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niveau te zitten ?
Wenst u op een hoger
Hoger, nog stijlvoller en nog beter uitgerust! Sandero Stepway komt overal... zonder ooit onopgemerkt 

voorbij te rijden. Voorzien van alle troeven van Dacia Sandero, is Stepway ruim, comfortabel, 

robuust en veilig. Sandero Stepway gaat echter nog verder met een specifi eke uitrusting om nog 

dynamischer te ogen. Rijden met Sandero Stepway is altijd een groot plezier. U beleeft avontuurlijke 

ritjes aan zee, in de bergen of gewoon in de buurt... en dat voor een bijzonder schappelijke prijs.
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Een avontuurlijk

parfum
Sandero Stepway ademt avontuur. Zijn koetswerk versterkt met bodembeschermers 

en dakstaven kan gepersonaliseerd worden dankzij de keuze uit diverse stripings*.

Om aan al uw behoeften te voldoen, heeft de avontuurlijke Sandero Stepway 

een comfortabel, moduleerbaar en praktisch interieur, met name dankzij de 

1/3-2/3 neerklapbare achterbank en een bagageruimte van 320 liter.

Robuust, betrouwbaar en praktisch, hij is gemaakt om probleemloos 

de zwaarste rij- en weersomstandigheden te doorstaan.

*beschikbaar als accessoire
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Fun, praktisch en comfortabel

Met een inhoud van 320 liter beschikt men
over een uitzonderlijke bagageruimte.

De mat verchroomde bodembeschermers voor- en
achteraan bezorgen uw Sandero Stepway 
een bijzonder dynamische look.

De achterbank biedt drie volwaardige zitplaatsen. 
Hij is in twee delen (1/3-2/3) neerklapbaar zodat 
de bagageruimte naar wens kan worden vergroot.

De dwarsstaven die op de lengtestaven worden geplaatst 
hebben een laadvermogen van 80 kg of laten toe andere 
vrijetijdsaccessoires vast te maken en te vervoeren.

Stepway kan worden gepersonaliseerd 
met stripings op de zijpanelen. Momenteel 
is er keuze uit 6 motieven.

De centrale armsteun voorin verhoogt het 
rijcomfort voor de bestuurder. Hij biedt bovendien 
een bijkomend en discreet opbergvak.

Accessoires
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UITRUSTING EN OPTIES
Basisuitrusting :

Buitenste deurgrepen in gesatineerd chroom
Buitenspiegels in gesatineerd chroom
Verchroomde sierstrip bovenaan het radiatorrooster
Bumpers voor-en achteraan tweekleurig zwart / koets-
werkkleur
Bodembeschermers voor- en achteraan in gesatineerd 
chroom
Zijschorten in gesatineerd chroom
Zwart getinte koplampen
Verchroomde uitlaat
Dakstaven in de lengte tweekleurig zwart / gesatineerd 
chroom
Striping Stepway op de voordeuren
16” aluminium velgen Salsa
Metaalkleur
Neerklapbare achterbank 1/3 - 2/3
Opbergvakken in de voordeuren
Zetelbekleding Stepway zwart met witte stiknaden
Interieurelementen in steengrijs : middenconsole, 
cirkel rond de ventilatiegaten en op het stuurwiel, sierstuk 
van de deurgrepen
Dashboard in donker carbon
Zwarte wijzerplaat met verchroomde rand
Verchroomde deurdrempels met markering Stepway
Deurgrepen binnenin in carbon
ABS met remhulpsysteem
Frontale bestuurdersairbag
Desactiveerbare, frontale passagiersairbag
In de hoogte regelbare veiligheidsgordels vooraan

In de hoogte regelbare hoofdsteunen vooraan
3 hoofdsteunen achteraan
3 driepuntsveiligheidsgordels achteraan
Isofix bevestigingssysteem voor kinderstoel op de
zijdelingse plaatsen achteraan
Startblokkeersysteem
Hydraulische stuurbekrachtiging
Mistkoplampen
Verwarmde achterruit
Buitenspiegels manueel regelbaar van binnenuit
Centrale deurvergrendeling
Elektrisch pack (deurvergrendeling met afstandsbediening
en elektrische ruiten vooraan)
Rokerskit (wegneembare asbak en aansteker)
Kofferverlichting
Luchtrecyclage
Vooruitrusting radio
Getinte ruiten 
Bandenopblaaskit

Opties : 

Pack Airconditioning en Radio CD MP3 2x15W met 
Jack-aansluiting en bediening aan het stuur
Reservewiel

PLATINIUMGRIJS D69 (TE)  VUURROOD B76 (TE)KOMEETGRIJS KNA (TE) TE : Metaalkleuren

KOETSWERKKLEUREN

1.6 dCi 90
Type versnellingsbak Manueel Manueel
Milieunorm Euro 5 Euro 5
Aantal plaatsen 5 5
Fiscale PK 9 8

Motor
Cilinderinhoud (cm3) 1598 1461
Boring x Slag (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5
Aantal cilinders 4 4
Volumetrische verhouding 9,5 17,6
Aantal kleppen 8 8
Max. vermogen in kW (pk) bij tr/min 62 (85) à 5250 65 (90) à 3 750
Max. koppel in Nm bij tr/min 135 bij 3000 200 bij 1 750
Type inspuitsysteem Multipoint Direct met Common Rail + multi-injectie
Luchttoevoer Lucht Turbocompressor + wisselaar
Brandstof Benzine Diesel
Katalysator Serie Serie
Roetfilter - Serie

