
Uudet Dacia  
Sandero ja Sandero Stepway





Uudet Dacia
Sandero ja Sandero Stepway
Tyyliä, dynamiikkaa ja mukavuutta...  
Tie on vapaa.





Rohkea  
crossover-muotoilu
Uuden Dacia Sandero Stepwayn luonne käy ilmi heti ensi vilkaisulla.  

Entistä näyttävämpi kromattu etusäleikkö, uudistetut muodot, uudet etuvalot ja 

takavalojen uudenlainen Dacia-valokuvio antavat Sandero Stepwaylle seikkailullisen 

SUV-ilmeen.





Elämää helpottavaa 
teknologiaa
Uusi Dacia Sandero Stepway on paitsi tyylikäs, myös täynnä hyödyllistä 

teknologiaa: uuden Dacia Sanderon tavoin siinä on entistäkin laajempi valikoima 

teknologiavarusteita, kuten Media Nav Evolution -multimediajärjestelmä, integroitu 

peruutuskamera, mäkilähtöavustin, kertapainalluksella toimiva sähkökäyttöinen 

kuljettajan ikkuna, vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin*. Uusi Dacia Sandero 

Stepway vie sinut järkevästi ja turvallisesti perille.

* Malliversion mukaan





Mukavaa 
matkantekoa
Uusi viisipaikkainen Dacia Sandero Stepway on todella mukava auto pitkilläkin 

matkoilla. Tilavien sisätilojen huolitellut yksityiskohdat kiinnittävät huomiota. Ohjaus-

pyörä ja sisäverhoilu on uudistettu, ja matkustamossa on myös uusia kromikoristeita, 

entistä enemmän käytännöllisiä säilytysratkaisuja ja uusi 12 V -pistorasia taka-

matkustajien käyttöön. Sandero Stepwayn sisällä tunnet aina olosi kotoisaksi.





Tyylikäs 
kaupunkiauto
Uuden Dacia Sanderon muotoilu on entistäkin dynaamisempi 

ja modernimpi uuden kromatun etusäleikön, suurten etu- ja 

takavalojen uudenlaisen Dacia-valokuvion ansiosta. Ihastut 

siihen takuulla ensi silmäyksellä.





Viisipaikkainen matkustamo on avara ja tavaratila on reilun kokoinen.  

Sisätiloissa on myös monia käytännöllisiä ominaisuuksia, kuten alas 

taitettava takaistuin, uusia säilytysratkaisuja koko perheen käyttöön ja 

paljon muuta. Olemme halunneet huomioida suunnittelussa kaikki seikat, 

jotka voivat helpottaa päivittäistä elämääsi. Olitpa liikkeellä yksin tai porukalla, 

käytössäsi on ihanteellinen kaupunkiauto, joka tarjoaa parhaan mahdollisen 

mukavuustason.

Avarat ja  
mukavat sisätilat



Taattua turvallisuutta
Turvallisuutesi on meille aina etusijalla, joten emme ole tinkineet uuden Dacia Sanderon ja uuden Dacia Sandero Stepwayn aktiivisen ja passiivisen turvallisuuden 

varustelusta. Vahvistettu korirakenne antaa matkustajille parhaan mahdollisen suojan. Hätäjarrutustehostimella (EBA) varustetut lukkiutumattomat ABS-jarrut, ESC-

ajovakaudenhallintajärjestelmä ja ASR-luistonestojärjestelmä takaavat tehokkaan jarrutuksen ja parantavat ajovakautta.

Varusteluun kuuluvat myös etu- ja sivuturvatyynyt, turvaistuimen ISOFIX-kiinnikkeet takaistuimen reunapaikoilla, mäkilähtöavustin ja peruutustutka. Näiden ominaisuuksien 

ansiosta matkasi taittuu aina turvallisesti ja huolettomasti.

Peruutustutka*: Varoittaa kuljettajaa auton takana olevista esteistä äänimerkillä. 
Peruutustutkaan voidaan yhdistää peruutuskamera mukavuuden ja turvallisuuden 
parantamiseksi entisestään.

