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hoger?
Zit u graag iets

Hoger, stijlvoller en nog rijker uitgerust! De Sandero Stepway komt overal... maar nooit onopgemerkt. 

De Stepway heeft alle voordelen van de Dacia Sandero: ruim, comfortabel, robuust en veilig. 

Maar de Stepway gaat verder, dankzij de stoere, sportieve styling ziet de auto er nóg dynamischer uit! 

Rijden in de Sandero is een waar genoegen. Beleef het avontuur aan het strand, 

in de bergen of gewoon om de hoek... voor een zeer betaalbare prijs.
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de geur
van avontuur
De Sandero Stepway ademt avontuur en vrijheid. De buitenkant 

van de carrosserie heeft fraaie beschermstrips, dakrails, zilvergrijze details en 

een chromen uitlaatsierstuk. De Sandero Stepway kan zelfs nóg persoonlijker 

worden gemaakt met een striping*. Om aan al uw behoeften te voldoen, heeft de 

Sandero Stepway een comfortabel, modulair en ruim interieur, met name dankzij 

de 1/3-2/3 neerklapbare achterbank en de bagageruimte van 320 liter. De donkere 

kleurstelling van het dashboard en de exclusieve "Stepway" bekleding zorgen voor 

een stijlvol en elegant interieur. De Sandero Stepway is robuust, betrouwbaar, 

praktisch en bestand tegen de meest veeleisende weg- en weerscondities.

*Leverbaar als accessoire

DACIA SANDERO STEPWAY
Motor Uitvoering ENERGIELABEL CO2** CATALOGUSPRIJS BTW BPM* CONSUMENTENPRIJS

Netto € € € INCL. BTW en BPM €
1.6 MPI 85 Sandero C 169 7 048,94 1 339,30 4 101,76 12 490,00 
1.6 MPI 85 LPG Sandero B 154 8 436,62 1 602,96 3 450,42 13 490,00 
* In het BPM-bedrag zijn de eventuele correcties vanwege het energielabel, de CO2-uitstoot en de fi jnstofuitstoot verwerkt.
** Gemiddelde CO2 uitstoot g/km (volgens EG-richtlijn 2004/3)

OPTIES DACIA SANDERO STEPWAY
CATALOGUSPRIJS CONSUMENTEN-

STEPWAY Netto € BTW € BPM € PRIJS €
ACTIEPAKKETTEN
Pack Exclusive - Radio/CD-speler en airconditioning
De totale waarde van dit pakket bedraagt €1290,-Uw voordeel is € 645,-

O 467,39 88,80 88,80 645,00

Pack Exclusive - Radio/CD-speler met MP3-ondersteuning en airconditioning
De totale waarde van dit pakket bedraagt €1340,-Uw voordeel is € 645,-

O 503,62 95,69 95,69 695,00

VEILIGHEID
Reservewiel1 O 54,35 10,33 10,33 75,00

COMFORT
Handbediende airconditioning O 648,55 123,22 123,22 895,00
Pack Electric: Elektrisch bedienbare zijruiten vóór + afstandsbediening centrale portiervergrendeling O 213,77 40,62 40,62 295,00
Elektrisch verwarmbare voorstoelen O 213,77 40,62 40,62 295,00
Stuurwiel met leder bekleed O 213,77 40,62 40,62 295,00

AUDIO
Radio/CD-speler, inclusief 2 luidsprekers vóór O 286,23 54,38 54,38 395,00
Radio/CD-speler met MP3-ondersteuning, inclusief 2 luidsprekers vóór O 358,70 68,15 68,15 495,00
1 Reservewiel niet mogelijk in combinatie met 1.6 MPI 85 LPG
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Stijlvol, praktisch en comfortabel Accessoires

Met een inhoud van 320 liter is de bagageruimte 
bijzonder royaal te noemen. 

De verchroomde beschermplaten met satijnglans 
aan de voorkant- en achterkant geven uw 
Sandero Stepway een unieke sportieve look.

