
VISKAS, KO REIKIA. TAI PAPRASTA

SANDERO,
SANDERO STEPWAY



PABĖKITE 
NUO 
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DACIA SANDERO STEPWAY





Visos reikalingos technologijos vienoje vietoje: atrakinkite automobilį naudodamiesi kortele KEYLESS 
ENTRY, įsitaisykite ir mėgaukitės stilingu salonu. Specialūs pilkos FOG, vario ir baltos spalvos apmušalai 
su baltomis siūlėmis, reguliuojamos galvos atramos, elektrinis stovėjimo stabdys, uždaromos dėtuvės 

– salone vyrauja praktiškumas ir komfortas. Prijunkite išmanųjį telefoną USB laidu ir naudokite 
pageidaujamas programas 8 colių jutikliniame ekrane.

GERAI APGALVOTAS KOMFORTAS

8 COLIŲ JUTIKLINIS EKRANAS SU „MEDIANAV“YPATINGI APMUŠALAI ELEKTRINIS STOVĖJIMO STABDYS

DACIA SANDERO STEPWAY



Naujasis SANDERO STEPWAY padės pabėgti nuo visų kasdienių sunkumų. Galite akimirksniu padidinti 
bagažinę ir susikrovę reikiamus daiktus ištrūkti į gamtą. Tereikia vienu judesiu nulenkti sėdynes, pritaikyti 
krovinių skyrių prie savo poreikių ir... lėkti mėgautis gyvenimu. 

Naudodamiesi mūsų sukurta originalia sistema išilginius stogo laikiklius be vargo paversite skersiniais 
stogo laikikliais ir galėsite pritaisyti stogo bagažinę, dviračių ar slidžių laikiklį. Pasiruošę naujiems 
nuotykiams? Pirmyn į kelią!

DAUGYBĖ VIETOS 
VISKAM, KO GALI REIKĖTI

KONVERTUOTI STOGO LAIKIKLIAIIŠILGINIAI STOGO LAIKIKLIAI



IDEALUS 
AUTOMOBILIS 
KELIONĖMS 
MIESTE

DACIA SANDERO





Apžiūrėkite visiškai atnaujinto dizaino naująjį SANDERO. Šis tvirtumo ir dinamiškų linijų derinys 
negali nežavėti. Šios markės automobiliams būdingi priekiniai ir užpakaliniai Y raidės formos žibintai 
dar labiau pabrėžia jo stiprią, šiuolaikišką tapatybę. Šviesadiodžiai artimųjų šviesų žibintai kuo 
puikiausiai apšvies kelią tamsiu paros metu. Automobilio charakterį pabrėžia ir juodos radiatoriaus 

grotelės su baltais akcentais. Jūsų pamėgtą SANDERO asmenybę atspindi stilingos detalės – gerai 
įsižiūrėkite į nuotrauką, kurioje automobilio šoninių veidrodėlių korpusai yra kėbulo spalvos. Dėl 
jų naujos formos užtikrinamos optimalios aerodinaminės savybės ir sumažėja keleivių girdimas 
triukšmas.

PAPRASTA IR EFEKTYVU

UŽPAKALINIAI Y RAIDĖS FORMOS ŽIBINTAI

DACIA SANDERO







AUKŠTOS KOKYBĖS APDAILOS MEDŽIAGOS EKRANAS SU RADIJU

Nuo pat durų atrakinimo nuotoliniu būdu akimirkos pajausite, kad sėdate į draugišką ir šiuolaikišką 
pasaulį. Naujajame panoraminiame prietaisų skydelyje suderinta elegancija ir efektyvumas. Kuriant 
dizainą galvota apie vairuotojo patogumą, todėl visos funkcijos yra lengvai pasiekiamos, įskaitant 
naujus, intuityvius šildymo ir oro kondicionavimo sistemos valdiklius, integruotą 8 colių ekraną su 

belaide navigacija ir išmaniojo telefono programų dubliavimo USB laidu funkcija, taip pat priekinį 
automobilio statymo jutiklį, kuris perspėja artėjant prie kliūties. Elektrinis stovėjimo stabdys labai 
praktiškas kasdieniam naudojimui. Naujajame SANDERO jums tikrai patiks, kad labai patogu pasiekti 
visa, kas reikalinga.

