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Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης να είναι ακριβές και ενημερωμένο κατά το χρόνο εκτύπωσης. Το παρόν έντυπο συντάχθηκε με βάση 
τα πρωτότυπα μοντέλα και τα μοντέλα προπαραγωγής. Στο πλαίσιο της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η DACIA διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει ανά πάσα στιγμή 
σε τροποποιήσεις των προδιαγραφών και των αυτοκινήτων και αξεσουάρ που περιγράφονται και παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στους 
εμπορικούς αντιπροσώπους της DACIA το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με τη χώρα στην οποία διατίθενται, οι εκδόσεις των αυτοκινήτων μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές, ενώ 
ορισμένα μέρη του εξοπλισμού τους μπορεί να μην είναι διαθέσιμα (είτε πρόκειται για στάνταρ εξοπλισμό είτε για προαιρετικό εξοπλισμό ή για αξεσουάρ). Συμβουλευτείτε τον εμπορικό 
αντιπρόσωπο της DACIA της επιλογής σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Λόγω των περιορισμών της διαδικασίας εκτύπωσης, τα χρώματα όπως αναπαράγονται σε αυτό το έντυπο 
μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τα πραγματικά τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή 
του συνόλου ή οποιουδήποτε μέρους της παρούσας έκδοσης, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της DACIA.

www.dacia-sandero.com

ψηλά!
Δείτε τον κόσμο από

Πιο υπερυψωμένο, πιο στυλάτο, πιο 

εξοπλισμένο! Το Sandero Stepway 

πηγαίνει παντού χωρίς ποτέ να περνά 

απαρατήρητο. Προικισμένο με όλα τα 

πλεονεκτήματα ενός Dacia Sandero, το 

Stepway διακρίνεται για τους μεγάλους 

χώρους του, τη στιβαρότητά του, την 

άνεση και την αξιοπιστία του και περνά 

στο επόμενο επίπεδο με ειδικές εκδόσεις 

εξοπλισμού για ακόμη πιο δυναμική 

εμφάνιση. Η εμπειρία πίσω από το τιμόνι 

του Sandero Stepway είναι γεμάτη 

συγκινήσεις. Αποκτήστε το σε πραγματικά 

προνομιακή τιμή και ζήστε μαζί του την 

περιπέτεια στο βουνό, στη θάλασσα και σε 

κάθε γωνιά του δρόμου...
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ή 100 000 χλμ



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βασικός εξοπλισμός
Εξοπλισμός σειράς:

Χρωμιωμένες σατινέ εξωτερικές λαβές στις πόρτες 
Χρωμιωμένοι σατινέ εξωτερικοί καθρέπτες
Χρωμιωμένο επάνω πλαίσιο μάσκας
Εμπρός και πίσω προφυλακτήρες μαύροι/ στο χρώμα του αμαξώματος
Χρωμιωμένα σατινέ εμπρός και πίσω προστατευτικά
Χρωμιωμένα σατινέ καλύμματα μαρσπιέ
Μάσκα σε μαύρο χρώμα
Χρωμιωμένη σατινέ εξάτμιση
Διαμήκεις μπάρες οροφής σε μαύρο χρώμα/ χρωμιωμένες σατινέ
Ζάντες αλουμινίου 16”
Μεταλλικό χρώμα
Αναδιπλούμενα και διαιρούμενα 1/3 - 2/3 πίσω καθίσματα
Θήκες αποθήκευσης στις μπροστινές πόρτες
Ταπετσαρία Stepway
Αρμονικός χρωματικός συνδυασμός εσωτερικού gris pierre
Εσωτερικά στοιχεία σε gris pierre: κεντρική κονσόλα, πλαίσιο 
αεραγωγών και τιμονιού, χειριστήρια/ επιλογείς

