Originální příslušenství
Dacia Sandero

DeSIgnoVé a StyLIngoVé DopLňky
a dynamický difuzor zadního
Můžete si vybrat z doplňků, jako
nárazníku, který perfektně ladí
jsou spojler předního nárazníku,
s bočními prahy. K dispozici v černé
ochrana/lemování mlhových
a šedé barvě.
světel, mřížka mlhových světel

Dacia Sandero

77 11 425 358
77 11 425 360
77 11 425 361
82 00 828 007
60 01 998 295
60 01 998 296

*Sada obsahuje spojler předního nárazníku, difuzor zadního nárazníku
a zvýraznění mlhových světel
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19. StŘešnÍ SpoJLeR

Proč si nevybrat sportovní zadní střešní
spojler, který dodává designu Vašeho
vozu Sandero sportovnější vzhled.
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20. VnItŘnÍ kRyty pRaHŮ DVeŘÍ

Ideální pro stylovou ochranu vstupu do
Vašeho vozu Sandero.

Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby obsah této publikace
byl přesný a aktuální v době tisku. V rámci politiky trvalého
zdokonalování produktů si společnost RENAULT vyhrazuje
právo provést kdykoliv úpravy popisovaných a prezentovaných
technických údajů, vozidel a příslušenství. Obchodní zastoupení
DACIA jsou informována o těchto úpravách co nejdřív. V závislosti
na zemi se prodávané verze mohou lišit a některé vybavení
nemusí být k dispozici (standardní, volitelné nebo příslušenství).
Nejaktuálnější informace Vám poskytne zástupce DACIA.
Z důvodu technických omezení tisku se mohou barvy prezentované
v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev laku a nebo
obložení interiéru. Všechna práva vyhrazena. Kopírování celé této
publikace nebo některých částí jakýmkoliv způsobem je zakázáno
bez předchozího písemného souhlasu společnosti RENAULT.
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21. CHRoMoVaná konCoVka
VýFuku

Sportovní koncovka výfuku posiluje
charakter zadní části Vašeho vozu
Sandero. Dokonale se hodí k sadě SUV.
o aktuální nabídce a dostupnosti příslušenství na Váš vůz Sandero
se informujte u Vašeho Dacia partnera.

www.daciagroup.cz
www.daciagroup.sk

Foto: o. Banet, C. Cugny, FLoRIan HaeRDteR, DoMInIQue DuMaS – VytIštěno V eu – pRoSIneC 2009
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Originální příslušenství

think big, pay little

Příslušenství Dacia Sandero

pečujte o sebe
a ulehčete
si svůj život
Ještě více osobitosti? S příslušenstvím speciálně navrženým
pro Vaši Dacii Sandero je to snadné! Stylové příslušenství sada SUV, spojler - posilují moderní a dynamický charakter
Vašeho vozu Dacia Sandero. Abyste maximálně využili
velkoryse prostorný interiér a zvýšili přepravní kapacitu
vozidla, objevte řadu nosičů jízdních kol, tažná zařízení
a střešní nosiče. K dispozici jsou také další praktická úložná
a bezpečnostní řešení. Pokud se chcete seznámit s celou řadou
příslušenství pro Sandero, navštivte Vašeho prodejce Dacia.
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1. StŘešnÍ noSIče

Ocelové střešní nosiče, které
dokonale ladí s designem
Vašeho vozidla, se snadno
instalují a je možné je doplnit
různými nosiči: nosič lyží, nosič
jízdního kola, střešní box atd.
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4. SaDa MLHoVýCH SVěteL

Tato kompletní sada zlepšuje
bezpečnost jízdy a estetiku přední části
Vašeho vozidla.

Tento kovově černý střešní
box pojme až 75 kg dalších
zavazadel. Jeho rychloupínací
systém umožňuje snadnou
montáž na střešní nosiče.
(rozměry 190 x 85 x 42)
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3. tažné zaŘÍzenÍ

Tažné zařízení „Labutí krk“ je
navrženo pro intenzívní použití.
Elegantní design a možnost
demontáže kulové hlavy
zachovávají estetiku Vašeho
vozidla.
1. ocelové střešní nosiče .............................................. 77 11 427 419
2. Střešní box touring line 480 (černý) .................. 77 11 427 495
3. tažné zařízení .............................................................. 77 11 419 409
3. kabeláž k tažnému zařízení (7pin) ...................... 77 11 424 133
3. kabeláž k tažnému zařízení (13pin) ................... 77 11 424 134
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11. LoketnÍ opěRka
Středová loketní opěrka vpředu, kterou
je možné nastavit podle jízdní polohy, je
také praktickým úložným prostorem.