VISKAS, KO REIKIA, 
VISADA PO RANKA





BAGAŽINĖS TALPA: 328 LITRAI NULENKUS UŽPAKALINĘ SĖDYNĘ: BAGAŽINĖS TALPA – 1108 LITRAI CENTRINIO PORANKIO DĖTUVĖ: 1,2 LITRO

Naujieji SANDERO ir SANDERO STEPWAY puikiai prisitaiko prie jūsų gyvenimo būdo. Didelę bagažinę 
prireikus galima dar praplatinti nulenkiant sumaniai sukonstruotą užpakalinę sėdynę. Taip pat rasite 
daug įvairių dėtuvių. Puodelių laikiklis, dėtuvė duryse, uždaroma dėtuvė prie vairo ir vidurinė konsolė 

su dėtuve smulkmenoms – rasite vietą kiekvienam daiktui, kurio gali prireikti važinėjant po miestą. 
Viduje rasite daugiau vietos ties vairuotojo pečiais ir užpakalinių keleivių keliais, taigi sėdėsite itin 
patogiai. 

VALDYKITE ERDVĘ



Pats svarbiausias DACIA uždavinys – nuolat didinti savo transporto priemonių, ypač jų naudotojų, saugumą. Galite būti ramūs, nes jums padės automatinė avarinio stabdymo sistema, pajudėjimo įkalnėje 
pagalbos sistema, šešios standartinės oro pagalvės ir aklosios zonos stebėjimo sistema. Naujuosiuose DACIA SANDERO ir SANDERO STEPWAY rasite viską, ko reikia, kad vairuotumėte be jokių rūpesčių.

SAUGUMAS KIEKVIENAME ŽINGSNYJE

AUTOMATINĖ AVARINIO STABDYMO SISTEMA
Kartais nepakanka sutelkti dėmesį ir greitai reaguoti. Galite pasitikėti naujaisiais SANDERO ir 
SANDERO STEPWAY, nes jie padės išvengti nedidelių avarijų ar bent sumažinti jų žalą. Automatinė 
avarinio stabdymo sistema aptinka avarijos pavojų. Jei jūs nesureaguojate arba sureaguojate per vėlai, 
sistema įjungia ir optimizuoja automobilio stabdymą.

AKLOSIOS ZONOS ĮSPĖJIMAS
Kartais keisdami juostą ko nors nepastebime. Priekyje ir gale esantys šoniniai naujųjų SANDERO ir 
SANDERO STEPWAY jutikliai įspėja vairuotoją, jei kyla pavojus susidurti su šone ar gale važiuojančia 
transporto priemone.

DACIA SANDERO, SANDERO STEPWAY



PRIEKINIAI IR UŽPAKALINIAI AUTOMOBILIO STATYMO JUTIKLIAI IR GALINIO 
VAIZDO KAMERA
Gali būti, kad mieste liks labai nedaug vietos jūsų automobiliui pastatyti. Jums tikrai patiks manevruoti 
naudojant jutiklius, garsu ir vizualiai įspėjančius apie automobilio priekyje arba gale esančias kliūtis.

PAJUDĖJIMO ĮKALNĖJE PAGALBOS SISTEMA
Daugiau jokios baimės, kai reikia pajudėti įkalnėje! Jums atleidus stabdžio pedalą ši funkcija sulaiko 
automobilį, kad neriedėtų žemyn. Visiškai neprireiks stovėjimo stabdžio – važiuoti įkalnėje dar niekada 
nebuvo taip paprasta.



EXPRESSION      

DACIA SANDERO

VARIANTAS

PAGRINDINIAI ĮRANGOS 
ELEMENTAI  
EXPRESSION

IŠORĖ
 – Šios markės automobiliams būdinga šviesadiodžių žibintų sistema 
 – Automatiniai šviesadiodžiai dienos žibintai 
 – Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos 
 – Kėbulo spalvos šoninių veidrodėlių korpusai
 – Kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai 
 – 15 colių plieniniai ratlankiai FLEXWHEEL, ratų gaubtai SORANE 

