
DACIA
SANDERO
CENNÍK

AŽ 40 % ÚSPORA 
NÁKLADOV ZA PALIVO

ŠETRNÉ K ŽIVOTNÉMU 
PROSTREDIU VĎAKA 
NIŽŠÍM EMISIÁM CO2

TECHNOLÓGIA DACIA LPG 
Z VÝROBY S VIAC AKO 
10 ROKMI SKÚSENOSTÍ

LPG
z výroby

https://www.dacia.sk/lpg.html


CENNÍK MESAČNÁ  
SPLÁTKAVÝBAVA MOTOR

Essential SCe 65 10 950 € 119 € 
TCe 90 11 750 € 128 € 
TCe 100 ECO-G Dacia LPG Kalkulačka 12 350 € 134 €

Expression SCe 65 12 100 € 131 € 
TCe 90 12 900 € 140 € 
TCe 90 CVT 14 100 € 153 €
TCe 100 ECO-G Dacia LPG Kalkulačka 13 500 € 147 €

ESSENTIAL 
• 15" oceľové kolesá + kryty kolies ELMA
• LED denné a stretávacie svetlomety
• Elektricky ovládané predné okná
• 6× airbag
• Upevňovacie body ISOFIX
• ABS (protiblokovací systém bŕzd) 

a EBA (asistent núdzového brzdenia)
• Aktívny systém núdzového brzdenia 

(AEBS)
• ESP (elektronická kontrola stability) 

+ HSA (asistent rozjazdu do kopca)
• Stop & Start
• Obmedzovač rýchlosti
• Svetelný senzor
• Predný a zadný nárazník lakovaný vo 

farbe karosérie
• Tempomat
• Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 

s integrovanou lakťovou opierkou
• Centrálne zamykanie s diaľkovým 

ovládaním
• Automatické zamykanie dverí po 

rozjazde
• Rádio DAB s ovládaním na volante, 

integrovaný displej v palubnom 
počítači, 2 predné reproduktory, 
pripojenie Bluetooth + aplikácia pre 
smartfón Dacia Media Control

EXPRESSION  
(ESSENTIAL+)

• 15" kolesá FLEXWHEEL SORANE
• Predné hmlové svetlá
• Elektricky nastaviteľné a vyhrievané 

vonkajšie spätné zrkadlá 
• Manuálna klimatizácia
• Zadné parkovacie senzory
• Elektricky ovládané zadné okná
• Zrkadlenie smartfónu prostredníctvom 

USB káblu (kompatibilné 
s AppleCarPlay, Android Auto)

• 8" dotyková obrazovka, 4 reproduktory 
• Impulzné ovládanie okna na strane 

vodiča
• Pozdĺžne nastaviteľný volant
• Textilný poťah palubnej dosky 

a lakťových opierok v predných 
dverách

• Volant potiahnutý umelou kožou
• Dažďový senzor

Cenníková cena je platná do 30. 9. 2022 za predpokladu, že nenastane podstatná zmena okolností. RSK si vyhradzuje právo s ohľadom na podstatnú zmenu okolností alebo vyššiu moc, pokiaľ by nastali, 
objednávky neprijímať, alebo upraviť ponuku v prípade zmien modelov, verzií, konfigurácie modelov, výbav, opcií, modelového roku, emisnej normy či katalógovej ceny. 
V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Nezáväzné ceny vrátane DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r. o.. Informácie o aktuálnej ponuke získate v obchodnej sieti Dacia. 
Renault Slovensko, spol. s r. o., si vyhradzuje právo aktualizovať či zmeniť príslušné špecifikácie vozidiel či príslušenstva..
Platnosť cenníka od 1. 7. 2022.
*  Reprezentatívny príklad pri financovaní platí pre verziu Essential SCe 65: Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 4,11 % p.a. na 4 roky a pri financovanej hodnote 

