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O SABOR DE EVASÃO  
NO DIA A DIA

DACIA SANDERO STEPWAY
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DACIA SANDERO STEPWAY

O ESPÍRITO  
DE AVENTURA
Um só olhar e o desejo de evasão nasce com o Novo Sandero Stepway. A face 
dianteira dinâmica, as jantes possantes, os novos resguardos de proteção e a 
elevada distância ao solo conferem-lhe o estilo enérgico e robusto de um autêntico 
crossover. Com faróis LED, a nova assinatura luminosa em Y prolonga-se pela face 

dianteira, dando-lhe ainda mais carácter. A ativação automática das luzes e do 
limpa-vidros garantem-lhe uma melhor visibilidade. Sandero Stepway, o aventureiro 
que se adapta a todos os seus horizontes.
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DACIA SANDERO STEPWAY

Toda a tecnologia de que necessita: entre a bordo sem esforço, graças ao cartão 
mãos-livres, e descubra o estilo do novo habitáculo. Acabamentos em cromado, 
estofos específicos com detalhes em laranja, regulação dos bancos e do volante em 
altura e em profundidade, apoios de cabeça ajustáveis, travão de estacionamento 
elétrico, espaço de arrumação fechado: o sentido prático e o conforto para uma 
condução segura.
Conecte o seu smartphone e controle as suas aplicações preferidas através do ecrã 
tátil de 8 polegadas. Os comandos situados ao alcance da mão oferecem um acesso 
muito simples a todas as funcionalidades. Tudo está claro.

UM CONFORTO
BEM PENSADO
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O Novo Sandero Stepway aceita o desafio da vida real: com um generoso  
porta-bagagens, passe num abrir e fechar de olhos da vida citadina à evasão. Para 
isso, incline os bancos com um só gesto, ajuste a capacidade de carga em função das 
suas necessidades e torne inesquecíveis todos os seus momentos ao volante. 

Graças a um engenhoso sistema, transforme facilmente as barras de tejadilho  
em barras transversais para transportar uma bagageira de tejadilho, um  
porta-bicicletas ou porta-esquis. Preparado para novas sensações? É agora.

ESPAÇO PARA TODOS 
OS SEUS DESEJOS

DACIA SANDERO STEPWAY
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O ALIADO 
PERFEITO NA 
CIDADE 

DACIA SANDERO
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Admire o estilo integralmente redesenhado do Novo Sandero, a combinação perfeita 
de robustez e linhas dinâmicas: simplesmente impressionante. A assinatura luminosa 
dianteira e traseira em Y dá um toque final ao design com uma identidade forte e 
contemporânea. Com luzes de cruzamento em Led, a visibilidade noturna nunca foi 
tão perfeita. Na frente, a grelha dianteira em ninho de abelha dá-lhe carácter.

O espírito Sandero que aprecia evoluiu também com detalhes que potenciam o 
estilo, como por exemplo as capas dos retrovisores na cor da carroçaria. A sua 
forma redesenhada otimizam a aerodinâmica e contribui para reduzir o ruído 
percetível pelos viajantes a bordo.

A FORÇA 
DO ESSENCIAL

DACIA SANDERO
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Tudo evolui, o mundo e as suas necessidades, por isso, o interior do Novo Sandero 
foi revisto: conforto otimizado, materiais valorizantes, design redefinido e 
tecnologias muito fáceis de utilizar. 
Graças ao acesso mãos livres, logo que entra a bordo sente-se num universo 
acolhedor e moderno. O novo painel de bordo panorâmico opta pela elegância e 
eficácia. Orientado para o condutor, facilita o acesso a todas as funcionalidades: 
novos comandos intuitivos do ar condicionado, ecrã de 8 polegadas integrado com 
navegação e replicação sem fios das aplicações do smartphone, sistema de ajuda 
ao estacionamento dianteiro que o alerta para a proximidade de um obstáculo, 
e regulação do volante em altura e em profundidade. Por sua vez, o travão de 
estacionamento elétrico é muito prático no dia a dia. 
Definitivamente, é muito agradável esta redefinição do que é essencial com o  
Novo Sandero. 

