
NOVO RENAULT 
SANDERO STEPWAY



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



* revisão sugerida pela monTadora, seguindo o manual do proprieTÁrio e considerando rodagem mÉdia de 12 mil Km/ano, aTÉ Janeiro de 2012. 

TRANQUILIDADE
PARA VOCê:
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REVISÃO INfERIOR 
A 1 REAL POR DIA 
duranTe 3 anos*

PLANOS 
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NOVO CâMBIO 
AUTOMÁTICO 
SEQUENCIAL
Trocas de 
marcha suaves e 
auToadapTaTivas, 
de acordo com o 
perfil de condução. 
mais conforTo
e prazer em dirigir 
e função para 
arrancada em pisos 
escorregadios.



bancos com novo acabamento

VOCê ExCLUSIVO. com o novo 
sandero sTepway, você vai se 
desTacar ainda mais.

comandos dos vidros elétricos 
integrados às portas

novo painel de instrUmentos



QUANTO MAIS 
VOCê CONhECE 

O NOVO RENAULT 
SANDERO STEPWAY, 

MAIS VOCê SE 
SURPREENDE.

novo sistema de som



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.



eLecTronIc 
7702270502

TaTToo 
7702270505

gPS 
7702270504

ExCLUSIVIDADE DE SÉRIE.
marQUe territÓrio com Um dos

seis modelos eXclUsivos de 
adesivo. seU sandero stepWaY 

vai Ficar com sUa cara.

7702270505



STreeT 
7702270500

SPorT 
7702270501

FLoWer 
7702270503

STreeT 
7702270500



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
77022701163

acessÓrios

REDE PORTA-OBJETOS NO PORTA-MALAS
7701409202

as cores aQui reproduzidas podem apresenTar variaçÕes.

praTa eToile cinza acier vermelho vivo vermelho fogo azul crepÚsculo preTo nacrÉpraTa eToile cinza acier vermelho vivo azul crepÚsculo preTo nacrÉvermelho fogo

ALARME 
7702270469

APOIO DE BRAçO
6001998264

SENSOR DE ESTACIONAMENTO
7702270981

TAPETE COM BORDADO VERMELhO
7702270912

TAPETE COM BORDADO CINZA
7702270980

RÁDIO CD MP3 DEh 2380 
COM ENTRADA AUxILIAR E USB
7702270977



equipamentos de série

opcionais

EQUIPAMENTOS E OPCIONAIS REfERENTES AO ANO/MODELO 2011/2012.
PARA MAIS INfORMAçõES SOBRE OS PACkS, ACESSE www.renault.com.br/sanderostepway.

Pack Segurança Air bag duplo, freios ABS, terceiro apoio de cabeça traseiro e volante revestido de couro
Pack ToP Vidros traseiros elétricos, retrovisores elétricos, alarme perimétrico e CD MP3 2 DIN com comando satélite

Pack couro Bancos parcialmente revestidos de couro natural e couro sintético

VERSõES

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)
câmbio
volume do porta-malas (l)
rodas de referência
pneus de referência 
combustível

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)
mecânico, 5 velocidades e marcha à ré
320
liga leve 16”
195/60 r16
gasolina / álcool

1.6 16V BVA fLEx 
107 (g) / 112 (a) @5.750
15,1 (g) / 15,5 (a) @3.750
1.598
50
169 (g) / 171 (a)
11,9 (g) / 11,7 (a)
automático, 4 velocidades 
320
liga leve 16”
195/60 r16
gasolina / álcool

1.6 16V hI-fLEx
•

Opcional gratuito
•

OP
OP
OP
•
•

OP
•
•
•
•
-
•
•
•
•
•

OP
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OP
•
•
•
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OP
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•
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•
•
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1.6 16V BVA fLEx
•

Opcional gratuito
•

OP
•

OP
•
•

OP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OP
•
•
•
•
•
•
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 
•
•
•

Abertura interna da tampa do tanque de combustível
Adesivo externo personalizado
Aerofólio integrado
Air bags do motorista e passageiro adaptativos
Alarme perimétrico
Apoios de cabeça traseiros (3) reguláveis em altura (sempre que equipado com air bag) 
Ar-condicionado
Banco do motorista com regulagem de altura
Bancos com revestimento de couro natural e sintético
Bancos com revestimento Stepway
Banco traseiro com encosto rebatível bipartido 1/3 – 2/3
Barra de teto na cor prata step
Bolsa tipo “canguru” atrás do encosto dos bancos dianteiros
Câmbio automático
Computador de bordo
Direção hidráulica com regulagem de altura
Estribos laterais com acabamento na cor prata step
faróis de neblina
faróis e lanternas com máscara negra
freios ABS
Iluminação do porta-luvas
Indicador do reservatório de combustível de partida a frio
Luz de leitura para passageiro
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
Painéis das portas com inserto de tecido e puxadores na cor preto brilhante
Painel central na cor preto brilhante quando equipado com rádio CD MP3 player 2 DIN
Painel de instrumentos com anéis vermelhos e monograma Stepway
Ponteira de escapamento cromada
Predisposição para som completa (antena e cabos até o local de instalação dos alto-falantes)
Proteção de soleira nas portas dianteiras Stepway
Rádio CD MP3 player 2 DIN com entrada auxiliar, USB, iPod e Bluetooth + comando satélite
Retrovisores elétricos
Retrovisores externos na cor prata step
Rodas de liga leve aro 16” com pneus de uso misto 195/60 R16
Suspensão elevada em 50 mm
Travas elétricas das portas e do porta-malas
Vidros dianteiros elétricos
Vidros traseiros elétricos

• (série)     OP (opcional oferecido em pacote)     - (não disponível)



RENAULT CONCESSIONÁRIAS. uma rede com mais de 180 concessionárias em todo o território nacional está pronta para atendê-lo com efi ciência e qualidade. profi ssionais 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: duster, 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 profi ssionais 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. confi abilidade, taxas fi nanceiras 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 certifi cação 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 – novemBro/2011

NOVO RENAULT 
SANDERO STEPWAY


