
NOVO RENAULT 
SANDERO STEPWAY



* REVISÃO SugERIda pEla mOntadORa, SEguIndO O manual dO pROpRIEtáRIO E cOnSIdERandO ROdagEm médIa dE 15 mIl km/anO, VálIda apEnaS paRa SandERO 1.0 SEm aR-cOndIcIOnadO, até julhO dE 2011. 
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duRantE 3 anOS*

PLANOS 
fiNANcEiRA 
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mEDiDA

NOVO RENAULT  
SANDERO STEPWAY 
SURPREENDA-SE
novo design e novo interior, ainda 
mais moderno e arrojado. 



novo sistema de som digital, 
com ambientação 3d

bancos com novos acabamentos

VOcê ExcLUSiVO. cOm O nOVO 
SandERO StEpway VOcê VaI SE 
dEStacaR aInda maIS.

qUANTO mAiS 
VOcê cONhEcE 

O NOVO RENAULT 
SANDERO STEPWAY, 

mAiS VOcê SE 
SURPREENDE.

comandos dos vidros elétricos 
integrados às portas

novo painel de instrUmentos



nova frente com design 
mais moderno e arrojado

porta-malas de 320 litros

racK de teto com 
aerofÓlio integrado

ponteira cromada

novas rodas aro 16” 
e sUspensão elevada

NOVO DESigN
E NOVO iNTERiOR

Robustez 
e modeRnidade, 

cOm muItO cOnfORtO 
E ampla lISta dE 

EquIpamEntOS.



STREET 
7702270500

SPORT 
7702270501

FLOWER 
7702270503

ELECTRONIC 
7702270502

TATTOO 
7702270505

GPS 
7702270504

ExcLUSiViDADE DE SéRiE
marqUe territÓrio com Um dos 

6 modelos exclUsivos de adesivo.
seU sandero stepway vai ficar 

com sUa cara.



equipamentos de séRie

ficha técnica
carroceria monobloco, 2 volumes, 5 passageiros, 5 portas

 
4 tempos, bicombustível, 4 cilindros 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 
Adesivo externo personalizado
Aerofólio integrado
Alarme sonoro de advertência de luzes acesas
Alças de segurança no teto (1 dianteira e 2 traseiras)
Apoios de cabeça traseiros (2) reguláveis em altura
Ar-condicionado
Ar quente
Abertura interna da tampa de combustível
banco do motorista com regulagem de altura
banco traseiro com encosto rebatível bipartido (1/3 - 2/3)
bancos com revestimento Stepway
barra de teto na cor prata step
bloqueio de ignição por transponder
bolsa tipo canguru atrás do encosto dos bancos dianteiros
brake light
cinto de segurança traseiro central subabdominal
cintos de segurança dianteiros e laterais traseiros retráteis de 3 pontos
coluna central com adesivo na cor preta
comando de abertura das portas por radiofrequência
computador de bordo 
conta-giros
Desembaçador do vidro traseiro
Direção hidráulica
Estribos laterais com acabamento na cor prata step
faróis e lanternas com máscara negra
faróis de neblina
indicador do reservatório de combustível da partida a frio
iluminação do porta-luvas
iluminação do porta-malas
Limpador e lavador do vidro traseiro
Luz de leitura para o passageiro

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

Luz interna na dianteira do teto
maçanetas externas na cor prata step
maçanetas internas na cor cinza inox
manopla da alavanca de câmbio com acabamento cromado
moldura das saídas de ar na cor cinza inox
monogramas Stepway no exterior do veículo
Painéis das portas com inserto de tecido e puxadores na cor preto brilhante
Painel de instrumentos com anéis vermelhos e monograma Stepway
Para-choque dianteiro de impulsão
Para-choque traseiro com aplique na cor prata step
Para-sol do motorista com espelho de cortesia oculto
Para-sol do passageiro com espelho de cortesia
Ponteira de escapamento cromada
Porta-copos / porta-objetos no console dianteiro central
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 partir de 6Km/h)
Suspensão elevada em 50 mm
Temporizador de iluminação interna
Temporizador 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 2 DiN entrada
USb/AUx./iPod/bluetooth 
+ comando satélite

PACk SEGuRANçA
Air bag duplo 
Terceiro apoio de cabeça traseiro 
freios AbS 
Volante de couro

PACk TOP + SEGuRANçA
Vidros traseiros elétricos
Retrovisores elétricos 
Alarme perimétrico 
cD mP3 2 DiN entrada
USb/AUx./iPod/bluetooth 
+ comando satélite
Air bag duplo 
Terceiro apoio de cabeça traseiro 
freios AbS 
Volante de couro

PACk TOP + SEGuRANçA + COuRO
Vidros traseiros elétricos
Retrovisores elétricos 
Alarme perimétrico 
cD mP3 2 DiN entrada
USb/AUx./iPod/bluetooth 
+ comando satélite

Airbag duplo 
Terceiro apoio de cabeça traseiro 
freios AbS 
Volante de couro 
bancos revestidos parcialmente de couro 
natural e couro sintético

EqUiPAmENTOS E OPciONAiS REfERENTES AO ANO/mODELO 2011/2012.
* bANcOS REVESTiDOS PARciALmENTE DE cOURO NATURAL E cOURO SiNTéTicO (TEP).

dimensões
Em mEtROS

coRes

cOmpRImEntO
EntRE-EIxOS
laRguRa SEm REtROVISORES
altuRa cOm baRRaS dE tEtO

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

a

b

c

d

bARRAS DE TETO TRANSVERSAiS
7702270581

acessÓRios

REDE PORTA-ObJETOS NO PORTA-mALAS
7701409202

aS cORES aquI REpROduzIdaS pOdEm apRESEntaR VaRIaçõES.

RáDiO 2DiN cD mP3
281157299R

pRata EtOIlE cInza acIER VERmElhO VIVO VERmElhO fOgO azul cREpÚSculO pREtO nacRé

ALARmE  
7702270469
APOiO DE bRAÇO 
6001998264
SENSOR DE ESTAciONAmENTO 
7702270981
RáDiO DEh 2380 cD mP3 c/ ENTRADA AUx. E USb
7702270977
iNTERfAcE PARA cOmANDO SATéLiTE
7702270908
SENSOR DE ESTAciONAmENTO 
7702270908
TAPETE cOm bORDADO VERmELhO
7702270912
TAPETE cOm bORDADO ciNZA
7702270980



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: mégane 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 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, 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.: 7702265116 – maIO/2011

NOVO RENAULT 
SANDERO STEPWAY


