Dacia Sandero Stepway
KAINOS EURAIS
VARIKLIS

STEPWAY
Laureate

TCe 90 AG S&S

11 550

VARIKLIS
Teršalų emisijos standartas
Pavarų dėžė
Degalai
Darbinis tūris (cm3)
Vietų skaičius
Cilindrų skaičius
Vožtuvų skaičius
Didžiausia galia kW (AG) esant aps./min.
Didžiausias sukimo momentas Nm esant aps./min.
Degalų įpurškimo būdas
STOP&START

TCe 90 AG S&S
Euro 6
mechaninė, 5 pavarų
benzinas
898
5
3
12
66 (90) esant 5 000
140 esant 2 250
daugiataškis
standartinė įranga

GREITIS
Didžiausias greitis (km/val)
Pagreitėja nuo iki 100 km/val. (s)
Įveikia 1000 m. pajudėjęs iš vietos (s)

175 (168)7
11,1
32,8 (33,1)7

DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO2 EMISIJA (l/100 km ir g/km)
Degalų bako talpa (l)
CO2 emisija (g/km)
Mieste (l/100 km)
Užmiestyje (l/100 km)
Mieste ir užmiestyje (l/100 km)

BAGAŽINĖS TALPA (dm3 pagal ISO 3832 standartą)

50
115
5,8
4,7
5,1

320/1200

STEPWAY
LAUREATE
IŠORĖS APDAILA
Priekinis ir užpakalinis buferiai
Durų rankenos
Šoninių veidrodėlių korpusai
16" stilizuoti skardiniai ratlankiai BAYADER
Varinatas Stepway: matinio chromo spalvos priekinės ir užpakalinės dugno apsaugos, dvispalviai
(juodos / matinio chromo spalvos) stogo laikikliai, lipdukas Stepway ant priekinių durų, juodi ratų arkų
apvadai, padidinta prošvaisa
Spalva – CNM (Kapučino ruda)
VIDAUS APDAILA
Oda aptrauktas vairaratis, pavarų svirties rankena, greičio reguliatorius - ribotuvas
Vidinės durų rankenos
Užpakalinė sėdynė lakstomu atlošu (galima nulenkti 1/3 arba 2/3) su 3 galvos atramomis
SAUGOS PRIEMONĖS
Antiblokavimo sistema (ABS) su avarinio stabdymo sistema
Elektroninė stabilumo sistema (ESP) su varančiųjų ratų apsaugos nuo slydimo funkcija (ASR)
Padangų oro slėgio jutikliai
Priekinės vairuotojo ir keleivio oro pagalvės
Galvą ir krūtinės ląstą apsaugančios šoninės oro pagalvės
Reguliuojamo aukščio vairuotojo saugos diržas
Įranga Isofix vaikų saugos kėdutei tvirtint prie šoninių užpakalinių vietų
Atsarginis ratas
VAIRAVIMO IR VALDYMO ĮRANGA
Tachometras
Vairo stiprintuvas
Įspėjamasis signalas, rodantis, kad neuždarytos durys
Garso ir šviesos signalas, primenantis vairuotojui ir priekyje sėdinčiam keleiviui prisisegti saugos diržą
Greičio reguliatorius-ribotuvas
Upakaliniai parkavimo jutikliai
MATOMUMĄ GERINANTI ĮRANGA
Rūko žibintai
Šildomas užpakalinio lango stiklas / užpakalinio lango valytuvas
Elektra valdomi šildomi šoniniai veidrodėliai
PATOGUMĄ DIDINANTI ĮRANGA
Nuotoliniu būdu radijo bangomis valdomas centrinis užraktas
Elektra valdomi priekinių durų langai
12V lizdas
Reguliuojamo aukščio vairas
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
4 padėčių šildymo ir vėdinimo funkcija
Rankiniu būdu valdomas kondicionierius
Įrangos paketas „Comfort“ (reguliuojamo aukščio vairuotojo saugos diržas,reguliuojamo aukščio
vairaratis, reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė)
Bagažinės apšvietimas
GARSO IR RYŠIO ĮRANGA
Multimedijos įranga Dacia Plug&Radio: radijas, CD, MP3 grotuvas, jungtys Bluetooth®, USB ir garso
įrangos jungtis, prie vairaračio įtaisytas valdymo pultas
2 garsiakalbiai priekyje + 2 garsiakalbiai užpakalinėje dalyje

dvispalvis (juodos ir
kėbulo spalvos)
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Automobilio kaina su papildoma įranga : 12 277 Eur su pvm
Naujiems Dacia automobiliams yra suteikiama 3+2 metų arba 100 000 km garantija, priklausomai kas greičiau
sukanka ir 6 metų garantija kėbulo korozijai.
Sergejus Višniakovas
Tel: 8 (5) 274-7090
Mob: +370-685-30070