ESC: jos renkaat menettävät pitonsa kaarteessa, ESC-ajovakaudenhallintajärjestelmä palauttaa auton 
oikealle ajolinjalle jarruttamalla yksittäisiä pyöriä ja säätämällä moottorin kierrosnopeutta.

* Malliversion mukaan



Mäkilähtöavustin: Järjestelmä mahdollistaa turvallisen liikkellelähdön mäessä,  
ilman tarvetta kiirehtiä.

Turvallisuus: Vahvistetut korirakenteet, etu- ja sivuturvatyynyt, ISOFIX-kiinnikkeet 
takapenkin sivuistuimilla.



Varustetaso

Essential

ACCESS-VARUSTETASON LISÄKSI

 • Dacia Plug & Radio (radio, CD, MP3, 
Bluetooth, AUX- ja USB-liitännät, 
kaukosäädin) 
 • Ilmastointi 
 • Istuinlämmitys edessä
 • Kaistanvaihtovilkku (kertapainalluksella 
3 vilkutusta)
 • Keskikonsolin takaosassa mukiteline ja 
12V-virtapistoke

 • Keskuslukitus kaukosäätimellä
 • Korinväriset puskurit
 • Kromiset koristerankaat 
ilmasuulakkeissa, mittaristossa ja 
ohjauspyörässä
 • Kyynärnojat etuovissa
 • Ovien automaattinen lukitustoiminto 
liikkeelle lähtiessä
 • Sumuvalot

• Sähköiset 
ikkunannostimet edessä 
kuljettajan ikkunan 
kertapainallustoiminnolla

• Tavaratilan valo
• Verhoilu “Essential”

 • 1/3 - 2/3 osissa alastaitettava 
takaistuin 
 • 12V -virtapistoke 
 • 15” vanteet koristekapseleilla “Groomy” 
 • 3-pisteturvavyöt kaikilla istuinpaikoilla 
 • ABS-jarrut hätäjarrutustehostimella 
 • Edessä päätä ja rintakehää suojaavat 
sivuturvatyynyt 
 • Elektroninen ajonestolaite 

 • ESC + ASR 
ajovakaudenhallintajärjestelmä 
sutimisen estolla 
 • Etumatkustajan turvatyyny 
(poiskytkettävissä) 
 • Etuturvavyömuistuttimet 
 • Kuljettajan turvatyyny 
 • Käsisäätöiset ulkopeilit 
 • Moottorin Stop&Start-järjestelmä 

 • Mustat ovikahvat
 • Mäkilähtöavustin 
 • Niskatuet kaikilla istuinpaikoila 
 • Ohjaustehostin 
 • Päiväajovalot 
 • Rengaspainevalvonta (passiivinen) 
 • Renkaan paikkaussarja 
 • Turvaistuimen ISOFIX-kiinnikkeet 
takasivuistuimilla 

Varustetaso

Access 



• 16” muotovanteet Bayadere 
(teräsvanteen muotoilu yhtenevä 
koristekapselin kanssa) 

• Ajotietokone ulkolämpötilanäytöllä 
• Kahvat etuovipaneeleissa 
• Kattokaiteet (pitkittäiset, tumman 

harmaat/mustat)
• Korotettu maavara
• Kromiset ovikahvat sisällä 
• Kuljettajan istuimen 

korkeudensäätö 
• Matkapuhelintasku 

etumatkustajanistuimen sivussa

• Mattakromiset etu- ja takapuskurin 
alaosat 

• Media Nav Evolution 
-multimediajärjestelmä (7” 
kosketusnäyttö, navigointi, radio, AUX- 
ja USB-liittimet, Bluetooth musiikin 
suoratoistolla ja puhelintoiminnoilla, 
kaukosäädin) 