Πλαίσιο πίνακα οργάνων σε ανθρακί σκούρο
Κοντέρ σε ανθρακί χρώμα, χρωμιωμένο πλαίσιο
Χρωμιωμένα προστατευτικά κατωφλίου πόρτας με το σήμα Stepway
Εσωτερικές λαβές στις πόρτες σε ανθρακί χρώμα
ABS με σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος πανικού
Μπροστινός αερόσακος οδηγού
Μπροστινός αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης
Ζώνες ασφαλείας εμπρός ρυθμιζόμενες κατά ύψος
Προσκέφαλα εμπρός ρυθμιζόμενα κατά ύψος
3 προσκέφαλα πίσω ρυθμιζόμενα κατά ύψος
Τρίτη ζώνη ασφαλείας 3 σημείων πίσω με προεντατήρες
Σύστημα στήριξης παιδικού καθίσματος ISOFIX στις εξωτερικές πίσω 
θέσεις 
Σύστημα immobilizer με κωδικό
Στροφόμετρο
Υδραυλικό τιμόνι
Προβολείς ομίχλης

Πίσω θερμαινόμενο τζάμι/ πίσω υαλοκαθαριστήρας 
Χειροκίνητα ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
Φωτισμός χώρου αποσκευών
Ανακύκλωση αέρα καμπίνας
Φιμέ τζάμια
Χειροκίνητος κλιματισμός
Κιτ καπνιστή (αφαιρούμενη σταχτοθήκη/ αναπτήρας)
Ράδιο/CD 4X15W
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός

grIS plAtIne D69 (te) rOuge De Feu B76 (te)gris comète KnA (te) ΜΧ : Μεταλλικά χρώματα

Χρώματα

Στυλ, άνεση και πρακτικότητα

Ο χώρος αποσκευών χωρητικότητας 320 λίτρων προσφέρει 

άπλετο χώρο αποθήκευσης για τις αποσκευές σας.

Τα εμπρός και πίσω χρωμιωμένα σατινέ προστατευτικά 

προσδίδουν στο Sandero Stepway ασυναγώνιστη 

δυναμική εμφάνιση.

Τα πίσω καθίσματα φιλοξενούν άνετα τρεις επιβάτες και 

διαιρούνται 1/3-2/3, αυξάνοντας τον όγκο του διαθέσι-

μου χώρου φόρτωσης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Οι διακοσμητικές ρίγες σε έξι διαφορετικά μοτίβα που τοπο-

θετούνται στις πίσω πλευρικές επιφάνειες του αυτοκινήτου 

σάς επιτρέπουν να εξατομικεύσετε το δικό σας Stepway.

Το κεντρικό μπράτσο μπροστινού καθίσματος διασφαλίζει 

την άνεση του οδηγού και προσφέρει επιπλέον διακριτικό 

χώρο αποθήκευσης.

Οι διαμήκεις μπάρες οροφής επιτρέπουν τη μεταφορά 

αποσκευών συνολικού βάρους 80 κιλών ή την ασφαλή 

τοποθέτηση εξοπλισμού αναψυχής.

Αξεσουάρ

Με άρωμα

περιπέτειας
Το Sandero Stepway υπόσχεται οδηγικές εμπειρίες με άρωμα περιπέτειας και αέρα ελευθερίας. Η εξωτερική σχεδίαση του αυτοκινήτου 
είναι εμπλουτισμένη και ενισχυμένη με χρωμιωμένα προστατευτικά, μπάρες οροφής και φινιρίσματα, ενώ προσφέρονται επίσης αρκετές 
δυνατότητες εξατομίκευσης*. Έτοιμο να ικανοποιήσει κάθε επιθυμία απόδρασης, το Sandero Stepway διαθέτει πλούσιους, άνετους και 
ευέλικτους εσωτερικούς χώρους με πολλές δυνατότητες διαρρύθμισης χάρη στα διαιρούμενα πίσω καθίσματα 1/3-2/3 και στο χώρο 
αποσκευών συνολικού όγκου 320 λίτρων.
Η αρμονία του γκρι της πέτρας σε συνδυασμό με την αποκλειστική ταπετσαρία Stepway δημιουργούν μία πρωτόγνωρη ατμόσφαιρα 
εκλεπτυσμένης κομψότητας στην καμπίνα επιβατών.
Στιβαρό, αξιόπιστο και πρακτικό, το Sandero Stepway ανταποκρίνεται ακόμη και στις πιο δύσκολες κλιματικές συνθήκες
και συνθήκες οδοστρώματος.
*διαθέσιμες στα αξεσουάρ