12. SÍť zaVazaDLoVéHo pRoStoRu
Umožňuje bezpečné uchycení předmětů
k podlaze zavazadlového prostoru, čímž
brání jejich pohybu během přepravy.
Upevňuje se ke stávajícím kotvicím
bodům ve vozidle.

13. pLaStoVá Vana
Praktická a důmyslná přepravka do
zavazadlového prostoru s víkem
optimalizuje ukládání Vašich věcí.
Vodotěsný prostor pod víkem je odizolovaný od zbytku zavazadlového prostoru.

14. pLaStoVá Vana Bez VÍka
Dokonale odpovídá rozměrům zavazadlového prostoru Sandera. Pevná a odolná,
chrání zavazadlový prostor a umožňuje
Vám přepravovat všechny druhy předmětů,
zejména ty špinavé. Vodotěsná, snadno se
vyjímá a je možné ji mýt tlakovou vodou.

15. textILnÍ koBeRCe MaDRIgaL
Čtyřdílná sada, stylový velurový povrch,
chrání podlahu před opotřebením
a vlhkostí. Barva: tmavě šedá

16. guMoVé koBeRCe
Čtyřdílná sada, je zvlášť vhodná pro
extrémní podmínky (bláto, písek, sníh,
vlhkost).

17. DětSká SeDačka Duo pLuS
Tato autosedačka je určena pro děti
ve věku 9 měsíců až 4 roky a používá
se výhradně ve směru jízdy. Pětibodové
pásy zajišťují bezpečnou polohu Vašeho
dítěte v sedačce. Sedačka se snadno
instaluje díky svému systému ukotvení
ISOfIx.

18. DětSká SeDačka kID pLuS
Tento model je vhodný pro děti o hmotnosti 15 kg nebo více. Díky zvláštnímu
systému nastavení šířky sedáku sedačky
je tato pohodlnější a snadněji se také
zapíná bezpečnostní pás. Existuje také
verze ISOfIx (sedačka Kid fix).

5. DeFLektoRy

Deflektory, které dokonale ladí
s designem Vašeho Sandera, obnovují
vzduch v prostoru pro cestující, přičemž
zároveň zajišťují komfort cestujících.
Přední a zadní zástěrky poskytují
dokonalou ochranu karosérie proti
kamínkům, štěrku a blátu.
7 . SněHoVé Řetězy

Kompletní řada sněhových řetězů pro
všechny rozměry pneumatik a velmi
snadnou montáž.
8. paRkoVaCÍ aSIStent

Parkovací asistent, který indikuje blízkost
překážek za Vaším vozidlem zvukovými
signály, usnadňuje parkování.
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6. záStěRky
2. StŘešnÍ Box
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9. aLaRM

Alarm chrání Vaše Sandero a veškeré
předměty uvnitř proti krádeži.
10. noSIč JÍzDnÍHo koLa

Nosič jízdního kola x-press je možné
instalovat na originální tažné zařízení
a pojme 2 jízdní kola.

4. Sada mlhových světel ............................................................
5. Deflektory - přední ..................................................................
6. zástěrky - přední .....................................................................
zástěrky - zadní.........................................................................
7. Sněhové řetězy (pro 165/80 R14) ...................................
8. parkovací asistent ...................................................................
9. alarm s dálkovým ovládáním ..............................................
alarm bez dálkového ovládání .............................................
10. nosič jízdního kola x-press (bez osvětlovací rampy) ..

77 11 421 310
60 01 998 298
60 01 998 330
60 01 998 331
77 11 222 077
60 01 998 311
60 01 998 204*
60 01 998 203*
77 11 419 629

* alarm vhodný pro Vaše Sandero konzultujte u svého prodejce Dacia

11. LoketnÍ opěRka (čeRná) ............................................................ 60 01 998 264
12. SÍť Do zaVazaDLoVéHo pRoStoRu ........................................ 60 01 998 286
13. pLaStoVá Vana S VÍkeM ............................................................... 60 01 998 293
14. pLaStoVá Vana Bez VÍka .................................................................... 60 01 998 294
15. textILnÍ koBeRCe MaDRIgaL...................................................... 60 01 998 289*
16. guMoVé koBeRCe.............................................................................. 60 01 998 287*
17. DětSká SeDačka Duo pLuS ISoFIx.......................................... 77 11 423 381
18. DětSká SeDačka kID pLuS ......................................................... 77 11 423 382
* pRo VozIDLa S MotoReM 1,5DCI, oBJeDnaCÍ čÍSLo konzuLtuJte Se SVýM pRoDeJCeM DaCIa