• Mustat rengaskaaret ja helmalistat 
• Mäkilähtöavustin 
• Ohjauspyörän korkeudensäätö 
• Selkänojaa myötäilevät niskatuet 

takaistuimilla 

• Soft Feel -päällysteinen 
ohjauspyörä 

• Stepway-jäähdyttimen säleikkö
• Stepway-tekstit etuovissa
• Sumuvalot 
• Sähkösäätöiset ja lämmitettävät 

ulkopeilit 
• Takapysäköintitutka
• Tumman harmaat ulkopeilien 

kuoret 
• Vakionopeudensäädin ja 

nopeudenrajoitin 
• Verhoilu “Stepway”

Varustetaso

Stepway

ESSENTIAL-VARUSTETASON LISÄKSI



LISÄVARUSTEET 1. SPORT PACK JA KEVYTMETALLIVANTEET. 
Voit kohentaa Sanderon ulkomuotoa Sport Pack 
-varustepaketilla, joka sisältää etupuskurin helman, 
sivuhelmat, takadiffuusorin ja kattospoilerin.

2. KYLKISUOJAT.
Voit suojata Sanderon kyljet pikkukolhuilta näiden 
tyylikkäiden kylkilistojen avulla.

3. ETU- JA TAKAROISKELÄPÄT. 
Auton ulkomuodon kanssa yhteensopiviksi 
suunnitellut etu- ja takaroiskeläpät suojaavat koria 
kuralta ja pikkukiviltä.

4. ETUSIVUIKKUNOIDEN TUULIOHJAIMET. 
Etusivuikkunoiden tuuliohjainten ansiosta voit 
nauttia tuulen tuiverruksesta hiuksissa ilman, että 
sadepisarat pääsevät auton sisään.

5. ETU- JA TAKAPYSÄKÖINTITUTKA. 
Tämä järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa 
pysäköintiä.

6. HÄLYTIN. 
Sanderon elektroniikkajärjestelmän kanssa 
täysin yhteensopiva hälytin havaitsee 
murtautumisyritykset ja liikkeen auton sisällä.

7. KUMIMATOT. 
Sanderoon täydellisesti sopivat kumimatot ovat 
helppohoitoiset ja todella kestävät ja tarjoavat 
parhaan mahdollisen suojan lunta ja kuraa vastaan.

8. TEKSTIILIMATOT. 
Mittatilaustyönä tehdyt laadukkaat tekstiilimatot 
sopivat täydellisesti yhteen sisäverhoilun kanssa ja 
parantavat myös turvallisuutta.

9. KYYNÄRNOJA. 
Kyynärnoja parantaa mukavuutta ja tarjoaa 
ylimääräisen säilytystilan pikkuesineille. 
Kyynärnoja on mahdollista nostaa tai laskea 
halutulle korkeudelle.
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10. TAVARATILAN SUOJAMATTO. EASYFLEX.
Suojaa autosi tavaratilaa isoja tai likaisia tavaroita 
kuljetettaessa. Taittuu kokoon ja avautuu todella 
helposti ja peittää tarvittaessa koko tavaratilan, 
myös penkit taitettuina.

11. TAVARATILAN TAVARAVERKKO. 
Tavaraverkon avulla tavarat pysyvät paikoillaan
kuljetuksen aikana.

12. TAVARATILAN KAUKALOMATTO JA 
PUSKURIN SUOJUS. 
Kaukalomatto suojaa tavaratilan lattiaa ja on 
muotoitu juuri Sanderon muotoihin. Tukevan 
rakenteen ja korkeiden reunojen ansiosta 
kaukalomaton puhdistus on helppoa.
Muovinen puskurinsuoja suojaa puskurin 
maalipintaa autoa lastatessa.

13. SIIRRETTÄVÄ TAVARATILAN JÄRJESTELIJÄ. 
Jakamalla tavaratilan lokeroihin, pysyvät tavarat 
paremmin paikoillaan ja järjestyksessä matkan 
aikana. Järjestelijä on helppo asentaa ja se soveltuu 
kaikenkokoisille esineille.