7 665 € zaplatíte 47 mesačných splátok  s havarijným poistením vo výške 118,44 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 4 407,38 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu 
je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení  lízingovej zmluvy je 60 €  a RPMN = 10,03 %. Celková čiastka s havarijným poistením, ktorú 48 splátkami zaplatíte je vo výške 10 035,31 €. 
Denný výdavok 3,89 € je skalkulovaný zo základnej ceny najnižšej verzie modelu, ako podiel súčtu dvanástich mesačných splátok financovania vrátane havarijného poistenia a čísla 365. Údaje pre 
komunikáciu sú zaokrúhlené. Pred splatnosťou poslednej splátky sa klient môže rozhodnúť pre jednu z možností  - (1) poslednú splátku zaplatiť a vozidlo si ponechať, (2) rozložiť poslednú splátku 
na ďalšie obdobie financovania, (3) predať vozidlo dílerovi za dohodnutú kúpnu cenu (podmienka max. nájazdu 20 000 km/ročne) alebo (4) vrátiť vozidlo financujúcej spoločnosti UniCredit Leasing 
Slovakia, a.s. v súlade so Sprievodcom vrátením vozidla, uverejneným na webovej stránke spoločnosti (podmienka max. nájazdu 20 000 km/ročne).

Dacia Financial Services znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 20220830-17

www.dacia.sk0800 700 112
ZELENÁ LINKA

s financovaním EASY  
už od 3,90 € denne

s Dacia Financial Services*

DACIA SANDERO

https://lpg.dacia.sk/
https://lpg.dacia.sk/
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DACIA SANDERO

SPOJENIE MODERNÉHO S UŽITOČNÝM
ZISTITE, ČO VŠETKO PONÚKA  
DACIA SANDERO

PRIESTRANNÁ A PREMYSLENÁ
Prepracovaný interiér vozidla Dacia Sandero vás prekvapí svojou priestrannosťou. 
Na zadných sedadlách cestujúci ocenia rekordný priestor pre nohy, vpredu 
nájdete novú palubnú dosku s intuitívne umiestnenými ovládacími prvkami 
alebo pozdĺžne a výškovo nastaviteľný volant. Všetko je umiestené na dosah 
ruky, môžete sa tak naplno venovať riadeniu.

VŠETKO POD KONTROLOU
Dacia Sandero spája moderné s užitočným. Vďaka novému multime diálnemu 
systému s 8“ dotykovým displejom máte všetko dokonale pod kontrolou. 
Ovládať tak môžete vstavanú navigáciu, rádio, ale aj svoj telefón, ktorého 
obrazovka môže byť zrkadlená. Jednoducho tak ovládate vaše obľúbené 
aplikácie a zároveň sa môžete sústrediť na cestu pred vami.

MODERNÁ, PRAKTICKÁ
Dacia Sandero vždy myslí na praktickosť. Vstup do vozidla vám uľahčí hands-
free karta, vďaka ktorej vozidlo jednoducho uzamknete, aj keď máte plné 
ruky. Naštartovať môžete ľahko pomocou tlačidla. Ďalším moderným prvkom 
je napríklad elektronická parkovacia brzda alebo stredová lakťová opierka 
s úložným priestorom. Dacia Sandero je pripravená spríjemniť vám cestovanie.

ÚSPORA A SPOĽAHLIVOSŤ
Vyberte si z ponuky motorov Dacia Sandero. K dispozícii sú benzínové 
motorizácie vrátane automatickej prevodovky. Dostupné sú aj úsporné motory 
LPG priamo z výroby, s ktorými ušetríte vaše náklady aj životné prostredie. 
Jednoducho prepnete medzi jednotlivými palivami pomocou jedného tlačidla. 
Naviac na jedno natankovanie prejdete až 1 300 km.
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ESSENTIAL EXPRESSION

 VÝHODNÉ PAKETY    
Paket Extra (Hands-free karta + elektronická parkovacia brzda + stredová lakťová opierka s úložným 
priestorom) - 300 €

Paket Parkovanie Plus (Predné a zadné parkovacie senzory + zadná parkovacia kamera + systém 
sledovania mŕtveho uhla) - 330 €

Paket Media Nav (systém Media Nav) - 330 €

 VONKAJŠÍ VZHĽAD   
Predný a zadný nárazník lakovaný vo farbe karosérie • •
Kľučky dverí v čiernej farbe/vo farbe karosérie •/- -/•
Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej farbe/vo farbe karosérie •/- -/•
Oceľové kolesá 15" + kryty kolies ELMA • -
Kolesá 15" FLEXWHEEL SORANE - •
Disky kolies z ľahkej zliatiny 16" ARAMIS - 200 €
Nemetalický lak sivá Urban 460 € 460 €
Metalický lak 460 € 460 €

 INTERIÉR   
Textilný poťah palubnej dosky a lakťových opierok v predných dverách - •
Volant potiahnutý umelou kožou - •
Sklopné zadné sedadlo delené 1/3 a 2/3 • •