Versnellingsbak
Aantal versnellingen 5 5
Snelheid (km/u) bij 1 000 tr/min in 1ste / 2de / 3de 7,00 / 12,74 / 19,74 7,89 / 14,35 / 22,24
Snelheid (km/u) bij 1 000 tr/min in 4de / 5de 26,98 / 32,81 30,25 / 39,82

Stuurinrichting
Draaicirkel tussen voetpaden (m) 10,4
Aantal stuuromwentelingen (bekrachtigd) 3,2

Ophanging
Type voortrein / achtertrein Pseudo Mc Pherson / Soepele achteras

Banden
Standaardvelgen 6,5J16
Standaardbanden vooraan / achteraan 195/55R16

Remmen
A.B.S. Bosch 8.1 Serie
Remhulpsysteem Serie
Elektronische remverdeler Serie
Vooraan : diameter schijven in mm 259 x 20,6 geventileerd
Achteraan : diameter trommels in duim 8”

Prestaties
Topsnelheid (km/u) 160 162
0 - 100 km/u (s) 13,5 13,3
400 m vanuit stilstand (s) 18,9 18,7
1 000 m vanuit stilstand (s) 35,3 35,1

Verbruik (norm CEE 99/100)
CO2-uitstoot (g/km) 169 130
Categorie CO2 / Verbruik D C
Volledige cyclus (l/100km) 7,3 5,0
Wegcyclus (l/100km) 6,2 4,6
Stadscyclus (l/100km) 9,8 5,9

Inhoud
Brandstoftank (l) 50 50

Gewichten (kg)
Rijklaar leeggewicht 1137 1189
Hoogst toegelaten gewicht 1561 1615
Hoogst toegelaten gewicht van de sleep 2350 2400
Aanhanger met remmen 1100 1100
Aanhanger zonder remmen 565 590

TECHNISCHE KENMERKEN
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Een wagen voor die prijs ?
Dat meent u niet !
JA, TOCH WEL. Dacia was er als eerste merk van overtuigd dat ook goedkopere 

wagens aantrekkelijk, veilig en kwalitatief konden zijn. En iets zegt ons dat we gelijk hadden... 

De betrouwbaarheid en robuustheid van onze wagens worden alom erkend. De laatst 

uitgekomen modellen van het Dacia-gamma creëerden een verrassingseff ect door hun uniek en 

hoogstaand design. Bovendien ontbreekt het onze modellen nooit aan ruimte en bieden 

ze comfortabel plaats aan de inzittenden en hun bagage. Dat succes steunt op een eenvoudige 

vaststelling: het is niet omdat je van je auto houdt en hem ook nodig hebt, dat je er heel 

je budget aan wil besteden. 

ALS MERK VAN DE RENAULT GROEP steunt Dacia op technische oplossingen die hun 

effi  ciëntie en betrouwbaarheid al ruimschoots hebben bewezen. Zo kan het merk 3 jaar 

of 100.000 km garantie en erg lage gebruikskosten aanbieden. Om ons engagement 

voor het milieu in de verf te zetten, hebben we bovendien het Dacia eco2-label ontwikkeld. 

De wagens van het Dacia-gamma worden gebouwd in fabrieken met ISO 14001-certifi caat en 

worden aangedreven door dieselmotoren (dCi 75 en dCi 90) met een CO2-uitstoot van minder 

dan 120 g/km. Ook daarvan zijn we namelijk overtuigd: respectvoller zijn voor het milieu mag 

geen kwestie van prijs zijn! 
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*
Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken. Dit document werd opgesteld aan de hand van voorreeksen of prototypes. De foto’s en teksten gelden voor het hele gamma. Raadpleeg de tabellen achteraan deze brochure om een gedetailleerd 
overzicht van de uitrustingen en de opties te verkrijgen. In het kader van zijn beleid van voortdurende verbetering van de producten, behoudt DACIA zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de kenmerken en aan de beschreven en afgebeelde voertuigen. Deze wijzigingen worden 
zo snel mogelijk gemeld aan de offi  ciële DACIA-verdelers. Afh ankelijk van het land waar zij verhandeld worden, kunnen de versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingen niet beschikbaar zijn (standaard, als optie of als accessoire). Raadpleeg uw plaatselijke DACIA-verdeler om de meest recente 
informatie te krijgen. Vanwege de technische beperkingen bij het drukken, kunnen de in dit document afgebeelde kleuren lichtjes verschillen van de werkelijke kleur van de lak of de binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. De reproductie, in welke vorm of met welk middel ook, van het geheel of een 
gedeelte van deze publicatie is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DACIA. 

*Bij de eerst behaalde termijn. 

G e e f  v o o r r a n g  a a n  v e i l i g h e i d
M i l i e u i n f o r m a t i e  [ K B  1 9 . 0 3 . 2 0 0 4 ]  :

w w w . r e n a u l t . b e / e c o l o g i e

(www.dacia.be)✆ 0800/97 965
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