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ציוד עיקרי

אבזור נוחות ותפעול
מזגן אוויר מקורי	 
4 חלונות חשמל	 
מראות צד מתכווננות חשמלית	 
 	*CD, BLUETOOTH®, MP3 מערכת שמע
בקרת שיוט עם מגביל מהירות	 
ריפוד בד בצבע שחור	 
נעילה מרכזית	 
הגה מצופה עור	 
הגה מתכוונן לגובה	 
משענת יד לנהג	 

אבזור חיצוני
חישוקי פלדה "15	 
פנסי ערפל קדמיים	 
 	LED תאורת יום

אבזור בטיחותי
4 כריות אויר	 
ניטור מרחק מלפנים	 
בקרת סטיה מנתיב	 
זיהוי רכב דו גלגלי	 
זיהוי הולכי רגל	 
מערכת למניעת נעילה וחלוקת עומס גלגלים 	 

ABS, EBD - בבלימה
 	ESP - מערכת בקרת יציבות
 	TPMS - חיישני ניטור לחץ אוויר בצמיגים
עוגני ISOFIX במושבים אחוריים	 
גלגל חילופי בגודל מלא	 

Lauréate רמת אבזור

 BLUETOOTH®-תאימות מכשיר הסלולר לתוכנת ה*
 אינה תקפה לכל המכשירים המשווקים בישראל 

ואין היצרן מחוייב לכך.

              התמונות להמחשה בלבד
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אביזרים
1. תא אחסון

תיבת נשיאה על הגג המעניקה מרחב אחסון 
נוסף של 400 ליטר, מותקנת על מוטות הגגון 

הרוחביים, כולל נעילה.

2. מוטות גגון רוחביים
 סט מוטות פלדה רוחביים המותקנים על 

 גג הרכב לנשיאת ציוד והובלת מטען 
באופן בטיחותי.

3. שטיחוני גומי
שטיחונים בעלי רמת עמידות גבוהה ותחזוקה 
קלה. משתלבים באופן מושלם בחלל הפנימי 

של רכבך ומעניקים לך רמה גבוהה של איכות.

4.  מגיני בוץ
מגני בוץ קדמיים ואחוריים מגנים באופן יעיל 

על מרכב הרכב מפני נזקי בוץ וחצץ.

5. מגיני דלתות
הגן על הסנדרו שלך מפני פגיעות ושריטות 

יומיומיות באמצעות פסי הגנה צדדיים.

6. מדרך סף דלת תא מטען מושחר
מעניק לסנדרו שלך הגנה מפני פגיעות 

 ושריטות לחלק האוחרי של הרכב
עשוי מפלסטיק שחור מובלט דקורטיבי.
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מפרט טכני
סופר מיני מרווחתסוג מרכב

TCe 90 Easy-Rמנוע
H4BB4דגם מנוע

טורי, 3 )12(תצורה, מספר בוכנות )מספר שסתומים(
898נפח )סמ"ק(

72.2X73.1קדח x מהלך )מ"מ(
90/5,000הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

15.3/2,250מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(
הזרקה רב נקודתית, טורבואספקת דלק

בנזיןסוג דלק
יורו 6תקן זיהום אוויר אירופאי

תיבת הילוכים
רובוטית - 5 הילוכיםסוג התיבה

קדמיתהנעה

ביצועים
5.7עירונית )ליטר ל-100 ק"מ(צריכת דלק*

4.5בינעירונית )ליטר ל-100 ק"מ(
4.9משולבת )ליטר ל-100 ק"מ(

175מהירות מירבית )קמ"ש(
11.0תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

מערכת היגוי
הגה כוח בעל תגבור חשמלי משתנהסוג 

10.68קוטר סיבוב בין מדרכות )מ'(

מתלים
מוט פסאודו מקפרסון עם זרוע משולשתמתלים קדמיים
סרן גמיש עם הטיה מתוכנתת וקפיצים ספירלייםמתלים אחוריים

בלמים
דיסק מאווררבלמים קדמיים
תוףבלמים אחוריים

ABS, ESP, EBA, EBDמערכות בטיחות

צמיגים
R15 185/65מידת צמיגים

משקלים
1,055משקל עצמי )ק"ג(
1,515משקל כללי )ק"ג(

460משקל העמסה מירבי )ק"ג(
810עומס מירבי בסרן הקדמי )ק"ג(
800עומס מירבי בסרן האחורי )ק"ג(

525משקל מירבי של גרור ללא בלמים )ק"ג(
1,090משקל מירבי של גרור עם בלמים )ק"ג(

50 נפח מיכל דלק )ליטר(

*נתונים רשמיים של צריכת דלק ופליטת מזהמים בהתאם לתקנים המחייבים עפ"י הצהרת היצרן נתוני צריכת הדלק הם עפ"י תוצאות מבחן מעבדה.
צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה משמעותית הואיל והיא מושפעת מאופי הנהיגה, השימוש ברכב, תנאי הדרך וגורמים נוספים.

צבעים

לבן קרח )369(

)D69( כסף מטאלי)KNA( אפור מטאלי

)B76( אדום מטאלי

שחור פנינה מטאלי )676(

)RPR( כחול מטאלי

צבעים מטאליים

תוספת בגין צבע מטאלי ₪1,200

התמונות להמחשה בלבד
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מידות
מידות )מ״מ(

A2,589מרווח סרנים
B4,057אורך כללי
C827שלוחה קדמית
D653שלוחה אחורית
E1,496מפתח גלגלים קדמי
F1,486מפתח גלגלים אחורי

L2/L11,994/ 1,733רוחב כללי עם / ללא מראות חיצוניות
H11,523גובה כללי
H2622גובה מפתח תא מטען
H32,003גובה כללי עם דלת תא מטען פתוחה
H4469גובה מתחת לכיסוי תא מטען

G132מרווח גחון עם 5 נוסעים
J11,387מרווח כתפיים - מושבים קדמיים
J21,393מרווח כתפיים - מושבים אחוריים
K144מרווח ברכיים - מושבים אחוריים

L31,005רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים
M1900מרווח ראש )ת14( מושבים קדמיים
M2)14881מרווח ראש )ת
O11,415מרווח מרפקים - מושבים קדמיים
O21,432מרווח מרפקים - מושבים אחוריים
Y1756אורך להעמסה עד למושבים אחוריים

נפח אזור העמסה )ליטר(
320נפח תא מטען

1,200נפח תא מטען מקסימלי עם מושבים אחוריים מקופלים

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

מקרא:       מערכת מותקנת בדגם הרכב       מערכת אופציונלית להתקנה       מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

4  כריות אוויר
     בקרת סטייה מהנתיב
     ניטור מרחק מלפנים

     זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל 
מצלמות רוורס

מערכת זיהוי רכב דו גלגלי

חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים

בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

דרגה 4.97משולב4.5בינעירוני5.7עירוני 0.9 ל׳ טורבו בנזין EASY-R אוט׳

דרגה 5.611משולב5.2בינעירוני6.4עירוני0.9 טורבו בנזין אוט' 90 כ" ס LAUREATE FL WLR אוט׳

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום
מירבי

זיהום
מזערי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Regulation (EC( 715/2007 ,80/1268/EEC ,נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה*
**המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009.