 AKTÍVNA A PASÍVNA BEZPEČNOSŤ   
ABS (protiblokovací systém bŕzd) + EBA (asistent núdzového brzdenia) • •
AEBS (aktívny systém núdzového brzdenia) • •
ESP (elektronický stabilizačný systém) + HSA (asistent rozjazdu do kopca) • •
E-CALL (systém núdzového volania) • •
Predný airbag vodiča a spolujazdca • •
Bočné a hlavové airbagy pre predných i zadných cestujúcich • •
Systém uchytenia ISOFIX na oboch bočných zadných sedadlách • •
Systém sledovania mŕtveho uhla - PAKET
Systém kontroly tlaku v pneumatikách • •
Súprava pre opravu pneumatík • •
Rezervné koleso (nie je kompatibilné s TCe 100 ECO-G) 150 € 150 €

 RIADENIE   
Elektromechanický posilňovač riadenia s variabilným účinkom • •
Stop & Start • •
Palubný počítač • •
Zadné parkovacie senzory - •
Predné a zadné parkovacie senzory + zadná parkovacia kamera - PAKET
Elektronická parkovacia brzda - PAKET
Obmedzovač rýchlosti • •
Tempomat • •

 VIDITEĽNOSŤ   
Dažďový senzor - •
Svetelný senzor • •
Denné svietenie LED • •
Stretávacie svetlomety LED • •
Predné hmlové svetlomety - •
Manuálne nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá • -
Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá - •

• v sérii 
- nedodáva sa

VÝBAVA
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ESSENTIAL EXPRESSION

 KOMFORT    
Manuálna klimatizácia 400 € •
Automatická klimatizácia - 190 € 
Centrálne zamykanie dverí s diaľkovým ovládaním • •
Automatické uzamykanie dverí po rozjazde • •
Elektrické ovládanie predných okien • -
Elektrické ovládanie predných okien, impulzné u vodiča (vrátane ochrany proti privretiu), elektricky 
ovládané zadné okná - •

Výškovo/pozdĺžne nastaviteľný volant •/- •/•
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča • •
Vyhrievané predné sedadlá (nutné s automatickou klimatizáciou, nie je k dispozícii pre motorizáciu 
SCe 65) - 150 €

Lakťová opierka na sedadle vodiča/zvýšená s úložným priestorom •/- •/PAKET

 MULTIMÉDIÁ   
Media Control: rádio DAB s ovládaním na volante, displej integrovaný v palubnom počítači, 2 predné 
reproduktory, pripojenie Bluetooth + aplikácia pre smartfóny Dacia Media Control • -

Media Display: rádio DAB + zrkadlenie smartfónu prostredníctvom USB káblu (kompatibilné s Apple 
CarPlay a Android Auto) + Bluetooth + 4 reproduktory + 8" dotyková obrazovka - •

Media NAV: navigácia* + rádio DAB + zrkadlenie smartfónu prostredníctvom USB káblu (kompatibilné
s Apple CarPlay a Android Auto) + pripojenie Bluetooth + 6 reproduktorov (4 reproduktory + 2 výškové 
reproduktory) + 8“ dotyková obrazovka

- PAKET

• v sérii 
- nedodáva sa
*  Mapové podklady pre strednú a východnú Európu, 6 aktualizácií po dobu 3 rokov

VÝBAVA
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GARANCIA PLUS (odstránenie mechanických, 
elektrických a elektronických porúch a poskytnutie 
asistenčných služieb DACIA ASSISTANCE) 

SCe 65 TCe 90 TCe 90 CVT TCe 100 ECO-G

4 roky/60 000 km 79 € 79 € 79 € 79 €
5 rokov/60 000 km 149 € 149 € 149 € 149 €
5 rokov/100 000 km 189 € 189 € 189 € 189 €

EASY SERVICE (GARANCIA PLUS + pravidelné servisné  
prehliadky predpísané výrobcom + COMFORT ASSISTANCE)

4 roky/60 000 km 429 €
549 €

429 €
549 €

429 €
549 €

429 €
549 €

5 rokov/60 000 km 629 €
699 €

629 €
699 €

629 €
699 €

629 €
699 €

5 rokov/100 000 km 679 €
869 €

679 €
869 €

679 €
869 €

679 €
869 €

Uvedené ceny sú vrátane DPH.
V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy alebo nájazdu km, prosím, kontaktujte vášho predajcu.
Podrobné krytie servisných zmlúv GARANCIA PLUS a EASY SERVICE nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.   
Servisnú zmluvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzatvoriť počas prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky.

