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Conţinutul prezentei publicaţii a fost actualizat la data tipăririi lui. Acest document a fost realizat pe baza unor preserii sau a unor prototipuri. În cadrul politicii de ameliorare permanentă 
a produselor sale, DACIA îşi rezervă dreptul de a aduce, în orice moment, modificări la specificaţiile, la vehiculele şi la accesoriile descrise şi reprezentate. Aceste modificări sunt aduse 
la cunoştinţa concesionarilor DACIA în cel mai scurt timp. Versiunile pot fi diferite, în funcţie de ţara de comercializare, iar anumite echipamente pot să nu fie disponibile (în serie, 
opţional sau ca accesorii). Puteţi obţine informaţii actualizate de la reprezentatul mărcii DACIA. Ca urmare a constrângerilor de natură tehnică legate de tipărirea acestei broşuri, culorile 
reproduse pot fi uşor diferite de culorile reale ale vopselei sau ale materialelor folosite la interior. Toate drepturile rezervate. Reproducerea parţială sau integrală, sub orice formă sau 
prin orice mijloace, a prezentei publicaţii este interzisă fără obţinerea în prealabil a acordului scris DACIA.

www.dacia.ro înălțime ?
Vă place să fiți la

Mai înaltă, mai stilată, mai echipată, 

Sandero Stepway nu va trece 

niciodată neobservată!

Întrunind toate atributele unei Dacia 

Sandero, Stepway oferă spațiu, confort 

și siguranță iar echipamentele specifice 

și accesoriile personalizate vor da mai 

mult farmec călătoriilor dumneavoastră. 

Sandero Stepway, un aer proaspăt 

de libertate...

3ani
GaRanţie
Sau 100 000 km 3ani

GaRanţie
Sau 100 000 km



1.6 MPI 90 CP 1.5 dCi 70 CP

Motorizare Benzină Diesel
Tip cutie de viteze manuală manuală
Nivel de depoluare Euro 4 Euro 4
Tip motor K7M 710 K9K 792
Cilindree (cm³) 1 598 1 461
Alezaj x cursă (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5
Număr de cilindri 4 4
Raport volumetric 9,5 17,6
Număr total de supape 8 8
Putere maximă (kW/CP) 64 (90) 50 (70)
Regim putere maximă (tr/min) 5 500 4 000
Cuplu maxim CEE (Nm) 128 160
Regim cuplu maxim 3 000 1 700
Tip injecție Multipunct Direct Common Rail + multi injecție
Carburant benzina fără plumb motorină
Tip JH3 JH3
Numar de rapoarte 5+1 5+1
Direcție
Diametru de bracaj între trotuare (m) 10,5
Numărul de rotații de volan : direcție manuală / direcție asistată 3,2
Punți
Puntea față Pseudo Mc Pherson
Puntea spate Punte în H cu profil deformabil
Roți și pneuri
Roți (“) 15”
Pneuri 185/65 R15
Sistem de frânare
Tipul circuitului de frânare X
A.B.S. Bosch 8.1 în serie
AFU (asistență la frânarea de urgență) în serie
Regulator electronic de frânare în serie
Față: discuri (Ø mm) 259
Spate: tamburi (Ø “) 8”
Performanțe
Viteză maximă (km/h) 163 150
Accelerare 0 la 100 km/h (s) 12”40 15”70
Accelerare 0-1000 m cu start de pe loc (s) 34”50 37”90
Consum conform normelor CEE nr. 99/100*
Emisie CO2 (g/km) 180 140
Ciclu urban (l/100km) 10,2 6,2
Ciclu extra-urban (l/100km) 6,1 4,8
Ciclu complet (l/100km) 7,6 5,3
Capacități
Volum portbagaj (l) 320
Volum portbagaj (l)cu bancheta spate rabatată complet 1200
Rezervor carburant (l) 50
Mase (kg)
La gol în ordine de mers 1 095 1 141
La gol în ordine de mers pe puntea față 645 700
La gol în ordine de mers pe puntea spate 450 441
Tehnică admisibilă pe axa spate 1 561 1 615
Greutate totală rulantă 2 350 2 400
Masă maximă remorcabilă cu frânare 1 100 1 100
Masă maximă remorcabilă fără frânare 585 605
Dimensiuni (mm)
Lungime 4 024
Lăţime (totală / cu retrovizoare) 1 753/1 990
Înălţime (fără/cu bare de pavilion longitudinale) 1 550/1 590
Ampatament 2 589
Ecartament față/spate 1 480/1 470
* Consumuri și emisii conform Directivei Europene 80/1268 cu ultimul amendament.