SALONAS
 – Specialūs apmušalai Expression
 – Užpakalinė sėdynė su 1/3 ir 2/3 nulenkiamu atlošu 
 – Pilkos FOG spalvos vidinės durų rankenos
 – Pilkos FOG spalvos oro ventiliacijos grotelių apvadai 
 – Pilkos FOG spalvos dekoratyviniai salono elementai

AKTYVIOJI IR PASYVIOJI SAUGA 
 – Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) ir avarinio stabdymo 
sistema 

 – Pažangioji avarinio stabdymo sistema mieste (AEBS) 
 – Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) + pajudėjimo įkalnėje 
pagalbos sistema (HSA) 

 – Skambučiai pagalbos tarnyboms (E-CALL) 
 – Priekinė vairuotojo oro pagalvė, išjungiama priekinio keleivio oro 
pagalvė 

 – Šoninės oro pagalvės (ties pečiais ir užuolaidinės) 
 – Priekiniai ir užpakaliniai saugos diržai (šoninėse sėdynėse) su 
pirotechniniais temptuvais ir įtempimo ribotuvais 

 – Padangų slėgio kontrolės sistema 
 – Padangų remonto rinkinys 
 – Vaikų kėdutės fiksavimo ant užpakalinių šoninių sėdynių sistema 
ISOFIX 

VAIRAVIMAS 
 – Elektrinis vairo stiprintuvas 

 – Automobilinis kompiuteris: rida, vidutinis greitis, su turimais 
degalais nuvažiuojamas atstumas 

 – STOP & START, ECO režimas
 – Greičio ribotuvas su įspėjamuoju signalu ir pastovaus greičio 
palaikymo sistema

MATOMUMAS
 – Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai 
 – Elektra valdomi priekiniai langai 
 – Priekinė skaitymo lemputė
 – Rūko žibintai

KOMFORTAS
 – Stacionarus išmaniojo telefono laikiklis ant prietaisų skydelio
 – Nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas
 – Automatinis durų užraktas važiuojant
 – Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė ir porankiu prie atlošo
 – 1 USB lizdas priekyje
 – Rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius

 – Automatiniai valytuvai
 – Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis
 – 4 elektra valdomi langai su impulsiniu jungikliu vairuotojo pusėje

GARSO SISTEMA
 – MEDIA DISPLAY: išmaniojo telefono ekrano dubliavimo USB laidu 
funkcija, suderinama su „Android Auto™“ ir „Apple CarPlay™“ 
(DAB radijas su 8 colių jutikliniu ekranu ir 4 garsiakalbiais)



ESSENTIAL STEPWAY     

DACIA SANDERO STEPWAY

VARIANTAS

PAGRINDINIAI ĮRANGOS 
ELEMENTAI 

IŠORĖ
 – Naujos itin blizgios radiatoriaus grotelės su naujuoju logotipu ir 
baltais dekoratyviniais intarpais

 – Būdingo išdėstymo šviesadiodžiai priekiniai žibintai
 – Automatiniai šviesadiodžiai dienos žibintai
 – Chromo spalvos radiatoriaus grotelių akcentai
 – 16 colių plieniniai ratlankiai FLEXWHEEL, ratų gaubtai SARIA
 – Kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai
 – Chromo spalvos priekinė ir užpakalinė važiuoklės apsaugos
 – Juodos išorinės durų rankenos
 – Juodi šoninių veidrodėlių korpusai
 – Moduliniai stogo laikikliai (pilkos MEGALITHE spalvos)

SALONAS
 – Pilkos MEGALITHE spalvos priekinė ir galinė kėbulo apsauga 
 – Oranžiniai ventiliacijos grotelių apvadai
 – Juodos vidinės durų rankenos

 – Vario spalvos ventiliacijos grotelių apvadai
 – Užpakalinė sėdynė su 1/3 ir 2/3 nulenkiamu atlošu
 – Ypatingi STEPWAY apmušalai su puošniais intarpais ir oranžinėmis 
siūlėmis

AKTYVIOJI IR PASYVIOJI SAUGA
 – Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) ir avarinio stabdymo 
sistema

 – Pažangioji avarinio stabdymo sistema mieste (AEBS)
 – Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) + pajudėjimo įkalnėje 
pagalbos sistema (HSA)

 – Skambučiai pagalbos tarnyboms (E-CALL)
 – Priekinė vairuotojo oro pagalvė, išjungiama priekinio keleivio oro 
pagalvė

