
NOVO RENAULT SANDERO



NOVO RENAULT SANDERO. 
SURPREENDA-SE.

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

TRANqUiLiDADE 
PARA VOcê:

GA
RA

NT
IA

ANOS

cuStO dE 
REViSÃO iNfERiOR 
A 1 REAL POR DiA 
duRantE 3 anOS*

PLANOS 
fiNANcEiRA 
RENAULT SOb 
mEDiDA



qUANTO mAiS VOcê cONhEcE 
O NOVO RENAULT SANDERO, 
mAiS VOcê SE SURPREENDE.  
QuE tal cOmEçaR agORa?



Novo paiNel de iNstrumeNtos

maior praticidade:
comaNdos dos vidros elétricos 
iNtegrados às portas

SURPREENDENTE  
Em TODAS AS 
VERSõES.
nOVO IntERIOR, 
mOdERnIdadE E 
muItO cOnfORtO.

Novo sistema de som

NOVO câmbiO 
AUTOmÁTicO 
SEqUENciAL
tROcaS dE 
maRchaS SuaVES 
E autOadaptatIVO, 
dE acORdO cOm O 
pERfIl dE cOnduçÃO. 
maIS cOnfORtO
E pRazER dE dIRIgIR 
E cOm funçÃO paRa 
aRRancada Em pISOS 
EScORREgadIOS.



amplo porta-malas 
de 320 litros

* apeNas Na versão privilège

SURPREENDA 
qUEm VOcê 
qUiSER com 
o maior espaço 
interno da 
categoria.

BaNcos traseiros 
Bipartidos*



dimensões
Em mEtROS

cInza acIER VERmElhO VIVO VERmElhO fOgO azul cREpÚSculO pREtO nacRébRancO glacIER pRata EtOIlE bEgE pOIVRE

cores

cOmpRImEntO
EntRE-EIxOS
laRguRa
altuRa

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

A

B

c

d

TAPETE DE bORRAchA
7702270911

PONTEiRA DE EScAPAmENTO SPORT 
7702270440

ViDRO ELÉTRicO DiANTEiRO 
7702270904
ViDRO ELÉTRicO TRASEiRO 
7702270905

APOiO DE bRAÇO 
6001998264

AcessÓrios

KiT SPORT* 
7702270913

fAROL DE NEbLiNA
7702270907

RODA DEL ART 15”
403000442R 

SENSOR DE ESTAciONAmENTO 
7702270981

aS cORES aQuI REpROduzIdaS pOdEm apRESEntaR VaRIaçõES.

AEROfÓLiO
7702270973

RÁDiO DEh 2380 cD mP3 
cOm ENTRADA AUXiLiAR E USb
7702270977

* dISpOníVEl a paRtIR dE julhO dE 2011.

equipAmentos de série e opcionAis

• (série)     OP (OPciOnal OferecidO em PacOte)     - (nãO disPOnível) 

para mais iNformações soBre os pacotes de opcioNais (op), acesse www.RENAULT.cOm.bR.

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

4 tempos, 4 cilindros em linha, refrigeração por 
circuito de água sob pressão. bicombustível:  
1.0 16V e 1.6 8V.

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@rpm)
torque máximo (mkg.f@rpm)
cilindrada (cm³)
tanque de combustível (l)
Velocidade máxima (km/h)
aceleração de 0 a 100 km/h (s)
Volume do porta-malas (l)
pneus
combustível

VERSõES AUThENTiqUE   EXPRESSiON                        PRiViLÈGE 
 1.0 16V 1.0 16V / 1.6 8V                                       1.6 8V / 1.6 16V bVA              

