
 

 

 

 

 

 

 

 

VARIKLIS  COMFORT  

TCe 100 AG LPG  12 769 

 

 
VARIKLIAI TCe 100 AG LPG 

Pavarų dėžė 6-ių pavarų mechaninė 

Degalų tipas Benzinas/dujos 

Variklio tūris (cm3) 999 

Cilindrų / vožtuvų skaičius 3/12 

Galia kW (AG)/ aps/min 74(100)/5000 

Sukimo momentas Nm aps./min 170/2000 

Pagreitis (s) 11,6-11,9* 

Didžiausias greitis 177*-183 

Kuro sąnaudos vidutinės l/100 km (WLTP) n.d. 

Vidutinės CO2 išlakos g/100km (WLTP) n.d. 

Kuro bako dydis l  50 

Bagažinės talpa (dm3, VDA) 310 

  

DACIA SANDERO Comfort 



 

SAUGUMAS Kodas COMFORT 

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)  ● 

Aktyvi stabdymo sistema 30-140 km/h greičio ribose  ● 

Priekinio susidūrimo informavimo sistema  ● 

eCall  ● 

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

ISOFIX tvirtinimo sistema šoninėse galinėse sėdynėse  ● 

Padangų slėgio kontrolės sistema  ● 

LED dienos žibintai  ● 

LED artimųjų šviesų žibintai LEDH2 ● 

Padangų remonto rinkinys  ● 

Šviesos ir lietaus jutiklis ALEVA ● 

Priekiniai priešrūkiniai žibintai HALOGM ● 

PATOGUMAS   

Šildomi ir elektra valdomi šoniniai veidrodėliai  ● 

Elektra valdomi priekiniai langai  ● 

Rankiniu būdu valdomi užpakaliniai langai  ● 

Elektra valdomi galiniai stiklai SZBTEL 83 

Vairo stiprintuvas  ● 

Nuotolinis centrinis užraktas  ● 

Greičio palaikymo ir ribojimo sistema  ● 

Dalimis sulankstoma galinė sėdynė  ● 

Oro kondicionierius  ● 

Šildomas užpakalinis stiklas su valytuvu  ● 

12V ir USB jungtys priekyje  ● 

Papildomas 12V lizdas gale  ● 

4 kryptimis reguliuojamas vairaratis  ● 

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė  ● 

Užpakaliniai atstumo jutikliai ITPK1 165 

IŠORĖ   

Priekinis ir galinis bamperiai kėbulo spalvos  ● 

Kėbulo spalvos išorinės durų rankenėlės  ● 

Kėbulo spalvos veidrodėlių korpusai  ● 

MULTIMEDIJA   

Multimedijos sistema su  8“ liečiamu ekranu, DAB radijas, Apple Carplay ir Android Auto suderinamumu, Bluetooth, 4 

garsiakalbiai, nuimamas telefono laikiklis 
 ● 

LCD prietaisų skydelis (negalima su LPG varikliu) MET00 ● 

INTERJERAS   

Dirbtine oda trauktas vairaratis  ● 

Juodos spalvos medžiaginiai apmušalai su geometrinių raštų dizaino elementais šonuose  DRAP03 ● 

Tamsinti užpakaliniai langai VT ● 

ĮRANGOS PAKETAI   

Multimedia NAV paketas (Multimedijos sistema su  8“ liečiamu ekranu, baziniai navigacijos žemėlapiai, DAB radijas, Apple 

Carplay ir Android Auto suderinamumu per WiFi, Bluetooth, 4 garsiakalbiai, nuimamas telefono laikiklis. 
PCV98 216 

RATLANKIAI   

15“ stilizuoti ratlankiai, SORANE dizainas RDIF04 ● 

SPALVOS   

Metalizuoti dažai: Blue Iron RQH 470 

 

Automobilio kaina su papildoma įranga: 13 703 Eur su pvm  

Dacia automobiliams yra suteikiama 3+2 metų arba 100 000 km garantija ir 6 metų garantija kėbulo korozijai. 

 

Automobilių pardavimas: 

Sergejus Višniakovas  

Automobilių pardavimo vadybininkas  

Tel. +370 685 30070 

El. paštas: sergejus@lautra.lt 

BĮ UAB LAUTRA MOTORS J. Kubiliaus g. 23, LT-09108, Vilnius www.lautra.lt Tel. +370 5 2747 050  Įmonės kodas 110607882, PVM kodas LT106078811, AB  “SEB 

bankas” a/s LT 037044060001307507 

 

mailto:sergejus@lautra.lt
http://www.lautra.lt/


 

Šis pasiūlymas yra komercinės informacijos pobūdžio. Visos kainos nurodytos su PVM (21%). Automobilių kiekis ir pasiūlymo galiojimo laikas yra r ibotas. Anksčiau skelbtuose 

kainoraščiuose nurodytos kainos nebegalioja.  Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO2 kiekis gali skirtis nuo išmatuotųjų. Automobilio degalų sąnaudos ir CO2 kiekis priklauso nuo 

vairavimo įpročių ir daugelio veiksnių, pavyzdžiui, nuo kelio sąlygų, eismo intensyvumo, automobilio būklės, automobilyje sumontuotos įrangos, vežamų krovinių, keleivių skaičiaus 

ir pan. Dėjome visas pastangas, kad šiame kainoraštyje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu 

keisti aprašomų automobilių duomenis, įrangą ir priedus. RENAULT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai 

nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos (standartinės ar pasirenkamos) gali nebūti. Dėl naujausios informacijos prašome kreiptis  į įgaliotuosius atstovus. 

 