SERVISNÉ ZMLUVY

ZIMNÉ 
PNEUMATIKY

128,90 €/ks
515,60 €/sada 4 ks

Pre kompletnú 
ponuku načítajte 

QR kód.

  VENTIL STANDARD
  DISK STANDARD ČIERNY
  MONTÁŽ
  OZDOBNÝ KRYT KOLESA

Pneumatiky Motrio sú privátnou značkou založenou na úzkej spolupráci odborníkov Renault Group s popredným svetovým výrobcom pneumatík. Nový, vylepšený rad Fairway Winter predstavuje reálnu 
alternatívu prémiových značiek optimalizovanú pre potreby vozidiel Dacia s vynikajúcim pomerom kvalita/cena. Viac informácií na https://www.dacia.sk/pneumatiky-motrio.html.

Uvedené ceny sú v eurách vrátane DPH. Cena samostatných pneumatík nezahŕňa montáž. Cena kompletných kolies už zahŕňa ich kompletizáciu, montáž na vozidlo (práce a drobný materiál, ventily, závažia) 
a ozdobné kryty kolies/stredové krytky, ktorých dizajn je zvolený podľa aktuálnej dostupnosti. Kompletnú ponuku diskov nájdete na https://disky.dacia.sk/ alebo u svojho autorizovaného predajcu a v servise 
Dacia, s ktorým, prosím, konzultujte aktuálnosť odporučených cien. Presný homologovaný rozmer pneumatiky vrátane hmotnostného a rýchlostného indexu skontrolujte, prosím, podľa technického 
preukazu ku konkrétnemu vozidlu (môžu sa líšiť podľa modelu/verzie/motorizácie). Ponuka platí do 31. 12. 2022 alebo do vypredania zásob u participujúcich autorizovaných predajcov a servisov Dacia. 
Obrázky sú iba ilustratívne. Tlačová chyba vyhradená.

VYSVETLIVKY:  e valivý odpor    d brzdné vlastnosti za mokra    b vonkajšia hlučnosť

KOMPLET 
S OCEĽOVÝM 

DISKOM
MOTRIO FAIRWAY W

185/65 R15 88T 
eC dC a B72 dB

Ponuka zimných kompletných kolies a pneumatík

249,90 €/ks
999,60 €/sada 4 ks

  VENTIL STANDARD
  DISK AMARIS
  MONTÁŽ
  STREDOVÁ KRYTKA

KOMPLET  
S HLINÍKOVÝM 

DISKOM 
FULDA KR. CONTROL 2

195/55 R16 87H 
eC dC a B72 dB

https://cdn.group.renault.com/dac/sk/service/DACIA_GARANCIA_PLUS_2017_SK.pdf.asset.pdf/e82678757c.pdf
https://www.dacia.sk/pneumatiky-motrio.html
https://disky.dacia.sk
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ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO   

ADVENTURE 
PACK

Strešné tyče, vaňa batožinového priestoru, gumové koberce s vysokým okrajom 321,8 € 256,9 €

COMFORT
PACK

Predná lakťová opierka, ochrana batožinového priestoru EasyFlex, magnetický držiak smartfónu,  
textilné koberce Comfort 414,8 € 331,9 €

COUNTRY
PACK

Ťažné zariadenie Labutí krk vrátane kabeláže, gumové koberce s vysokým okrajom, predné alebo zadné zásterky 476,8 € od 380,9 €

STYLING
PACK

Shark anténa, kryty predných prahov dverí, ochrana hrany batožinového priestoru 157,7 € od 125,9 €

VÝBER Z ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA DACIA1)   

Shark anténa 75,9 €
Vnútorné kryty predných prahov dverí 33,9 €
Ochrana hrany batožinového priestoru 47,9 €
Vešiak za opierku hlavy 48,9 €
Chladiaci box – 20 litrov 129 €
Koberec batožinového priestoru 51,9 €
Vaňa batožinového priestoru 83,9 €
Ochrana batožinového priestoru EasyFlex 189 €
Organizér batožinového priestoru 22,9 €
Piknikový kôš 52,9 €
Textilné koberce Premium 62,9 €
Predné alebo zadné zásterky 37,9 €
Ťažné zariadenie Labutí krk – vrátane kabeláže 367 €
Nosič bicyklov Coach na ťažné zariadenie – 2 bicykle – 13 pin 469 €
Strešné tyče 169 €
Strešný box pevný 400l čierny 209 €
Nosič lyží Thule 7324 (pre 4 páry lyží/2 snowboardy) 149 €
Predné alebo zadné parkovacie senzory 139 €
Zadná parkovacia kamera 159 €
Bezdrôtová indukčná nabíjačka na smartfón – do stredovej konzoly 109 €

