
DACIA SANDERO
SANDERO STEPWAY 
ACCESSOIRES

GEWOON.GOED





STIJL IN 
BEELD 
GEBRACHT
Zowel van binnen als van buiten heeft jouw Sandero of Sandero Stepway gevoel voor design. 
Met de Dacia accessoires voeg je de originele, sportieve of elegante touch toe die hem  
100% van jou maakt.
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DESIGN

PERSONALISATIE

1. 2. PERSONALISATIE STICKERS

Wees jezelf en personaliseer je voertuig. Jij 
onderscheidt je in een oogwenk. 

3. DAKSPOILER

Benadruk het karakter van de auto.  
Maak het verschil!

4. HAAIENVIN ANTENNE

Breng een vleugje moderniteit met deze compacte 
antenne die perfect in de lijn van jouw voertuig  
is geïntegreerd.
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5. DACIA WIELDOP 15” SORANE VOOR 

OP STALEN VELG

Model compatibiliteit: Sandero
Kleur: Glanzend Grijs

6. DACIA WIELDOP 16” SARIA VOOR 

OP STALEN VELG

Model compatibiliteit: Sandero
Kleur: Metallic Zwart

7. DACIA WIELDOP 16” SARIA VOOR 

OP STALEN VELG

Model compatibiliteit: Sandero Stepway
Kleur: Glanzend Grijs

8. LICHTMETALEN VELG 16” AMARIS

Model compatibiliteit: Sandero
Kleur: Glanzend Grijs met zwarte accenten.

9. LICHTMETALEN VELG 16” MAHALIA

Model compatibiliteit: Sandero Stepway
Kleur: Glanzend Grijs met zwarte accenten

Eigentijdse uitstraling, compromisloze 
veiligheid. Wielen imponeren en zorgen voor een 
onmiskenbaar indruk van jouw Sandero. Maak een 
statement met een keuze uit de exclusieve Dacia 
velgen.
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DESIGN 

INTERIEUR

1. 2. PREMIUM VLOERMATTEN 

VAN TEXTIEL, EN VERLICHTE 

INSTAPLIJSTEN

Geniet van de topkwaliteit van de Sandero- en 
Stepway Premium vloermatten van textiel die het 
interieur in stijl zullen beschermen. Ook zullen 
de verlichte dorpellijsten de ingangen van de 
voertuigen verfraaien. 

3. 4. COMFORT VLOERMATTEN VAN 

TEXTIEL, EN INSTAPLIJSTEN

Bescherm de binnenvloer effectief met Sandero 
en Stepway op maat gemaakte vloermatten van 
textiel. De instaplijsten met Sandero- en  
Stepway-markering zijn snel te installeren en 
gemakkelijk te onderhouden, ze beschermen de 
ingangen van je voertuig.



5.

6. 7.

5. DREMPELBESCHERMING VAN 

ROESTVRIJ STAAL

Kleed en bescherm de achterbumper met dit 
praktische, esthetische en op maat gemaakte 
accessoires. Met zijn geborstelde afwerking geeft 
de drempel een robuust tintje aan de achterkant 
van je voertuig.

6. 7. SANDERO EN STEPWAY  

KOFFERBAKMAT

Bagage, boodschappen, vrijetijdsuitrusting... Het 
hele jaar door gebruik je de kofferbak van het 
voertuig. Bescherm het en profiteer optimaal van 
het materiaal van superieure kwaliteit.



COMFORT  
DAT HET LEVEN 
VEREENVOUDIGD
Of ze nu hightech, ultrapraktisch of beschermend zijn, deze Dacia-accessoires maken uw dagelijks 
leven nog gemakkelijker en aangenamer.





COMFORT

LEVEN AAN BOORD

1. ARMSTEUN AAN DE STOEL

Gebruik deze in hoogte verstelbare armsteun voor 
optimaal chauffeurs comfort. 

2. HANGER VOOR OP DE 

HOOFDSTEUN

Erg handig om kleding netjes aan de achterkant 
van de voorstoel op te hangen. Afneembaar 
en eenvoudig te installeren, het wordt al snel 
essentieel voor het dagelijks leven. De chromen 
afwerking maakt het zowel elegant als esthetisch.

3. DACIA PICKNICKMAND

Shop in stijl. Deze picknickmand wordt al snel 
onmisbaar als je gaat picknicken.

