Originálne príslušenstvo
Dacia Sandero

DIZAJNOVÉ A STYLINGOVÉ DOPLNKY
a dynamický difúzor zadného
Môžete si vybrať z doplnkov, ako
nárazníka, ktorý perfektne ladí
sú spojler predného nárazníka,
s bočnými prahmi. K dispozícii
ochrana/lemovanie hmlových
v čiernej a sivej farbe.
svetiel, mriežka hmlových svetiel

Originálne príslušenstvo

Dacia Sandero

*Sada obsahuje spojler predného nárazníka, difúzor zadného nárazníka
a zvýraznenie hmlových svetiel
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19. Spojler

Prečo si nevybrať športový zadný
strešný spojler, ktorý dodáva dizajnu
Vášho vozidla Sandero športovejší
vzhľad.
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20. Prahy dverí

Bolo vynaložené všetko úsilie, aby obsah tejto publikácie
bol presný a aktuálny v dobe tlače. V rámci politiky
trvalého
zdokonaľovania
produktov
si
spoločnosť
RENAULT vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek úpravy
popisovaných a prezentovaných technických údajov, vozidiel
a príslušenstva. Obchodné zastúpenia DACIA sú informované
o týchto úpravách čo najskôr. V závislosti na krajine sa
predávané verzie môžu líšiť a niektoré vybavenie nemusí
byť k dispozícii (štandardné, voliteľné alebo príslušenstvo).
Najaktuálnejšie informácie Vám poskytne zástupca DACIA.
Z dôvodu technických obmedzení tlače sa môžu farby
prezentované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných
farieb laku alebo obloženia interiéru. Všetky práva vyhradené.
Kopírovanie celej tejto publikácie alebo niektorých častí
akýmkoľvek spôsobom je zakázané bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti RENAULT.

Ideálne pre štýlovú ochranu vstupu do
Vášho vozidla Sandero.
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21. Chrómovaná koncovka
výfuku

Športová koncovka výfuku posilňuje
charakter zadnej časti Vášho vozidla
Sandero. Dokonale sa hodí k sade SUV.
O aktuálnej ponuke a dostupnosti príslušenstva na Vaše vozidlo Sandero
sa informujte u Vášho Dacia partnera.

www.dacia.sk
www.daciagroup.sk

Foto: O. Banet, C. Cugny, FLORIAN HAERDTER, DOMINIQUE DUMAS – Vytlačené v EÚ – december 2009

SADA SUV (čierna)* ......................................................... 77 11 425 358
SADA SUV (sivá)* .............................................................. 77 11 425 360
19. Strešný spojler piatych dverí .................................77 11 425 361
20. Vnútorné kryty prahov dverí (predné - 1 ks) .... 82 00 828 007
20. Vnútorné kryty prahov dverí (zadné - 2 ks) ..... 60 01 998 295
21. Chrómovaná koncovka výfuku . ........................... 60 01 998 296

think big, pay little

Príslušenstvo Dacia Sandero

Starajte sa o seba
a uľahčite
si svoj život
Ešte viac osobitosti? S príslušenstvom špeciálne
navrhnutým pre Vašu Daciu Sandero je to jednoduché!
Štýlové príslušenstvo - sada SUV, spojler - posilňujú
moderný a dynamický charakter Vášho vozidla Dacia
Sandero. Aby ste maximálne využili veľkoryso priestranný
interiér a zvýšili prepravnú kapacitu vozidla, objavte
rad nosičov bicyklov, ťažné zariadenia a strešné nosiče.
K dispozícii sú tiež ďalšie praktické úložné a bezpečnostné
riešenia. Ak sa chcete zoznámiť s celým radom príslušenstva
pre Sandero, navštívte Vášho predajcu Dacia.
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1. Strešné nosiče

Oceľové strešné nosiče, ktoré
dokonale ladia s dizajnom
Vášho vozidla, sa ľahko inštalujú
a je možné ich doplniť rôznymi
nosičmi: nosič lyží, nosič
bicyklov, strešný box atď..
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2. Strešný box

Do tohto kovovo čierneho
strešného boxu sa zmestí až
75 kg ďalšej batožiny. Jeho
rýchloupínací systém umožňuje jednoduchú montáž na
strešné nosiče.
(rozmery 190 x 85 x 42)
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3. Ťažné zariadenie

Ťažné zariadenie „Labutí krk“
je navrhnuté pre intenzívne
použitie. Elegantný dizajn
a možnosť demontáže guľovej
hlavy zachovávajú estetiku
Vášho vozidla.
1. Oceľové strešné nosiče............................................. .77 11 427 419
2. Strešný box Touring line 480 (čierny)................. .77 11 427 495
3. Ťažné zariadenie.......................................................... .77 11 419 409
3. Kabeláž k ťažnému zariadeniemu (7 pin).......... .77 11 424 133
3. Kabeláž k ťažnému zariadeniemu (13 pin)....... .77 11 424 134
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4. sada hmlových svetiel

