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Sandero TCe 74 kW/100 k S&S Celebration

3 roky záruka

BONUS při financování s
Dacia Finance

Dálniční známka zdarma

Ceníková cena

Akční sleva

Akční cena

328 400 Kč

30 000 Kč

298 400 Kč

https://skladove-vozy.dacia.cz/sandero-tce-74-kw100-k-ss-celebration-v4827/
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Barva:
Bílá Glacier
Lokace:
LOUDA AUTO, a.s., Ústí nad Labem - Trmice
Evidenční číslo:
2353A
Palivo:
Benzin
Barva interiéru:
Interiér tmavý Carbonne
Doplňková výbava:
Zadní parkovací kamera vč. zadních parkovacích senzorů
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Uvedená cena je závazná pouze u prodejce Dacia, který je výše výslovně uvedený, Renault Česká republika, a.s. nezaručuje reálnou
dostupnost Vámi vybraného vozidla a ani uvedenou cenu. Pro konkrétní informace a závaznou nabídku kontaktujte vybraného prodejce.
Tyto internetové stránky slouží k prezentaci vozidel DACIA, které jsou součástí skladových zásob jednotlivých prodejců autorizované sítě
DACIA. Zobrazení vozidla je pouze informativní. Prezentace vozidel na této internetové stránce není návrhem na uzavření smlouvy a
odeslání vyplněného formuláře není závaznou objednávkou vozidla, ale informativní zájem o vybrané vozidlo. Konkrétní podmínky
prodeje vybraného vozidla Vám sdělí Vámi vybraný prodejce autorizované sítě DACIA, který Vás bude po odeslání řádně vyplněného
formuláře kontaktovat do 24 hodin.
Ceny a zvýhodnění všech osobních modelů jsou uvedeny s DPH.
Akční cena modelů SANDERO, LOGAN, LODGY, DUSTER a DOKKER může obsahovat zvýhodnění při využití značkového financování od
Dacia Finance v závislosti na motorizaci a modelu.
Dodatečná sleva 30 000 Kč pro modely Dacia Duster platí na vybrané skladové vozy při objednání od 1. 1. do 31. 1. 2020 a skládá se ze
slevy 10 000 Kč a dodatečného zvýhodnění 20 000 Kč při využití značkového financování PREMIUM 20 000 Kč Go Duster od Dacia
Finance.
Součástí financování od Dacia Finance je zdarma Garance Plus na 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív). Dacia Finance znamená
financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o.
Dálniční známka zdarma znamená roční dálniční kupón pro ČR na rok 2021, nebo slevu 1 500 Kč pro vozy objednané od 1. 1. do 31. 1.
2021.
Záruka Dacia platí pro všechny modely Dacia po dobu 3 let, nebo 100 000 km dle toho, co nastane dříve.
Duster: spotřeba 4,8 – 8,5 (l/100 km), emise CO2 126 – 165 (g/km). Sandero: spotřeba 4,2 – 7,6 (l/100 km), emise CO2 111 – 143 (g/km).
Logan: spotřeba 5,5 – 7,6 (l/100 km), emise CO2 124 – 138 (g/km). Dokker: spotřeba 5,1 – 7,3 (l/100 km), emise CO2 134 – 164 (g/km).
Lodgy: spotřeba 5,1 – 7,3 (l/100 km), emise CO2 124 – 141 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou určené metodikou
stanovenou podle platných právních předpisů požadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech
za stejných podmínek. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
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