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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 fi ável, o 

Dacia Sandero foi concebido para resistir de forma duradoura, às mais exigentes condições rodoviárias e 

atmosféricas. A gama de motores Renault responde aos melhores padrões de fi abilidade, para uma condução 

com toda a serenidade. Dacia Sandero: simplesmente inteligente.

* Consoante a versão

Estilo, espaço e robustez
fi nalmente acessíveis…
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Dacia Sandero: um estilo marcante. Os faróis dianteiros perfi lados 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 refl ecte 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.

Um estilo
marcante

* Consoante a versão
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Viaje com toda a 

confi ança

O Dacia Sandero adoptou o motor a Diesel proveniente 

das tecnologias Renault, já com provas dadas, oferecendo 

prestações de alto nível, associadas a um baixo 

consumo e simultaneamente respeitam o ambiente.

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 dispor 

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 fi abilidade 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 gasolina e diesel asseguram 

reduzidos custos de manutenção. Económico e ecológico, o motor a GPL* 

garante as performances e o conforto de um motor térmico clássico 

bem como uma grande fl exibilidade de utilização. A sua segurança: uma 

prioridade! Benefi ciando dos conhecimentos técnicos da Renault, o Dacia 

Sandero tira partido de soluções de segurança activa e passiva de alto 

desempenho, que lhe garantem uma protecção efi caz. É por tudo isto que a 

Dacia oferece uma garantia de 3 anos**. Para viajar com toda a confi ança. 

* Gás Petrolífero Liquefeito.
** Garantia de 3 anos ou 100.000 km, o que primeiro ocorrer
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O Dacia Sandero revela uma generosa habitabilidade 

interior. O posto de condução oferece um campo 

de visão excepcional, comandos ergonómicos, banco 

do condutor com regulação em altura *. Os lugares 

traseiros acomodam confortavelmente três adultos, 

graças às dimensões particularmente generosas 

do habitáculo.

O Dacia Sandero tem uma excepcional modularidade:

ao rebater o banco traseiro, obtém-se um espaço 

de carga de 1.200 litros! 

E todos os passageiros benefi ciam ainda do conforto 

proporcionado pelo sistema de ar condicionado.

Família e amigos são sempre bem-vindos a bordo! 

* Consoante a versão

Bem-vindo  
a bordo 
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Versão

Story
PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

ABS + Assistência à travagem de urgência (AFU)• 

Airbag frontal do condutor• 

Airbag frontal do passageiro com desactivação manual• 

Cintos de segurança dianteiros com regulação em altura• 

Direcção assistida• 

Puxadores exteriores das portas em preto• 

Faixa superior da grelha dianteira na cor da carroçaria• 

Frisos laterais de protecção em preto• 

Jantes em aço de 15’’ com embelezadores integrais• 

Estofos em tecido específi co Story• 

Consola central, saídas de ar e puxadores das portas em cromado acetinado• 

Retrovisores exteriores em preto, com regulação manual• 

Fecho centralizado das portas com comando à distância• 

Elevadores eléctricos dos vidros dianteiros• 

Bagageira com iluminação• 

Pré-equipamento de rádio• 

OPÇÕES:

Pintura metalizada• 

Airbags laterais dianteiros• 

Jantes em liga leve de 15’’• 

 Pack cool&sound (Ar condicionado manual e rádio CD/MP3, • 

com comandos no volante)

Pneu sobressalente• 
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Versão

Confort
PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS CONFORT = STORY +

Puxadores exteriores das portas na cor da carroçaria• 

Faixa superior da grelha dianteira em cromado• 

Frisos laterais de protecção na cor da carroçaria• 

Banco do condutor com regulação em altura• 

Volante com regulação em altura• 

Banco traseiro rebatível 1/3 2/3• 

Estofos em tecido específi co Confort• 

Consola central, saídas de ar e puxadores das portas bege cinza brilhante• 

Computador de bordo• 

Faróis de nevoeiro• 

Retrovisores exteriores na cor da carroçaria, com regulação eléctrica• 

Ar condicionado manual• 

Rádio CD/MP3, com comandos no volante• 

OPÇÕES:

Pintura metalizada• 

Airbags laterais dianteiros• 

Jantes em liga leve de 15’’• 

Elevadores eléctricos dos vidros traseiros• 

Pneu sobressalente• 
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Motorizações

1.2 16V 75cv 1.2 16V 75cv GPL dCi 75cv FAP dCi 90cv FAP
Tipo de caixa de velocidades Caixa de velocidades manual

Norma de despoluição Euro 5

Número de lugares 5

Características motor
Cilindrada (cm3) 1 149 1 149 1 461 1 461

Diâmetro x curso (mm) 69 x 76,8 69 x 76,8 76 x 80,5 76 x 80,5

Número de cilindros 4 4 4 4

Número de válvulas 16 16 8 8

Potência máxima kW CEE (cv) ao regime (rpm) 55 (75) às 5 500 55 (75) / 53 (72)* às 5 500 55 (75) às 4 000 65 (90) às 3 750

Binário máximo Nm CEE ao regime (rpm) 107 às 4 250 107 / 103* às 4 250 180 às 1 750 200 às 1 750

Tipo de injecção Multiponto Multiponto Directa com Common Rail + multi-injecção

Alimentação Ar Ar Turbo compressor + permutador de calor de ar

Combustível Gasolina Gasolina / GPL Diesel Diesel

Catalisador Série Série Série Série

Filtro de partículas - - Série Série

Caixa de velocidades
Tipo JH3 JH3 JR5 JR5

Número de mudanças (frente) 5 5 5 5

Velocidade (km/h) às 1 000 rpm em 1ª / 2ª / 3ª 6,78 / 12,33 / 18,13 6,78 / 12,33 / 18,13 8,87 / 16,15 / 25,02 8,87 / 16,15 / 25,02

Velocidade (km/h) às 1 000 rpm em 4ª / 5ª 24,53 / 31,77 24,53 / 31,77 35,34 / 47,99 35,34 / 47,99

Direcção
Ø de viragem entre passeios (m) 10,5 10,5 10,5 10,5

Número de voltas ao volante (assistida) 3,2 3,2 3,2 3,2

Suspensão
Trem dianteiro Pseudo Mc-Pherson com braço triangular

Trem traseiro Eixo flexível em forma de H e efeito estabilizador - molas helicoidais

Rodas e Pneus
Jantes de referência 15”

Pneumáticos de referência dianteiros / traseiros 185/65 R15

Travagem
Tipo de circuito de travagem X

ABS Bosch 8.1 Série

Assistência à travagem de urgência (AFU) Série

Repartidor electrónico de travagem Série

Dianteiros : discos em mm 259

Traseiros : tambor em polegadas 8”

Performances
Velocidade máxima (km/h) 161 161 / 158 162 173

0 - 100 km/h (s) 13,6 14,5 / 15,2 14,2 12,8

0 - 400 m (s) 18,9 19,4 / 19,7 19,3 18,6

0 - 1 000 m (s) 35,4 36,1 / 36,6 35,8 34,5

Consumos (norma CEE nº 99/100)
Emissões de CO2 (g/km) ciclo misto 135 139 / 120  * 104 104

Ciclo misto (l/100km) 5,9 6.0 / 7.5 * 4,0 4,0

Ciclo extra-urbano (l/100km) 4,9 5.1 / 6.3 * 3,6 3,6

Ciclo urbano (l/100km) 7,6 8.0 / 9,8 * 4,9 4,9

Capacidade
Reservatório de combustível (l) 50 50 (gasolina) / 34 (GPL) 50 50

Massas (kg) - (pode variar consoante os equipamentos)
Peso em vazio, em ordem de marcha 975 1 067 1 090 1 090

Peso em vazio, em ordem de marcha sobre a frente / trás 575 / 400 599 / 468 680 / 410 680 / 410

Peso máximo autorizado (MMAC) 1 470 1 545 1 575

Total rolante (MTR) 2 300 2 300 2 400 2 400

Carga útil (CU) 495 478 485 485

Peso máximo rebocável travado / não travado 1 100 / 525 1 050 / 570 1 100 / 580 1 100 / 580
* Valores GPL

Dacia Sandero  responde aos 3 critérios seguintes : 
  veículos produzidos numa fábrica com certifi cação ISO 14001, cuja 
actividade tem o mínimo impacto no ambiente ;
  veículos com emissões de CO2 inferiores a 120 g/km ou que utilize 
biocombustíveis ;
 veículos integram mais de 7% de plásticos provenientes de reciclagem.

