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DACIA SANDERO STEPWAY

ATRIBUTE DE 
CROSSOVER CU STIL
Doar o privire și îți imaginezi deja cum evadezi cu Noul Sandero Stepway. Capota 
specifică, cu bosaje proeminente, jantele de 16”, ornamentele de protecție și garda 
la sol ridicată îi conferă stilul dinamic și robust al unui crossover veritabil. Datorită 
semnăturii luminoase în formă de Y și proiectoarelor LED, Noul Sandero Stepway 
asigură o vizibilitate mai bună. Fie că hoinărești prin oraș sau în afara lui, barele de 
pavilion modulare deschid noi orizonturi pentru activități și petrecerea timpului liber.



DACIA SANDERO STEPWAY

MODERN ȘI
PRACTIC

Descoperă stilul contemporan prin excelență al interiorului. Ambianța sobră se 
îmbină cu tehnologia de care ai nevoie: conectivitate practică și modernă controlată 
de un ecran tactil de 8” prin intermediul căruia poți accesa și aplicațiile preferate 
prin smartphone replication. Comenzile plasate la îndemână permit folosirea
extrem de facilă a tuturor funcțiilor. Practic și confortabil în același timp, interiorul 
dezvăluie finisajele cromate, tapițeria cu cusături portocalii, frâna de parcare 
asistată electric plasată pe consolă, cotiera și spațiul de depozitare.

Modularitatea banchetei din spate a fost gândită astfel încât să permită adaptarea 
volumului interior în funcție de nevoile tale. Pe lângă multe alte spații de 
depozitare, torpedoul închis optimizează la rândul lui organizarea interiorului. 
Singurul lucru pe care Noul Sandero Stepway nu îl poate face mai simplu pentru 
tine este alegerea destinației.







CONTEMPORAN ȘI
ACCESIBIL
Admiră stilul Noului Sandero cu linii fluide, distincte. Pur și simplu de impact. 
Semnătura luminoasă față și spate în forma literei Y definește un design modern. 
Grila frontală, cu un design nou, îi conferă caracter și aspect robust. Spiritul Noului 
Sandero pe care îl iubești își arată stilul în detalii: dovada în imaginile cu bara față, 
oglinzile retrovizoare și mânerele ușilor, toate în culoarea caroseriei*. Viața de zi cu zi 
devine mai atrăgătoare cu Noul Sandero.

DACIA SANDERO

* în funcție de nivelul de echipare



DACIA SANDERO

ESENȚIALUL
ESTE LA ÎNDEMÂNĂ

Totul evoluează, lumea, nevoile tale... Nici interiorul Noului Sandero nu rămâne în 
urmă: confort optim, materiale de calitate, design rafinat și tehnologii simplu de 
utilizat. 
Descoperă acest univers primitor și modern folosind deschiderea automată de 
la distanță. Bordul, elegant și ergonomic, este orientat către șofer și facilitează 
accesul la toate funcționalitățile: comenzi intuitive de climatizare, ecran 8”, cu 

sistem de navigație integrat și replicarea aplicațiilor smartphone-ului tău.
Să nu uităm de sistemul de asistență la parcarea cu fața și camera video marșarier 
care semnalează apropierea de obstacole. Cu Noul Sandero concentrarea atenției 
către lucrurile esențiale este cu siguranță plăcută.





DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

SPAȚIU PENTRU
FIECARE CĂLĂTORIE

Noile Sandero și Sandero Stepway știu să se adapteze perfect vieții tale. Oferă 
multe spații de depozitare care vor răspunde tuturor așteptărilor: torpedou închis, 
compartimentele utile din portiere și consola centrală. Portbagajul este generos, 
iar bancheta din spate cu spătarul rabatabil se pliază perfect pentru diverse 
transporturi. 

Noile Sandero și Sandero Stepway se dovedesc foarte primitoare oferind 
pasagerilor un confort mărit, prin spațiul optimizat de la nivelul genunchilor și 
umerilor.



DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY
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DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

ÎN SIGURANȚĂ
ÎN FIECARE MOMENT

Pentru Dacia nimic nu e mai important decât îmbunătățirea continuă a siguranței 
mașinilor sale și mai ales a siguranței pasagerilor. Noile Sandero și Sandero 
Stepway îți oferă tot ce este esențial pentru un condus în siguranță, sistemul 

de frânare de urgență automat (AEBS), asistența la pornirea în rampă, cele șase 
airbaguri și senzorul de unghi mort. Tu te poți destinde.

Sistem de frânare de urgență 
automat: Uneori nu e destul să 
fii atent și să reacționezi rapid. 
Contează pe Noul Sandero pentru 
evitarea sau atenuarea accidentelor 
pentru că detectează din timp 
riscurile de coliziune. Dacă șoferul 
nu reacționează destul de prompt se 
declanșează sistemul care preia și 
optimizează frânarea.

Avertizare unghi mort: E dificil 
să vezi totul atunci când schimbi 
banda. Cu ajutorul senzorilor 
laterali față și spate, Noul 
Sandero vă avertizează de orice 
posibilă coliziune laterală sau din 
spate cu un alt vehicul.

Asistență la parcare, senzori de 
parcare față & spate și cameră 
video marșarier: În oraș, orice 
loc de parcare e bun, chiar și cele 
foarte mici. Vei fi cucerit încă de la 
primele manevre de acest dispozitiv 
de siguranță care avertizează 
sonor și vizual cel mai mic obstacol 
prezent în față sau în spate.

Asistență la pornirea în rampă: 
Încetează să te mai stresezi. 
Această funcție împiedică 
vehiculul să se deplaseze în spate 
în momentul în care eliberezi 
pedala de frână. Nu mai este 
nevoie să te grabești să acționezi 
frâna de mână. Simplu!





ECHIPAMENTE ȘI OPȚIUNI
DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

Sandero Sandero Sandero Sandero Stepway Sandero Stepway
Access Essential Comfort Essential Comfort

PREZENTARE EXTERIOARĂ     
Faruri de zi (DRL) LED, semnătură luminoasă „Y” • • • • •

Faruri cu aprindere automată • • • • •

Bare de protecție față - spate negre în culoarea caroseriei în culoarea caroseriei în culoarea caroseriei în culoarea caroseriei
Ornament protecție față și spate, cromat - - - • •

Mânere exterioare deschidere uși negre negre în culoarea caroseriei negre în culoarea caroseriei
Carcase oglinzi retrovizoare negre negre în culoarea caroseriei negru în culoarea caroseriei
Bare de pavilion longitudinale (negre) - - - • -

Bare de pavilion modulabile (gris quartz) - - - ¤ •

PREZENTARE INTERIOARĂ     
Contur aeratoare negru chrome satin double chrome satin orange chrome satin și orange 
Mânere interioare deschidere uși negre negre chrome satin negre chrome satin
Banchetă spate rabatabilă 1/1 • - - • -

Banchetă spate rabatabilă fracționabilă 1/3 - 2/3 - • • ¤ •

Volan îmbrăcat în piele - - ¤ ¤ •

SECURITATE ACTIVĂ ȘI PASIVĂ     
ABS (Anti-lock Braking System) + AFU (asistență la frânarea de urgență) • • • • •

Sistem de frânare de urgență automat (AEBS) • • • • •

ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) + HSA (sistem de asistență la pornirea în rampă) • • • • •

Apel de urgență • • • • •

Airbag-uri frontale șofer și pasager față • • • • •

Airbag-uri laterale, cortină • • • • •

Senzori acustici spate pentru asistența la parcare - - ¤ ¤ •

Pachet senzori acustici față & spate și cameră video marșarier pentru asistență la parcare - - ¤ - ¤

Pachet senzori acustici față & spate și camera video marșarier pentru asistență la parcare, senzor pentru unghiul mort - - ¤ - ¤

Pachet frână de parcare electrică, card mâini libere, consolă înaltă (cu cotieră centrală și spațiu depozitare),
scaun șofer reglabil pe înălțime - - ¤ - ¤

