир, Radio DAB, Bluetooth, USB, AUX, функција за поврзување со 
Android Auto™ и Apple CarPlay™ апликации со опција за handsfree 
и контролите на управувачот.

Android Auto™ е заштитен бренд на Google Inc. Apple Car Play™ е заштитен бренд на Apple Inc.



 

ОПРЕМА
DACIA SANDERO STEPWAY

ESSENTIAL STEPWAY

СЕРИСКА ОПРЕМА EXPRESSION
ДОПОЛНИТЕЛНИ НА ОПРЕМАТА ESSENTIAL

БЕЗБЕДНОСТ И ПОМОШ ВО ВОЗЕЊЕТО
• Електрично прилагодливи и загреани надворешни ретровизори
• Предни LED светла за магла
• Сензор за дожд
• Заден систем за помош при паркирање

УДОБНОСТ
• Електрични предни прозорци - импулсен код за возачот
• Електрично движење на задните прозорци
• Рачна климатизација
• Сенка со покриено огледало за возачот, со отворено огледало и 

џеб за картички за патникот
• Управувачот се прилагодува по висина и длабочина

ДИЗАЈН
• Странични ретровизори и надворешни рачки на вратите во боја 

на каросеријата
• Челични фелни 15” Flexwheel SORANE
• Џебови на задниот дел од предните седишта
• Рачката на менувачот е сјајна црна
• Сјајно црно светло за магла кое опкружува
• Изразен тапацир во комбинација на црна и сива боја
• Управувач од вештачка кожа и менувач со додатоци металик 

сива боја

• Црн ентериер
• Рабовите на отворот за вентилација се металик сиви и бели
• Декоративни елементи од металик сива ткаенина на контролната 

табла и предните врати

МУЛТИМЕДИЈА
• Мултимедијален систем Медиумски дисплеј 20 cm (8”) со екран на 

допир, Radio DAB, Bluetooth, USB, AUX, функција за поврзување со 
Android Auto™ и Apple CarPlay™ апликации со опција за handsfree 
и контролите на управувачот.



 

ОПРЕМА
DACIA SANDERO STEPWAY

EXPRESSION STEPWAY

СЕРИСКА ОПРЕМА EXPRESSION
ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА НА STEPWAY ESSEN-
TIAL

БЕЗБЕДНОСТ И ПОМОШ ВО ВОЗЕЊЕТО
• Електрично прилагодливи и загреани надворешни ретровизори
• Сензор за дожд
• Заден систем за помош при паркирање
• Предни светла за магла

УДОБНОСТ
• Електрични предни прозорци - импулсен код за возачот
• Електрично движење на задните прозорци
• Сенка со покриено огледало за возачот и отворено огледало и џеб 

за картички за патникот
• Управувачот се прилагодува по висина и длабочина

ДИЗАЈН
• Странични ретровизори во Meglith сива боја
• Челични фелни Flexwheel 41 cm (16”) SARIA
• Декоративни елементи од ткаенина на контролната табла со 

бакарни шевови во боја
• Џебови на задниот дел од предните седишта

• Рачката на менувачот е сјајна црна
• Сјајно црно опкружување за светлата за магла
• Флексибилен под на багажникот за уредување на рамен под во 

две нивоа
• Облоги на отворот за вентилација во комбинација на темно сива 

боја и бакарни бои
• Управувач и менувач од вештачка кожа со металик сиви додатоци
• Странични ретровизори со мегалит сива боја
• Надворешни рачки на вратите во боја на каросеријата

МУЛТИМЕДИЈА
• Мултимедијален систем Медиумски дисплеј 20 cm (8”) со екран на 

допир, радио DAB, Bluetooth, USB, AUX, функција за поврзување 
со Android Auto™ и Apple CarPlay™ апликации со опција за 
слободни раце и контроли на управувачот.

Android Auto™ е заштитен бренд на Google Inc. Apple Car Play™ е заштитен бренд на Apple Inc.



6.5.4.

1.

2. 3.

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА
DACIA SANDERO STEPWAY

1. АНТЕНА “SHARK” ајкула
Нагласете го модерниот изглед на вашето возило 
со антена која целосно се вклопува со неговите 
линии.

2. КУКА ЗА ВЛЕЧЕЊЕ КОЈА СЕ ПОСТАВУВА БЕЗ АЛАТ
Куката за влечење е наменета за честа употреба 
и може лесно да се отстрани без употреба на алат 
за да се одржи атрактивниот изглед на вашето 
возило.

3. АЛУМИНИУМСКИ ДРЖАЧ ЗА КРОВ
Профилираните потпори на кровот се 
поставуваат брзо и лесно. Тие ја зголемуваат 
способноста за транспорт на товар и се погодни 
за прицврстување на држачите за велосипеди, за 
скијање или покривни кутии.

4. ПРОДОЛЖЕНА КУКА ЗА ВЛЕЧЕЊЕ
Тоа е незаменливо помагало за безбедно влечење 
или транспорт на товари, на пример држачи 
за велосипеди, товарни приколки или камп 
приколки, чамци, професионална опрема...

5. ПОТПИРАЧ ЗА РАКА НА СЕДИШТЕТО
За уште поголема удобност, едноставно 
прилагодете ја висината и положбата на 
потпирачот за раце или преклопете го.