Uvedené ceny balíkov sú vrátane DPH, po zľave a bez montáže. Ceny príslušenstva sú vrátane DPH a bez montáže. 
1) Úplný cenník nájdete na https://www.dacia.sk/vozidla/nove-sandero/prislusenstvo.html

PRÍSLUŠENSTVO
VYUŽITE CENOVÉ ZVÝHODNENIE 20 %
V RÁMCI AKCIOVEJ PONUKY BALÍČKOV PRÍSLUŠENSTVA
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TECHNICKÉ ÚDAJE

V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Renault Slovensko, spol. s r. o., si vyhradzuje právo zmeny ceny a výbavy vozidla bez konzultácie. 
Informácie o aktuálnej ponuke získate v obchodnej sieti Dacia.Renault Slovensko, spol. s r. o., si vyhradzuje právo aktualizovať či zmeniť príslušné 
špecifikácie vozidiel či príslušenstva.

SCe 65 TCe 90 TCe 90 CVT TCe 100 ECO-G

 SANDERO   
Emisná norma Euro 6D-FULL Euro 6D-FULL Euro 6D-FULL Euro 6D-FULL
Zdvihový objem (cm3) 999 999 999 999
Typ vstrekovania nepriame nepriame nepriame nepriame
Počet valcov 3 3 3 3
Palivo benzín benzín benzín benzín/LPG
Maximálny krútiaci moment (Nm) 95 160 142 170 pre LPG

160 pre benzín
 – pri otáčkach (ot./min) 3 600 2 100–3 750 1 750–4 500 2 000–3 500 pre LPG

2 100–3 750 pre benzín
Maximálny výkon (kW/k) 49/67 67/91 67/91 74/100 pre LPG

67/91 pre benzín
– pri otáčkach (ot./min) 6 300 4 600–5 000 4 500–5 000 4 600–5 000 pre LPG

4 800–5 000 pre benzín
Počet ventilov 12 12 12 12
Filter pevných častíc • • • •
Typ prevodovky Manuálna  

5-stupňová
Manuálna 

5-stupňová
Automatická  

CVT
Manuálna

5-stupňová

 VÝKONY   
Maximálna rýchlosť (km/h) 158 175 169 177
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 16,7 12,2 13,4 12,2

 PNEUMATIKY*   
185/65 R15 185/65 R15 185/65 R15 185/65 R15
195/55 R16 195/55 R16 195/55 R16 195/55 R16

 SPOTREBA A EMISIE (WLTP)**   
Kombinovaná (l/100 km) 5,2–5,5 5,2–5,3 5,7–6,0 5,5/6,81)

Emisie CO2 (g/km) 117–124 119–120 128–137 109–110/123–1241)

Objem palivovej nádrže (l) 50 50 50 50/401)

 ROZMERY A HMOTNOSTI   
Prevádzková hmotnosť*** 1 090–1 111 1 125–1 145 1 162–1 174 1 181–1 203
Užitočné zaťaženie*** 367–403 367–411 367–412 367–399
Max. povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu 540 560 585 590
Max. povolená hmotnosť brzdeného prívesu 980 1 100 1 100 1 100
Max. povolená celková hmotnosť 1 500 1 538 1 562 1 578
Max. povolená hmotnosť jazdnej súpravy 2 480 2 638 2 662 2 678
Svetlá výška nezaťaženého vozidla (mm) 162 162 162 162
Počet miest 5 5 5 5
Objem batožinového priestoru VDA (dm3) 328 328 328 328
Objem batožinového priestoru (l) 410 410 410 410

1)  benzín/LPG
*   Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií získate u vášho predajcu.
**   Uvedená spotreba paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologizáciu vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel 

v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení vozidla, poveternostných podmienkach a profile 
trasy. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli zistené podľa testovacej metodiky WLTP. Nejedná sa o finálne homologované údaje.

***  Údaje sa môžu líšiť v závislosti od výbavy. V údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).
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