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Dacia Sandero  Dacia
Partilhar as suas expectativas

Tudo fizemos para que o conteúdo da presente publicação seja exacto à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia de melhoria contínua dos 
produtos, a DACIA reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir modificações às especificações e aos veículos e acessórios aqui descritos e representados. Estas modificações serão transmitidas aos representantes 
da marca DACIA, nos melhores prazos. As versões poderão diferir e determinados equipamentos poderão não estar disponíveis (em série, em opção, ou em acessório), consoante o país de comercialização. Para conhecer as 
últimas informações, por favor, dirija-se ao seu representante da marca DACIA. Devido a limitações técnicas na impressão, as cores reproduzidas neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura 
das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Reservamos todos os direitos. A reprodução sob qualquer forma ou por qualquer meio, seja da globalidade ou de um extracto da presente publicação está interdita sem 
uma autorização prévia, por escrito, da DACIA.

A sua relação com Dacia é, simplesmente, inteligente. Aprecie a qualidade e, no fim, pretenda pagar apenas o preço justo.

Nós partilhamos consigo estes valores.

Esta berlina familiar, distingue-se pela sua grande generosidade. Generosidade no espaço disponível para transportar os 

passageiros, as suas bagagens e as suas cargas. Generosidade na relação preço/funcionalidades, calculada com precisão, 

para lhe proporcionar todos os equipamentos úteis, sem excessos supérfluos, mas também sem cedências, porque, em 

matéria de conforto e de segurança, levamos até si toda a experiência da Renault.

Como marca do Grupo Renault, a concepção dos nossos automóveis assenta em soluções técnicas com provas dadas 

em termos de eficiência e fiabilidade. Isto permite-nos oferecer-lhe uma garantia de 3 anos e custos de utilização 

particularmente competitivos.

Para proporcionar ainda maior tranquilidade aos proprietários de um Dacia Sandero, a Renault Gest propõe-lhe uma 

solução financeiro competitiva e vantajosa de leasing ou crédito, com Seguro de Responsabilidade Civil e Seguro de 

Protecção incluídos.



Estilo, espaço e
robustez finalmente
acessíveis…

verdadeiramente espaçoso!
O que se esconde por trás das 

 linhas modernas e dinâmicas do 

Dacia Sandero? Um interior de 

 dimensões generosas. Capaz de 

acomodar confortavelmente 3 adultos,

o banco traseiro é rebatível 1/3-2/3*, 

para aumentar o espaço de carga em 

função das suas necessidades. E espaço 

é algo que não falta ao Dacia Sandero! 

Com 320 litros, o porta-bagagens está 

entre os maiores da sua categoria.

Robusto e fiável, o Dacia Sandero foi 

concebido para resistir imune às mais 

exigentes condições rodoviárias 

e climatéricas. A gama de motores 

Renault responde aos melhores padrões 

de fiabilidade, para uma condução 

 com toda a serenidade. Dacia Sandero: 

simplesmente inteligente.

A face dianteira do Dacia Sandero associa robustez 

e dinamismo, com faróis perfilados, pára-choques na 

cor da carroçaria, faróis de nevoeiro* integrados, e 

uma ampla grelha dianteira.

De fácil acesso, o porta-bagagens de 320 litros tem 

espaço para várias malas ou objectos volumosos.

O banco traseiro oferece três verdadeiros lugares. Na 

versão Confort pode ser rebatido nas configurações 

1/3 - 2/3, permitindo aumentar assim o espaço de 

carga de acordo com as suas necessidades.

Dacia Sandero

* Consoante a versão.



Fluidos e modernos, os faróis dianteiros perfilados

integram-se harmoniosamente no desenho da face 

dianteira, conferindo ao Dacia Sandero um olhar 

pentrante, particularmente expressivo.

Os puxadores das portas cromados* dão ao Dacia 

Sandero um toque de distinta exclusividade, revelando 

um cuidado especial em todos os acabamentos.