רמת
בטיחות נמוכה

רמת
0בטיחות גבוהה 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
0 0.9 ל׳ טורבו בנזין EASY-R אוט׳

0.90 טורבו בנזין אוט' 90 כ" ס LAUREATE FL WLR אוט׳89
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עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות 
עפ"י התקנים האירופאיים המחייבים, נתונים אלה מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של 
הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס 
לכלי רכב אחרים. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת 
את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות 
להמחשה בלבד. מסיבות הקשורות בדפוס, ייתכן שצבעים מסוימים במסמך זה יהיו שונים 
מצבעי המרכב או צבעי הריפוד בפועל. כל הזכויות שמורות. אסור להפיק מסמך זה או 
חלקים ממנו בשום תצורה ובשום אמצעי ללא אישור מראש ובכתב מחברת דאצ'יה. ט.ל.ח.
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Dacia Sandero Stepway





The New Dacia Sandero Stepway
...ĦđēđĜđ ĦđĕĚĜĕď ,ĕĜĤďđĚ čđĢĕĞ

!ĐēĕĔčĚđ ĐģĘē ĦĕČĤĜ ĖĤďĐ





.ĐĘēĦĐĐĚ Ĥčė ĐĘĥ ĕĠđČĐ ĦČ ĐČĤĚ ĐĥďēĐ STEPWAY đĤďĜĝ Đĕ'ĢČď
 ĦĚĦđēĐ čđĘĕĥč ĦĕĤđēČđ ĦĕĚďģ ĐĤđČĦđ ęđĤė ĕĝĠč ĥĎďđĚĐ ĕĜĤďđĚ čđĢĕĞč ĥďē ĘĕĤĎ 
 ,ĐĘĥ ĕĜģĦĠĤĐĐ ěđĜĎĝĐ ĦČ ģĒēĚ CROSSOVER-Đ ĐČĤĚ ,čđĢĕĞ Ęĥ ęĕēĜđĚč .Đĕ'ĢČď Ęĥ 

!ěĕĞĘ ĦĕČĤĜđ ĦĔĘđč ĐČĢđĦĐđ

ĦČ ĦđĥĞĘ đĒĞĦ
crossover-Ę ĤčĞĚĐ





 .ĦđĕĥđĚĕĥ ĦđĕĎđĘđĜėĔ Ęĥ ĤĦđĕ čēĤ ěđđĎĚ ğČ ĐĞĕĢĚ ĐĥďēĐ STEPWAY đĤďĜĝ Đĕ'ĢČď ,ĐĘĥ čđĢĕĞĘ ğĝđĜč
ęĕĕĘĚĥē ĦđĜđĘē ,ěđĤďĚč ĐĞĕĝĜ ĦĘēĦĐĘ ĤĒĞ ĦėĤĞĚ ,*ĦĕĤđēČ ĐĚĘĢĚ ,MEDIA NAV ĐĕďĚĕĔĘđĚĐ ĦėĤĞĚ

 ...ĦđĤĕĐĚ ĘĕčĎĚ ęĞ Ĕđĕĥ ĦĤģč ĦėĤĞĚđ ĎĐĜĘ ĦēČ ĐĢĕēĘč ĐĘĞĠĐ ęĞ 
.ĞĕĎĐĘ ĐĢĤĦĥ ęđģĚ ĘėĘ ĖĦđČ ēģĕĦĥ ĐĞĥč čĔĕĐ ĖĕĘĞ ĤđĚĥĦ ĐĥďēĐ STEPWAY đĤďĜĝ Đĕ'ĢČď

ęđĘĥĦ ĦĠĝđĦč ĕĘĜđĕĢĠđČ*

ĦđĕĎđĘđĜėĔ
ĤĦđĕ ęĕĘģ ęĕĕēĐ ĦČ ĦđĥđĞĥ





 .ĦĚĘĥđĚ ĦđēđĜ ĐĞĕĢĚ ĐĥďēĐ STEPWAY đĤďĜĝ Đĕ'ĢČď ,Đčĕĥĕ ĦđĚđģĚ 5 ęĞ ĦĕĜđėĚė 
 :ĕĚĕĜĠĐ čđĢĕĞčĥ ęĕĜĔģĐ ęĕĔĤĠĐĚ ďēČ ĘėĚ ęĥĤĦĐĘ ĖĦđČ ěĕĚĒĚ ĐĘĥ ēđđĤĚĐ ęĕĞĝđĜĐ ČĦ 

 .ĤđēČĚ 12V Ğģĥđ ęĕĚėē ěđĝēČ ĕČĦ ,ĥďē čđĢĕĞč ďđĠĕĤ ,ęđĤė ĕĤđĚĕĎ 
  !ĥĎĤđĚ ĐĕĐĕ ĐĒđ ...Ħĕčč đĚė ĥĚĚ ĥĕĎĤĦ ĐĦČ

ēđĜ Ėė Ęė
ĐĦĕČ ččđĦĝĐĘ



 ĦđĕčĕĝČĠđ ĦđĕčĕĔģČ ĦđēĕĔč ĦđėĤĞĚč ĦďĕđĢĚ STEPWAY đĤďĜĝ Đĕ'ĢČď ,đĜĘĥ ĐĜđĥČĤĐ ĦđĠĕďĞč ČĕĐ ęėĘĥ ĦđēĕĔčĐĥ ĘĘĎč 
 ęĎ đĚė ,(EBA) ęđĤĕē ĦĚĕĘčĘ Ğđĕĝ ĦėĤĞĚč ĦčĘđĥĚĐ ABS-Đ ĦėĤĞĚ .ęĕēđĔč ęĕĞĝđĜĐ Ęėĥ ĦČďđđĚ ĐĘĥ ĐģĒēĐ ĐďĘĥĐ .ĦđĤĥĠĦĚ ĕĦĘč

