
DRIVE THE CHANGE

RENAULT sANDERo sTEpwAy



IMpRoVED HEIGHT, IMpRoVED sTyLING, IMpRoVED 
EQUIpMENT RENAULT sANDERo sTEpwAy Go 
ANywHERE wITHoUT GoING UNNoTICED 

قدرات عبور أفضل، إمكانيات أكثر، تصميم 
أكثر جراءة رينو سانديرو ستيبواى أينما ذهبت 

سيالحظك الجميع



The Sandero Stepway’s style carries the scent of adventure and freedom. Boasting all the assets of the Renault Sandero, the Stepway is spacious, comfortable, robust and 
safe. Its exterior design is enhanced and strengthened with skid plates, roof bars, finishes and a chrome exhaust tube.
Yet it goes further still, with special equipment for an even more dynamic look. To help you to get away from it all, the Sandero Stepway has a comfortable, adjustable 
and generous interior, particularly thanks to its 1/3-2/3 split-folding rear bench seat and its 320-litre boot. With its matching ‘stone grey’ scheme and exclusive Stepway
upholstery, the interior environment boasts unprecedented elegance. Sandero Stepway, wouldn’t you like to go up in the world?

FUN, pRACTICAL AND CoMFoRTABLE
EvERYdaY IS an advEnTuRE.

عملية، مريحة وممتعة 
مغامرة جديدة كل يوم

أن تصميم السيارة سانديرو ستيبواى يحمل فى طياته روح المغامرة والحرية ويجسد كل مميزات رينو سانديرو. رينو ستيبواى رحبة، مريحة، متينة 
أبعد من ذلك مع  الكروم. بل و تذهب  العادم  الجانبية وحامل السقف ومخرج  الخارجي أصبح أكثر جراءة مع األعتاب  وغاية فى األمان فتصميمها 
التجهيزات المتميزة التي تمنح السيارة مظهر أكثر ديناميكية. إن صالون سانديرو ستيبواي سيأخذك بعيدا بإتساعه وعمليته مع أمكانية طى المقعد 

الخلفي 3/1 و 3/2 ومع ألوان الفرش الداخلية  المميزة فإن صالون ستيبواى سيكون أكثر فخامة.



CoLoURs

mERcuRY d69 (SEc) fIRE REd B76 (SEc)comET gREY Kna (SEc)

standard Equipment of the Renault sandero stepway التجهيزات األساسية للسيارة رينو سانديرو ستيبواى
Exterior appearance التجهيزات الخارجية

Two-colour black / Body tone front & rear bumpers أكصدامات أمامية وخلفية لونين: أسود و لون السيارة

chrome upper front grill trim شريط كروم أعلى الشبكة األمامية

Silver colour external door handles and door mirrors مقابض األبواب ومرايا الرؤية الجانبية بلون فضى

chrome exhaust tube مخرج شكمان خلفى كروم

Two-colour black / body tone satin chrome roof bars حوامل سقف كروم

15» sport full wheel rims جنوط سبور مقاس 15 بوصة

metallic paint طالء ميتاليك

Active and passive safety تجهيزات السالمة

anti-lock breaking system  نظام فرامل مانع لإلنغالق

driver airbag وسادة هوائية للسائق

fog lights مصابيح ضباب

3-point height adjustable front seatbelts أحزمة أمان أمامية ذات نقاط تثبيت ثالثية مع إمكانية تعديل ارتفاعها

3-point rear lateral seatbelts, 2-point central rear seatbelt عدد 3 أحزمة امان خلفية الطرفية منها ذات نقاط تثبيت ثالثية

Vehicle protection أنظمة الحماية ضد السطو والسرقة

coded anti-theft immobiliser نظام ايموبيليزر للحماية ضد السطو والسرقة

Driving and control instruments تجهيزات القيادة ومفاتيح التحكم

Rev counter RPm عداد لفات محرك

Hydraulic power steering نظام باور ستيرينج

Visibility تجهيزات الرؤية

3-speed front windshield wipers & demisting rear window & wiper مساحات للزجاج األمامي والخلفي مزودة بثالثة سرعات مع سخان للزجاج الخلفي

door mirrors manually adjustable from inside مرايا الرؤية الجانبية يمكن التحكم بها من داخل السيارة

Comfort تجهيزات الراحة

4-speed heating and ventilation نظام تهوية ذو 4 سرعات

air recirculation خاصية تدوير الهواء

air-conditioning تكييف هواء

central door locking نظام غلق مركزي

front electric windows زجاج كهربائي في األمام

Rear manual windows زجاج يدوي في الخلف

Tinted glass windows, rear window and windshield زجاج مظلل عازل للحرارة

nomad› ashtray / cigarette-lighter باقة تجهيزات المدخنين

Boot light إضاءة داخل صندوق األمتعة

seats المقاعد

front height adjustable headrest مساند رأس أمامية يمكن تعديل ارتفاعها

fore-and-aft adjustable front seats مقاعد أمامية يمكن تعديل وضع المقاعد األمامية

Audio التجهيزات السمعية

2x15W radio-cd, (two speakers in front doors) راديو cd مع عدد 2 سماعة أمامية

Technical Data المواصفات الفنية
Engine المحرك

capacity (cc) 1598  (cc) سعة المحرك

number of cylinders/valves 4 cal. / 8v عدد االسطوانات / الصمامات

Horse Power (bhp) 90 القدرة بالحصان

Transmission ناقل الحركة

manual 5 Speed يدوي خمسة سرعات

Capacities & Dimensions السعات و األبعاد

fuel Tank (L) 50 سعة خزان الوقود (لتر)

overall Length (mm) 4024 الطول الكلي (ملم)

Wheelbase (mm) 2588 طول قاعدة العجالت (ملم)

overall width (mm) 1753 العرض الكلي (ملم)

overall Height (mm) 1550 االرتفاع (ملم)

wheels العجالت واإلطارات

Steel wheels with tires R15 185/65 عجالت معدنية مع اطارات بمقاس

warranty الضمان

3 Years or 100000 Km ثالثة سنوات أو 100000 كم
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