14. IRROITETTAVA VETOKOUKKU. 
Ratkaisu peräkärryn, veneen tai vaikkapa
asuntovaunun vetoon. Kiinnittäminen ei vaadi 
lainkaan työkaluja, joten autoosi ei jää jälkiä, kun 
vetokoukku ei ole käytössä.

15. KATTO- JA SUKSITELINE. 
Sanderon muotoihin räätälöidyt kattotelineet 
soveltuvat mm. suksien tai polkupyörätelineiden 
kuljettamiseen.

16. KATTOTELINEESEEN KIINNITETTÄVÄ
KULJETUSLAATIKKO. 
Dacian tyylikäs kuljetuslaatikko on helppo asentaa
muutamassa minuutissa kattotelineeseen ja saat
kätevästi lisää säilytystilaa. 

17. VETOKOUKKUUN KIINNITETTÄVÄ
POLKUPYÖRÄTELINE. 
Vetokoukkuun asennettava, kallistettava
polkupyöräteline mahdollistaa tavaratilan
luukun avaamisen, käytännöllinen varuste
aktiiviselle lomailijalle.



GLACIER VALKOINEN (369)

PERUSVÄRITMETALLIVÄRIT

NAVY SININEN (D42)**

KORISTEKAPSELIT JA VANTEET

15” GROOMY-
KORISTEKAPSELIT**

15” POPSTER-
KORISTEKAPSELIT**

15” CHAMADE-
KEVYTMETALLIVANTEET**

16” ALTICA-
KEVYTMETALLIVANTEET**

16” MUSTAT 
TIMANTTILEIKATUT ALTICA-
KEVYTMETALLIVANTEET**

16” DARK METAL 
BAYADÈRE FLEXWHEEL 
-MUOTOVANTEET*

COSMOS SININEN (RPR)NACRÉ MUSTA (676)

COMETE HARMAA (KNA) AZURITE SININEN (RPL)* VISON RUSKEA (CNM)

* Saatavissa vain Stepway-malliin.
** Ei saatavissa Stepway-malliin.



SANDERO STEPWAY – MITAT

SANDERO – MITAT
Malli SANDERO
Tavaratilan tilavuus (l, VDA ISO 3832)
Tavaratila hyllyyn asti sisältäen välipohjan alle jäävän tilan 320
Kattoon asti, takapenkit kaadettuina 1 200

MITAT (mm)
A Akseliväli 2 589
B Kokonaispituus 4 069
C Etuylitys 827
D Takaylitys 653
E Raideväli edessä 1 496
F Raideväli takana 1 486
G Maavara (5 henkeä kyydissä) mm 132
H Kuormaamaton korkeus ilman kattokiskoja / kattokiskojen kanssa 1 519/1 579
H1 Tavaratilan kuormauskorkeus 761
H2 Tavaratilan luukun korkeus 622
H3 Korkeus takaluukku avattuna 2 003
H4 Tavaratilan korkeus tavaratilan verhon alla 469
J1 Matkustamon leveys edessä olkapäiden korkeudella 1 387
J2 Matkustamon leveys takana olkapäiden korkeudella 1 393
K Polvitila (takamatkustaja) 144
L1 / L2 Kokonaisleveys ilman peilejä / peilien kanssa 1 733/1 994
L3 Tavaratilan leveys pyöräkoteloiden kohdalla 1 005
M1 Pääntila edessä 14°:n kulmalla 900
M2 Pääntila takana 14°:n kulmalla 881
O1 Matkustamon leveys edessä kyynärpäiden korkeudella 1 415
O2 Matkustamon leveys takana kyynärpäiden korkeudella 1 432
Y1 Kuormauspituus takapenkit käytössä 756

Malli SANDERO STEPWAY
Tavaratilan tilavuus (l, VDA ISO 3832)
Tavaratila hyllyyn asti sisältäen välipohjan alle jäävän tilan 320
Kattoon asti, takapenkit kaadettuina 1 200

