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AUTOMOBILE AWARD 2020:
Nové Sandero získalo cenu „Good deal“
•
•
•

Nová Dacia Sandero je automobil za bezkonkurenčnú cenu a aj preto získala
ocenenie „Good deal“ na Automobil Awards 2020.
Sága tohto vozidla pokračuje už 3. generáciou.
Celý duch Dacie sa zmestil do tohto vozidla: dizajnové, priestranné
s inteligentnou výbavou, bez prebytočných vecí a to sa týka aj ceny.

Nové Sandero, ktoré sa predstavilo už v septembri, získalo ocenenie „Good deal“ 2020. Tretia
generácia vozidla ponúka asertívnejší vzhľad s novou výbavou, platformou a motorom ECO-G (benzín
+ LPG). Nové Sandero viac než kedykoľvek predtým definuje to podstatné vo vozidle v modernom
duchu, ktoré ostáva verné esencii Dacia.
Značka Dacia obnovuje svoj bestseller, ktorý je štvrtý rok č.1 v predaji súkromnej klientele v Európe
(od roku 2017) a vo Francúzsku od roku 2016. Vďaka modernému a asertívnemu dizajnu ponúka Nové
Sandero prepracovanú kabínu, nové materiály, dômyselné prevedenie a originálne vybavenie. Vozidlo
tiež ponúka benzínové motory najnovšej generácie či motor ECO-G (benzín + LPG). Nová platforma
dodáva vozidlu ešte väčšiu priestrannosť, pohodlie, bezpečnosť a radosť z jazdy. Nová Dacia Sandero
zodpovedá skutočným potrebám zákazníkov a je stelesnením DNA značky Dacia: to podstatné
v modernom štýle za dobrú cenu!
Nové Sandero ponúka viac než len prístup k novému modelu za najlepší pomer ceny a výbavy na trhu.
„Receptom Dacie je poskytnúť najlepší kompromis medzi správnym obsahom a cenou. Sme veľmi
vďační a hrdí na to, že sme toto ocenenie „Good deal“ získali. Potvrdzuje totiž odhodlanie Dacia vždy
stavať zákazníkov do centra nášho záujmu. Ostávame tak značkou, ktorá je blízka svojim zákazníkom,
je jednoduchá a čestná. Náš nový bestseller stelesňuje celú DNA značky Dacia.“
Denis le Vot, Regional Director, Sales and Marketing, Groupe Renault.

Nové Sandero príjde na slovenský trh v januári 2021.
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