O ESSENCIAL 
AO ALCANCE DA MÃO 

DACIA SANDERO
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O Novo Sandero sabe perfeitamente adaptar-se à sua vida. Tem todos os recursos, 
com o seu enorme porta-bagagens e o banco traseiro que se desdobra para modular 
o espaço à medida das suas necessidades. Os espaços de arrumação também se 
multiplicaram: porta-bebidas, compartimentos nas portas, porta-luvas fechado e 
ainda uma ampla consola respondem de uma forma ideal aos seus requisitos de 

organização na efervescência da vida urbana. Com uma largura ao nível dos ombros 
reforçada para o condutor e o espaço generoso para os joelhos dos passageiros 
traseiros, ofereça a si próprio o conforto ideal. O Novo Sandero é, decisivamente, 
testemunho de um incomparável sentido de acolhimento.

CONTROLE  
O SEU ESPAÇO

DACIA SANDERO 
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DACIA SANDERO E SANDERO STEPWAY

EM SEGURANÇA
SEMPRE

Para a Dacia, nada é mais importante do que melhorar continuamente a segurança dos seus veículos e, sobretudo, a dos seus ocupantes. Viaje com toda a serenidade graças ao 
sistema de travagem de emergência ativa, à ajuda ao arranque em subida, aos seis airbags de série e ao sistema de alerta de ângulo morto. Os Novos Dacia Sandero e Sandero 
Stepway oferecem-lhe o essencial para uma condução tranquila.

Sistema de travagem de emergência ativa: Por vezes, estar concentrado e ser reativo não basta. 
Pode contar com os Novos Sandero e Sandero Stepway para evitar ou atenuar os efeitos dos 
imprevistos, porque dispõem de tecnologias que detetam os riscos de colisão. Se não reagir ou a 
sua reação não for suficiente, o sistema ativa-se e otimiza a travagem.

Alerta de ângulo morto: É difícil ver tudo quando muda de via de trânsito. Graças aos sensores 
laterais, dianteiros e traseiros, os Novos Sandero e Sandero Stepway alertam-no para o perigo de 
colisão com outro veículo que se encontra ao seu lado ou atrás de si.
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DACIA SANDERO E SANDERO STEPWAY

Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro, traseiro e câmara de marcha-atrás: Na cidade, 
todos os lugares têm de ser bons para estacionar, inclusivamente os mais exíguos. Logo na 
primeira manobra sentir-se-á conquistado pelo dispositivo de deteção que o alerta através de 
sinais sonoros e visuais para o mínimo obstáculo que se encontre à frente ou atrás do seu veículo.

Sistema de ajuda ao arranque em subida: Acabaram-se as preocupações quando arranca em 
subida. Esta função impede imediatamente que o veículo recue quando soltar o pedal de travão.  
Já não precisa do travão de estacionamento para o auxiliar nesta manobra. Arrancar em subida 
torna-se tão simples como dizer "Bom-dia!".
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DACIA SANDERO

ESSENTIAL

APRESENTAÇÃO EXTERIOR 

APRESENTAÇÃO INTERIOR 

CONDUÇÃO E DISPOSITIVOS DE CONTROLO

CONFORTO

MULTIMÉDIA

®

OPÇÕES

®

ACCESS

EQUIPEMENTOS DE SÉRIE

APRESENTAÇÃO EXTERIOR

APRESENTAÇÃO INTERIOR

SEGURANÇA ATIVA E PASSIVA

CONDUÇÃO E DISPOSITIVOS DE CONTROLO

VISIBILIDADE

CONFORTO

MULTIMÉDIA

OPÇÕES

EQUIPEMENTOS DE SÉRIE = ACCESS +
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COMFORT

EQUIPEMENTOS DE SÉRIE = ESSENTIAL +

DACIA SANDERO

APRESENTAÇÃO EXTERIOR

APRESENTAÇÃO INTERIOR

SEGURANÇA ATIVA E PASSIVA

VISIBILIDADE

CONFORTO

MULTIMÉDIA

®

OPÇÕES

®
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APRESENTAÇÃO EXTERIOR

APRESENTAÇÃO INTERIOR

SEGURANÇA ATIVA E PASSIVA

CONDUÇÃO E DISPOSITIVOS DE CONTROLO

SANDERO STEPWAY ESSENTIAL

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

DACIA SANDERO STEPWAY

VISIBILIDADE

CONFORTO

MULTIMÉDIA

®

OPÇÕES
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APRESENTAÇÃO EXTERIOR