1.
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4. INDUCTIE SMARTPHONE-OPLADER 

IN HET MIDDENCONSOLE

Ideaal om tijdens het rijden je mobiele telefoon 
in de auto op te laden door simpelweg op het 
laadstation neer te leggen. 100% comfort en 
eenvoud!

5. WEGKLAPBARE TAFEL OP 

MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM

Profiteer van deze verwijderbare tafel om een 
boek, een snack voor onderweg of een kop koffie 
op te plaatsen.

6. AUTORADIO KENWOOD

Rust de auto uit met een kwaliteitsvolle DAB+ 
radio, de ritten worden alleen maar leuker! Krijg 
connectiviteit en autonomie met zijn intuïtieve 
ontwerp.
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COMFORT

INTERIEUR BESCHERMING

1. STOELHOEZEN VOOR EN ACHTER

Op maat gemaakt, met een intuïtief 
bevestigingssysteem, eenvoudig te installeren 
en schoon te maken. Onze kracht: de perfecte 
aanpassing aan de airbag.

2. RUBBEREN MATTEN MET HOGE 

RAND

Bescherm de vloer van je auto dankzij de matten 
met hoge randen die speciaal voor je voertuig zijn 
ontworpen. Ze zijn waterdicht en gemakkelijk te 
onderhouden, tevens zijn ze snel te bevestigen.

3. EASYFLEX MODULAIRE 

KOFFERBAKBESCHERMING

Dek de volledige laadruimte af voor het 
vervoeren van grote voorwerpen. Hij is veelzijdig 
en waterdicht en kan gemakkelijk worden 
opgevouwen en uitgeklapt om zich aan te passen 
aan de positie van de achterbank, zelfs als de bank 
is neergeklapt.

4. KOFFERBAKBESCHERMING

Het kan snel worden geplaatst doordat het 
de vorm van de kofferbak heeft en beschermt 
effectief de originele vloerbedekking met zijn hoge 
randen. Rubber, gemakkelijk uit te nemen  
en schoon te maken.
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1. LAGERE DEURBESCHERMING

Accentueer de robuuste stijl van je voertuig terwijl 
je de deuren beschermt!

2. 3. SPATLAPPEN VOOR EN ACHTER

Bescherm de onderkant van het voertuig effectief 
tegen opspattend water, modder en grind.

4. GETINTE FOLIE ACHTER

Trakteer jezelf op meer comfort, esthetiek en 
privacy. Deze premium folie beschermt je tegen 
nieuwsgierige blikken en de zon. Het folie helpt 
je het interieur koeler te houden en je originele 
interieurkleuren te behouden.

5. ZONNESCHERMEN ACHTER

Verduisterd, ze verbeteren je welzijn in de auto en 
zorgen voor een optimale bescherming tegen de 
zonnestralen.

6. WINDGELEIDERS VOOR EN ACHTER

Houdt de ramen op een kier en vermijd turbulentie 
en tocht.

4.

EXTERIEUR





LEEF JE 
REIZEN TEN 
VOLLE
Droom je ervan om op avontuur te gaan? Kies voor onze eenvoudige en ingenieuze 
accessoires om je avonturen veilig te beginnen.
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TRANSPORT 

DRAAGSYSTEMEN

1. RANGER SOFTTOP-DAKKOFFER

Maakt het mogelijk om tot 340 liter te vervoeren. 
Gemaakt van flexibel en waterdicht canvas, met 
spanbanden.

2. DACIA DAKKOFFER

Vergroot het laadvolume van het voertuig en 
reis zonder compromissen! Praktisch, robuust en 
esthetisch, alle kwaliteiten zijn aanwezig om je 
tevreden te stellen. Beveiligd met een sleutelslot.

3. SNOWPACK SKIDRAGER

Neem je snowboards en ski’s veilig mee op het dak 
van je voertuig. Eenvoudig te monteren, laden en 
lossen, ongeacht het weer.

4. 5. SANDERO OF SANDERO 

STEPWAY ALUMINIUM DAKDRAGERS

Ze zijn gestroomlijnd, eenvoudig en snel te 
monteren, ideaal voor het vervoeren van een 
fietsenrek, skidrager of dakkoffer en vergroten het 
draagvermogen van het voertuig.

