
YENİ DACIA
SANDERO STEPWAY

Bu belgenin içeriğinin, basıldığı tarih itibarıyla doğru ve güncel olması için gerekli tüm çalışmalar yapılmıştır. Bu belge, ön seri veya prototipler kullanılarak oluşturulmuştur. Dacia, gerektiğinde, tanımlanan ve sunulan ürün ve araç özelliklerinde değişiklik yapma hakkını 
saklı tutar. Bu değişiklikler, en kısa süre içerisinde Dacia bayilerine bildirilecektir. Aracın satışa sunulduğu ülkeye bağlı olarak, versiyonlar farklılık gösterebilir, bazı ekipmanlar (standart, isteğe bağlı veya aksesuar) mevcut olmayabilir. En güncel bilgileri edinmek için, lütfen 
Dacia marka temsilcinizle iletişim kurun. Baskı ile ilgili teknik sınırlamalardan dolayı, bu belgede kopyalanan renkler, gerçek araç boya veya iç kaplama renkleriyle küçük farklılıklar gösterebilir. Her hakkı saklıdır. Bu belgenin herhangi bir form altında veya herhangi bir 
yöntemle tamamının veya bir kısmının Dacia'nın yazılı ön izni olmaksızın kopya edilmesi yasaktır.

FOTOĞRAF :  – OCAK 2021
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SUV, RUHUNU
BULDU 

DACIA SANDERO STEPWAY



DACIA SANDERO STEPWAY

MACERACI RUH
Şehrin karmaşasından kaçmak için Yeni Sandero Stepway'e tek bir bakış atmanız 
yeterli. Dinamik ön tasarımı, yepyeni jantları ve yerden yüksekliği, modele güçlü 
bir SUV duruşu kazandırıyor. Y şeklindeki ışık imzalı LED farlar, ön tasarıma kattığı 
derinlik sayesinde modelin karakterini daha da güçlendiriyor.

Otomatik yanan farlar ve yağmur sensörü görüşü, iyileştirirken sürüş konforunu 
artırıyor. Yeni Sandero Stepway'in maceracı ruhu size tüm hayallerinizde eşlik ediyor. 



DACIA SANDERO STEPWAY

İhtiyacınız olan tüm teknolojiler Yeni Sandero Stepway'de mevcut: Eller Serbest 
Dacia Kart Sistemi sayesinde aracınıza zahmetsizce girebilirsiniz. 
İç tasarımdaki krom detaylar, atacama turuncu renkteki dikişlerle özelleştirilmiş 
döşeme, yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir direksiyon ve yükseklik ayarlı sürücü 
koltuğu,elektronik park freni ve eşya saklama alanları pratiklik ve konfor sağlıyor. 
Ayrıca akıllı telefonunuzu 8" dokunmatik ekranlı multimedya sistemine bağlayarak 
uygulamalarınızı kolaylıkla yönetebilirsiniz. 

TEKNOLOJİ VE
KONFOR 



İHTİYAÇLARINIZ İÇİN
DAHA FAZLA 
FONKSİYONELLİK

DACIA SANDERO STEPWAY

Yeni Sandero Stepway ile zorluklara meydan okuyun. Asimetrik katlanabilen
arka koltuklar sayesinde daha geniş bagaj hacmi elde edebilirsiniz. 



HER AN
GÜVENDE

Dacia markasının birincil önceliği sürücü ve yolcuların güvenliğini sağlamaktır. 
Yokuş kalkış desteği, kör nokta uyarı sistemi ve geri görüş kamerası sayesinde
gönül rahatlığı ile yola çıkabilirsiniz. 

Kör nokta uyarı sistemi. Şerit değiştirirken ön, arka ve yan kısımlardaki sensörler sayesinde 
Yeni Sandero, yandan ve arkadan gelebilecek her türlü çarpma riskine karşı sizi uyarır.

Ön ve arka park yardımı ve geri görüş kamerası. Şehir içinde, her yerde gezebilir, en dar
yerlerden bile geçersiniz. Ön ve arkadaki en küçük engelde sizi görsel ve sesli olarak uyarır.

Yokuş kalkış destek sistemi. Yokuş kalkış stresine son! Bu sistem, ayağınızı frenden 
çektiğiniz anda aracınızın geri kaymasını önler. 