Κινητήρας Βενζινοκινητήρας 
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων BVM
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων euro 4
Τύπος κινητήρα  K7M 710
Κυβισμός (cm3)  1 598
Διάμετρος x διαδρομή (mm) 79,5 x 80,5
Αριθμός κυλίνδρων 4
Σχέση συμπίεσης 9,5
Αριθμός βαλβίδων 8
Μέγιστη ισχύς σε kW (hp)  64 (90)
Στροφές μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) 5 500
Μέγιστη ροπή σε nm (m.kg) 128
Στροφές μέγιστης ροπής (σ.α.λ.) 3 000
Τύπος ψεκασμού/ τροφοδοσία Πολλαπλών σημείων 
Τροφοδοσία αέρα Φυσική ροή 
Καταλύτης Σειρά 

Κιβώτιο ταχυτήτων
Τύπος JH3
Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας 5
Ταχύτητα (km/h) στις 1000 σ.α.λ. με 1η / 2η / 3η / 4η / 5η ταχύτητα 7,23 / 13,17 / 19,36 / 26,19 / 32,86

Σύστημα διεύθυνσης
ø Κύκλος στροφής από κράσπεδο σε κράσπεδο (m) 10,4
Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα (με υποβοήθηση) 3,2

Ανάρτηση
Τύπος ανάρτησης εμπρός Ψευδο Mc pherson
Τύπος ανάρτησης πίσω Εύκαμπτος άξονας

Ζάντες και ελαστικά
Ζάντες αναφοράς 16”
Ελαστικά αναφοράς εμπρός/πίσω  195/55 r16

Σύστημα πέδησης
Τύπος κυκλώματος φρένων X
ABS Bosch 8.1 Σειρά
Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος πανικού Σειρά
Ηλεκτρονική κατανομή πέδησης Σειρά
Εμπρός : δίσκοι σε mm 259 x 20,6 αεριζόμενοι
Πίσω : ταμπούρα σε ίντσες 8”

Επιδόσεις
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 163
0 - 100 km/h (s) 12,4
1000 m από στάση (s) 34,5

Αεροδυναμική
Cx 0,39

Κατανάλωση καυσίμου – Εκπομπές κατά 99/100/ΕΚ (σε λίτρα/100 km)*
CO2 (g/km) σε μικτό κύκλο 180
Κύκλος πόλης  (l/100) 10,2
Κύκλος εκτός πόλης (l/100) 6,1
Μικτός κύκλος  (l/100) 7,6

Χωρητικότητες
Ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα) 50

Βάρος (kg)
ø Απόβαρο σε κατάσταση λειτουργίας (χωρίς αξεσουάρ) 1 095
ø Απόβαρο σε κατάσταση λειτουργίας εμπρός άξονας 645
ø Απόβαρο σε κατάσταση λειτουργίας πίσω άξονας 450
Μέγιστο μικτό βάρος (MMAC) 1 561
Μέγιστο μικτό βάρος συρμού (Mtr) 2 350
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο (Cu) 425
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου με φρένα 1 100
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς φρένα 585

Διαστάσεις (mm)
Συνολικό μήκος 4 024
Συνολικό πλάτος/ μαζί με τους καθρέπτες  1 753/1 997
Συνολικό ύψος (χωρίς φορτίο)/ μαζί με τις μπάρες οροφής 1 550/1 590
Μεταξόνιο 2 588
Άνοιγμα άξονα εμπρός/ πίσω 1 494/1 483
Απόσταση από το έδαφος μεταξύ των αξόνων 175
Μήκος προβόλου εμπρός/ πίσω 785/652
* Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 80/1268 με βάση την τελευταία τροποποίησή της.


