
ister misiniz ?

Dacia Sandero Stepway

Biraz yükselmek

Daha yüksek, daha çekici tasarım 

ve daha fazla donanım!  Sandero 

Stepway geçtiği her yerde 

farkedilecektir… Dacia Sandero’nun 

bütün üstünlüklerini devralan Stepway 

geniş iç hacimli, konforlu, sağlam ve 

güvenli. Stepway, özel donanımları ve 

çekici tasarımıyla daha da ileri gidiyor. 

Sandero Stepway’ın direksiyonunda 

olmak her zaman keyifli. Onunla, 

denizde, dağda,  ya da sadece sokağın 

köşesinde unutulmaz deneyimler 

yaşarsınız …Hem de gerçekten uygun 

bir fiyata.

Büyük düşün, küçük öde

Daha fazla bilgi için www.dacia.com.tr
İşbu broşür içeriğinin yayınlandığı tarih itibariyle doğru ve güncel olmasına dikkat edilmiştir. Bu belge ön seri veya prototiplerden itibaren hazırlanmıştır. DACIA, ürünlerini sürekli iyileştirme 
politikası çerçevesinde, işbu broşürde belirtilen ve tanımlanan otomobil, aksesuar ve spesifikasyonlarda her an değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, DACIA Yetkili Satıcılarına 
en kısa sürede bildirilir. Satışa sunuldukları pazarlara göre, versiyonlar farklı olabilir, bazı donanımlar mevcut olmayabilir (standart, opsiyon ve aksesuar olarak). Ürünlerle ilgili en yeni 
bilgileri temin etmek için lütfen en yakın DACIA Yetkili Satıcısına başvurunuz. Baskı tekniği ile ilgili zorunluluklardan kaynaklanan nedenlerle, işbu belgedeki renkler gerçek boya ve döşeme 
renklerinden farklı olabilir. Her hakkı saklıdır. İşbu broşürün tamamının veya bir kısmının DACIA’nın yazılı ön onayı olmaksızın herhangi bir şekilde çoğaltılmması yasaktır.

Dacia
Sandero Stepway
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Vites kutusu
Egzoz emisyon normu
Kişi sayısı

MOTOR TİPİ
Motor tipi
Silindir hacmi (cm3) 
Çap x Strok (mm) 
Silindir adedi
Sıkıştırma oranı
Subap adedi
Maksimum güç kW CEE (bg) 
Maksimum güç devri (dev/dak) 
Maksimum tork Nm CEE (m.kg)
Maksimum torkdevri
Enjeksiyon tipi
Yakıt
Katalizör

kokusu var
Havada macera

Sandero Stepway, macera ve özgürlük kokan bir dizayna sahip. Motor koruma kızakları, tavan barları, kromajlı kaplamalar ve 
egzoz çıkışıyla zenginleştirilen ve güçlendirilen dış tasarımı aynı zamanda  çok sayıda stiker çeşidi ile  kişiselleştirilebiliyor*. 
Günlük yaşamın monotonluğundan kaçış ihtiyaçlarınıza cevap vermek için, Sandero Stepway, özellikle 1/3-2/3 oranlarında 
katlanabilir arka banketi ve 320 litrelik bagajı sayesinde, konforlu, modüler ve cömert  bir iç mekân sunuyor.  Özel dekoru ve 
döşemesi ile iç ambiyansı benzersiz bir seçkinlik kazandı. Sağlam, dayanıklı ve pratik, Sandero Stepway en zorlu yol ve iklim 
şartlarına dayanmak üzere tasarlandı.

*aksesuar olarak mevcut

Farklı Tasarım Zengin Donanım

320 litrelik büyük bir yükleme alanı sunan bagaj bütün 

eşyalarınızın taşınmasına olanak veriyor.

Önde ve arkadaki krom renkli koruma kızakları  

Sandero Stepway’inize dinamik benzersiz bir görünüş 

kazandırıyor.

Arka koltuk sırası üç gerçek koltuktan oluşuyor. 1/3-

2/3 oranlarında katlanabiliyor ve yükleme alanını 

ihtiyaçlarınıza göre büyütmenizi sağlıyor.

Arka yan camların üzerine yerleştirilen yan strippingler 

(stikerler) Stepway’inizi kişiselleştirmenizi sağlar;  6 

farklı motif beğeninize sunulmuştur.

Ön kol dayanağı sayesinde, direksiyonda rahat 

oturmanız sağlanır. Dayanak aynı zamanda ek bir 

eşya yerleştirme gözü içeriyor. 

Enine tavan barları 80 kg bagaj taşınmasını ve tavana 

başka hobi aksesuarlarının yerleştirilmesini sağlıyor.