Com a Dacia , a marca acompanha todo o ciclo de vida do veículo.

O GPL* reduz signifi cativamente as emissões poluentes e contribui para 
a luta contra o efeito de estufa, graças às suas fracas emissões de CO2. 
Ecológico, é também económico. O GPL é actualmente o combustível mais 
acessível do mercado.

* Gás petrolífero liquefeito. 

GPL
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Equipamentos e opções
Story Confort

Apresentação Exterior
Puxadores exteriores das portas em preto ● -
Puxadores exteriores das portas na cor da carroçaria - ●

Faixa superior da grelha dianteira na cor da carroçaria ● -
Faixa superior da grelha dianteira em cromado - ●

Pára-choques dianteiro e traseiro na cor da carroçaria ● ●

Frisos laterais de protecção em preto ● -
Frisos laterais de protecção na cor da carroçaria - ●

Jantes em aço de 15’’ com embelezadores integrais ● ●

Jantes em liga leve de 15’’ o o
Pintura metalizada o o

Ambiente Interior
Banco do condutor com regulação em altura - ●

Banco traseiro rebatível por inteiro ● -
Banco traseiro rebatível 1/3 2/3 - ●

Espaço de arrumação nas portas dianteiras ● ●

Bolsas de arrumação nas costas dos bancos dianteiros - ●

Revestimento em tecido dos painéis das portas - ●

Soleira da porta dianteira - ●

Estofos em tecido específico versão Story ● -
Estofos em tecido específico versão Confort - ●

Consola central em cromado acetinado ● -
Consola central em bege cinza brilhante - ●

Saídas de ar e puxadores das portas em cromado acetinado ● -
Saídas de ar e puxadores das portas em bege cinza brilhante - ●

Segurança Activa e Passiva
ABS + Assistência à travagem de urgência (AFU) ● ●

Airbag frontal do condutor ● ●

Airbag frontal do passageiro com desactivação manual ● ●

Airbags laterais dianteiros de cabeça - tórax o o
Cintos de segurança dianteiros com regulação em altura ● ●

Apoios de cabeça dianteiros com regulação em altura ● -
Apoios de cabeça dianteiros nova geração, com regulação em altura - ●

3 cintos traseiros com 3 pontos ● ●

3 apoios de cabeça traseiros (apoio de cabeça central em virgula) ● ●

Sistema Isofix nos 2 lugares laterais traseiros ● ●

Kit enchimento de pneus ● ●

Pneu sobressalente (1) o o

Protecção do veículo
Sistema anti-arranque ● ●

Condução e aparelhos de controlo
Conta-rotações ● ●

Direcção assistida ● ●

Computador de bordo com 6 funções (1) - ●

Testemunho de portas laterais não fechadas - ●

Story Confort

Visibilidade
Faróis de nevoeiro - ●

Limpa-vidros dianteiro com 3 velocidades ● ●

Retrovisores exteriores em preto, com regulação manual pelo interior ● -
Retrovisores exteriores na cor da carroçaria, com regulação eléctrica - ●

Conforto
Fecho centralizado das portas com comando à distância ● ●

Elevadores eléctricos dos vidros dianteiros ● ●

Elevadores eléctricos dos vidros traseiros - o
Vidros escurecidos ● ●

Iluminação central dianteira ● -
Iluminação com foco de leitura - ●

Tomada de 12V ● ●

Cinzeiro nómada ● ●

Porta-luvas com iluminação - ●

Bagageira com iluminação ● ●

Volante com regulação em altura - ●

Climatização
Chauffage e ventilação a 4 velocidades ● ●

Reciclagem de ar ● ●

Ar condicionado manual (parte integrante Pack Cool&Sound) o ●

Áudio
Pré-equipamento de rádio ● -
Rádio CP/MP3 com comandos no volante (parte integrante Pack Cool&Sound) o ●