Sistem de monitorizare presiune pneuri • • • • •

Roată de rezervă (motorizări benzină), respectiv Kit de reparație (motorizare benzină-GPL) • • • • •

Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate • • • • •

CONDUCERE
Direcție asistată electric • • • • •

Stop & Start • • • • •

Computer de bord: afișare distanță parcursă, viteză medie, autonomie, consum mediu (inclusiv pentru motorizarea benzină-GPL) • • • • •

Limitator de viteză • - - - -

Cruise control - • • • •

VIZIBILITATE
Proiectoare de ceață - ¤ • • •

Oglinzi retrovizoare reglabile manual • • - • -

Oglinzi retrovizoare reglabile electric, cu sistem de dejivrare - - • - •

CONFORT
Aer condiționat cu reglare manuală - ¤ • • -

Aer condiționat cu reglare automată - - ¤ - •

Ștergătoare cu senzor de ploaie - - • - •

Închidere centralizată a ușilor - • • • •

Geamuri electrice față • - - - -

Geamuri electrice față (cu impuls pe partea șoferului) - • • • •

Geamuri electrice spate - - ¤ - •

Volan reglabil în înălțime • • - • -

Volan reglabil în înălțime și adâncime - - • ¤ •

Spot iluminare spațiu șofer / pasager față • / - • / - • / • • / - • / •



DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

JANTE 

ORANGE ATACAMA(2) **

BLANC GLACIER(1) */**

BLEU IRON(2) */**

CULORI 

15“ oțel, ARGEȘ* 15“ oțel, ELMA* 15“ flexwheel, SORANE*

16“ aliaj, AMARIS* 16“ aliaj, MAHALIA**16“ flexwheel, SARIA*/**

GRIS COMÈTE(2)*/** GRIS HIGHLAND(2) */**

NOIR NACRÉ(2) */** ROUGE FUSION(2) */** GRIS MOONSTONE(2) *

Sandero Sandero Sandero Sandero Stepway Sandero Stepway
Access Essential Comfort Essential Comfort

CONFORT
Port USB • • • • •

Priză 12 V față/ spate • / - • / - • / • • / - • / •

Scaune față cu sistem de încălzire; Trapă electrică (indisponibile la lansare) - - ¤ - ¤

Planșeu compartimentare portbagaj - - - ¤ ¤

MULTIMEDIA
Pre-echipare radio • - - - -

Media Control: radio DAB fără fațadă, afișaj de bord 3,5”, aplicație Dacia Media Control*, comenzi pe volan și satelit, 
Bluetooth®, 2 difuzoare - • - • -

Media Display: radio DAB, ecran tactil 8” (fără navigație), replicare smartphone** (cablu), comenzi pe volan și satelit,
Bluetooth®, 4 difuzoare, suport detașabil telefon - ¤ • ¤ •

Media Nav: radio DAB, ecran tactil 8”, sistem navigație, harta României, replicare smartphone** (wireless),
comenzi pe volan și satelit, Bluetooth®, 6 difuzoare, suport detașabil telefon - - ¤ - ¤

Pachet hărți*** - - ¤ - ¤

- : indisponibil ; • : disponibil standard ; ¤ : disponibil ca opțiune. 
*Disponibil Google Play/App Store; **Compatibil cu Android AutoTM și Apple CarPlayTM. Android AutoTMeste marcă înregistrată Google Inc. Apple CarPlayTM este marcă înregistrată Apple Inc.; ***Cuprinde țările: Austria, Bosnia și Hertegovina, Belgia, Bulgaria, Elveția, 
Republica Cehă, Germania, Estonia, Finlanda, Guyana Franceză, Guadalupe, Grecia, Croația, Ungaria, Islanda, Italia, Liechenstein, Lituania, Luxemburg, Letonia, Muntenegru, Martinica, Olanda, Norvegia, Danemarca, Polonia, Reunion, România, Serbia, Suedia, Slovenia, 
Slovacia, San Marino, Turcia, Vatican, Ucraina, Kosovo.

(1) Vopsea opacă, (2) Vopsea metalizată;
* Sandero / ** Sandero Stepway
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