
SANDERO STEPWAY



SANDERO STEPWAY.
o sandero que você não esperava.GA

RA
NT

IA
ANOS



uma praia inédita ou o caminho que te der na telha.
a paisagem atrás da ladeira ou a adrenalina de estar suspenso no ar.
seja pra onde for, um companheiro surpreendente vai te acompanhar.

design moderno e arrojado.
motor 1.6 16v 112cv: performance com economia.

VOcê PRONTO PARA O quE quiSER.
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PORTA-MALAS  
DE 320 LiTROS

quEM LEVA 
uMA ViDA cOMO 
A SuA SAbE 
quE DETALhES 
fAzEM TODA A 
DifERENçA.

AuTêNTicO 
cOMO V0cê.

RODAS 
ARO 16” E 
SUSPENSÃO 
ELEVADA

gRADE DiANTEiRA 
EXcLuSiVA E fARóiS cOM 

MÁScARA NEgRA

PAiNEL DE iNSTRuMENTOS
cOMPLETO, cOM cOMPuTADOR 

DE bORDO

bANcOS DE cOuRO (OPciONAL)

RAcK DE TETO cOM 
AEROfóLiO iNTEgRADO

PuXADORES DAS PORTAS cOM AcAbAMENTO SPORT
disponível na versão com pack couro

bancos revestidos parcialmente de couro natural e couro sintético (tep)

bANcOS DiANTEiROS cOM 
AcAbAMENTO NA cOR PRATA

PONTEiRA cROMADA



MARquE TERRiTóRiO 
cOM uM DOS 6 MODELOS 
EXcLuSiVOS DE ADESiVO. 

SEu SANDERO STEPWAY VAi 
ficAR cOM SuA cARA.

PERSONALizE.
STREET 
7702270500

SPORT 
7702270501

FLOWER 
7702270503

ELECTRONIC 
7702270502

TATTOO 
7702270505

GPS 
7702270504



dimensões
em metros

cinza acier vermelho vivo vermelho fogo verde vertiver azul crepÚsculo preto nacréprata etoile

cores
uma variada gama de cores exclusivas e marcantes

comprimento
entre-eixos

largura sem retrovisores
altura com barras de teto

4,091
2,588
1,751
1,640

A

B

c

d

TAPETE STEPWAY
7702270576

ANTENA CURTA
7702270389

BARRAS DE TETO TRANSVERSAIS
7702270581

AcessÓrios

REDE PORTA-OBJETOS NO PORTA-MALAS
7701409202

equipAmentos de série

opcionAis

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

 
4 tempos, bicombustível, 4 cilíndros em linha, 1.6 16v e 
refrigeração por circuito de água sob pressão

tipo mcpherson, triângulos inferiores, 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 

MOTOR
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)
rodas de referência
pneus de referência 
combustível

Acelerador eletrônico 
Aerofólio integrado
Alarme sonoro de advertência de luzes acesas
Alças de segurança no teto (1 dianteira e 2 traseiras)
Apoios de cabeça traseiros (2) em formato de vírgula e reguláveis em altura
Arco de proteção da caixa de rodas na cor preta
Ar-condicionado
Ar quente
banco do motorista com regulagem de altura
banco traseiro com encosto rebatível bipartido (1/3 2/3)
bancos com revestimento Sandero Stepway
barras de teto na cor prata step
bloqueio de ignição por transponder
bolsa tipo canguru atrás do encosto do banco do passageiro
brake light
cinto de segurança traseiro central subabdominal
cintos de segurança dianteiros e traseiros laterais retráteis de 3 pontos
coluna central com adesivo na cor preta
comando de abertura das portas por radiofrequência
computador de bordo 
console central do painel com acabamento na cor alumínio
conta-giros
Desembaçador do vidro traseiro
Direção hidráulica
Estribos laterais com acabamento na cor prata step
faróis com máscara negra
faróis de neblina
iluminação do porta-luvas
iluminação do porta-malas
Limpador e lavador do vidro traseiro
Luz de leitura para o passageiro

PACk AIR bAG
Air bag duplo
Terceiro apoio de cabeça traseiro

1.6 16V hi-fLEX 
107 (g) / 112 (a) @ 5.750
15,1 (g) / 15,5 (a) @ 3.750
1.598
50
174 (g) / 177 (a)
10,6 (g) / 10,5 (a)
320
liga leve r16”
195/60 r16
gasolina/álcool

as cores aqui reproduzidas podem apresentar variações.