6. FIETSENDRAGER EXPERT 80 OP 

DAKDRAGERS

Hiermee kan je de fiets gemakkelijk en veilig 
vervoeren, zonder enige aanpassing.
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TREKHAAK

1. FIETSENDRAGER COACH OP 

TREKHAAK

Snel te bevestigen op een trekhaak, zonder enige 
aanpassing. Het is de handigste en veiligste 
manier om maximaal drie fietsen te vervoeren. 
Opvouwbaar en kantelbaar, waardoor de kofferbak 
altijd toegankelijk is, zelfs als de fietsen  
op de bagagedrager zijn gemonteerd.

2. AFNEEMBARE TREKHAAK

Dankzij de gemakkelijk afneembare trekhaak 
zonder gereedschap, blijft de esthetiek van het 
voertuig behouden, aanbevolen voor veelvuldig 
gebruik.

3. TREKHAAK ZWANENHALS

Onmisbaar voor het veilig slepen of vervoeren van 
je uitrusting zoals fietsendragers, aanhangers, 
boten, caravans, of andere professionele 
uitrusting.
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TRANSPORT 

INTERIEUR INRICHTING

1. SCHEIDINGSROOSTER

Echte scheidfing tussen de kofferbak en de cabine, 
praktisch voor het vervoeren van je huisdier  
of diverse voorwerpen in de kofferbak.

2. 3. OPBERGNETTEN

Op maat gemaakt en erg handig om je kleine 
spullen in de kofferbak in een horizontale (2.) of 
verticale (3.) positie te houden.

4. UITNEEMBARE  

KOFFERBAK-ORGANIZER

Houd alles op zijn plaats tijdens je woon-
werkverkeer met deze flexibele organizer. 



1.
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1. 2. 3. OMBOUWKIT NAAR 

BEDRIJFSWAGEN

Ergonomisch en functioneel, deze kit past perfect 
in de kofferbak van het voertuig, waardoor 
je je privé voertuig kunt ombouwen tot een 
bedrijfswagen. Het bevat een plastic bak en een 
crash-geteste scheidingswand. Het is volledig 
verwijderbaar en maakt conversie tot een 
privé voertuig mogelijk. Zodat je er onder alle 
omstandigheden van kunt genieten. 

PROFESSIONELE INRICHTING



GENIET VAN 
GEMOED-
SRUST IN ALLE 
OMSTAN-
DIGHEDEN
Tegenwoordig zijn rijhulpsystemen en -uitrusting essentieel voor de veiligheid in je voertuig.  
Ontdek het assortiment Dacia-accessoires die zijn ontworpen om de reis te genieten  
met volledige gemoedsrust.





VEILIGHEID

RIJ HULPSYSTEMEN EN VEILIGHEID

1. ACHTERUITRIJCAMERA

Meer comfort tijden je manoeuvres! 
Achteruitrijversnelling ingeschakeld, bekijk 
het gebied achter je auto direct op het 
navigatiescherm. 

2. PARKEERHULP

Onmisbaar voor soepel manoeuvreren, je wordt 
gewaarschuwd voor obstakels voor of achter.

3. ALARM

Dankzij de perimeter-. volumetrische en  
anti-liftbeveiliging detecteert het elke poging 
om het laadgebied te openen, binnen te dringen 
of zich in de laadruimte te verplaatsen, en elke 
beweging van het voertuig wordt gedetecteerd.

2. 3.
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4. ISOFIX-KINDERZITJE

Voor eenvoudige en snelle installatie,  
handig en veilig.

5. POLAIRE STEEL SOCK 

SNEEUWKETTINGEN

Voor maximale veiligheid en optimale grip in 
winterse omstandigheden. Snel en eenvoudig te 
installeren dankzij intuïtieve montage en compact 
formaat. Alles om het rijcomfort te borgen!

6. STANDAARD SNEEUWKETTINGEN

Ze zijn gebruiksvriendelijk en garanderen 
veiligheid, grip en comfort onder de meest 
extreme rijomstandigheden.

7. SNEEUWSOKKEN

Het minimale om gemakkelijker op besneeuwde 
oppervlakken te rijden! Ze zijn licht van gewicht 
en sneller te monteren dan conventionele 
sneeuwkettingen en zorgen ervoor dat het 
voertuig de weg perfect vasthoudt in het geval van 
een lichte sneeuwlaag.

7.