De achterbank biedt drie volwaardige zitplaatsen. 
Hij is 1/3-2/3 neerklapbaar, waardoor de 
bagageruimte indien nodig kan worden vergroot.

De dwarsgeplaatste dakdragers voor op de in 
lengterichting geplaatste dakrails zijn geschikt 
voor 80 kg bagage of andere vrijetijdsspullen.

Met de striping op de zijkanten van de carrosserie 
kunt u uw Stepway een persoonlijk tintje geven. 
Er zijn 6 verschillende dessins leverbaar.

De centrale armsteun vóór heeft een opbergruimte 
en biedt de bestuurder veel comfort.
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Motoren 1.6 MPI 85 1.6 MPI 85 LPG
Aantal zitplaatsen 5 5

MOTOR
Cilinderinhoud (cm3) 1598 1598
Brandstof Benzine Benzine / LPG
Aantal cilinders/kleppen 4/8 4/8
Max. vermogen Kw (pk) 62 (85) 62 (85) / 60 (82)
bij toerental (t/min) 5250 5250
Max. koppel (bij t/min) 135 (3000) 135 / 131 (3000)
Inspuitsysteem Multipoint Multipoint
Emissienorm Euro 5 Euro 5

VERSNELLINGSBAK
Aantal versnellingen 5 5

REMSYSTEEM
ABS met noodstopbekrachtiging Standaard Standaard
Vóór: schijven - (mm) 259 259
Achter: trommels - (inches) 8” 8”

WIELOPHANGING
Voortrein Pseudo McPherson met driehoekige draagarm
Achtertrein H-vormig met vervormbaar profi el en voorgeprogrammeerde geometrie - schroefveren

STUURINRICHTING
Draaicirkel tussen stoepranden (m) 10,5 10,5

BANDEN
Bandenmaat 195/55 R16 195/55 R16

INHOUD
Volume koff erruimte minimaal/maximaal (dm3) 320 / 1200 320 / 1200
Brandstoftank (l) 50 50 / 34

PRESTATIES
Topsnelheid op het circuit (km/h) 160 160 / 157
0-100 km/h (s) 13,5 14,1 / 14,7

BRANDSTOFVERBRUIK (l/100 km) / (km/l)1 (Volgens EG richtlijn 2004/3)
Gecombineerd verbruik 7,3 (13,7) 7,4 (13,5) / 9,6 (10,4)
Verbruik buiten de stad 6,2 (16,1) 6,2 (16,1) / 8,0 (12,5)
Verbruik binnen de stad (koude start) 9,8 (10,2) 9,9 (10,2) / 13,1 (7,6)
CO2 (g/km) 169 174 / 154

GEWICHT (kg)1

Leeg rijklaargewicht 1037 1107
Max. toelaatbaar gewicht 1561 1561
Max. toelaatbaar treingewicht 2350 2350
Max. toelaatbaar aanhangergewicht (geremd)2 1100 1050
Max. toelaatbaar aanhangergewicht (ongeremd) 500 550
1 Afh ankelijk van extra uitrusting van een auto, kunnen gewicht en brandstofverbruik varieren
2 Dit maximale aanhangergewicht is alleen toegestaan als bovengenoemd treingewicht (beladen auto + beladen aanhanger) niet wordt overschreden

Technische gegevens Belangrijkste standaarduitrusting

• 16" Lichtmetalen wielen
• 1/3-2/3 neerklapbare achterbank
• 3 3-punts veiligheidsgordels achter
• 3-punts veiligheidsgordels vóór
• ABS remsysteem met elektronische remkrachtverdeling 
• Achterruitverwarming 
• Achterruitwisser 
• Bekleding stof "Stepway"
• Binnenspiegel met anti-verblindingsstand
• Buitenspiegelbehuizing chroomkleurig met satijnglans
•  Off-road look: specifieke voor-en achterbumper, 

wielkastverbreders, zijskirts en chroomkleurige 
beschermplaten vóór en achter

• Centrale deurvergrendeling
• Donkere koplampbehuizing
• Elektronische startblokkering met transponder
• Frontairbags bestuurder en passagier
• Hoofdsteunen vóór en 3 hoofdsteunen achter
• Hydraulische stuurbekrachtiging
• In de lengterichting geplaatste dakrails
•  ISOFIX-bevestigingssysteem voor kinderzitjes 

op de buitenste zitplaatsen achter
• Kofferruimte met verlichting
• Metaallak
• Middenconsole met zilverkleurige afwerking
• Mistlampen vóór
• Opbergvakken in voorportieren
• Portierhandgrepen chroomkleurig met satijnglans
• Radio voorbereiding