Date tehnice Dacia Sandero Stepway

Echipamente și opțiuni 
Echipamente de serie:

Mânere deschidere uşi din exterior cu aspect crom satinat
Oglinzi retrovizoare cu aspect crom satinat
Calandru cu bandou superior cromat
Mască de protecţie pentru pasajele de roți
Bare de protecţie față/spate biton (gri închis+culoarea caroseriei)
Ornamente sport bare de protecţie față/spate cu aspect crom satinat
Blocuri optice față pe fond negru
Ornament cromat pentru țeava de eşapament
Bare de pavilion longitudinale (culoare negru+ crom satinat)
Stripping „Stepway” pe uşile față
Jante de aluminiu 15”
Vopsea metalizată
Banchetă spate rabatabilă și fracţionabilă ½ și 2/3
Spații de depozitare în ușile față
Tapiţerie specifică „Stepway”
Elemente decorative interioare cu aspect gri „pierre”: consolă centrală, 
contur aeratoare, mânere deschidere uşi

ABS+AFU
Airbag şofer și pasager
Direcţie asistată
Centuri de siguranţă față reglabile pe înălţime
Tetiere față reglabile pe înălţime
3 tetiere spate
Antidemaraj electronic
Închidere centralizată cu telecomandă pe cheie
Geamuri cu tentă de culoare
Geamuri electrice față
Radio CD 2x15w
Proiectoare de ceață
Iluminare portbagaj
Sistem Isofix de fixare a scaunelor pentru copii pentru locurile laterale 
spate
Brichetă + scrumieră

Opțiuni: 
Aer condiționat
Radio CD MP3 2x15w
Volan îmbrăcat în piele

GRIS PLATINE D69 ROUGE DE FEU B76 GRIS COMèTE KNA

Vopsea metalizată

Rafinat, confortabil și practic

Pentru bagaje, portbagajul cu un volum de 320 litri 

oferă un spațiu de încărcare excepțional.

Barele de protecție față/spate cu ornamente tip 

sport și aspect crom satinat conferă vehiculului 

dvs. un aer dinamic.

Bancheta spate poate găzdui cu usurință 3 

pasageri. Modularitate optimă: în poziție rabatată 

bancheta din spate creează un spațiu de încărcare 

de 1200 litri!

Strippingul lateral, existent în gama de accesorii, vă 

permite personalizarea maşinii. 6 modele sunt deja 

disponibile.

Cotiera centrală față asigură un confort total 

conducătorului auto și oferă un spațiu suplimentar de 

depozitare.

Barele de pavilion transversale aplicate pe cele 

longitudinale suportă până la 80kg.

Accesorii

Creat pentru 

aventură
Atributele de sportivitate şi rafinament se regăsesc în designul exterior al maşinii: mască faruri de culoare neagră, bandou superior cromat al calandrului, 

jante de aluminiu de 15’’, retrovizoare exterioare, mânere interioare de portiere şi baghete laterale cu aspect crom satinat. Toate acestea, la care se adaugă 

ornamentul cromat al eşapamentului, punctează personalitatea puternică a vehiculului. La interior, tapiţeria neagră, cusăturile albe şi diferitele elemente de 

culoare gri, cum sunt faţada consolei centrale, conturul aeratoarelor, ornamentul din centrul volanului şi mânerele interioare creează o atmosferă elegantă şi 

dinamică în acelaşi timp. Inscripţia „Stepway” este prezentă pe portierele şi pragurile faţă, în timp ce un stripping decorativ este disponibil, ca accesoriu, pentru 

aripile din spate.
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