ALARME  
7702270469

APOIO DE BRAÇO
6001998264

Luz interna na dianteira do teto
Maçanetas externas na cor prata step
Maçanetas internas na cor alumínio
Manopla da alavanca de câmbio com acabamento de alumínio
Moldura das saídas de ar na cor alumínio
Monogramas Stepway no exterior do veículo
Painéis das portas com inserto de tecido e puxadores na cor alumínio
Painel de instrumentos com anéis brancos
Para-choque dianteiro de impulsão
Para-choque traseiro com aplique na cor prata step
Para-sol do motorista com espelho de cortesia oculto e do passageiro com espelho de cortesia
Ponteira de escapamento cromada
Porta-copos/porta-objetos no console dianteiro central
Porta-objetos na lateral do banco do motorista
Porta-objetos nas portas dianteiras
Porta-objetos no painel
Predisposição para som completa (antena e cabos até o local de instalação dos alto-falantes)
Proteção de soleira nas portas dianteiras Stepway
Protetor inferior do cárter
Retrovisores externos na cor prata step
Revestimento completo do porta-malas
Revestimento da alavanca do freio de mão
Rodas de liga leve aro 16” com pneus de uso misto 195/60 R16
Sistema cAR (travamento automático das portas a 6 km/h)
Suspensão elevada em 50 mm
Temporizador de iluminação interna e do limpador do para-brisa
Tomada de energia (12 volts)
Travas elétricas das portas e do porta-malas
Vidros dianteiros elétricos
Vidros verdes

PACk TOP
Vidros traseiros elétricos
Retrovisores elétricos
Alarme perimétrico
cD MP3 com comando satélite

PACk TOP + COuRO
Vidros traseiros elétricos
Retrovisores elétricos
Alarme perimétrico
cD MP3 com comando satélite
bancos de couro*
Puxadores das portas dianteiras com 
acabamento Sport

PACk SEGuRANçA
Vidros traseiros elétricos
Retrovisores elétricos
Alarme perimétrico
cD MP3 com comando satélite
Air bag duplo
freios AbS
Volante de couro
Terceiro apoio de cabeça traseiro

RÁDIO MP3 R0 EVOLUTION 
261116263R

PACk SEGuRANçA + COuRO
Vidros traseiros elétricos
Retrovisores elétricos
Alarme perimétrico
cD MP3 com comando satélite
Air bag duplo
freios AbS
Volante de couro
bancos de couro*
Puxadores das portas dianteiras com 
acabamento Sport
Terceiro apoio de cabeça traseiro

EquiPAMENTOS E OPciONAiS REfERENTES AO ANO/MODELO 2010/2011.
* bANcOS REVESTiDOS PARciALMENTE DE cOuRO NATuRAL E cOuRO SiNTéTicO (TEP).



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 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 250 mil 
veículos e 400 mil motores por ano. aqui são fabricados: mégane sedan, mégane grand tour, scénic, logan, sandero, sandero stepway e o furgão master, além da picape nissan frontier, do nissan livina, nissan grand livina e nissan livina x-gear. gARANTiA RENAuLT. 
para renault sandero stepway, 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. a renault oferece seis anos de garantia anticorrosão da carroceria 
para veículos da gama 2010/2011. 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 seu concessionário. fotos para fins publicitários. sac renault: 0800 055 5615 – ref.: 7702265116 – julho/2010

RENAuLT SANDERO STEPWAY