 .ĥĕčėĐ ĘĞ čėĤĐ ĦđčĕĢĕ ĦČ ĦđĤĕčĎĚđ ĦĕčĕĔģĠČ ĐĚĕĘč ďēĕ ĦđēĕĔčĚ ,(ASR) ĐģĘēĐ ĦĞĕĜĚĘ ĐĒĕēČ ĦĤģč ĦėĤĞĚđ (ESC) ĦđčĕĢĕ ĦĤģč ĦėĤĞĚ
 ěđĤďĚč ĐĞĕĝĜ ĦĘēĦĐĘ ĤĒĞ ĦėĤĞĚĘ ğĝđĜč ,ęĕĕĤđēČĐ ęĕčĥđĚč ęĕďĘĕ ČĝĕėĘ ISOFIX ĕĜĎđĞ ,ĦđĕďĕĢđ ĦđĕĚďģ ĤĕđđČ ĦđĕĤė ęĞ ęĎ ĐĞĕĎĚ ĦĕĜđėĚĐ

 !ĦđĎČď ČĘĘ ĖĤďĘ ĦČĢĘ Ęđėĕ ĐĦČ ,ĐĘČĐ ĦđĕĦđēĕĔčĐ ĦđĠĝđĦĐ Ęė ęĞ ...ęĕĕĤđēČ ĐĕĕĜē ĕĜĥĕĕēđ

ĐēđĔč
ěĦĕČ ĞĘĝė



ęĕĕĤđēČĐ ęĕčĥđĚč ISOFIX ĕĜĎđĞ ,ĦđĕďĕĢđ ĦđĕĚďģ ĤĕđđČ ĦđĕĤė ,ĦģĒđēĚ ĐďĘĥ :ĦđēĕĔč.ěđĤďĚč ĐēđĔčđ ĐģĘē ĐĞĕĝĜč ĘĕēĦĐĘ ĦĤĒđĞ đĒ ĦėĤĞĚ :ěđĤďĚč ĐĞĕĝĜ ĦĘēĦĐĘ ĤĒĞ ĦėĤĞĚ



ĤđĒčČ

ĕĜđĢĕē čđĢĕĞ
 Flexwheels Dark Metal 16ī ĕģđĥĕē

čėĤĐ ĞčĢč ĕĤđēČđ ĕĚďģ ěĎĚ
Dark Metal ĞčĢč ďĢ ĦđČĤĚ

ĘĠĤĞĐ ĕĝĜĠĘ ĕĥĚ ĤđĚĕĎč ĦđĤĎĝĚ
 ęĕĤđēĥ ďĢ ĕĠĝ

 ĦđĤđēĥđ ĦđčēĤ ęĕĘĎĘĎ ĦđĦĥģ
 Dark Metal ĤđĚĕĎč - ĎĎ ĦđĘĕĝĚ

ĕĥĚ ęđĤė ĤđĚĕĎč ĤđēČĚđ ęĕĜĠĘĚ - ĐĜĎĐ ĦđēđĘ
ĦĕĚďģĐ ĦĘďĐ ĘĞ Stepway đĎđĘ

(ĘĕĤĎ) ĦĕĚďģĐ Đėčĥč ęđĤė ĤđĔĕĞ
ĘģĕĜ ĐĠđĢĚ ĒđĒĎČ ĐĢģ

ĕĚĕĜĠ čđĢĕĞ
ĕĔĔĜĕĝ ĤđĞ ĐĠđĢĚ ęĕĤđĥĕē 4 ĐĎĐ

ĤđĤđđČĐ ĕēĦĠĘ ęđĤė ĦđĠđĢĚ ĦđĤĎĝĚ
ęĕĜđĞĥĘ ęđĤė ĦđĠđĢĚ ĦđĤĎĝĚ

ĐĎĐĐ ĘĎĘĎčĥ đĎđĘĘ ęđĤė ĐĠđĢĚ ĦĤĎĝĚ
Carbon ĤđĚĕĎč ĦĕĒėĤĚ ĐĘđĝĜđģ

ĦĕĒėĤĚĐ ĐĘđĝĜđģĘ Carbon ĤđĚĕĎč ĦĤĎĝĚ
ęĕčĢđĞĚ ęĕĤđĠČ ęĕĝĠ ęĞ Ĥđēĥ ďč ďđĠĕĤ

ęđĚĕēĐ Ęĥ ďđģĕĠĐ ēđĘč ęđĤė ĕĢđčĕĥ
Carbon ĤđĚĕĎč ĦđĕĚďģ ĦđĦĘď Ħđĕďĕ

ĦđēĕĔč
ěđĎĕĞ ĦđďđģĜ ĥđĘĥ ĦđĘĞč ĦđĕĤđēČ ĦđēĕĔč ĦđĤđĎē ĥđĘĥ

(EBA) ęđĤĕē ĦĚĕĘčĘ ĤĒĞ ĦėĤĞĚđ )ABS) ęĕĘĎĘĎ ĦĘĕĞĜ ĦĞĕĜĚĘ ĦėĤĞĚ
ĦđĕĤđēČĐ ĦđĦĘďč ęĕďĘĕ ĦĜĎĐĘ ěđēĔĕč ĕĘĞđĜ

ĐēđĦĠ ĦĘďĘ ĦĕĦđĒē ĐČĤĦĐ

ĎĐĜĘ ĤĕđđČ ĦĕĤė
ģđĦĕĜ ěđĜĎĜĚ ęĞ ĞĝđĜĘ ĤĕđđČ ĦĕĤė

ęĕĜĠĘĚ ĦđĕďĕĢ ĤĕđđČ ĦđĕĤė
(ĐĒĕēČ ĦĤģč) ASR ĦėĤĞĚ ęĞ (ĦĕĜđĤĔģĘČ ĦđčĕĢĕ ĦĤģč) ESC ĦėĤĞĚ