 – Šoninės oro pagalvės (ties pečiais ir užuolaidinės) priekiniams ir 
galiniams keleiviams

 – Priekiniai ir užpakaliniai saugos diržai (šoninėse sėdynėse) su 
pirotechniniais temptuvais ir įtempimo ribotuvais

 – Padangų slėgio kontrolės sistema
 – Padangų remonto rinkinys

 – Vaikų kėdutės fiksavimo ant užpakalinių šoninių sėdynių sistema 
ISOFIX

VAIRAVIMAS
 – Elektrinis vairo stiprintuvas
 – STOP & START, ECO režimas
 – Automobilinis kompiuteris: rida, vidutinis greitis, su turimais 
degalais nuvažiuojamas atstumas, vidutinės degalų sąnaudos (ir 
LPG variante)

 – Greičio ribotuvas su įspėjamuoju signalu ir pastovaus greičio 
palaikymo sistema

 – Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis SOFT FEEL

MATOMUMAS
 – Rankiniu būdu iš vidaus valdomi šoniniai veidrodėlliai
 – Rūko žibintai

KOMFORTAS
 – Rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius
 – Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas
 – Automatinis durų užraktas važiuojant
 – Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su porankiu prie atlošo
 – Elektra valdomi priekiniai langai
 – Reguliuojamo aukščio vairaratis
 – Priekinė skaitymo lemputė
 – 1 USB lizdas priekyje
 – 1 x 12 V lizdas priekyje

GARSO SISTEMA
 – Stacionarus išmaniojo telefono laikiklis ant prietaisų skydelio
 – MEDIA CONTROL: DAB radijas su valdikliais ant vairaračio, 
automobilinio kompiuterio ekranas, stacionarus išmaniojo 
telefono laikiklis ant prietaisų skydelio, 4 priekiniai garsiakalbiai, 
„Bluetooth®“ ryšys, mobilioji programa „Dacia Media 
Control“programa „Dacia Media Control“



EXPRESSION STEPWAY     

DACIA SANDERO STEPWAY

VARIANTAS

PAGRINDINIAI ĮRANGOS 
ELEMENTAI  
EXPRESSION STEPWAY = ESSENTIAL 
STEPWAY +

IŠORĖ
 – Radiatoriaus grotelės su baltu užrašu „Stepway“
 – Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos
 – Juodos matinės MEGALITHE spalvos šoninių veidrodėlių korpusai

SALONAS
 – Pilkos FOG ir vario spalvos ventiliacijos grotelių apvadai su baltais 
slankikliais

 – Pilkos ACIER spalvos vidinės durų rankenos
 – Pilkos FOG spalvos dekoratyviniai salono elementai
 – Medžiaginė prietaisų skydelio ir priekinių durų porankių danga / 
oranžiniai puošnūs priekinių durų plokščių intarpai

MATOMUMAS
 – Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai

KOMFORTAS
 – Automatiniai valytuvai
 – Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis
 – 4 elektra valdomi langai su impulsiniu jungikliu vairuotojo pusėje
 – Automobilio statymo atbuline eiga jutikliai 
 – Dviejų lygių bagažinės grindys

GARSO SISTEMA
 – MEDIA DISPLAY: išmaniojo telefono ekrano dubliavimo USB laidu 
funkcija, suderinama su „Android Auto™“ ir „Apple CarPlay™“ 
(DAB radijas su 8 colių jutikliniu ekranu ir 4 garsiakalbiais)



DACIA SANDERO, SANDERO STEPWAY

PAGRINDINĖ IR PASIRENKAMA ĮRANGA
SANDERO 

EXPRESSION
SANDERO STEPWAY 

ESSENTIAL
SANDERO STEPWAY 

EXPRESSION
IŠORĖ
Šios markės automobiliams būdinga šviesadiodžių žibintų sistema • • •
Automatiniai šviesadiodžiai dienos žibintai • • •
Radiatorių grotelės Baltos Baltos Baltos
Radiatoriaus grotelės su STEPWAY logotipu - Baltos Baltos
Priekinis ir užpakalinis buferis Kėbulo spalvos Kėbulo spalvos Kėbulo spalvos
Pilkos MEGALITHE spalvos priekinė ir galinė kėbulo apsauga - • •
Išorinės durų rankenos Kėbulo spalvos Juodos Kėbulo spalvos
Šoniniai veidrodėliai Kėbulo spalvos Juodi Kėbulo spalvos
Išilginiai stogo laikikliai - • •
15 / 16 colių plieniniai ratlankiai • / - - / • - / •
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai o - o

