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RENAULT SANDERO

TUDO O qUE vOcê pREciSA: pOTêNciA E DESEmpENhO iNvEjávEiS. 
TODOS cOm mOTORiZAçãO BicOmBUSTÍvEL. O motor 1.0 16V surpreende pela 
economia. O poder do 1.6 16V seduz pela potência e pelo desempenho. E o novo motor 1.6 8V Hi-Torque 
conquista pela força e pelo custo-benefício.

*REVISÃO SugERIda pEla mOnTadORa, SEguIndO O manual dO pROpRIETáRIO E cOnSIdERandO 
ROdagEm médIa dE 15 mIl km/anO.

TRANqUiLiDADE pARA vOcê:

planOS FInancEIRa REnaulT SOb mEdIda
EnTRE OS TRêS mElHORES Em cOndIçõES 
dE REpaRO (RapIdEz, FacIlIdadE E cuSTO), 
dE acORdO cOm O caR gROup/cESVI bRaSIl.

gaRanTIa dE 3 anOS
cuSTO dE REVISÃO InFERIOR a 1 REal pOR 
dIa duRanTE 3 anOS*



O iNTERiOR DO 
SANDERO OfEREcE 
DETALhES E 
EqUipAmENTOS qUE 
pROpORciONAm 
O máximO Em 
cONfORTO E 
DESigN. VIdROS EléTRIcOS: 

maIS cOnFORTO E 
pRaTIcIdadE.

O aIR bag duplO 
OFEREcE a SEguRança 

QuE VOcê mEREcE.

cOmpuTadOR dE bORdO nO paInEl dE InSTRumEnTOS.

bancO TRaSEIRO bIpaRTIdO.



RENAULT SANDERO.
O RENAULT qUE vOcê 
NãO ESpERAvA.



VERSÃO EXpRESSIOn

VERSÃO auTHEnTIQuE (pack pluS)

VERSÃO pRIVIlÈgE

DEixE-SE LEvAR pOR 
UmA DAS vERSõES DO 
RENAULT SANDERO.

DO TAmANhO DA SUA vONTADE DE 
vivER E cONqUiSTAR.
Surpreenda quem você quiser com o 
maior espaço interno da categoria. 

O pORTa-malaS dE 
320 lITROS é O maIOR 

dO SEgmEnTO.



dimensões
Em mETROS

cInza acIER VERmElHO VIVO VERmElHO FOgO azul cREpÚSculO pRETO nacRébRancO glacIER pRaTa ETOIlE

cores
uma VaRIada gama dE cORES EXcluSIVaS E maRcanTES

cOmpRImEnTO
EnTRE-EIXOS

laRguRa
alTuRa

4,021
2,591
1,746
1,528

A

B

c

d

TAPETE DE BORRACHA
7702270482

PONTEIRA DE ESCAPAMENTO SPORT 
7702270440

KIT VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO 
7702270478
KIT VIDRO ELÉTRICO TRASEIRO 
7702270479

KIT SPORT 
7702270472

AEROFÓLIO
7702270473

KIT BLUETOOTH - HF - 33W 
7702270454
KIT BLUETOOTH - HF - 6W 
7702270455

KIT CAPAS DE COURO BIPARTIDAS (1/3 - 2/3) 
7702270481

AcessÓrios

TOCA-CD R0 EVOLUTION 
281116263R

KIT FAROL DE NEBLINA
7711420716

RODA ALIUM 15”
8200757172
CALOTA ALIUM 15” 
8200108993

COMANDO SATÉLITE 
8200090520

COQUILHA INF. PARA COMANDO 
SATÉLITE 
7702270444

equipAmentos de série e opcionAis

• (série)  |  O (OpciOnal)  |  Op (OpciOnal pack)  |  - (nãO dispOnível)  |  *pack plus (authentique): ar quente, desembaçador traseiro, limpador e lavador do vidro traseiro, calotas integrais aro 14” e retrovisores com regulagem interna. **pack (expressiOn): ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros, trava 
elétrica nas 4 portas e no porta-malas e sistema caR (travamento automático das portas a partir de 6km/h). ***pack seGuranÇa (privilèGe): air bag duplo (condutor e passageiro), freios abS e volante revestido em couro.

fichA técnicA
carroceria monobloco, 2 volumes, 4 portas, 5 
passageiros.

4 cilindros em linha, transversal bicombustível: 
1.0 16V, 1.6 8V e 1.6 16V.

Tipo mcpherson, com triângulo inferior, 
amortecedores hidráulicos telescópicos com 
molas helicoidais.

Rodas semi-independentes, molas helicoidais e 
amortecedores hidráulicos telescópicos verticais 
com barra estabilizadora.

3 anos ou 100 mil km, e 6 anos anticorrosão.

ARqUiTETURA 

mOTOR 

SUSpENSãO DiANTEiRA 
 

SUSpENSãO TRASEiRA 
 

gARANTiA 

mOTORES
potência máxima (cv)
Torque máximo (mkgf)
cilindrada (cm³)
Tanque de combustível (l)
Velocidade máxima (km/h)
aceleração de 0 a 100km/h (s)
Volume do porta-malas (l)
pneus
combustível