5.
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DACIA SANDERO EN SANDERO STEPWAY

REFERENTIELIJST
ESSENTIAL 
SANDERO

EXPRESSION 
SANDERO

ESSENTIAL 
STEPWAY

EXPRESSION 
STEPWAY

DESIGN   
Exterieur
Haaienvin antenne 82 01 731 020 (1) (1) (1) (1)

Gepersonaliseerde stickers 82 01 739 804
Dakspoiler 82 01 736 344

Wielen
Dacia stalen velg Flexwheel 6J 15’’ - 4/40 40 30 004 19R - -
Dacia stalen velg Flexwheel 6,5J 16’’ - 4/45 40 30 085 31R
Dacia stalen velg Flexwheel 6,5J 16’’ - 4/45 40 30 061 03R
Dacia wieldop Sorane 15’’ 40 31 525 72R - -
Dacia wieldop Saria 16’’ 40 31 561 36R - -
Dacia wieldop Saria Antraciet 16’’ 40 31 527 42R - -
Dacia aluminium velg Amaris 6,5J 16’’ - 4/45 40 30 091 86R - -
Dacia aluminium velg Mahalia 6,5J 16’’ - 4/45 40 30 040 26R - -
Silverstone chromen wieldop 40 31 570 62R
Slotbouten - Grijs 82 01 724 187
Slotbouten - Grijs Thatcham 82 01 724 188

Interieur
Dacia Sandero dorpelbescherming 77 11 945 453 - -
Dacia Sandero Stepway dorpelbescherming 77 11 945 454 - -
Dacia Sandero verlichte dorpelbescherming 77 11 945 458 - -
Dacia Sandero Stepway verlichte dorpelbescherming 77 11 945 459 - -
Kofferbakbescherming 82 01 736 348

COMFORT EN BESCHERMING
Ruit Accessoires
Windgeleiders voor 82 01 735 559
Windgeleiders achter 82 01 737 610
Zonneschermen - zijruiten 77 11 945 449
Zonneschermen - zijruiten en achterruit 77 11 945 451
Getint folie achterzijde 77 11 945 463

Comfort in de auto
Armsteun 87 70 072 06R o(2) o(2)

Rokersset (asbak + aansteker) 82 01 375 535



ESSENTIAL 
SANDERO

EXPRESSION 
SANDERO

ESSENTIAL 
STEPWAY

EXPRESSION 
STEPWAY

COMFORT EN BESCHERMING (VERVOLG)    
Comfort in de auto (vervolg)
Kledinghanger op hoofdsteun 82 01 705 508
Multifunctionele basissteun op hoofdsteun 77 11 785 944
Hanger op multifunctioneel systeem (steun meegeleverd) 77 11 785 946
Haak aan multifunctioneel systeem (steun meegeleverd) 77 11 785 945
Wegklapbare tafel op multifunctioneel systeem (steun wordt apart 
verkocht 77 11 785 947

Koelbox Dacia 77 11 431 405

Indeling bagageruimte
Kofferbakmat van textiel 84 90 478 26R o(3) - -
Kofferbakmat van textiel 82 01 737 165 - - o(3) o(3)

Thermisch gevormde kofferbakmat 84 97 533 20R o(3) - -
Thermisch gevormde kofferbakmat 68 81 026 02R - - o(3) o(3)

Easyflex modulaire kofferbakbescherming 68 81 053 27R o(3) o(3) o(3)

Scheidingsrek(4) 73 15 003 75R
Organisatiesysteem voor bagageruimte 82 01 653 542
Opbergnet - horizontaal 77 11 227 501
Opbergnet - verticaal 77 11 945 467

Vloermatten
Vloermatten van textiel - Comfort 74 90 203 58R - -
Vloermatten van textiel - Comfort 82 01 737 156 - -
Vloermatten van textiel - Premium 74 90 269 10R - -
Vloermatten van textiel - Premium 82 01 737 157 - -
Rubberen vloermatten met hoge randen 74 90 292 42R - -
Rubberen vloermatten met hoge randen 82 01 737 162 - -

Bescherming van carrosserie
Standaard spatlappen - voor 82 01 735 530 - -
Standaard spatlappen - voor 82 01 735 531 - -
Standaard spatlappen - achter 82 01 735 532 - -
Standaard spatlappen - achter 82 01 735 535 - -
Deurbescherming voor en achter aan de onderzijde 82 01 735 521
Beschermhoes voor carrosserie Khaki 77 11 948 835