ĐčđĎĘ ĦđĜĜđđėĦĚ ĦđĕĚďģ ĥČĤ ĦđĜĞĥĚ
ĕĘĕĞ ĐĚĕĘč ĝĜĠ

ęĕďĘĕĘ ĦđēĕĔč ĕčĥđĚĘ ISOFIX ěđĎĕĞ ĦđďđģĜ 
ĤđēČĚ ęĕĕĜđĢĕģĐ ĐčĕĥĕĐ ĦđĚđģĚ ĕĜĥč

ęĕĕĚďģĐ ęĕčĥđĚč ĦđēĕĔčĐ ĦĤđĎē ĦĤĕĎēĘ ĦĕĘđģđ ĦĕĦđĒē ĐČĤĦĐ
ĕčĤĒĤ ĘĎĘĎ

ěđēĔč
 ĞđĜĚ ĦčĥĚ

ĐĢĕĤĠ ĦĞĕĜĚĘ ĦđĦĘďĐ Ęĥ ĦĕĔĚđĔđČ ĐĘĕĞĜĘ ĦėĤĞĚ
ģđēĤ ĔĘĥ ĦđĞĢĚČč ĦĕĒėĤĚ ĐĘĕĞĜ

ĐĤģčđ ĐĎĕĐĜ ďđĕĢ
ęĕėđĘĕĐ ĦĠĘēĐ ĕđđĕē

ĦđĤđČ ĕđčĕėĘ ĦĕĘđģđ ĦĕĦđĒē ĐČĤĦĐ
ēđė ĐĎĐ

ď"Ęĝ ďĚ
 ECO čĢĚ

 ēđđĔ čđĥĕē ,ģĘď ĦėĕĤĢ čđĥĕē ,ĝĠČĦĚ ģēĤĚ ďĚ :ĘĘđėĐ ĖĤď čĥēĚ
čđĤģĐ ĦđĤĕĥĐ ďĞđĚĘ ĐČĤĦĐ ,ĦĞĢđĚĚ ĦđĤĕĐĚ ,ģđĘďĦ ďĞ ĐĞĕĝĜ 

ĦĕĜđĢĕē 'ĠĚĔ ĦĎđĢĦđ
ĦđĤĕĐĚ ĘĕčĎĚđ Ĕđĕĥ ĦĤģč

ģĘďĐ ĦėĕĤĢč ěđėĝĕēĘ Start & Stop ĦėĤĞĚ
ĦĕĜđĢĕē ĐĤđČĦđ ĦđČĤ

)DAYTIME RUNNING LIGHTS) LED ęđĕ ĦĤđČĦ
ĦđĕđĤĕĐĚ 3 ĕĘĞč ĦĕĚďģ ĐĥĚĥ ĕčĎĚ

ęĚđēĚ ĕĤđēČ ěđĘē
ĕĤđēČĐ ěđĘēĘ ĒĦĚđ čĎĚ

ęđĤė ĦđĤĎĝĚ ęĞ ,ďēđČĚ ęĕĕĥČĤ ęĕĝĜĠ ĘđĘėĚ
ęĕĕĚďģ ĘĠĤĞ ĕĝĜĠ

ĦđēđĜ ĕĤĒĕčČ
ĕĤđģĚ ĤĕđđČ ěĎĒĚ
ĎĐĜĘ ďĕ ĦĜĞĥĚ

ĔĘđđ 12 Ğģĥ
 (ĘĢđĠĚ čĥđĚĐ čĎ ģĤ) 60/40 Ęĥ ĘđĢĕĠ ĝēĕč ĘĠģĦĚ ĕĤđēČ čĥđĚ

ěĞĔĚĐ ĤđĒČč ĐĤđČĦ
ęĕĕĘĚĥē ęĕĕĚďģ ĦđĜđĘē
ęĕĕĘĚĥē ęĕĕĤđēČ ĦđĜđĘē
ĕĚďģĐ ĞĝđĜĘ ĐĒĕēČ Ħĕďĕ

ĞĝđĜĐ Ęĥ ĥĚĥĐ Ėėđĝč ĐČĤĚ
ęđĚĕēđ ĕĘĚĥē ěđĜđđĕė ĦđĘĞč ĦđĕĜđĢĕē ĦđČĤĚ

ĐčđĎĘ ěĜđđėĦĚ ĎĐĜ čĥđĚ
ĐčđĎĘ ěĜđđėĦĚ ĐĎĐ ĘĎĘĎ

ęĕĕĚďģĐ ęĕčĥđĚĐ čĎč ĦđĠĚĘ ęĕĝĕė
ĕĚďģĐ ĞĝđĜĘ ĐČĕĤģ ĦĤđČĦ

ĤđēČĚ ęĕĞĝđĜĘ ęĕĘĦĚ ęĞ ĐĒĕēČ Ħđĕďĕ
ĦđĕĤđĥĕģđ ĦĤđĥģĦ

'ġĜĕČ 7 ĘďđĎč ĞĎĚ ĎĢ ęĞ Media Nav ĐĕďĚĕĔĘđĚ ĦėĤĞĚ 
:ĦĘĘđėĐ ĦĕĤčĞĐ ĐĠĥč ČĘĚ ĥĚĦĥĚ ģĥĚĚ ęĞđ

 ¤ ĦđĞđčģ ĦđĜēĦ ęĞ AM/FM đĕďĤ
 ¤ GPS ĔđđĕĜ ĦėĤĞĚ
 ¤AUX-đ USB ĕĞģĥ
 ¤*ďĕĕĜĐ ěđĠĘĔĐĚ ĐģĕĒđĚĘ ĐĜĒČĐđ ĦĕĤđčĕď ĦėĤĞĚĘ Bluetooth ĦđĕĤđĥĕģ

ĦđĕĤđĥĕģđ ĖĤď čĥēĚ ,ĞĚĥ ĦđĕĢģĜđĠ ĘĞ ĐĎĐĐĚ ĐĔĕĘĥ

SANDERO STEPWAY Đĕ'ĢČď Ęĥ LAUREATE ĦĝĤĎč À ęĕĕĤģĕĞ ęĕĜĕĕĠČĚ

 ĐĠģĦ ĐĜĕČ Bluetooth®-Đ ĦĜėđĦĘ ĤĘđĘĝĐ ĤĕĥėĚ ĦđĚĕČĦ*
.ĖėĘ čĕĕđēĚ ěĤĢĕĐ ěĕČđ ĘČĤĥĕč ęĕģđđĥĚĐ ęĕĤĕĥėĚĐ ĘėĘ  



ĤđĒčČ ĦĚĤ
 Lauréate

ĕĤģĕĞ ďđĕĢ

 ¤ĕĤđģĚ ĤĕđđČ ěĎĒĚ 
 ¤ēđė ĐĎĐ
 ¤ĘĚĥē ĦđĜđĘē 4
 ¤ĕĔĔĜĕĝ ĤđĞ ĐĠđĢĚ ĐĎĐ
 ¤ ĦėĚđĦ 'ġĜĕČ 7 Media Nav ĐĕďĚĕĔĘđĚ ĦėĤĞĚ