 authentique   expressiOn privilèGe 
 1.0 16v hi-fLEx e 1.6 8v hi-TORqUE  1.0 16v hi-fLEx e 1.6 8v hi-TORqUE   1.6 8v hi-TORqUE e 1.6 16v hi-fLEx 
abS -  -       - (1.6 8V) / Op (1.6 16V)
Acelerador eletrônico • • •
Acendedor de cigarros e cinzeiro portátil - - •
air bag duplo (motorista e passageiro) -  Op O (1.6 8V) / Op (1.6 16V) 
Alarme sonoro de advertência de luzes acesas • • •
Alarme perimétrico -  - •
Apoios de cabeça traseiros (2) reguláveis em altura • • •
Ar-condicionado OP OP •
Ar quente OP • •
Banco do motorista com regulagem de altura - • •
Banco traseiro com encosto rebatível • • -
Banco traseiro com encosto rebatível bipartido (1/3 – 2/3) - - •
Bancos com revestimento em veludo - - •
Bloqueio de ignição por transponder • • •
Bolsas tipo canguru atrás dos encostos dos bancos dianteiros - - •
Brake light • • •
Coluna central com adesivo na cor preta - - •
Computador de bordo                                                                                                                                                                                    - - •
Console central do painel com acabamento em pintura tipo alumínio - • •
Conta-giros • • •
Desembaçador do vidro traseiro OP • •
Direção hidráulica OP • •
Faróis de neblina - - •
Friso lateral na cor preta - • •
Iluminação do porta-malas - • •
Limpador e lavador do vidro traseiro OP • •
Luz de leitura para passageiro - - •
Luz no porta-luvas - - •
Maçanetas externas na cor da carroceria - - •
Maçanetas internas com pintura tipo alumínio - - •
Manopla da alavanca de câmbio com detalhes em alumínio - - •
Painéis das portas com detalhes em tecido e acabamento em pintura tipo alumínio - • •
Para-choques dianteiro e traseiro na cor da carroceria • • •
Porta-copos / porta-objetos no console central dianteiro • • •
Porta-objetos no painel • • •
Pré-disposição para som básica (antena e cabos no painel) • - - (1.6 8V) / • (1.6 16V)                                                                 
Pré-disposição para som completa (antena e cabos até o local de fixação dos alto-falantes) - • •
Protetor inferior do cárter • • •
Rádio CD player MP3 com comando satélite - -   - (1.6 8V) / • (1.6 16V)
Retrovisores com regulagem elétrica na cor da carroceria - - •
Rodas de alumínio aro 15” com pneus 185/65 R15 - - (1.0 16V) / O (1.6 8V)   O (1.6 8V) / • (1.6 16V)
Sistema CAR (travamento automático das portas a partir de 6km/h) - OP •
Tomada de energia (12 volts) • • •
Travas elétricas das portas e do porta-malas - OP •
Vidros dianteiros elétricos - OP •
Vidros traseiros elétricos - - •

vERSõES

1.0 16v hi-fLEx
76(g) / 77(a)@5.850
9,9(g) / 10,1(a)@4.350
999
50
160(g) / 161(a)
14,2(g) / 14,1(a)
320
185/70 R14
gasolina/álcool

1.6 8v hi-TORqUE 
92(g) / 95(a)@5.250
13,7(g) / 14,1(a)@2.850
1.598
50
172(g) / 174(a)
12,1(g) / 11,7(a)
320
185/70 R14 e 185/65 R15
gasolina/álcool

1.6 16v hi-fLEx 
107(g) / 112(a)@5.750
15,1(g) / 15,5(a)@3.750
1.598
50
181(g) / 184(a)
10,2(g) / 10,1(a)
320
185/65 R15
gasolina/álcool

aS cORES aQuI REpROduzIdaS pOdEm apRESEnTaR VaRIaçõES.



RENAULT cONcESSiONáRiAS. uma rede com mais de 160 concessionárias em todo o território nacional está pronta para atendê-lo com eficiência e qualidade. profissionais treinados no centro de Formação Renault do brasil utilizam o que há de mais 
moderno em tecnologia automotiva. Só quem conhece pode cuidar tão bem do seu Renault. fáBRicA NO BRASiL. O complexo ayrton Senna ocupa um terreno de 2,5 milhões de metros quadrados, em São José dos pinhais, no paraná, com capacidade para produção 
de até 250 mil veículos e 400 mil motores por ano. aqui são fabricados: mégane Sedan, mégane grand Tour, Scénic, logan, Sandero, Sandero Stepway e master, além da picape nissan Frontier e do nissan livina. gARANTiA RENAULT. para Renault Sandero, garantia total 
de 3 anos (sendo 3 meses de garantia legal e 33 meses de garantia contratual) ou 100 mil km, o que ocorrer primeiro, condicionada aos termos e condições estabelecidos no manual de garantia e manutenção. a Renault oferece seis anos de garantia anticorrosão da carroceria 
para veículos da gama 2009. RENAULT SAc. Serviço de atendimento ao cliente Renault. O Sac Renault possui profissionais preparados para receber sugestões, esclarecer dúvidas e encaminhar soluções. é só ligar 0800 055 5615 ou enviar um e-mail para 
sac.brasil@renault.com. fiNANcEiRA RENAULT. confiabilidade, taxas financeiras diferenciadas e parecer de crédito rápido (sujeito a aprovação) para adquirir seu Renault. cONSóRciO RENAULT. garantia de entrega de fábrica. Você sonha, a gente realiza. 
0800 055 5615 ou www.consorciorenault.com.br. iSO 14001. mais uma certificação para a Renault. mais uma conquista para a natureza. 

a REnaulT RESERVa-SE O dIREITO dE alTERaR aS ESpEcIFIcaçõES dE SEuS VEículOS SEm pRéVIO aVISO. paRa maIS InFORmaçõES, cOnSulTE O SEu cOncESSIOnáRIO. FOTOS paRa FInS publIcITáRIOS. Sac REnaulT: 0800.055.5615 – REF.:  77 02 265 103 – abRIl/2009
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