SANDERO
STEPWAY VAN
DACIA SANDERO
STEPWAY VAN

Robust crossover
med nyeste
teknologi og
geniale detaljer

Dacia Sandero Stepway Van er helt ny crossover fra inderst til yderst. En høj, flot og velproportioneret varebil, der byder på et nyt og højere niveau af teknologi og udstyr. Du får Dacia
Stepway Van i udstyrsversionerne Essential og Comfort, der alt efter version og ekstraudstyr
byder på mange store nyheder. Oplev f.eks. det flotte førermiljø med Media Display – 8”
skærm, DAB, Smartphone spejling m.m. Du finder også flere safety raffinementer som f.eks.
aktivt nødbremsesystem og advarsel om blindvinkel, der gør hverdagen lidt mere sikker.
Og husk så, at den nye Sandero Stepway Van stadig er en ægte Dacia. Enkel, økonomisk,
robust, driftsikker og forsynet med 3 års fabriksgaranti/ 100.000 km*. En pålidelig partner
i hverdagen, hvor funktionalitet og ergonomi arbejder sammen og skaber et effektivt men
afstressende miljø.
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Sandero Van GARANTI
Fra indregistreringsdato er Sandero Van
dækket af 3 års fabriksgaranti.

Læssehøjde
Højde i varerumsåbning
Bredde i varerumsåbning
Bredde sidedør
Højde sidedør

Sandero Van har desuden:
• 3 års Dacia Assistance
• 3 års l akgaranti
• 12 års rustgaranti
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Bredde ml. sidedøre
Bredde ml. hjulkasser
Varerumslængde
Indvendig højde ml. sidedøre
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*I henhold til Worldwide Harmonized Ligh vehicles Test
Procedure (WLTP) kørsel (blandet kørsel)

SANDERO STEPWAY VAN - FARVER

Dacia SECURITY

HVID “GLACIER” (ML)

SORT “NACRE” (MEL)

GRÅ “COMETE” (MEL)

GRÅ “HIGHLAND” (MEL)

ORANGE “ATACAMA” (MEL)

RØD “FUSION” (MEL)

Med Dacia Security forlænger du din bils
nybilsgaranti med næsten samme dækning
(op til i alt 6 år) og får endda en masse tryghed med i købet. DACIA Security omfatter:
• Tryghed – du slipper for at bekymre dig om
uventede og dyre reparationer.
• Altid i nærheden – gælder alle Daciaværksteder i hele Europa (undtagen Hviderusland).
• Hjælp på stedet – med Dacia Assistance får
du hjælp i forbindelse med produktrelaterede
driftstop, for eksempel mekaniske/elektriske
fejl. Driftstoppet søges afhjulpet på stedet
hvis muligt. Gælder i alle europæiske lande
(undtagen Hviderusland). Se priser, dækning
og betingelser hos din Dacia forhandler eller
på Dacia.dk.

Dacia CARE

ML: Mat lak (standard)
MEL: Metallak (ekstraudstyr)

BLÅ “IRON” (MEL)

SANDERO STEPWAY VAN
VÆGTE (KG)
TCe 90
Essential/Comfort

TCe 90
CVT

Køreklar vægt

1052/1072

1099

Totalvægt

1096/1120

1144

Vogntogsvægt

2638/2662

2686

Maks. lasteevne*
Maks. anhængervægt m/bremser**
Maks. anhængervægt u/bremser

440

480

1100/1100

1100

585

585

*Beregnet ud fra minimum egenvægt. ** Vær opmærksom på, at vogntogsvægten altid skal overholdes, dvs. den
faktiske totalvægt + anhængervægt (m. bremser) ikke må overskride den angivne vogntogsvægt.

Med Dacia Care får du både forlænget nybilsgaranti på op til i alt 6 år og udvidet serviceaftale i den valgte periode:
• Fuld service i henhold til producentens anbefalede serviceintervaller uden omkostninger.
Du betaler ikke ekstra for udskiftning af olie,
oliefilter, pærer, viskerblade og andre normale
udskiftningsdele.
• Så snart du opdager en fejl eller har brug for
at udskifte dele, lægger du blot vejen forbi et
Daciaværksted og får det ordnet. Gælder på
alle Dacia værksteder i Danmark.

Dacia ASSISTANCE

Assistance er en serviceydelse, der er inkluderet i nybilsgarantien. Dacia Assistance er til
rådighed døgnet rundt, året rundt. Det eneste
du skal gøre, er at foretage et opkald til 80
88 98 52 (gratis) og du vil blive betjent af en
medarbejder hos Dacia Assistance.
For opkald i Danmark 80 88 98 52 (gratis)
For opkald uden for Danmark +46 8-4113251