APRESENTAÇÃO INTERIOR

SEGURANÇA ATIVA E PASSIVA

VISIBILIDADE

CONFORTO

MULTIMÉDIA

®

DACIA SANDERO STEPWAY

SANDERO STEPWAY COMFORT

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE = STEPWAY ESSENTIAL +

OPÇÕES

22-23_BRO_DACIA_SANDERO_BJI_FR_V6.indd   24 14/12/2020   21:54



JANTESCORES

JANTES FLEXWHEEL 15”

JANTES EM LIGA  
LEVE 16”*

EMBELEZADORES DE 
RODA 15”

JANTES FLEXWHEEL 16”

JANTES EM LIGA  
LEVE 16” 

DIAMANTADAS**

EMBELEZADORES DE 
RODA 15”

(1) Pintura opaca (2) Pintura metalizada * Disponível unicamente no Sandero ** Disponível unicamente no Sandero Stepway

LARANJA ATACAMA (EPY)(2)**

BRANCO GLACIAR (369)(1)

AZUL IRON (RQH)(2)

CINZENTO COMETA (KNA)(2)

CINZENTO HIGHLAND  (KQA)(2) PRETO NACARADO (676)(2)

VERMELHO FUSION (NPI)(2) CINZENTO MOONSTONE (KQF)(2)*

DACIA SANDERO E SANDERO STEPWAY
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DACIA SANDERO E SANDERO STEPWAY

DIMENSÕES
SANDERO
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1 410 1 406

1 026

Dimensões expressas em mm

1 508,9
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1 026
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14°
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201
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1 519,9

1 848

2 007

1 5
87

1 5
35

SANDERO STEPWAY

SANDERO
VOLUME DA BAGAGEIRA (DM3 VDA)*
Volume da bagageira 328
Volume da bagageira com banco traseiro rebatido 1 108
*medição de acordo com a norma ISO 3832

SANDERO 
STEPWAY

VOLUME DA BAGAGEIRA (DM3 VDA)*
Volume da bagageira 328
Volume da bagageira com banco traseiro rebatido 1 108
*medição de acordo com a norma ISO 3832
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DACIA SANDERO E SANDERO STEPWAY

EQUIPAMENTOS E OPÇÕES
SANDERO SANDERO SANDERO SANDERO STEPWAY SANDERO STEPWAY

ACCESS ESSENTIAL COMFORT ESSENTIAL COMFORT
APRESENTAÇÃO EXTERIOR
Assinatura luminosa em LED
Luzes diurnas em LED com acendimento automático
Grelha dianteira Em preto Em preto Cromada Cromada Cromada
Grelha dianteira com inscrição «Stepway» - - - Em preto Cromada
Para-choques dianteiro / traseiro Em preto Na cor da carroçaria Na cor da carroçaria Na cor da carroçaria Na cor da carroçaria
Proteções dianteira / traseira cromadas - - -
Puxadores exteriores das portas Em preto Em preto Na cor da carroçaria Em preto Na cor da carroçaria
Retrovisores exteriores Em preto Em preto Na cor da carroçaria Em preto Na cor da carroçaria
Barras de tejadilho longitudinais - - - Em preto Cinzento Quartzo
Barras de tejadilho longitudinais modulares (Cinzento Quartzo) - - - ¤
Embelezadores de roda 15” - - -
Jantes Flexwheel 15” - - - -
Jantes Flexwheel 16” - - -
Jantes em liga leve 16” - - ¤ - ¤

APRESENTAÇÃO INTERIOR
Contorno dos arejadores Em preto Cromado acetinado Duplo cromado acetinado Laranja Cobre Cromado acetinado e 

Laranja Cobre
Manípulos interiores das portas Em preto Em preto Cromado acetinado Em preto Cromado acetinado
Revestimento de tecido no painel de bordo e apoios de braço nas portas 
dianteiras /  Embelezador Laranja nos painéis das portas dianteiras -/- -/- -/-