6. ПРЕМИУМ ТЕКСТИЛНИ ТЕПИСИ И 
ОСВЕТЛЕНА ЗАШТИТА НА ПРЕДНАТА ВРАТА
Уживајте во висококвалитетните текстилни 
теписи од Premium SANDERO кои не само 
што штитат, туку и совршено се вклопуваат во 
внатрешноста на возилото. Заштитниците на 
прагот на вратите (достапни во сетови од два) 
елегантно го осветлуваат влезот во возилото.
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4. 5.

1. ПРИЛАГОЛИВА ЗАШТИТА НА БАГАЖНИОТ 
ПРОСТОР EASYFLEX
Заштитете ја целата површина на багажниот 
простор при транспорт на гломазни предмети. 
Разновидната и водоотпорна заштита едноставно 
се преклопува и се расплетува и се прилагодува 
на положбата на задните седишта, дури и кога се 
склопени.

2. ЗАШТИТА НА ПРАГОТ НА БАГАЖНИОТ 
ПРОСТОР ОД НЕОРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК 
Покријте го и заштитете го задниот браник 
со практичен и стилски додаток направен по 
нарачка. Мат заштитата на прагот на вратата дава 
дизајнерски печат на задниот крај и истовремено 
го заштитува.

3. ПОДЛОГА ЗА БАГАЖНИОТ ПРОСТОР
Брзо се монтира и целосно се прилагодува на 
обликот на багажникот, додека неговите високи 
страни ефикасно ја штитат оригиналната подна 
покривка. Бидејќи е направен од полуцврст 
материјал, многу лесно се отстранува и чисти.

4. ЗАШТИТА НА ДОЛЕНИОТ ДЕЛ ОД ВРАТАТА
Нагласете го робусниот изглед на вашето возило 
и во исто време заштитете го долниот дел од 
вратата.

5. ПОСТАВКИ НА ПРЕДНИОТ И СТРАНИЧЕН ДЕЛ 
Тие ефикасно го штитат долниот дел од 
каросеријата на вашето возило од прскање вода 
или кал и од удари со камења.

6. ГУМЕНИ ПОДЛОГИ СО ПОДИГНАТИ РАБОВИ
Подлогите со подигнати рабови се направени 
по мерка за вашето возило и гарантираат дека 
подот на патничкиот простор е секогаш сув. Лесни 
се за одржување и опремени со штипки за брзо 
прицврстување.

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА
DACIA SANDERO STEPWAY & SANDERO STEPWAY
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ДИМЕНЗИИ
DACIA SANDERO STEPWAY & SANDERO STEPWAY

S A N D E R O

S A N D E R O

БАГАЖЕН ПРОСТОР (ВО dm3 – СПОРЕД VDA СТАНДАРД)
Минимален волумен на багажен простор (ISO 3832)
Максимален волумен на багажен простор (ISO 3832)
Волумен под двоен под (ISO 3832)

БАГАЖЕН ПРОСТОР (ВО dm3 – СПОРЕД VDA СТАНДАРД)
Минимален волумен на багажен простор (ISO 3832)
Максимален волумен на багажен простор (ISO 3832)
Волумен под двоен под (ISO 3832) Димензиите се изразени во mm





 

ВОЗЕТЕ, ПАТУВАЈТЕ И ШТЕДЕТЕ
ВО ДУХОТ НА БРЕНДОТ DACIA!
Во Dacia нудиме практични и издржливи возила по најдобри цени. Ние произведуваме модели 
со атрактивен изглед, без излишни детали, ги опремуваме со најсигурни технологии и ги нудиме 
по непобедлива цена. Во текот на изминатите петнаесет години, ги прекршивме конвенциите и 
започнавме вистинска револуција на пазарот на автомобили. Неверојатно? Па и не баш, а која е нашата 
тајна? Совршена комбинација на едноставност, транспарентност и пристапност. Соработката со брендот 
Dacia е целосно јасна и транспарентна од изборот на модел до цена и одржување на возилото. Доколку 
возите Dacia можете да бидете сигурни дека сте го избрале вистинското возило.
Избравте квалитет, доверливост и врвен дизајн, но и удобност и пред се разумна цена.
Со Dacia добивате возило кое ги задоволува вашите желби и потреби. Покрај тоа, не мора да ги 
инвестирате сите ваши пари. Наместо тоа, можете да одите на одмор, купете и на вашата ќерка гитара 
што отсекогаш ја посакувала или едноставно заштедете пари.
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Сторивме сè што е во наша моќ содржината на овој материјал да биде точна и ажурирана. Овој документ е составен на основата на предсерија или прототип. Во согласност со својата политика за подобрување на тековните производ, Dacia го задржува правото на промена во 
секое време на спецификациите на возилата опишани и претставени во брошурава. За овие измени во најкраток рок се информираат концесионерите на Dacia. Во зависност од земјата на продажба, некои производи може да се разликуваат и одреденa опрема може да биде 
недостапна (како стандард, опција или опрема). Со цел да се добијат прецизни информации за возилото, Ве молиме контактирајте со најблискиот импортер. Заради технологијата на печатење, боите, кои се појавуваат во овој документ може да се разликуваат од вистинските 
бои на каросеријата на возилото и материјалите во ентериерот. Dacia ги задржува сите права. Репродукција на сите или дел од овој материјал во било која форма или на кој било начин е дозволено само со претходно писмено одобрение од компанијата Аутомотив Груп, ул.Скупи 
14, 1000 Скопје | www.dacia.mk | Јануари, 2023 година.
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