● Série ; o Opção ; - Não disponível ; (1) Não disponível no motor a GPL
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Dimensões

AZUL NAVY D42 (OV)BRANCO GLACIAR 
369 (OV)

CINZENTO COMETA 
KNA (TE)

CINZENTO PLATINA 
D69 (TE)

OV : Opaca envernizada  TE et NV : Pintura Metalizada

Cores

PRETO NACARADO 
676 (NV)

VERMELHO FOGO B76 (TE)

VOLUME  (dm3 norma ISO)
Volume da bagageira 320

Com banco traseiro rebatido 1 200

PLANO LATERAL (mm)
A Distância entre eixos 2 588

B Comprimento total 4 020

C Distância do eixo dianteiro à frente do veículo 781

D Distância do eixo traseiro à traseira do veículo 651

E Largura da via dianteira 1 480

F Largura da via traseira 1 469

G
Largura com retrovisores exteriores rebatidos / 
com retrovisores em posição

1 746 / 1 990

H Altura (em vazio) 1 534

K Distância ao solo 155

L Distância dos joelhos às costas dos bancos dianteiros 145

M Largura ao nível dos cotovelos à frente 1 414

M1 Largura ao nível dos cotovelos atrás 1 425

N Largura ao nível dos ombros à frente 1 388

N1 Largura ao nível dos ombros atrás 1 400

P1 Altura interior entre o acento do banco dianteiro e o tejadilho 892

P2 Altura interior entre o acento do banco traseiro e o tejadilho 878

Y2 Largura interior entre as cavas das rodas 1 006

Z1 Comprimento de carga disponível na bagageira 818
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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. 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.

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

8. SOLEIRA DE PORTA
Ideal para proteger, com estilo, a entrada a bordo do seu Sandero.

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 doporta-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. SISTEMA DE NAVEGAÇÃO TOMTOM®

Para descobrir a gama completa de acessórios Sandero, 
dirija-se ao seu concessionário. Acessórios
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Tudo fi zemos 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 modifi cações às especifi cações e aos veículos e acessórios aqui descritos e representados. Estas modifi cações 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.

* O primeiro que ocorrer. **Consumos e emissões homologadas de acordo com regulamentação em vigor

Dacia
Um automóvel 
por esse preço?!
ACREDITE QUE É MESMO VERDADE! Na Dacia, fomos os primeiros a pensar que um automóvel 

barato também podia ser atraente, seguro e de qualidade. E alguma coisa nos diz que tínhamos 

razão… A fi abilidade e a robustez dos nossos modelos são hoje reconhecidas. Os mais recentes 

lançamentos da gama Dacia causaram admiração pelo seu design valorizante e inovador. Além 

disso, aos nossos modelos nunca falta espaço e podem transportar, confortavelmente e sem 

difi culdade, passageiros e bagagem. O segredo deste sucesso está numa constatação muito 

simples: pode gostar-se de um automóvel e precisar-se dele, sem que, para isso, seja necessário 

dedicar-lhe todo o seu orçamento. 

MARCA DO GRUPO RENAULT, a Dacia aplica soluções técnicas, comprovadamente efi cazes 

e fi áveis, que lhe permitem oferecer uma garantia de 3 anos ou 100 000 km* e custos de 

utilização imbatíveis. Testemunho inegável do nosso compromisso ambiental, desenvolvemos a 

assinatura Dacia eco2. Os veículos da gama Dacia são produzidos em fábricas com certifi cação 

ISO 14 001, recicláveis a 85% e dispõem de motores dCi que emitem menos de 120g de CO
2
 / km**. 

Porque esta é outra das nossas convicções: o respeito pelo ambiente não deve ser uma questão 

de preço!

ANOS
GARANTIA 
OU 100,000 km
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