 ĦĘĘđėĐ MP3, AUX, USB, BLUETOOTH
ĦĕĤđģĚ ĔđđĕĜ ĦėĤĞĚ

 ¤Flexwheels Dark Metal 16ī ĕģđĥĕē
 ¤Dark Metal  ĞčĢč ďĢ ĦđČĤĚ
 ¤Dark Metal ĤđĚĕĎč ĎĎ ĦđĘĕĝĚ
 ¤čėĤĐ ĞčĢč ĕĤđēČđ ĕĚďģ ěĎĚ
 ¤)Daylight Running Lights) À LED ęđĕ ĦĤđČĦ
 ¤ĦđĤĕĐĚ ĘĕčĎĚ ęĞ Ĕđĕĥ ĦĤģč
 ¤ĦĕĘĚĥē ĦđĜĜđđėĦĚđ ĦđĚĚđēĚ ďĢ ĦđČĤĚ
 ¤ĘĠĤĞ ĕĝĜĠ
 ¤ĐčđĎĘ ěĜđđėĦĚ ĐĎĐ ĘĎĘĎ
 ¤ĕčĤĒĤ ĘĎĘĎ
 ¤ĤĕđđČ ĦđĕĤė 4
 ¤ĕĘĕĞ ĐĚĕĘč ĝĜĠ
 ¤ĦđĕĤđēČ ĥČĤ ĦđĜĞĥĚ 3
 ¤)EBD) ĐĚĕĘč ĝĚđĞ ĦģđĘē ęĞ ABS ĦėĤĞĚ
 ¤)EBA) ĤĒĞ ĦĚĕĘčĘ ĦėĤĞĚ
 ¤ ĦĤģč ęĞ (ESC)  ĦĕĜđĤĔģĘČ ĦđčĕĢĕ ĦĤģč

)ASR) ĐĒĕēČ
 ¤ĤĕđđČ ġēĘ ĕĜĥĕĕē



ęĕĞčĢ

čėĤĐ ęĕĜĠ

ĐĐė ęēĠ ĞčĢč Stepway ďč - ďđĠĕĤ Media Nav ĦėĤĞĚ ęĞ ęĕĞĝđĜ ČĦ

Carbon ĤđĚĕĎč ĦđĕĚďģ ĦđĦĘď Ħđĕďĕ60/40 ĝēĕč ĘĢđĠĚ ĕĤđēČ čĥđĚ

(D69) ĕĘČĔĚ ğĝė(676) ĕĘČĔĚ ĐĜĕĜĠ Ĥđēĥ (B76) ĕĘČĔĚ ęđďČ(369) ēĤģ ěčĘ(RPL) ĕĘČĔĚ ĦĘėĦ(RPK) ĕĘČĔĚ Ęđēė (KNA) ĕĘČĔĚ ĤđĠČ



ęĕĤĒĕčČ

đđ ěģĦĐ .1
 ďĚđĞ ,ĦĢĚđČĚ ĐďđčĞĘ ďĞđĕĚĐ ,ĐĒ ěģĦĐ

.ĦđĜĕĚČđ ģĒđē ēĕĔčĐĘ ĕďė ęĕĤĕĚēĚ ęĕĜģĦč

ęĕĕčēđĤ ěđĎĎ ĦđĔđĚ .2
 ĦđĘĕĝĚ ĘĞ ęĕĕčēđĤĐ ěđĎĎĐ ĦđĔđĚ Ęĥ čđĘĕĥ
 ĦĘđėĕĐ ĦČ ĘĕďĎĐĘ ĤĥĠČĚ ĦđĕėĤđČĐ ěđĎĎĐ

.ĕĦđēĕĔč ěĠđČč ěĞĔĚ ĘĕčđĐĘ đĤďĜĝĐ Ęĥ

ġđč ĕĜĕĎĚ .3.
 ĐĤđĢč ęĕĜĎĚ ęĕĕĤđēČĐđ ęĕĕĚďģĐ ġđčĐ ĕĜĕĎĚ

.ġĢēđ ġđč ĕĒĦĜ ĕĜĠĚ čėĤĐ čėĤĚ ĘĞ ĐĘĕĞĕ

ďĕĕĜ ĤĤģĚ .4
 ĦĘĞč ,ĤĔĕĘ 20 Ęĥ ēĠĜč ĦĕĘĚĥē ĦĕĜďĕĢ

 ĦĢĚĐ ĞģĥĘđ ĕĦĕč ĘĚĥē ĞģĥĘ Ĥđčĕē
 ĦĤđĎē ĦđĞĢĚČč čĥđĚĐ ĘČ ĦēĔčđČĚ .čėĤč

.ĐēđĜ ĐČĕĥĜĘ ĐĞđĢĤč ęĎ ĦďĕđĢĚđ ĦđēĕĔčĐ

ĝĤđđĤ ĕĜĥĕĕē .5

ĔđĠĝ ĔđĐ .6

:ĦĘĘđėĐ PREMIUM ĦĘĕčē
ĝĤđđĤ ĦĚĘĢĚ ¤

ĝĤđđĤ ĕĜĥĕĕē ¤
ěďđģ ¤

ĕĔĚđĔđČ ĦđĤđČ ģđĦĕĜ ¤
ĦđĥĚĥ ĕĚĕĤĚ ¤

ęĕĕĚďģ ēđĤ ĕĔĕĝĚ ¤
ĦđĦĘď ĕĜĕĎĚ ¤

.ęđĘĥĦ ĦĠĝđĦč ęĕĤĒĕčČĐ .ďčĘč ĐĥēĚĐĘ ĦđĜđĚĦĐ*

1 2

3 4 5 6



ĕĜďĕ TCe90ĪĔđČ TCe90ĕĜďĕ Dci90

ĞđĜĚ

ĞđĜĚ ęĎďH4BH4BK9K

ĐĞĜĐ2X4 ĦĕĚďģ
ĦđĜėđč ĤĠĝĚ ,ĐĤđĢĦ3 ,ĕĤđĔ3 ,ĕĤđĔ4 ,ĕĤđĔ

(ģ"Ěĝ) ēĠĜ8988981,461
(Ě"Ě) ĖĘĐĚ x ēďģ72.2x73.172.2x73.176x80.5

Đĝĕēď ĝēĕ1:9.51:9.51:15.5
ď"Ęĝč/ĝ"ė ĕčĤĕĚ ģĠĝĐ5,000/905,000/904,000/90
ď"Ęĝ/Ě"Ďģ ĕčĤĕĚ ĔĜĚđĚ2,250/14.32,250/14.31,750/22.4