As jantes em liga leve 15”* disponíveis em opção 

na versão Confort acentuam o dinamismo do 

Dacia Sandero.

Dacia Sandero: um estilo marcante.

Os faróis dianteiros perfilados 

acentuam o design expressivo e 

dinâmico da sua face dianteira.

O pára-choques na cor da carroçaria,

está equipado com faróis de nevoeiro*

e uma generosa grelha de entrada

de ar que lhe conferem o carácter

desportivo que o distingue. O estilo

decididamente sedutor do Dacia 

 Sandero reflecte o equilíbrio perfeito 

entre força e robustez. As linhas

laterais, com um design protector,

estendem-se pela carroçaria 

desenhando uma onda invertida, 

reveladora de uma grande precisão.

Moderno

Um estilo
 marcante

* Consoante a versão.



Viaje 
com toda 

a confiança

Robusto

Os motores diesel 1.5 dCi 70cv e 85cv,

respondem perfeitamente ao compromisso da

marca Dacia em fornecer motorizações económicas,  

com baixos custos de utilização, excelente robustez

e manutenção verdadeiramente fácil. Estes motores

distinguem-se pelo prazer de condução que 

 oferecem em cada viagem.

Os três lugares traseiros do Dacia Sandero estão 

equipados com apoios de cabeça e cintos de 

segurança de três pontos, para proporcionar a 

máxima protecção. Os apoios de cabeça dos lugares 

dianteiros foram concebidos para limitar os riscos 

 em caso de colisão traseira.

O Dacia Sandero pode ter até 4 airbags, consoante 

as versões. Os lugares dianteiros podem dispôr de 

airbags laterais (cabeça e tórax).

O sistema de travagem do Dacia Sandero foi alvo de 

especial atenção. Equipado de série com o sistema  

ABS Bosch 8.1 de última geração, repartidor  

electrónico de travagem EBV e assistência à travagem 

de urgência (novidade na gama Dacia), o Dacia  

Sandero oferece distâncias de paragem reduzidas 

e grande estabilidade na travagem em curva.

O Dacia Sandero proporciona uma 

 fiabilidade ao melhor nível.

Independentemente do terreno e

das condições atmosféricas a que

possa estar sujeito, poderá 

 sempre contar com a sua resistência.

Seleccionados pela sua robustez 

e qualidade, os motores diesel 1.5 dCi

asseguram-lhe uma excelente

relação desempenho/ consumo.

Esta fiabilidade permite à Dacia

oferecer uma garantia de 3 anos*

no Sandero. A sua segurança é a

nossa prioridade. Beneficiando dos

conhecimentos técnicos da Renault,

o Dacia Sandero tira partido

de soluções de segurança activa e

passiva de alto desempenho, que lhe 

 garantem um protecção eficaz.

* Garantia de 3 anos ou 100.000 km,
o que primeiro ocorrer.



Généreux

O Dacia Sandero revela uma grande

generosidade interior. Os lugares

traseiros acomodam confortavelmente

três adultos, graças às dimensões

particularmente generosas

do habitáculo. E todos os passageiros

beneficiam do conforto proporcionado

pelo sistema de ar condicionado*.

Família e amigos são sempre

bem-vindos a bordo do Dacia Sandero!

O posto de condução oferece um campo de visão

excepcional, comandos ergonómicos sob o volante,

banco do condutor regulável em altura e equipado

com regulação lombar*.

As bolsas* nos encostos dos bancos dianteiros são 

uma interessante possibilidade de arrumação.

Para proporcionar o máximo conforto aos passageiros, 

os lugares traseiros dispõem de dimensões ao melhor 

nível da categoria, tanto em altura, como em largura.

Excepcional modularidade ao rebater o banco 

 traseiro, obtém-se um espaço de carga de 1.200 litros!

Para manter um lugar traseiro, pode ainda rebater 

uma parte do encosto do banco de dois lugares*.

O porta-bagagens, com 320 litros de volume, 

proporciona um excepcional espaço de arrumação 

para as suas bagagens.