Abertura interna da tampa do combustível • •                         •
air bags do motorista e passageiro adaptativos - Op                         Op
alarme perimétrico - Op                         •
Alarme sonoro de advertência de luzes acesas • •                         •
Alças de segurança no teto (1 dianteira e 2 traseiras) - •                         •
apliques cromados no para-choque - -                         •
Apoios de cabeça traseiros (2) reguláveis em altura • •                         •
apoios de cabeça traseiros (3) reguláveis em altura (sempre que equipado com air bag)  - Op                         Op
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) - -                         •
Bloqueio de ignição por transponder • •                         •
bolsas tipo canguru atrás dos encostos dos bancos dianteiros - -                         •
Brake light • •                         •
calotas integrais aro 14” aro 14” / aro 15”                         -
câmbio automático - -                         - / •
coluna central com adesivo na cor preta - -                         •
computador de bordo  - -                         •
Conta-giros • •                         •
Desembaçador do vidro traseiro OP •                         •
Direção hidráulica com regulagem de altura OP •                         •
faróis de neblina - -                         •
freios abS - Op                         Op
Friso lateral na cor preta - •                         •
Iluminação do porta-malas - •                         •
Indicador do reservatório de combustível de partida a frio • •                         •
Limpador e lavador do vidro traseiro OP •                         •
Luz de leitura para o passageiro - •                         •
luz no porta-luvas - -                         •
maçanetas externas da cor da carroceria - -                         •
Maçanetas internas e difusores de ar na cor cinza inox - •                         •
Manopla da alavanca de câmbio com detalhe cromado - •                         •
Painéis das portas com inserto de tecido - •                         •
painel central na cor preto brilhante - Op                         •
Painel central na cor preto fosco • •                         -
Painel de instrumentos com anéis metalizados - •                         •
Para-choques dianteiro e traseiro da cor da carroceria • •                         •
Para-sol do motorista com espelho de cortesia oculto - •                         •
Para-sol do passageiro com espelho de cortesia • •                         •
Porta-copos / porta-objetos no console central dianteiro / porta-objetos nas portas dianteiras / porta-objetos no painel • •                         •
Porta-copos/ porta-objetos no console central traseiro - •                         •
Predisposição para som básica (cabos e fiação dos alto-falantes dianteiros) • -                         -
Predisposição para som completa (antena e cabos até o local de instalação dos alto-falantes) - •                         •
Protetor inferior do cárter • •                         •
Rádio cd player, 2 dIn, mp3, uSb, entrada auxiliar / ipod e bluetooth + comando satélite - Op                         •
Retrovisores com regulagem elétrica - -                         •
Retrovisores da cor da carroceria  - •                         •
Rodas de liga leve aro 15” modelo del arte - -                         •
Sistema caR (travamento automático das portas a partir de 6 km/h) - Op                         •
Tomada de energia (12 volts) • •                         •
travas elétricas das portas e do porta-malas - Op                         •
Vidros dianteiros elétricos - Op                         •
Vidros traseiros elétricos   - -                         •

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 16V bVA hi-fLEX 
107(g) / 112(a)@5.250
15,1(g) / 15,5(a)@3.750
1.598
50
169(g) / 171(a)
11,9(g) / 11,7(a)
320
185/65 R15
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
185/65 R15
gasolina / álcool



RENAULT cONcESSiONÁRiAS. uma rede com mais de 170 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 de 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 260 mil veículos e 400 mil motores por ano. aqui são fabricados: grand tour, logan, Sandero, Sandero Stepway, master furgão, master passageiros e master chassi cabine, além da picape nissan frontier, do nissan livina, nissan 
grand livina e nissan livina x-gear. GARANTiA RENAULT. para Renault Sandero, garantia total de 3 anos ou 100 mil km, o que ocorrer primeiro, condicionada aos termos e condições estabelecidos no manual de garantia e manutenção do veículo, para 
a gama 2011/2012. a Renault oferece 6 anos de garantia anticorrosão da carroceria para veículos da gama 2011/2012. SAc RENAULT. 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 SEu cOncESSIOnáRIO. fOtOS paRa fInS publIcItáRIOS. Sac REnault: 0800 055 5615 – REf.: 7702265103 – junhO/2011

NOVO RENAULT  
SANDERO