REFERENTIELIJST
DACIA SANDERO EN SANDERO STEPWAY

ESSENTIAL 
SANDERO

EXPRESSION 
SANDERO

ESSENTIAL 
STEPWAY

EXPRESSION 
STEPWAY

COMFORT EN BESCHERMING (VERVOLG)    
Stoelhoezen
Stoelhoezen voorzijde 87 37 060 14R
Stoelhoezen, voorzijde en achterzijde, 1 hoes voor achterbank 87 37 038 85R - -
Stoelhoezen, voorzijde en achterzijde, 2 hoezen voor achterbank 87 37 045 55R o(5) o(5)

TRANSPORT    
Trekhaken
Set voor kabelboom 13-polig voor trekhaak 82 01 734 130
Set voor kabelboom 7-polig voor trekhaak 82 01 734 129
Trekhaak adapter - 13/7 polig 77 11 226 912
Dwarsbalk met zwanenhals 82 01 734 157 - -
Montageset voor trekhaak met zwanenhals 82 01 734 158 - -
Dwarsbalk met zwanenhals 82 01 734 163 - -
Montageset voor trekhaak met zwanenhals 82 01 734 164 - -
Dwarsbalk voor trekhaak ‘afneembare trekhaak’ 82 01 734 160 - -
Montageset voor trekhaak ‘afneembare trekhaak’ 82 01 734 161 - -
Dwarsbalk voor trekhaak ‘afneembare trekhaak’ 82 01 734 166 - -
Montageset voor trekhaak ‘afneembare trekhaak’ 82 01 734 167 - -

Fietsendragers
Fietsdrager Coach - voor op trekhaak - 2 fietsen - 13-polig 77 11 780 884
Fietsdrager Coach - voor op trekhaak - 3 fietsen - 13-polig 77 11 780 885
Fietsendrager Euroride - voor op trekhaak - 2 fietsen - 13-polig 77 11 947 762
Fietsendrager Euroride - voor op trekhaak - 3 fietsen - 13-polig 77 11 430 092
Fietsendrager HangOn - op achterklep - 2 fietsen 77 11 577 326
Fietsendrager HangOn - op achterklep - 3 fietsen 77 11 577 327
Fietsendragervergendeling - Express Hang On 77 11 422 443
Fietsendrager Europower 915 - voor op trekhaak - 2 elektrische fietsen - 13-polig 77 11 577 333
Fietsendrager Europower 916 - voor op trekhaak - 2 elektrische fietsen - 7-polig 77 11 574 689
Kentekenplaat houder 77 11 210 431



ESSENTIAL 
SANDERO

EXPRESSION 
SANDERO

ESSENTIAL 
STEPWAY

EXPRESSION 
STEPWAY

TRANSPORT (VERVOLG)
Draagsystemen
Dakdragers - voor op langsdragers 82 01 733 998 - - o(6) o(6)

Dakdragers - voor op het dak 82 01 733 990 - -
Harde dakkoffer Dacia- 400 l 77 11 574 056
Harde dakkoffer Dacia - 480 l 77 11 574 057 o(7) o(7) o(7) o(7)

Harde dakkoffer - Riem adapter 77 11 788 912
Zachte dakkoffer Ranger - 340 l 77 11 419 549
Fietsendrager Prodide 80 - voor op dakdragers - 1 fiets 77 11 780 147
Fietsendrager TL65 - voor op dakdragers - 1 fiets 77 11 421 294
Skidrager - 4 paar ski’s/ 2 snowboards 77 11 940 000
Skidrager - 6 paar ski’s/ 4 snowboards 77 11 940 001
Adapter voor op dakdragers voor ski- of fietsendrager - Staal 77 11 420 781
Adapter voor op dakdragers voor ski- of fietsendrager - Aluminium 77 11 421 178

MULTIMEDIA    
Telefonie
Smartphone oplader - inductie in de console 82 01 739 622
Smartphonehouder - magnetisch op ventilatie 77 11 784 774
Smartphonehouder - magnetsich op dashboard 77 11 784 775
Smartphonehouder - inductie op ventilatie 77 11 940 323

Audio
Draagbare handsfreeset - Supertooth Crystal 77 11 574 999
Autoradio - Kenwood KMM-BT505DAB 77 11 943 336