Banco traseiro com encosto rebatível monobloco (1/1) - - - -
Banco traseiro com encosto rebatível e fracionável (1/3-2/3) -
Volante Soft Feel - - -

SEGURANÇA ATIVA E PASSIVA
ABS (sistema de antiblocagem de rodas) e AFU (assistência à travagem de emergência)
Sistema de travagem de emergência ativa (AEBS)
ESP (controlo eletrónico de estabilidade) e HSA (sistema de ajuda ao arranque em subida)
Chamada de emergência (E-call)
Airbag frontal do condutor / Airbag frontal do passageiro desativável
Airbags laterais tórax e airbags de cortina
Cintos de segurança dianteiros e traseiros laterais com pré-tensor e limitador de esforço
Sistema de fixação Isofix para cadeira de criança nos lugares traseiros laterais
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro - ¤
Câmara de marcha-atrás - - ¤ ¤
Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro - - ¤ - ¤
Alerta de ângulo morto - - ¤ - ¤
Travão de estacionamento assistido - - ¤ - ¤
Deteção da pressão dos pneus
Kit de enchimento e reparação de pneus
Pneu sobressalente (exceto versão GPL) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
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DACIA SANDERO E SANDERO STEPWAY

SANDERO SANDERO SANDERO SANDERO STEPWAY SANDERO STEPWAY
ACCESS ESSENTIAL COMFORT ESSENTIAL COMFORT

CONDUÇÃO E DISPOSITIVOS DE CONTROLO
Direção assistida elétrica
Stop & Start 
Computador de bordo: distância percorrida, velocidade média, autonomia, consumo médio 
(incluindo versão GPL)
Limitador / Regulador de velocidade

VISIBILIDADE
Faróis de nevoeiro - ¤
Retrovisores exteriores com regulação manual - -
Retrovisores exteriores elétricos - - -

CONFORTO
Ar condicionado manual / automático -/- ¤/-
Sensor de luminosidade / chuva
Trancamento elétrico das portas com telecomando por radiofrequência -
Trancamento automático das portas em andamento -
Cartão mãos-livres - - ¤ - ¤
Elevadores elétricos de vidros dianteiros condutor e passageiro
Elevador de vidro do condutor com função impulsional e antientalamento - - -
Elevadores elétricos de vidros traseiros - - -
Apoio de braço no banco do condutor - ¤
Consola central semi-elevada com apoio de braços e local de arrumação - - ¤ - ¤
Volante regulável em altura / profundidade
Foco de leitura dianteiro condutor / passageiro
Entrada USB
Tomadas de 12 V à frente / atrás
Porta-bagagens modulável com piso de dois níveis - - - - ¤

MULTIMÉDIA
Pré-equipamento áudio - - - -
Media Control: rádio DAB com comandos no volante, afixação integrada no ecrã do 
quadro de instrumentos, suporte fixo para smartphone no painel de bordo, 2 altifalantes 
dianteiros, ligação Bluetooth®, aplicação móvel Dacia Media Control

- - - -

Media Display: rádio DAB, replicação de smartphone através de cabo USB, ligação 
Bluetooth®, 4 altifalantes, ecrã tátil de 8”, suporte amovível para telefone - ¤ -

Media NAV: navegação, rádio DAB, replicação de smartphone por Wi-Fi, ligação 
Bluetooth®, 6 altifalantes (4 altifalantes + 2 tweeters), ecrã tátil de 8”, suporte amovível 
para telefone e 1 entrada USB suplementar na parte inferior da consola central

- - ¤ -

 Cartografia Europa Ocidental - - ¤ - ¤
- : não disponível; : disponível em série; ¤ : disponível em opção. Android Auto™ é uma marca da Google Inc. Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc. 
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ACESSÓRIOS
1. Barras de tejadilho em alumínio: Perfiladas, 
fáceis e rápidas de montar, são ideais para 
transportar um porta-bicicleta, um porta-esquis 
ou uma bagageira de tejadilho e aumentar assim a 
capacidade de carga do veículo..

2. Tapetes têxtil premium e soleiras iluminadas 
das portas dianteiras: Beneficie da qualidade topo 
de gama dos tapetes têxtil premium que protegerão, 
com estilo, o seu habitáculo. Além disso, as soleiras 
das portas (vendidas em conjunto de duas) darão 
realce à zona de entrada no veículo com um toque 
de luz.