Táto kompletná sada zlepšuje bezpečnosť jazdy a estetiku prednej časti
Vášho vozidla.
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Deflektory, ktoré dokonale ladia s
dizajnom Vášho Sandera, obnovujú
vzduch v priestore pre cestujúcich, pričom
zároveň zaisťujú komfort cestujúcich.
6. Zásterky

7. Snehové reťaze

Kompletný rad snehových reťazí pre
všetky rozmery pneumatík a veľmi
jednoduchú montáž.
8. Alarm

Alarm chráni Vaše Sandero a všetky
predmety vo vnútri proti krádeži.
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11. Lakťová opierka
Stredová lakťová opierka vpredu,
ktorú je možné nastaviť podľa jazdnej
polohy, je tiež praktickým úložným
priestorom.

12. Sieť batožinového priestoru
Umožňuje bezpečné uchytenie predmetov
k podlahe batožinového priestoru, čím
bráni ich pohybu počas prepravy. Upevňuje
sa ku kotviacim bodom vo vozidle.

13. Plastová vaňa s vekom
Praktická a dômyselná prepravka
do batožinového priestoru s vekom
optimalizuje ukladanie Vašich vecí.
Vodotesný priestor pod vekom je
odizolovaný od zvyšku batožinového
priestoru.

14. Plastová vaňa bez veka
Dokonale zodpovedá rozmerom
batožinového priestoru Sandera. Pevná
a odolná, chráni batožinový priestor a
umožňuje Vám prepravovať všetky druhy
predmetov, najmä tie špinavé. Vodotesná,
ľahko sa vyťahuje a je možné ju umývať
silným tlakom vody.

15.textilné koberce Madrigal
Štvordielna sada, štýlový velúrový
povrch, chráni podlahu pred
opotrebovaním a vlhkosťou. Farba:
tmavo sivá

16. Gumové koberce
Štvordielna sada, je obzvlášť vhodná
pre extrémne podmienky (blato,
piesok, sneh, vlhkosť).

17. DETSKÁ SEDAČKA DUO PLUS
Táto autosedačka je určená pre deti
vo veku 9 mesiacov až 4 roky a používa
sa výhradne v smere jazdy. Päťbodové
pásy zaisťujú bezpečnú polohu Vášho
dieťaťa v sedačke. Sedačka sa ľahko
inštaluje vďaka svojmu systému
ukotvenia Isofix.

18. DETSKÁ SEDAČKA KID PLUS
Tento model je vhodný pre deti
s hmotnosťou 15 kg alebo viac. Vďaka
zvláštnemu systému nastavenia šírky
sedáka sedačky je pohodlnejšia a ľahšie
sa tiež zapína bezpečnostný pás. Existuje
tiež verzia ISOFIX (sedačka Kid Fix).
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5. deflektory

Predné a zadné zásterky poskytujú
dokonalú ochranu karosérie proti
kamienkom, štrku a blatu.
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9. parkovací asistent

Parkovací asistent, ktorý indikuje
blízkosť prekážok za Vaším vozidlom
zvukovými signálmi, uľahčuje
parkovanie.
10. nosič bicyklov

Nosič bicyklov Xpress je možné
inštalovať na originálne ťažné zariadenie
a zmestia sa na neho 2 bicykle.

4. Sada hmlových svetiel ............................................................
5. Deflektory – predné ..................................................................
6. Zásterky - predné . ....................................................................
Zásterky - zadné.........................................................................
7. Snehové reťaze (pre 165/80 R14) ....................................
8. Alarm s diaľkovým ovládaním ..............................................
Alarm bez diaľkového ovládania .........................................
9. Parkovací asistent .....................................................................
10. Nosič bicyklov X-press (bez osvetľovacej rampy).........

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

* Alarm vhodný pre Vaše Sandero konzultujte u svojho predajcu Dacia

11. Lakťová opierka (čierna) ......................................................... 60 01 998 264
12. Sieť do batožinového priestoru ....................................... 60 01 998 286
13. Plastová vaňa s vekom.............................................................. 60 01 998 293
14. Plastová vaňa bez veka .................................................................... 60 01 998 294
15. Textilné koberce MADRIGAL..................................................... 60 01 998 289*
16. Gumové koberce............................................................................... 60 01 998 287*
17. Detská sedačka DUO PLUS ISOFIX........................................... 77 11 423 381
18. Detská sedačka KID PLUS .......................................................... 77 11 423 382
* Pre vozidlá s motorom 1,5dCi, objednávacie číslo konzultujte so svojím predajcom Dacia