ģĘď ĦģĠĝČĦĕĦďđģĜ čĤ ĐģĤĒĐĦĕĦďđģĜ čĤ ĐģĤĒĐ ,ĦĠĦđĥĚ ĐĘĕĝĚ ęĞ ĐĤĕĥĕ ĐģĤĒĐ 
ĦĕĦďđģĜ čĤ

ģĘď ĎđĝĦĤĠđĞ ĘđĔĜ ěĕĒĜčĦĤĠđĞ ĘđĔĜ ěĕĒĜčĤĘđĝ
ĕČĠđĤĕČ ĤĕđđČ ęđĐĕĒ ěģĦEURO 6

ęĕėđĘĕĐ ĦčĕĦ
ĎđĝęĕėđĘĕĐ 5 ĕĜďĕęĕėđĘĕĐ 5  Easy RęĕėđĘĕĐ 5 ĕĜďĕ

ęĕėđĘĕĐĐ ĦčĕĦ ĎđĝJH3JS3JR5

ĐďĘĥ

ęĕĕĚďģ ęĕĘĦĚĦĥĘđĥĚ ĞđĤĒ ęĞ ěđĝĤĠģĚ đďđČĝĠ ĔđĚ
ęĕĕĤđēČ ęĕĘĦĚęĕĕĘĤĕĠĝ ęĕĢĕĠģđ ĦĦĜėđĦĚ ĐĕĔĐ ęĞ ĥĕĚĎ ěĤĝ
ęĕĕĚďģ ęĕĚĘčĤĤđđČĚ ģĝĕď
ęĕĕĤđēČ ęĕĚĘčğđĦ

ĕđĎĕĐēđė ĐĎĐ
(ęĕĤĔĚč) ĦđĤĕģ/ĦđėĤďĚ ěĕč čđčĕĝ ĤĔđģ10.5

ĐĚĕĘčĘ Ğđĕĝ ĦđėĤĞĚABS, EBD, EBA, ESC

ęĕĎĕĚĢ ĦďĕĚ205/55R16

ęĕĘģĥĚ

(Ď"ģ) ĕĚĢĞ ĘģĥĚ1,1151,1221,165
(Ď"ģ) ĕĘĘė ĘģĥĚ1,5501,5351,600

(Ď"ģ) ĕčĤĕĚ ĐĝĚĞĐ ĘģĥĚ435413435
(Ď"ģ) ĕĚďģĐ ěĤĝč ĕčĤĕĚ ĝĚđĞ820820880
(Ď"ģ) ĕĤđēČĐ ěĤĝč ĕčĤĕĚ ĝĚđĞ860790860

(Ď"ģ) ęĕĚĘč ČĘĘ ĤđĤĎ Ęĥ ĕčĤĕĚ ĘģĥĚ555560586
(Ď"ģ) ęĕĚĘč ęĞ ĤđĤĎ Ęĥ ĕčĤĕĚ ĘģĥĚ1,0901,0901,090

(ĤĔĕĘ) ģĘď ĘėĕĚ ēĠĜ50

ęĕĞđĢĕč

(Ě"ģ 100-Ę ĤĔĕĘ) ĦĕĜđĤĕĞ ģĘď ĦėĕĤĢ5.85.73.8
(Ě"ģ 100-Ę ĤĔĕĘ) ĦĕĜđĤĕĞĜĕč ģĘď ĦėĕĤĢ4.74.73.8

(Ě"ģ 100-Ę ĤĔĕĘ) ĦčĘđĥĚ ģĘď ĦėĕĤĢ5.1 5.13.8
ĥ"Ěģč ĦĕčĤĕĚ ĦđĤĕĐĚ168168168

ĥ"Ěģ 0-100 ĐĢČĐ11.111.011.7
(Ě"ģĘ ęĤĎ) CO211511498

ĕĜėĔ ĔĤĠĚ

.ěĤĢĕĐ ĦĤĐĢĐ ĕ"ĠĞ ęĕčĕĕēĚĐ ęĕĜģĦĘ ęČĦĐč ęĕĚĐĒĚ ĦĔĕĘĠđ ģĘď ĦėĕĤĢ Ęĥ ęĕĕĚĥĤ ęĕĜđĦĜ*







ĦđďĕĚ
(Ě"Ěč) ęĕĥĤĦč ęĕďĚĚĐ

AęĕĜĤĝ ēđđĤĚ2,589
BĕĘĘė ĖĤđČ4,089
CĦĕĚďģ ĐēđĘĥ846
DĦĕĤđēČ ĐēđĘĥ654
EĕĚďģ ęĕĘĎĘĎ ēĦĠĚ1,489
FĕĤđēČ ęĕĘĎĘĎ ēĦĠĚ1,492
G(ęĕĞĝđĜ 5) ěđēĎ ēđđĤĚ173
HěđĎĎ ĦđĘĕĝĚ ČĘĘ/ęĞ ĕĘĘė ĐčđĎ1,615 / 1,555

H1ěĞĔĚĐ ČĦ ğĝ ĐčđĎ793
H2ěĞĔĚĐ ČĦ ēĦĠ ĐčđĎ622
H3(ĐēđĦĠ ěĞĔĚ ČĦ ĦĘď ęĞ) ĕĘĘė ĐčđĎ2,035
H4ĕĤđēČ ğďĚĘ ďĞ ěĞĔĚĐ ČĦ ĐčđĎ469
J1ęĕĕĚďģ ęĕčĥđĚ - ęĕĕĠĦė ēđđĤĚ1,387
J2ęĕĕĤđēČ ęĕčĥđĚ -  ęĕĕĠĦė ēđđĤĚ1,393
KęĕĕĤđēČ ęĕčĥđĚ -  ęĕĕėĤč ēđđĤĚ144

L1(ďĢ ĦđČĤĚ ęĞ) ĕĘĘė čēđĤ1,761
L2 (ďĢ ĦđČĤĚ ČĘĘ) ĕĘĘė čēđĤ1,994
L3ęĕĘĎĘĎĐ ĦđĦĥģ ěĕč ĕĚĕĜĠ čēđĤ1,005
M1ęĕĕĚďģ ęĕčĥđĚ - ĥČĤ ēđđĤĚ900
M2ęĕĕĤđēČ ęĕčĥđĚ - ĥČĤ ēđđĤĚ881
O1ęĕĕĚďģ ęĕčĥđĚ - ęĕģĠĤĚ ēđđĤĚ1,415
O2ęĕĕĤđēČ ęĕčĥđĚ - ęĕģĠĤĚ ēđđĤĚ1,432
Y1ĕĤđēČ ĘĝĠĝĘ ďĞ ĐĜĞĔĐ ĖĤđČ756