Metalizuojamieji dažai o o o

SALONAS
Ventiliacijos grotelių apvadai Pilkos FOG spalvos Vario spalvos Pilkos FOG ir vario spalvos, su baltais 

slankikliais
Vidinės durų rankenos Chromuotos matinės Juodos Chromuotos matinės
Prietaisų skydelių ir priekinių durų porankių apdailos medžiaga / vario spalvos priekinių durų porankių skydų 
apdaila • / - - / - • / •

Vientisa užpakalinė sėdynė (1/1); 1/3  ir 2/3 nulenkiama užpakalinė sėdynė • • •

AKTYVIOJI IR PASYVIOJI SAUGA
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) ir avarinio stabdymo sistema (EBA) • • •
Pažangioji avarinio stabdymo sistema mieste (AEBS) • • •
Elektroninė stabilumo programa (ESP) ir pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HSA) • • •
Skambučiai pagalbos tarnyboms (E-CALL) • • •
Priekinė vairuotojo oro pagalvė / išjungiama priekinio keleivio oro pagalvė • / • • / • • / •
Šoninės oro pagalvės (ties pečiais ir užuolaidinės) • • •
Užpakaliniai automobilio statymo jutikliai • - •
Automobilio statymo atbuline eiga pagalbos sistema P - P
Galinio vaizdo kamera P - P
Nematomos zonos stebėjimo sistema P - P
Elektrinis stovėjimo stabdys ir aukštas centrinis porankis su dėtuve P - P
Vaikų kėdutės fiksavimo ant užpakalinių šoninių sėdynių sistema ISOFIX • • •
Padangų slėgio stebėjimo sistema • • •
Padangų pripūtimo rinkinys • • •
Atsarginis ratas ir JACK jungtis (išskyrus automobilius su LPG) o o o

VAIRAVIMAS IR VALDIKLIAI
Elektrinis vairo stiprintuvas • • •
STOP & START • • •
Kelionės kompiuteris: atstumas, vidutinis greitis, su turimais degalais nuvažiuojamas atstumas, vidutinis degalų 
vartojimas (įskaitant LPG) • • •

Greičio ribotuvas su įspėjimo signalu, pastovaus greičio palaikymo sistema • / • • / • • / •



SANDERO 
EXPRESSION

SANDERO STEPWAY 
ESSENTIAL

SANDERO STEPWAY 
EXPRESSION

MATOMUMAS      
Priekiniai rūko žibintai • • •
Iš vidaus rankiniu būdu reguliuojami šoniniai veidrodėliai - • -
Elektra reguliuojami šoniniai veidrodėliai • - •

KOMFORTAS      
Rankiniu būdu reguliuojama šildymo ir kondicionavimo sistema • • •
Automatinė šildymo ir kondicionavimo sistema o - o

Automatinis artimųjų šviesų perjungimas ir priekinio stiklo valytuvai • - •
Centrinis durų užrakinimas nuotoliniu būdu • • •
Automatinis centrinis užraktas važiuojant • • •
Laisvų rankų kortelė-raktas P - P
Elektra valdomi priekiniai langai • • •
Nuoseklus elektrinis langų valdymas vairuotojo pusėje (su sistema nuo prispaudimo) • - •
Elektra valdomi galiniai langai • - •
Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis • / • • / - • / •
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė • • •
Šildomos priekinės sėdynės o - o

Dvi bagažinės grindų padėtys (aukščiau ir žemiau) - - •
1 USB lizdas priekyje • • •
1 12 V lizdas priekyje • • •

GARSO SISTEMA      
Gamyklinė instaliacija garso sistemos prijungimui - - -
MEDIA DISPLAY: išmaniojo telefono ekrano dubliavimo USB laidu funkcija, suderinama su „Android Auto™“ ir 
„Apple CarPlay™“ (DAB radijas su 8 colių jutikliniu ekranu ir 4 garsiakalbiais) -  • -