Video
Tablethouder 77 11 783 364



REFERENTIELIJST 
DACIA SANDERO EN SANDERO STEPWAY

ESSENTIAL 
SANDERO

EXPRESSION 
SANDERO

ESSENTIAL 
STEPWAY

EXPRESSION 
STEPWAY

VEILIGHEID
Anti-diefstal
Alarmsysteem 82 01 734 135

Rijhulpsystemen
Parkeersensoren - Voorkant 82 01 734 052 o(8) o(8)

Parkeersensoren - Achterzijde(9) 82 01 734 053 o(8) o(8) o(8) o(8)

Achteruitrijcamera 82 01 739 628 o(10) o(10) o(10) o(10)

Veiligheid
Bevestigingsdeel voor brandblusser 96 60 151 36R
Brandblussser - 1 kg 82 01 712 928
Veiligheidspakket (vest, gevarendriehoek, EHBO-kit) 77 11 780 759

Kinderzitjes
Babysafe Plus kuipstoeltje - leeftijdsgroep 0+ 77 11 940 742
Steun voor kuipstoeltje voor baby’s 77 11 940 741
Kinderzitje Kidfix Isofix - leeftijdsgroep 2-3 77 11 940 745
Kinderzitje Trifix 1-Size Isofix - leeftijdsgroep 1 77 11 940 744

Sneeuwkettingen
Standaard sneeuwkettingen - 9 mm  
(185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) 77 11 578 468

Polaire Steel Sock, sneeuwkettingen  
(185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) 77 11 943 624

Premium PG sneeuwkettingen (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) 77 11 780 253
Sneeuwsokken om de banden (185/65R15, 195/55R16, 205/60R16) 77 11 578 649

OMBOUW TOT BEDRIJFSVOERTUIG
Blad voor conversie van bedrijfsvoertuig NIET BESCHIKBAAR IN NL o(3) o(3) o(3)

Scheidingsrek voor conversie van bedrijfsvoertuig NIET BESCHIKBAAR IN NL
Bagageafdekking voor ombouw van bedrijfsvoertuig NIET BESCHIKBAAR IN NL
 : compatibel. o: compatibel onder voorwaarden. -: niet-compatibel. (1) Compatibel met Digital Audio Broadcasting (DAB). Compatibel met dakkoffer. (2) Armsteun alleen compatibel met lage middenconsoles. (3) Niet compatibel met de optie 

“platte vloer koffervloer” onder voorbehoud van demontage. (4) Compatibel met de bagageafdekking van het voertuig. (5) 1/3-2/3 zitbank als optie op de versies Essential en Essential Stepway. (6) Niet compatibel met de modulaire dakdragers. 
(7) Niet compatibel met sprietantenne (standaard) op voertuig. (8) Parkeersensoren voor/achter beschikbaar als standaarduitrusting op het voertuig. (9) Compatibel met de Dacia-trekhaak. Als er een aanhanger op de trekhaak staat, schakelen de 
sensoren automatisch uit. (10) Achteruitrijcamera alleen mogelijk op voertuigversies met multimediascherm. Ook verkrijgbaar als optie/standaard op de versies Essential, Essential Stepway, Comfort en Comfort Stepway.



COMPABILITEIT VAN ACCESSOIRES

SANDERO   

EasyFlex modulaire 
kofferbakbescherming Thermisch gevormde kofferbakmat Organisatiesysteem voor bagageruimte

Reference 68 81 053 27R 84 97 533 20R 82 01 653 542

EasyFlex modulaire kofferbakbescherming 68 81 053 27R -

Thermisch gevormde kofferbakmat 84 97 533 20R -

Organisatiesysteem voor bagageruimte 82 01 653 542 - -

SANDERO STEPWAY   

EasyFlex modulaire 
kofferbakbescherming Thermisch gevormde kofferbakmat Organisatiesysteem voor bagageruimte

Reference 68 81 053 27R 68 81 026 02R 82 01 653 542

EasyFlex modulaire kofferbakbescherming 68 81 053 27R -

Thermisch gevormde kofferbakmat 68 81 026 02R -

Organisatiesysteem voor bagageruimte 82 01 653 542 - -





ALLES WAT  
JIJ WIL



Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In 

het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt Dacia zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde 

auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Dacia-dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat 

sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom je plaatselijke Dacia-dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij 

het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Dacia is op geen enkele wijze 

aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel 

dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dacia. Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen.
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