Bem-vindo a bordo

Espaçoso

* Consoante a versão.



Versão

ACCESS

PRINCIPAIS EQUIPAMENtOS 

• Airbag dianteiro do condutor
•  Airbag dianteiro do passageiro com 

inibição manual
•  Apoios de cabeça dianteiros com 

regulação em altura
• 3 apoios de cabeça traseiros
•  Friso superior da grelha dianteira em 

carbono escuro
•  Pára-choques frente/trás na cor da 

carroçaria

•  Jantes de 15” em aço com 
 embelezador central

•  Retrovisores exteriores carbono 
escuro reguláveis manualmente 
pelo interior

•  Puxadores das portas em carbono 
escuro

•  Espaço de arrumação nas portas 
dianteiras

• Estofos em tecido DUCAS

OPÇÕES

•  Rádio CD 60W
• Pintura metalizada

Versão

Pack

PRINCIPAIS EQUIPAMENtOS  
PACK = ACCESS +

•  Friso superior da grelha dianteira na 
cor da carroçaria

• Frisos de protecção laterais pretos
•  Jantes de 15” em aço com 

embelezadores integrais
• Estofos Plizz
• Fecho centralizado das portas
• Iluminação na bagageira

•  Reciclagem do ar
• Cinzeiro «Nómada»
•  Cintos de segurança dianteiros 

reguláveis em altura
• Direcção assistida
• Pré-equipamento de rádio

OPÇÕES

•  Ar condicionado manual
•  Pack eléctrico comando à distância 

+ elevadores eléctricos dos vidros 
dianteiros

• Rádio CD 60 W
• Pintura metalizada



Versão

Confort

PRINCIPAIS EQUIPAMENtOS  
CONFORt = PACK +

•  Faixa superior da grelha  
 dianteira cromada

•  Frisos de protecção laterais na cor 
da carroçaria

•  Retrovisores exteriores na cor da 
carroçaria, reguláveis electricamente

• Faróis de nevoeiro
•  Puxadores exteriores de portas 

cromados acetinados
•  Jantes de 15” em aço com 

embelezadores integrais
•  Friso decorativo nos painéis 

das portas
•  Revestimento em tecido dos 

 painéis das portas
•  Banco do condutor regulável 

em altura, com regulação de 
apoio lombar

• Computador de bordo
• Estofos Pliss
•  Fecho centralizado com comando 

 à distância
•  Elevadores eléctricos dos vidros 

dianteiros
• Banco traseiro rebatível 1/3 - 2/3
• Volante regulável em altura
•  Bolsas de arrumação nos 

encostosdos bancos dianteiros
•  Airbags laterais dianteiros cabeça 

 e tórax
•  Cintos de segurança dianteiros com 

pré-tensores pirotécnicos
•  Apoios de cabeça dianteiros fixos 

de nova geração
• Soleira de porta dianteira

OPÇÕES

•  Jantes em liga leve 15”
• Ar condicionado manual
• Rádio CD 60 W
• Rádio CD 60 W com leitor de MP3
• Airbags laterais dianteiros

•  Elevadores eléctricos dos 
 vidros traseiros

• Pintura metalizada



Sandero  responde aos 3 critérios seguintes: emissões de Co2 inferiores a 140g/km; 
veículo construído em fábrica com certificação ambiental ISO 14001 e concebido para ser 95% 
reconvertido e construído com 5% de materiais reciclados (do volume total de plásticos).
Com , a Dacia compromete-se a tratar de todo o ciclo de vida do veículo.