Multimedijos sistema MEDIA DISPLAY: 8 colių jutiklinis ekranas, DAB radijas su valdikliais prie vairaračio, 
išmaniojo telefono ekrano dubliavimo naudojant laidą funkcija, 4 garsiakalbiai, „Bluetooth®“ • - •

Multimedijos sistema MEDIA NAV: Europos žemėlapis su MAP CARE (Vakarų arba Rytų Europos žemėlapis ir 6 
nemokami atnaujinimai per 3 metus), DAB radijas ir išmaniojo telefono ekrano dubliavimo USB laidu funkcija, 6 
garsiakalbiai (4 žemadažniai ir 2 aukštadažniai), USB ryšys, „Bluetooth“ ryšys

o - o

PAKETAI
Paketas COMFORT PLUS: kortelė KEYLESS ENTRY, elektrinis stovėjimo stabdys, centrinis pultas su porankiu ir 
dėtuve o - o

Paketas PARKING PLUS: automobilio statymo priekine eiga pagalbos sistema, galinio vaizdo kamera, 
nematomos zonos stebėjimo sistema o - o

- – nėra, • – standartinė įranga, o – pasirenkama įranga, P – paketo elementas. „Android Auto™“ yra registruotasis „Google Inc.“ prekių ženklas. „Apple CarPlay™“ yra registruotasis „Apple Inc.“ prekių ženklas.



GLACIER BALTA1 COMET PILKA2 RUSVAI ŽALSVA1, 4

PEARL JUODA2

MOONSTONE PILKA2IRON MĖLYNA2 ATAKAMA ORANŽINĖ2, 4

URBAN PILKA1, 3FUSION RAUDONA2, 3

KĖBULO SPALVOS   

DACIA SANDERO, SANDERO STEPWAY

SPALVOS, RATŲ GAUBTAI IR RATLANKIAI



16 COLIŲ TAMSIAI 
PILKI RATŲ GAUBTAI 

SARIA

15 COLIŲ RATŲ 
GAUBTAI SORANE

16 COLIŲ LENGVOJO 
LYDINIO RATLANKIAI 

AMARIS

16 COLIŲ LENGVOJO 
LYDINIO RATLANKIAI 

MAHALIA4

RATŲ GAUBTAI IR RATLANKIAI   

1 Nemetalizuojamieji dažai. 
2 Metalizuojamieji dažai. 

3 Tik variantas SANDERO. 
4 Tik variantas STEPWAY.



DACIA SANDERO I SANDERO STEPWAY
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SANDERO   

SANDERO STEPWAY   

1026

1026

MATMENYS

BAGAŽINĖS TALPA (dm3, VDA)

Minimali bagažinės talpa (ISO 3832) 328

Maksimali bagažinės talpa (ISO 3832) 1108

Dėtuvė po grindimis (ISO 3832) 78

BAGAŽINĖS TALPA (dm3, VDA)

Minimali bagažinės talpa (ISO 3832) 328

Maksimali bagažinės talpa (ISO 3832) 1108

Dėtuvė po grindimis (ISO 3832) 78
Matmenys milimetrais.



Imtasi visų atsargumo priemonių, kad šis leidinys būtų tikslus ir jame būtų spausdinimo metu turima naujausia informacija. Šis dokumentas sudarytas naudojant ikigamybinius modelius ir prototipus. 
Laikydamasi nuolatinio produkcijos tobulinimo politikos DACIA pasilieka teisę bet kada keisti apibūdintas ar paminėtas savybes, transporto priemones ir priedus. Apie visus tokius pakeitimus DACIA 
atstovams pranešama kuo greičiau. Priklausomai nuo pardavimo šalies, kai kurios versijos gali skirtis ir tam tikra įranga gali būti neparduodama (tiek standartinė, tiek pasirenkama, tiek priedai). Norėdami 
naujausios informacijos kreipkitės į artimiausią DACIA atstovą. Dėl techninių priežasčių šiame atspausdiname dokumente spalvos gali šiek tiek skirtis nuo faktinių automobilio išorės ar salono apdailos 
spalvų. Visos teisės saugomos. Draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis atkurti kurią nors šio leidinio dalį negavus raštiško DACIA sutikimo.
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