(ęĕĤĔĕĘč) ĐĝĚĞĐ ĤđĒČ ēĠĜ
(đĚđģĚč ĕĤđēČ čĥđĚ) ĕčĤĒĤ ĘĎĘĎ ęĞ ěĞĔĚ ČĦ ēĠĜ320

(ĘĠđģĚ ĕĤđēČ čĥđĚ) ĕčĤĕĚ ěĞĔĚ ČĦ ēĠĜ1,200

ĤĕđđČ ĦđĕĤė 4
čĕĦĜĐĚ ĐĕĕĔĝ ĦĤģč 
ęĕĜĠĘĚ ģēĤĚ ĤđĔĕĜ 

īĦĚ ēĔĥīč čėĤ ĕĘė ĕđĐĕĒ 

ĦĕčĕĔĠďČ Ĕđĕĥ ĦĤģč 
 ĘĎĤ ĕėĘđĐ ĕđĐĕĒ 
ĝĤđđĤ ĦđĚĘĢĚ 

ĕĘĎĘĎ đď čėĤ ĕđĐĕĒ ĦėĤĞĚ 

ĦđēĕĔč ĦđĤđĎē ĕĜĥĕĕē 
ęĕĐđčĎ ĦđĤđČč ĐĔĕĘĥ 

ęđĤĕē ĦĞč ĦĕĔĚđĔđČ ĐĚĕĘč 
ĐĞđĜĦ ĕĤđĤĚĦ ĕđĐĕĒ 

čėĤĐ ęĎďč ĦĜģĦđĚ ĐĜĕČĥ ĦėĤĞĚ    ĐĜģĦĐĘ ĦĕĘĜđĕĢĠđČ ĦėĤĞĚ    čėĤĐ ęĎďč ĦĜģĦđĚ ĦėĤĞĚ    :ČĤģĚ

:čėĤč ĦđĜģĦđĚĐ ĦđēĕĔčĐ ĦđėĤĞĚ ĔđĤĕĠ

0 :ĕĦđēĕĔčĐ ĤđĒčČĐ ĦĚĤ
ĦĚĤ

ĐėđĚĜ ĦđēĕĔč
ĦĚĤ

ĐĐđčĎ ĦđēĕĔč0 1 2 3 4 5 6 7 80

ęĎď*Ě"ģ 100-Ę ęĕĤĔĕĘč ģĘď ĦėĕĤĢ ĕĜđĦĜĤĕđđČ ęđĐĕĒ ĦĎĤď
ĕĜďĕ ěĕĒĜč đčĤđĔ ĪĘ 0.9ĕĜđĤĕĞ5.8ĕĜđĤĕĞĜĕč4.74 ĐĎĤď
ĕĜďĕ ĘĒĕď đčĤđĔ ĪĘ 1.5ĕĜđĤĕĞ3.8ĕĜđĤĕĞĜĕč3.84 ĐĎĤď
ĪĔđČ ěĕĒĜč đčĤđĔ ĪĘ 0.9ĕĜđĤĕĞ5.7ĕĜđĤĕĞĜĕč4.74 ĐĎĤď

ĕĤĞĒĚ ęđĐĕĒ ĕčĤĕĚ ęđĐĕĒ
**ĕĞđĜĚ čėĤĚ ĤĕđđČ ęđĐĕĒ ĦĎĤď

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

.2009 Ĕ"ĝĥĦĐ (ĦĚđĝĤĠč ĕĞđĜĚ čėĤĚ ĤĕđđČ ęđĐĕĒ ĕĜđĦĜ ĕđĘĕĎ) ĕģĜ ĤĕđđČ ĦđĜģĦ ĕĠĘ čĥđēĚ ďďĚĐ**
Regulation (EC) 715/2007 ,80/1268/EEC ,ĐďčĞĚ Ħģĕďč ĕ"ĠĞ ěĤĢĕĐ ĕĜđĦĜ*



.Đĕ'ĢČď đĜēĜČ ,ęđĘĥ
 ,ĦđčĢđĞĚ ,ĦđĕĦđėĕČ ĦđĕĜđėĚ ęĕĤĢĕĕĚ đĜēĜČ

.ĐĎĥĐ Ĥč ĤĕēĚčđ ĦđĜĕĚČ

 ĐČĘĚ ĦđĜĕģĦ ĘĞ ,ĤĦĕĐ ěĕč ,ęĕĝĝđčĚ ĐĘČ ęĕĜđĦĜ ,ęĕčĕĕēĚĐ ęĕĕČĠđĤĕČĐ ęĕĜģĦĐ ĕ"ĠĞ ĦđĞĢđčĚĐ ĐďčĞĚ Ħđģĕďčč đĞčģĜ ĐĘČ ęĕĜđĦĜ .ěĤĢĕĐĚ đĘčģĦĐĥ ęĕĜđĦĜ ĘĞ ĝĝđčĚ ĐĒ ěđĘĞ
 ĐĞďđĐ ČĘĘ ĦđĜĥĘ ĦđėĒĐ ĦČ ęĚĢĞĘ ęĕĤĚđĥ ěČđčĕĐ đČ/đ ěĤĢĕĐ .ęĕĤēČ čėĤ ĕĘėĘ ĝēĕč ďčĘč ĐČđđĥĐĘ đďĞđĜĥ ,ęĕĕĝēĕ ęĕĜđĦĜ ęĜĕĐ ĔĤĠĚč ęĕĜđĦĜĐĚ ģĘē .ĞđĜĚĐđ čėĤĐ Ęĥ
 đĕĐĕ ĐĒ ĖĚĝĚč ęĕĚĕđĝĚ ęĕĞčĢĥ ěėĦĕĕ ,ĝđĠďč ĦđĤđĥģĐ ĦđčĕĝĚ .ďčĘč ĐĥēĚĐĘ ĦđĜđĚĦĐ .čĕĕēĚ ĎĢĚ ĐđđĐĚ đĜĕČ ĐĒ ĔĤĠĚ .ĤđĒčČĐđ ĦđĠĝđĦĐ ,ďđĕĢĐ ,ĕĜėĔĐ ĔĤĠĚĐ ĦČ ĦĚďģđĚ
.ē.Ę.Ĕ .Đĕ'ĢČď ĦĤčēĚ čĦėčđ ĥČĤĚ ĤđĥĕČ ČĘĘ ĕĞĢĚČ ęđĥčđ ĐĤđĢĦ ęđĥč đĜĚĚ ęĕģĘē đČ ĐĒ ĖĚĝĚ ģĕĠĐĘ ĤđĝČ .ĦđĤđĚĥ ĦđĕđėĒĐ Ęė .ĘĞđĠč ďđĠĕĤĐ ĕĞčĢ đČ čėĤĚĐ ĕĞčĢĚ ęĕĜđĥ

