
NOUL SANDERO STEPWAY

Versiune Motorizari Cod sistem Combustibil Pret tarif Euro fara TVA Pret tarif Euro cu TVA

ESSENTIAL
TCe 90 SST M6 6U S benzina Euro 6 10 126 12 050

ECO-G 100 SST MT 6UGS benzina-GPL Euro 6 10 378 12 350
TCe 90 CVT SST M6V6U S benzina Euro 6 11 050 13 150

COMFORT
TCe 90 SMF M6 6U S benzina Euro 6 10 882 12 950

ECO-G 100 SMF MT 6UGS benzina-GPL Euro 6 11 134 13 250
TCe 90 CVT SMF M6V6U S benzina Euro 6 11 807 14 050

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 48,73  € fara TVA, sau 58 € cu TVA. 

Pre urilor afisate li se adauga un set de covorase de cauciuc in valoare de 44,03 € TVA inclus.ț

Toate preturile sunt exprimate in €.

Conditii de garantie:
 - garantie constructor 3 ani sau 100.000 km

Actualizat la data: 15.12.2020

Norma de 
poluare







NOUL SANDERO STEPWAY

DIMENSIUNI

VOLUM PORTBAGAJ
Volum portbagaj (dm³, conform norma ISO 3832) 328
Volum de incarcare maxim, bancheta spate rabatata (dm³, conform norma ISO 3832) 1108
PLAN DIMENSIUNI (mm)
Ampatament 2604
Lungime 4099
Consolă față 830
Consolă spate 666
Ecartament față 1520
Ecartament spate 1509
Garda la sol (la gol/ sarcina maxima) 201/174
Inaltime fara/cu bare de acoperis longitudinale 1535/ 1587
Inaltime acces portbagaj 777
Inaltime deschidere portbagaj 612
Inaltime cu haionul deschis 2019
Inaltime sub tableta portbagaj 559
Latime interioara la nivelul umerilor - fata 1395
Latime interioara la nivelul umerilor - spate 1368
Raza genunchi pe randul din spate 186
Latime vehicul fara/cu oglinzi laterale 1848/2007
Latime interioara intre pasajele rotilor 1026
Inaltime interioara fata 898
Inaltime interioara spate 878
Latime interioara la nivelul coatelor - fata 1410
Latime interioara la nivelul coatelor - spate 1406
Lungime de incarcare pana la spatarul banchetei spate 815



https://www.dacia.ro/descopera-dacia/noi-reglementari.html


#Confidential C

° depanare la locul evenimentului; ° decontare costuri pentru continuarea călătoriei;
° tractare; ° decontare costuri pentru întoarcere la domiciliu;
° transport pasageri; ° decontare costuri recuperare vehicul depanat;
° cazare; ° decontare costuri pentru repatriere vehicul;
° vehicul pentru înlocuire temporară; ° cheltuieli de legătură; 
° asistenţă accident şi incidente pneuri, chei, carburant; ° acoperire teritorială: România şi ţări din Europa*; 

In funcţie de vârsta şi de tipul vehiculului: 

140 lei 350 lei

Pentru vehicule cu vârsta cuprinsă între 0 şi 10 ani.
Contractul cu durata de 3 ani este disponibil exclusiv la achiziţionarea vehiculului nou.

Este un contract de prestări servicii ce îți oferă posibilitatea de a prelungi avantajele garanției comerciale de trei ani, pentru
unul sau doi ani suplimentari, în limita a maxim 200.000 de kilometri.

Începe după expirarea termenului de 36 luni calculat de la data facturii autovehiculului nou emise de Producător către primul
său proprietar.

Se acoperă cheltuielile de reparaţie sau de înlocuire a pieselor la care se constată defecte de material, de montaj sau de fa-
bricaţie recunoscute de Producător.

Durata contract  (luni) 12 24
Rulaj maxim contract (km) 100,000 120,000 150,000 200,000 100,000 120,000 150,000 200,000

Preţ client (€ TVA inclus) 115 € 130 € 204 € 373 € 183 € 208 € 258 € 417 €

Pentru primul client: la momentul achiziţiei vehiculului nou sau până la împlinirea vârstei de un an a vehiculului. 
Produs disponibil prin orice Agent Autorizat Dacia sau prin intermediul serviciului Vocea Clientului Dacia la:

Serviciile și prețurile prezentate în acest document sunt supuse evoluției, condițiilor și limitărilor Contractului de prestări 
servicii Assistance Revolving şi Dacia Extenso. Informaţii suplimentare, eligibilitate, termeni şi condiţii găsiţi la Agenţii 
autorizaţi sau pe website-ul mărcii.
Actualizat la data: 15.12.2020

LOGAN STEPWAY- SELECŢIE SERVICII

ASISTENŢĂ RUTIERĂ ASSISTANCE REVOLVINGSoluţii de mobilitate în caz de pană imobilizantă a vehiculului :

* Lista ţărilor din Europa este disponibilă la  https://asistenta.dacia.ro/

VARIANTE ASSISTANCE REVOLVING

Gold Europe 
Turisme 

1 an

Gold Europe 
Turisme

3 ani

DISPONIBILITATE ASSISTANCE REVOLVING

Vânzare la Agenţii Assistance Revolving sau online la https://asistenta.dacia.ro/

EXTENSIE DE GARANŢIE DACIA EXTENSO

VARIANTE DACIA EXTENSO

MODALITATE ACHIZIŢIONARE DACIA EXTENSO

telefon: +40(248)500000
adresa de e-mail: vocea.clientului@daciagroup.com
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