Teknik Özellikler

MOTOR
Mekanik
Euro IV

5

K7M
1598

79.5 x 80.5
4

9,5
8

64 / 90
5500
128

3000
çoknoktalı

Kurşunsuz Benzin
S

VİTES KUTUSU
Tipi
Vites sayısı

DİREKSİYON
Dönüş çapı (m) 
Direksiyon turu (hidrolik)
ÇEKİŞ
Ön takım 
Arka takım

JANT VE LASTİKLER
Jantlar (*)
Ön/arka lastikler

FREN SİSTEMİ
Fren devresi
A.B.S. Bosch 8.1
Elektronik Fren Dağılımı
Ön : Diskler (mm)
Arka: Kampana fren

PERFORMANS
Maksimum hız (km/h)
0 - 100 km/s hızlanma (sn)
AERODİNAMİK

CEE n° 99/100 normlarında TÜKETİM (l/100 km)
CO2 (g/km) 
Yakıt tüketimi (1/100 km): şehir içi/şehir dışı/ortalama

KAPASİTE
Yakıt deposu (l)

AĞIRLIK (kg)
Boş ağırlık
Ön dingil ağırlığı
Arka dingil ağırlığı
Maksimum yükleme
Seyir ağırlık
Maksimum römork çekme kapasitesi (frenli römork)
Maksimum römork çekme kapasitesi (frensiz römork)

Standart Donanımlar
DIŞ GÖRÜNÜŞ
Siyah/gövde rengi ön ve arka tampon
Gövde rengi dış dikiz aynalar
Kromaj çıtalı ön panjur
Krom renkli ön ve arka koruma kızakları
Krom renkli eteklikler
Krom renkli dış kapı kolları
Ön kapılarda Stepway stikeri
Stepway markajlı krom renkli kapı eşiği giydirmesi
Krom renkli egzoz çıkışı
Siyah/krom renkli tavan barları
Siyah renkli far çerçeveleri
16” alüminyum jant
Metalik boya

Renkler (metalik)

FÜME (KNA) PLATİN GRİ (D69) ATEŞ KIRMIZI (B76)

Aksesuar

Benzinli
1.6 Mpi 90 bg

JH3
5

10.4
3.2

Pseudo-McPherson tip üçgen salıncaklı
Esnek profili ve planlı tasarımlı - helezon yaylı H tipi dingil

6,50 J 16
195/55 R16

Çapraz
Standart
Standart

259
8°

163
12.4

0.39

180
10,2 / 6,1 / 7,6

1095
645
450

1561
2350
1100
585

Mekanik
Euro IV

5

K9K K7
1461

76 x 80.5
4

17,6
8

50 / 70
4000
160

1700
Common Rail Turbo Direkt Enjection

Dizel
S

Dizel
1.5 dCi 70 bg

JH5
5

150
16.7

140
6,2 / 4,8 / 5,3

1141
700
441

1615
2400
1100
605

AKTİF VE PASİF GÜVENLİK
Elektronik fren dağıtıcılı ABS ve acil fren yardımı
Sürücü hava yastığı
Arka sırada yan koltuklarda çocuk koltuğu için Isofix 
bağlantı sistemi
3 noktadan bağlantılı yüksekliği ayarlanabilir ön 
emniyet kemerleri
3 noktadan bağlantılı 3 arka emniyet kemeri
2 adet yükseklik ayarlı ön kafalık
Arka sıra koltuğunda yüksekliği ayarlanabilir 3 
adet kafalık

OTOMOBİLİN KORUNMASI
Immobilizer

SÜRÜŞ VE KONTROL DONANIMLARI
Hidrolik direksiyon
Farlar açık ikaz sesi

GÖRÜŞ
Sis farları
Rezistanslı arka cam
Arka cam sileceği

ISITMA-HAVALANDIRMA
4 hızlı ısıtma ve havalandırma sistemi
Hava devir daimi
Klima

KONFOR
Uzaktan kumandalı merkezi kilit
Elektrikli ön camlar
Aynalı yolcu güneşliği
Bagaj aydınlatma lambası

KOLTUKLAR
Arka sırada 1/3 2/3 yatırılabilir koltuk sırtlığı

İÇ GÖRÜNÜŞ
Gri renkli iç kapı kolları
Stepway tipi döşeme
Gri renkli iç ambiyans
Gri renkli orta konsol
Karbon fonlu sayaç ve krom renkli sayaç çerçeveleri
Gri renkli havalandırma ızgaraları çerçeveleri

EŞYA GÖZLERİ
Ön kapı içi cepleri
Ön ve arka orta konsol üzerinde meşrubat kutusu 
koyma yeri

MÜZİK SİSTEMİ
Radyo CD MP3 2x15W

50

BOYUTLAR (mm)
Toplam uzunluk
Dikiz aynaları hariç / dahil toplam genişlik
Boş halde yükseklik (Tavan barı hariç / dahil)
Dingil aralığı
Ön / arka tekerlek izi
Yüklü halde yerden yükseklik
Ön aks - tampon arası mesafe
Arka aks - tampon arası mesafe

4024
1753 / 1997
1550 / 1590

2588
1494 / 1483

175
758
652