1.2 16V 75 cv 1.5 dCi 70 cv 1.5 dCi 85 cv

Norma de despoluição Euro 4
Número de lugares 5

Características do motor
Tipo de motor D4F 732 K9K 792 K9K 796
Cilindrada (cm3) 1 461 1 461 1 461
Diâmetro x curso (mm) 69x76,8 76 x 80,5 76 x 80,5
Número de cilindros 4 4 4
Número de válvulas 16 8 8
Potência máxima kW CEE (cv) 55 (75) 50 (70) 63 (85)
Regime potência máxima - r.p.m. 5 500 4 000 3 750
Binário máximo Nm CEE 107 160 200
Regime de binário máximo - r.p.m. 4 250 1 700 1 900
Tipo de injecção Multiponto Directa Commom Rail + Multi-injecção
Alimentação Ar Turbo compressor + permutador de calor de ar ar
Combustível Gasolina Diesel Diesel
Catalisador S S S

Caixa de velocidades
Tipo JH3 JH3 JR5
Número de mudanças 5 5 5
Velocidade (km/h) a 1 000 r.p.m. em 1ª 6,78 8,74 8,56
em 2a 12,33 15,77 15,58
em 3a 18,13 22,24 24,14
em 4a 24,53 30,40 32,84
em 5a 31,11 39,82 42,19

Direcção
Ø de viragem entre passeios (m) 10,5 10,5 10,5
Número de voltas do volante 4,6/3,2 3,2 3,2

Suspensões
Trem dianteiro Pseudo Mc-Pherson com braços triangulares
Trem traseiro Eixo traseiro com perfil em H, de deformação programada e molas helicoidais

Rodas e Pneus
Dimensões da jantes 15”
Dimensões dos pneus 185/65 R15

Sistema de travagem
Tipo de circuito de travagem X
ABS Bosch 8.0 Série
Assistência à travagem de urgência Série
Repartidor eléctronico de travagem Série
Travões de disco dianteiros: diâmetro (mm) 259
Travões traseiros de tambor: diâmetro (mm) 8”

Performances
Velocidade máxima (km/h) 160 157 167
0-100 km/h (s) 13"60 15"00 13"00
0- 1 000 m (s) - arranque parado 35"40 36"60 35"00

Aerodinâmica
Coeficiente Cx 0,36

Consumos (norma cee n° 99/100)
Emissões de CO2 (g/km) 139 120 120
Ciclo urbano (l/100 km) 7,6 5,0 5,3
Ciclo extra-urbano (l/100 km) 4,9 4,3 4,2
Ciclo misto  (l/100 km) 5,9 4,5 4,6

Capacidades
Reservatório do combustível (l) 50

Massas (kg), (AC em opção)
Peso em vazio e em ordem de marcha 975 1 090 1 090
Peso em vazio e em ordem de marcha sobre o eixo dianteiro 575 680 680
Peso em vazio e em ordem de marcha sobre o eixo traseiro 400 410 410
Peso máximo autorizado 1 470 1 545 1 545
Peso máximo rolante 2 300 2 400 2 400
Peso rebocável máximo - reboque com travões 1 100 1 100 1 100
Peso rebocável máximo - reboque sem travões 525 580 580

Dimensões
Comprimento (mm) 4 020
Largura (mm) 1 746
Altura (mm) 1 534
Distância entre eixos (mm) 2 588
Largura interior para passageiros dianteiros (mm) 1 414
Largura interior para passageiros traseiros (mm) 1 425
Volume da bagageira (dm3) 320
Volume máximo da bagageira (banco traseiro rebatido) (dm3) 1 200

Motorizações Equipamentos e opções
Access Pack Confort

Apresentação exterior
Puxadores exteriores de abertura das portas: Preto l l -
Puxadores exteriores de abertura das portas: Cromado acetinado - - l

Faixa superior da grelha dianteira na cor da carroçaria - l -
Faixa superior da grelha dianteira cromada - - l

Pára-choques dianteiros e traseiros no tom da carroçaria l l l

Frisos laterais de protecção na cor preto l l -
Frisos laterais de protecção na cor da carroçaria - - l

Jantes 15’’ em aço com embelezadores integrais - l l

Jantes em liga leve 15’’ - - o
Pintura metalizada o o o
Ambiente interior
Banco do condutor regulável em altura e com apoio lombar - - l