• Recirculatiestand
• Rokersset
• Sierstrip bovenkant grille in chroomkleur
• Striping "Stepway" op de voorportieren
• Toerenteller
• Van binnenuit verstelbare buitenspiegels
• Veiligheidsgordels vóór in hoogte verstelbaar
• Verchroomde uitlaatpijp
• Verwarming en ventilatie met 4 snelheden
•  Waarschuwingssignaal bij niet uitschakelen 

van de verlichting
• Zonneklep met make-up spiegel passagier
• Zonwerend glas rondom

GRIS PLATINE D69 (MV) ROUGE DE FEU B76 (MV)GRIS COMÈTE KNA (MV)

MV : Metaallak met vernislaag

Carrosseriekleuren

Dacia is enn merk van de Renault-Groep.
Alle productie methodes en kwalitscontroles

zijn dan ook van het hoogste niveau en conform
hedendaagse srabdaardeb. Daarom bieden wij

u op elke niewe Dacia Sandero maar liefst
3 jaar of 100.000 km garantie.
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3

Dacia

www.dacia.nl

Een auto voor dat geld, dat meen je!?

A
LL

E 
PR

IJZ
EN

 G
EL

D
EN

 B
IJ 

A
FL

EV
ER

IN
G 

N
A

 M
EI

 2
01

1.
 H

IE
RM

EE
 V

ER
VA

LT
 D

E 
PR

IJS
BR

O
CH

U
RE

 V
A

N
 1

 JA
N

U
A

RI
 2

01
1 

77
 1

1 
20

8 
57

5
BO

EI
N

GA
V

EN
U

E 
27

5-
11

19
 P

D
 S

CH
IP

H
O

L-
RI

JK
 / 

PO
ST

BU
S 

75
78

4 
- 1

11
8 

ZX
 / 

09
00

-9
99

87
00

 / 
H

A
N

D
EL

SR
EG

IS
TE

R 
A

M
ST

ER
DA

M
 3

31
02

82
9

Jazeker menen we dat, want bij Dacia is bedacht dat een scherp geprijsde auto ook aantrekkelijk, 

veilig en degelijk kan zijn. En dat is waar gebleken – de betrouwbaarheid en de robuustheid 

van onze modellen zijn inmiddels beroemd. Het design van de nieuwste modellen van Dacia 

is bovendien verrassend fraai en apart. In onze auto’s is ook altijd voldoende ruimte voor 

de passagiers en al hun bagage. Dit succes is gebaseerd op een heel simpele constatering: 

je kunt dol zijn op auto’s, er één nodig hebben, maar er toch niet al je spaargeld aan 

willen besteden.

Dacia is een merk van de Renault Groep en gebruikt dan ook technische systemen die effi  ciënt 

en betrouwbaar zijn gebleken zodat er een garantie van 3 jaar of 100.000 km kan worden 

gegeven en een voordelige kilometerprijs kan worden gegarandeerd. Met Dacia Eco2 laten 

we zien dat ook dit merk aan het milieu denkt. De auto’s van Dacia worden geproduceerd in 

ISO 14 001 gecertifi ceerde fabrieken en zijn leverbaar met motoren die minder dan 

120 g CO2 / km uitstoten, want hoe belangrijk ook: milieuvriendelijkheid moet betaalbaar zijn!

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (mei 2011) te vermelden. Deze prijslijst werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt DACIA zich het 
recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specifi caties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de DACIA dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat 
sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke Dacia dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze prijslijst afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de 
lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. DACIA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze prijslijst. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel 
dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DACIA.
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