3. Apoio de braço no banco: Para o máximo 
conforto do condutor, instale este apoio de braço, 
ajustável em altura, regulável e com porta-objetos.

4. Antena shark: Esta antena compacta, 
perfeitamente integrada nas linhas do veículo, 
reforça o seu carácter moderno. 

5. Gancho de reboque desmontável sem 
ferramenta: Graças à rótula facilmente desmontável 
e sem ferramenta, a estética do veículo é preservada 
(recomendado para uma utilização frequente).

6. Gancho de reboque pescoço de cisne: 
Indispensável para puxar ou transportar, com toda 
a segurança, todo o seu equipamento, quer seja 
uma bicicleta, reboque, barco, caravana ou material 
profissional…

DACIA SANDERO E SANDERO STEPWAY

1.

2.

6.5.4.

3.
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1. Proteção de bagageira EasyFlex: Proteja todo 
o espaço da bagageira quando transportar objetos 
volumosos. Recolhe-se e desdobra-se com toda a 
simplicidade, para se adaptar à posição dos bancos 
traseiros, mesmo que estejam rebatidos.

2. Proteção exterior de bagageira em cromado: 
Proteja o para-choques traseiro com este acessório 
prático, estético e concebido por medida. Com 
um acabamento acetinado, confere um toque de 
requinte e de robustez à traseira do seu veículo.

3. Caixa fundo de bagageira: Instala-se 
rapidamente, adaptando-se à forma da bagageira 
e protege eficazmente a alcatifa de origem graças 
ao seu rebordo elevado. Semi-rígida, é simples de 
retirar e de lavar.

4. Proteções laterais das portas: Acentue o estilo 
robusto do seu veículo, protegendo as soleiras das 
portas.

5. Palas de rodas dianteiras e traseiras: Proteja 
eficazmente a parte inferior da carroçaria do seu 
veículo contra as projeções de água, lama e gravilha.

6. Tapetes de habitáculo de borracha: Estes 
tapetes com rebordo elevado, especialmente 
concebidos para o seu veículo, tornam impermeável 
o piso do habitáculo. Fáceis de limpar, fixam-se 
rapidamente graças às fixações de segurança 
previstas para este efeito.

DACIA SANDERO E SANDERO STEPWAY

1.

4. 5. 6.

3.

2.
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DACIA SANDERO E SANDERO STEPWAY

Na Dacia, oferecemos veículos práticos e robustos, ao melhor preço. Modelos com 
um estilo distinto mas sem supérfluos, equipados com as tecnologias mais fiáveis 
e comprovadas, tudo a um preço imbatível. Em quinze anos, mudámos os conceitos 
e revolucionámos o mercado automóvel. Difícil de acreditar?  Nem por isso. O nosso 
segredo?  Uma combinação perfeita de simplicidade, transparência e acessibilidade. 
Desde a escolha do modelo até à manutenção, passando pelo preço, tudo é claro e 
evidente. Conduzir um Dacia é ter a certeza de fazer a melhor escolha.

É escolher qualidade, fiabilidade e design, mas também conforto e, sobretudo, 
um preço justo. É a possibilidade de oferecer a si próprio um veículo novo que 
corresponde às suas necessidades.
Por fim, circular num Dacia significa que já não é preciso investir todo o seu dinheiro 
num veículo, que ainda chegará para ir de férias, oferecer à sua filha a guitarra com 
que ela sonha ou, então, muito simplesmente economizá-lo.

CIRCULE, VIAJE, DESFRUTE...
ESTE É O ESPÍRITO DACIA!
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NOVOS DACIA 
SANDERO E 
SANDERO STEPWAY 
EXATAMENTE O 
ESSENCIAL
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Dacia recomienda www.dacia.pt

Tudo fizemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato 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 nas especificações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas modificações serão transmitidas à rede de concessionários Dacia, nos melhores prazos possíveis. Consoante o país de comercialização, 
as versões podem diferir e alguns equipamentos podem não estar disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um 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. Todos os direitos reservados. A reprodução sob qualquer forma ou por qualquer meio, seja da globalidade ou de 
um extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Dacia.
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