Banco traseiro rebativel - l -
Banco traseiro rebativel 1/3 - 2/3 - - l

Espaços de arrumação nas portas dianteiras l l l

Bolsas de arrumação nas costas dos bancos dianteiros - - l

Revestimento em tecido dos painéis das portas - - l

Embaladeira de porta - - l

Estofos em tecido Ducas l - -
Estofos em tecido Plizz - l -
Estofos em tecido Pliss - - l

Segurança activa e passiva
ABS com repartidor eléctronico de travagem EBV l l l

Airbag dianteiro condutor l l l

Airbag dianteiro passageiro com inibição manual l l l

Airbags laterais dianteiros - o o
Cintos de segurança com 3 pontos de fixação e reguláveis em altura - l l

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensores pirotécnicos - - l

Cinto de segurança central traseiro com 3 pontos de fixação l l l

Apoios de cabeça dianteiros reguláveis em altura l l -
Apoios de cabeça dianteiros Confort reguláveis em altura - - l

3 apoios de cabeça traseiros (apoio de cabeça central em vírgula) l l l

Sistema de fixação ISOFIX nos 2 lugares laterais traseiros l l l

Protecção do veículo
Sistema anti-arranque l l l

Condução e instrumentação
Conta-rotações l l l

Direcção Assistida - l l

Computador de bordo com 7 funções - - l

Testemunho de indicação de portas não fechadas - - l

Visibilidade
Faróis de nevoeiro - - l

Limpa-vidros dianteiro com 3 velocidades l l l

Retrovisores exteriores reguláveis manualmente pelo interior l l -
Retrovisores exteriores eléctricos com desembaciador no tom da carroçaria - - l

Conforto
Fecho centralizado das portas - l l

Pack Eléctrico (Comando à distância + elevadores dos vidros eléctricos dianteiros) - o l

Elevadores dos vidros eléctricos traseiros - - o
Vidros de cor com elevado poder filtrante l l l

Iluminação central dianteira l l l

Spot de leitura - - l

Tomada de 12V - l l

Cinzeiro nómada - l l

Iluminação no porta-luvas - - l

Iluminação na bagageira - l l

Volante regulável em altura - - l

Sistema de climatização com 4 velocidades l l l

Reciclagem do ar l l l

Ar condicionado manual - o o
Áudio
Pré-equipamento de rádio l l l

Rádio CD 60 W o o o
Rádio CD MP3 60 W - - o
l Série      o Opção         - Não disponível



Dimensões

VOLUME DE PORtA-BAGAGENS (dm3 norma ISO)
Volume da bagageira 320
Com banco traseiro 1200

DIMENSÕES (mm)
 A Distância entre eixos 2588
 B Comprimento total 4020
 C Distância do eixo dianteiro até à frente 781
 D Distância do eixo traseiro até à traseira 651
 E Largura da via dianteira 1480
 F Largura da via traseiro 1469
 G Largura com retrovisores exteriores em posição / rebatidos 1746/1990
 H Altura (em vazio) 1534
 K Distância ao solo 155
 L Distância dos joelhos às costas dos bancos dianteiros 145
 M Largura interior para passageiros dianteiros (medida à altura dos cotovelos) 1414
 M1 Largura interior para passageiros traseiros (medida à altura dos cotovelos) 1425
 N Largura interior para passageiros dianteiros (medida à altura dos ombros) 1388
 N1 Largura interior para passageiros traseiros (medida à altura dos ombros) 1400
 P1 Altura interior entre o acento do banco traseiro e o tejadilho 892
 P2 Distance entre l’articulation de la hanche et le pavillon, aux places arrière 878
 Y2 Largura mínima inferior (entre as cavas das rodas) 1006
 Z1 Profundidade da bagageira (medida à altura do solo) 818