.ĐĘčĎĐ ČĘĘ ĦđĜđĥČĤ ęĕĕĦĜĥ .ęĐĕĜĕčĚ ęďģđĚĐ*

*
ĦđĜĥ
ĦđĕĤēČ
Ěīģ 100,000 đČ

*5755 :ěđĠĘĔ ĘėĚ đĎĕĕē ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘwww.dacia.co.il
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 ĤĢĕĕĘ ěĦĕĜĥ ěĕčĐĘ ęĕĜđĥČĤĐ đĜĕĕĐ Đĕ'ĢČďč đĜēĜČ
 .Ĥģĕ ČĘ ĦČĒ ęĞ ďēĕđ ,ĕĦđėĕČđ ēđĔč ,ĖĥđĚ čėĤ

 Ęĥ ĐĤđĥč ĐĕĕėĒ ĤēČĘ .đĜģďĢĥ đĜĘ ĤĚđČ đĐĥĚđ
 Ĥč ĤĕēĚĐđ ĦđėĕČĐ ,ĦđĜĕĚČĐ ,ęĕĕĚđČĘĜĕč ęĕĝĤĠ

 ĦĤđĥģĦč ęĎ ĐĤėĐĘ đėĒ đĜĘĥ ęĕĚĎďĐ Ęĥ ĐĎĥĐĐ
 ēĦĠĦĐĘ đĜĘĎď ĘĞ đĜĔĤē Đĕ'ĢČďč đĜēĜČ .ĦĕĚĘđĞĐ

 čėĤ ĕĘė ęėĘ ĞĕĢĐĘ ĘėđĜĥ ĦĜĚ ĘĞ čēĤĦĐĘđ
 ,ęĕĕĜđėĝēđ ęĕĜĕĚČ ęĐ ĐĜđĥČĤčđ ĥČĤčĥ ,ęĕĥďē

 ĕĜĤďđĚĐ čđĢĕĞĘ ĦđďđĐ ęĕĥČĤ čđčĕĝĘ đĚĤĎĕ ĖČ
 Ęĥ ěđđĎĚ ęėĘ ęĕģĕĜĞĚ ęĎ ęĐ .ęĐĘĥ ďēđĕĚĐ

 ,ďĕĚĦ đĚė .ęĕĕĥđĚĕĥđ ęĕĚėē ęĕĕĎđĘđĜėĔ ęĕĤĒĕčČ
 ęđģĚ Ęĥ ĞĠĥ ęĕĞĕĢĚ Đĕ'ĢČď Ęĥ ęĕĚĎďĐ

 Đĕ'ĢČď Ęĥ ĐēĘĢĐĐ .ďēĕ ęĎ ěĞĔĚĘđ ęĕĞĝđĜĘ
 ĦđĕĐĘ Ęđėĕ ĐĦČ :ĐĔđĥĠ ĐĜēčČ ĘĞ ĦĝĝđčĚ

ĖĤĔĢĦĥ ĕĘč čĐđČ ĐĦČĥ čėĤ Ęĥ ęĕĘĞčĐ
.ĖĠĝė Ęė ĦČ đĕĘĞ ĒčĒčĘ

 ,ĐĦđėĒč .đĒ ĐĝĕĠĦ ęĕĚĘĎĚĐ ęĕĚĎď ěđđĎĚ đĜĘ ĥĕ
 ęĕėĝđēđ ęĕėĕĤĢ ęĦČĥ ĐĚ ĘĞ ģĤ ęĕĚĘĥĚ ęĦČ

 ĦđĜđĤĦĠč ĦĥĚĦĥĚ Đĕ'ĢČď .ģĘďčđ ĦđČĢđĐč
 ,ęĕĜĕĚČđ ęĕĕĦđėĕČė ęĚĢĞ ĦČ đēĕėđĐĥ ęĕĕĜėĔ

 đČ ęĕĜĥ 3-Ę ĦđĕĤēČ ęėĘ ĞĕĢĐĘ đĜĘ ęĕĤĥĠČĚđ
 čėĤĐ ĕĘė .ĦđėđĚĜ ĘđĞĠĦ ĦđĕđĘĞđ *Ě"ģ 100,000

 ,ęĕĚďģĦĚ ěĕĒĜč ĕĞđĜĚč ęĕďĕđĢĚĐ ,Đĕ'ĢČď Ęĥ
 ĐĜĕēčĐĚ ęĎ ĦĕČĤēČ ĐĤĕēč ęĐ ,ęĕĕĜđėĝēđ ęĕĘĕĞĕ

 ,ęĕĤĥđČĚ ęĕĘĞĠĚč ęĕĤĢđĕĚ ęĐ .ĦĕĦčĕčĝĐ
 ęĐĕĜĕčĥ ęĕĔĘđčĐđ 85% Ęĥ ĤđĞĕĥč ĤđĒēĚĘ ęĕĜĦĕĜ

 ĦČ ĦĘĚĝĚĐ ,DACIA ECO2 ĦĚĦđē ĦČ ęĕČĥđĜ
 ĦđčĕđēĚĚ ģĘēė .ĐčĕčĝĐ ĦđėĕČĘ đĜĘĥ ĦđčĕđēĚĐ
 ČĕĐĥ ĦĕĦĤĎĥ ĕĦĘč ĐĝĕĠĦ ĕĠ-ĘĞ ęĕĘĞđĠ đĜČ ,đĒ

 ČĘ ĐčĕčĝĘ ĕĦđďĕďĕ čėĤ ĕĘėĥ Đčĕĝ ěĕČ :đĜčĘĘ ĐĤģĕ
 ,ďĕĚĦĚ ĤĦđĕ ęđĕĐ .ĤĕēĚč ĕĦđďĕďĕ ęĎ ĐĕĐĕ

.ĐĚėēĐ ĐĕĕĜģĐ ČĕĐ Đĕ'ĢČďĥ ģĠĝ Ęė ěĕČ