MITAT (mm)
A Akseliväli 2 589
B Kokonaispituus 4 089
C Etuylitys 846
D Takaylitys 654
E Raideväli edessä 1 489
F Raideväli takana 1 492
G Maavara (5 henkeä kyydissä) mm 173
H Kuormaamaton korkeus ilman kattokiskoja / kattokiskojen kanssa 1 555/1 615
H1 Tavaratilan kuormauskorkeus 793
H2 Tavaratilan luukun korkeus 622
H3 Korkeus takaluukku avattuna 2 035
H4 Tavaratilan korkeus tavaratilan verhon alla 469
J1 Matkustamon leveys edessä olkapäiden korkeudella 1 387
J2 Matkustamon leveys takana olkapäiden korkeudella 1 393
K Polvitila (takamatkustaja) 144
L1 / L2 Kokonaisleveys ilman peilejä / peilien kanssa 1 761/1 994
L3 Tavaratilan leveys pyöräkoteloiden kohdalla 1 005
M1 Pääntila edessä 14°:n kulmalla 900
M2 Pääntila takana 14°:n kulmalla 881
O1 Matkustamon leveys edessä kyynärpäiden korkeudella 1 415
O2 Matkustamon leveys takana kyynärpäiden korkeudella 1 432
Y1 Kuormauspituus takapenkit käytössä 756





www.dacia.fi
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*Sen mukaan, kumpi ehdoista täyttyy ensin (lisätietoja Dacia jälleenmyyjältäsi).

Olemme tehneet kaikkemme, jotta tämän esitteen tiedot olisivat virheettömiä ja ajantasaisia esitteen painohetkellä. DACIA pidättää oikeuden muuttaa edellä mainittuja ajoneuvoon ja lisävarusteisiin liittyviä tietoja tuotekehitysohjelman mukaisesti. Muutoksista ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti kaikille DACIA-jälleenmyyjille. Jotkin mallit saattavat 
erota toisistaan markkina-alueesta riippuen, ja tiettyjä varusteita ei välttämättä ole saatavilla (valinnaisina, vakio- tai lisävarusteina). Lisätietoa saat lähimmältä DACIA-jälleenmyyjältäsi. Tässä esitteessä kuvatut kori- ja verhoiluvärit saattavat painoteknisistä syistä erota todellisista väreistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän esitteen osittainenkin 
kopioiminen ilman DACIAn kirjallista lupaa on kaikin tavoin kiellettyä..

Dacia
Kunnon auto tällä hinnalla.
Eihän tämä ole jotain pilaa?
EI OLE. Dacia on valmistajana ajatellut, että 

edullinen auto voi olla myös tyylikäs, turvallinen 

ja laadukas. Ja olemme olleet oikeassa, sillä 

malliemme luotettavuus ja kestävyys on nykyisin 

hyväksi koettu ja tunnustettu. Dacia-malliston 

uusimmat mallit ovat herättäneet huomiota 

tyylikkäällä ja persoonallisella muotoilullaan. 

Lisäksi ne ovat aina tilavia, ja niihin mahtuvat  

helposti sekä matkustajat että matkatavarat.  

Dacian suosio perustuu yksinkertaiseen peri- 

aatteeseen, että autoon voi ihastua ja se voi  

täyttää kaikki tarpeet, mutta siihen ei tarvitse  

kuitenkaan upottaa kaikkia käytettävissä  

olevia varoja. 

RENAULT-KONSERNIN TUOTEMERKKINÄ 

Daciassa on hyödynnetty tehokkaiksi ja luotet-

taviksi todettuja teknisiä ratkaisuja. Dacian 

bensiini- ja dieselmoottorit ovat nykyaikaisia, 

suorituskykyisiä ja polttoainetaloudellisia. 

Autot valmistetaan sertifioiduissa tehtaissa 

ja ne ovat 85 % kierrätettävissä. 

Dacialla on 3 vuoden / 100 000 km:n takuu* 

ja sen käyttökustannukset ovat alhaiset. 

Tee järkivalinta,  valitse Dacia!

VUODEN
TAKUU3TAI 100 000 KM

SISÄLTÄÄ 24 h TIEPALVELUN