369 (OE) BRANCO GLACIER D42 (OE) AZUL NAVY

21D (OE) VERMELHO

676 (TE) PRETO NACARADO KNM (TE) CINZENTO BASALTO

RNA (TE) AZUL EXTREME B76 (TE) VERMELHO FOGO

 KNA (TE) CINZENTO COMETA

RNF (TE) AZUL MINERAL

D69 (TE) CINZENTO PLATINA

RNZ (TE) AZUL ELECTRICO

Cores opacas (OE) Cores metalizadas (TE)

Cores 1. BARRAS DE tEJADILHO
Perfeitamente adaptadas ao design do seu 
Sandero, as barras de tejadilho integradas, de aço, 
são fáceis de instalar e podem ser equipadas com 
diferentes acessórios de transporte: porta-skis, 
porta-bicicletas, bagageira de tejadilho…

2. GANCHO DE REBOQUE MONOBLOCO
Concebido para uma utilização intensiva.
A elegância do seu design e a possibilidade de 
desmontar a rótula, quando não seja necessária, 
preservam a estética do seu automóvel.

3. AILERON
Para proporcionar um toque desportivo ao design 
do seu Sandero, opte pelo aileron Sport. 

4-5. KIt SUV
Irresistível este kit composto por painel central 
dianteiro, embelezadores e grelhas de faróis de 
nevoeiro, pára-choques traseiro de excepcional 
dinamismo e ainda embaladeiras laterais para que 
 o equilíbrio seja perfeito. Disponível em cinzento 
prateado, na cor do automóvel ou na versão 
preto granulado.

6. SOLEIRA DE PORtA
Ideal para proteger, com estilo, a entrada abordo 
do seu Sandero.

7.  tAPEtE MADRIGAL
Concebido por medida, este conjunto de 
tapetes composto por 4 peças, com valorizante 
acabamento aveludado, protege com requinte 
o piso do desgaste e da humidade.
100% compatível com as pré-disposições 
de origem. Cor cinzento escuro.

8. tAPEtE DE BORRACHA
Concebido por medida, este conjunto de tapetes 
está particularmente adaptado às utilizações 
mais exigentes (lama, areia, humidade).

9. APOIO DE BRAÇO CENtRAL DIANtEIRO 
Com inclinação regulável para se adaptar à 
sua posição de condução, o apoio de braço 
central dianteiro é também um prático espaço 
 de arrumação. 

10. CAIXA DE PORtA-BAGAGENS 
COM tAMPA
Prática e engenhosa, a caixa de porta-bagagens 
com tampa optimiza a arrumação dos seus 
objectos.  O seu compartimento estanque sob 
a tampa permanece isolado do resto do 
porta-bagagens. 

11. REDE DE REtENÇÃO
Permite fixar os objectos ao piso do 
porta-bagagens, impedindo que se desloquem 
durante o transporte. Instala-se com recurso às 
fixações de origem do automóvel.

12. CADEIRA PARA CRIANÇA
O modelo Duo Plus ISOFIX, reservado a crianças 
entre 9 meses e 4 anos, utiliza-se apenas na 
posição de frente para a parte dianteira do veículo. 
 O cinto de 5 pontos assegura uma  excelente 
retenção da criança na cadeira. Fácil de instalar, 
graças ao sistema de travamento dos ganchos ISOFIX. 

13. tOM tOM GO 730
Este sistema de navegação, fácil de utilizar, 
oferece uma concepção de qualidade superior, 
desempenhos incomparáveis e funcionalidades 
com tecnologia de ponta.

14. KIt MÃOS-LIVRES BLUEtOOtH 
MK6100
Este modelo da marca Parrot é composto por 
um ecrã LCD com 2microfones integrados e um 
cursor portátil. No ecrã, podem afixar-se a 
agenda telefónica do telemóvel e a identificação 
do interculutor. 

15. RÁDIO SONY Gt 28
Este rádio de design original dispõe de numerosas 
funcionalidades: leitor de CD, leitor MP3/WMA e 
entrada auxiliar no painel frontal.

Para descobrir a gama completa de acessórios Sandero,
dirija-se ao seu concessionário.
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