
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIKLIS STEPWAY CELEBRATION 

TCe 90 AG 12 273 

 

VARIKLIAI TCe 90 AG  

Pavarų dėžė 5-ių pavarų mechaninė 

Degalų tipas Benzinas 

Variklio tūris (cm3) 898 

Cilindrų / vožtuvų skaičius 3/12 

Galia kW (AG)/ aps/min 66(90)/5000 

Sukimo momentas Nm aps./min 140/2250 

Pagreitis (s) 11,1 

Didžiausias greitis 175/168* 

Kuro sąnaudos dydis pagal WLTP  

Kuro sąnaudos vidutinės l/100 km 5,9-6,6 

Vidutinės CO2 išlakos g/100km 133-150 

Vidutinės CO2 išlakos g/100km NEDC 121 

Kuro bako dydis l 50 

 

  

DACIA SANDERO 

 

 



 

SAUGUMAS Kodas CELEBRATION 

6 saugos oro pagalvės  ● 

ESC elektroninė stabilumo kontrolė su HSA pajudėjimo į įkalnę pagalbos sistema  ● 

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su avarinio stabdymo pagalbos sistema (EBA)  ● 

Pirotechniniai saugos diržų įtempėjai  ● 

Neužsegtų saugos diržų perspėjimo sistema (vairuotojo ir priekinio keleivio)  ● 

ISOFIX tvirtinimo sistema šoninėse galinėse sėdynėse  ● 

Padangų slėgio kontrolės sistema  ● 

LED dienos žibintai  ● 

16“ Atsarginis ratas RSGALT 89 

PATOGUMAS   

Nuotolinis centrinis užraktas  ● 

Greičio palaikymo sistema RV ● 

Vairo stiprintuvas  ● 

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė  ● 

Reguliuojamo aukščio vairaratis  ● 

Oda trauktas vairaratis ir pavarų perjungimo svirtis  (tik su RV) VLCUIR ● 

Elektra valdomi priekiniai langai  ● 

Elektra valdomi užpakaliniai langai SZBTEL ● 

Elektra valdomi, šildomi kėbulo spalvos užpakalinio vaizdo veidrodėliai  ● 

Šildomas užpakalinis stiklas su valytuvu  ● 

Automatinė klimato kontrolės sistema CA02 ● 

Užpakaliniai atstumo jutikliai ITPK1 ● 

Užpakaliniai atstumo jutikliai su užpakalinio vaizdo kamera (tik su PKU400) ITPK3 184 

VIDAUS DIZAINAS   

Bagažinės apšvietimas  ● 

Bagažinės uždangalas  ● 

60/40 santykiu nulenkiamas užpakalinės sėdynės atlošas  ● 

Juodos spalvos medžiaginiai apmušalai su mėlynomis ir pilkomis detalėmis ir STEPWAY žymėjimu DRAP63 ● 

Porankis tarp priekinių sėdynių ACCAV ● 

Mėlynos spalvos detalės priekiniame skydelyje  ● 

Chromuotos vidinės durų atidarymo rankenėlė  ● 

IŠORĖS DIZAINAS   

Priekiniai priešrūkiniai žibintai PROJAB ● 

Blizgios juodos spalvos išorės durų atidarymo rankenėlės  ● 

Išorės veidrodėliai blizgios juodos spalvos  ● 

16“ plieniniai  ratlankiai CELEBRATION dizaino RDIF55 ● 

Satino metalo spalvos stogo kreipiančiosios  ● 

Satino pilkos spalvos priekinio ir užpakalinio bamperio apdailos   ● 

Chromuotos priekinių priešrūkinių žibintų apdailos  ● 

40 mm paaukštinta prošvaisa  ● 

MULTIMEDIJA   

Radijo grotuvas su Bluetooth ir USB jungtimis  ● 

Media NAV Evolution multimedijos sistema su 7“ liečiamu ekranu, radija, USB ir Bluetooth jungtimis. Apple Carplay® ir Android  

Auto® jungiamumas. Standartinis Rytų Europos žemėlapis 
PKU400 ● 

ĮRANGOS PAKETAI   

Įrangos paketas Comfort: reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė, priekiniai saugos diržai ir vairaračio aukštis PKREHA ● 

SPALVOS   

Metalizuoti dažai: Blue Iron RQH 495 

 
Automobilio kaina su papildoma įranga: 13 041 Eur su pvm  
 
Naujiems Dacia automobiliams yra suteikiama 3+2 metų arba 100 000 km garantija ir 6 metų garantija kėbulo korozijai.  
 

Sergejus Višniakovas  

Automobilių pardavimo vadybininkas  

Tel. +370 685 30070 

El. paštas: sergejus@lautra.lt 

mailto:sergejus@lautra.lt