DACIA SANDERO STEPWAYDACIA SANDERO STEPWAY



GÜVENLİK VE SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ
• Hız ayar ve sınırlayıcı (Cruise Control)
• Acil fren destek sistemi (AFUAFD) 
• Anti blokaj fren sistemi (ABS) 
• Elektronik denge programı (ESPHSA)
• Otomatik yanan farlar
• Ön sis farı
• Çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX)
• Acil durum çağrısı 
• Hareket hâlinde otomatik kilitlenen kapılar 
• Sürücü ve yolcu ön hava yastığı
• Yan hava yastıkları
• Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu
• Elektrik takviyeli direksiyon
• Sürücü, yolcu ve arka koltuk emniyet kemer ikazı
• Lastik basıncı gösterge sistemi
• Ön yolcu hava yastığı iptal kilidi

STANDART EKİPMANLAR

KONFOR
• Manuel klima
• Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar
• Ön kol dayama
• Yol bilgisayarı
• 3,5" TFT gösterge paneli
• ECO Mode
• Arka koltuk sırtlığı 1/3-2/3 oranında 
katlanma özelliği

• Elektrikli ön camlar
• Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon
• Bagaj aydınlatması
• Elektrikli ön camlar
• Yedek lastik*

İÇ VE DIŞ TASARIM
• 16" çelik jant kapakları
• Stepway kumaş döşeme
• Y ışık imzalı halojen farlar
• Gövde rengi dış dikiz aynalar
• Deri direksiyon
• Siyah dış kapı kolları
• Siyah tavan barları
MULTİMEDYA
• USB ve bluetooth bağlantısı
• Direksiyondan kumandalı radyo sistemi
OPSİYONLAR
• Metalik renk
• Arka park sensörü
• 8" ekranlı multimedya sistemi & Apple CarPlay

GÜVENLİK VE SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ
• Yağmur sensörü
• Eller serbest Dacia kart sistemi*
• LEDgündüz farları
• Arka park sensörü
• Geri görüş kamerası
KONFOR
• Otomatik klima
• Sürücü tarafı tek dokunuşlu elektrikli ön camlar 
• Elektrikli arka camlar
• Yakıt deposunu anahtarsız açma/kapama özelliği*

STANDART EKİPMANLAR (COMFORT'A EK OLARAK)

İÇ VE DIŞ TASARIM
• Y ışık imzalı LED farlar
• Krom görünümlü modüler tavan barları
• Gövde rengi dış kapı kolları
MULTİMEDYA
• 8" ekranlı multimedya sistemi & Apple CarPlay
OPSİYONLAR
• Metalik renk
• 16" alüminyum jantlar
• Sürüş Destek Paketi (Kör nokta uyarı sistemi ve ön&arka 
park sensörü)

• Teknoloji Paketi (Yüksek konsol, elektrikli park freni)*
• Navigasyon Paketi (MediaNav 8'' bilgi, eğlence ve 
navigasyon sistemi, kablosuz Apple CarPlay bağlantısı) 

Opsiyonel

DACIA SANDERO STEPWAY

PRESTIGECOMFORT
DACIA SANDERO STEPWAY

*ECO-G versiyonlarında yedek lastik yerine lastik tamir kiti bulunmaktadır. • *Yalnızca X-tronic versiyonda mevcuttur.



Ebatlar mm cinsindendir.

DEMİR MAVİ(2)ATACAMA TURUNCU(2)MERCAN KIRMIZI(2)

BEYAZ(1) GRİ FÜME(2) ARSENİK GRİ(2) SİYAH(2)

RENKLER 

(1) Opak renk (2) Metalik renk tonları

BOYUTLAR

1 508,9

1 410 1 406

1 026

14°
898

14°
878

830 6662 604

4 099

201

2 0
19

1 519,9

1 848

2 007

1 5
87

1 5
35

SANDERO STEPWAY

SANDERO 
STEPWAY

BAGAJ (DM3 CİNSİNDEN - VDA STANDARDI)
Minimum bagaj hacmi 410
Maksimum bagaj hacmi 1108
Yükseltilmiş döşeme altı hacim 78

DACIA SANDERO STEPWAY DACIA SANDERO STEPWAY

JANTLAR

16” SARIA JANT KAPAĞI 16” MAHALIA* JANT



EKİPMANLAR
DACIA SANDERO STEPWAY DACIA SANDERO STEPWAY

COMFORT PRESTIGE
GÜVENLİK VE SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ
Acil fren destek sistemi (AFUAFD)  S S  S S
Hız ayarlayıcı ve sınırlayıcı (Cruise Control)  S S  S S
Anti blokaj fren sistemi (ABS)  S S  S S
Ön sis farları  S S  S S
Elektrik takviyeli direksiyon SS SS
Sürücü ve yolcu ön hava yastığı  S S  S S
Yan hava yastıkları  S S  S S
Y ışık imzalı halojen farlar  S S  - -
Y ışık imzalı LED farlar  - -  S S
Lastik basıncı gösterge sistemi  S S  S S
Elektronik denge programı (ESPHSA)  S S  S S
Elektronik park freni  - - Teknoloji Paketi*
Otomatik yanan farlar  S S  - -
Otomatik yanan farlar ve yağmur sensörü  - -  S S
Eller serbest Dacia kart sistemi  - -  S* S*
Hareket hâlinde otomatik kilitlenen kapılar  S S  S S
Sürücü, yolcu ve arka koltuk emniyet kemer ikazı  S S  S S
3 noktalı arka emniyet kemerleri  S S  S S
Çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX)  S S  S
Yüksek konsol  - - Teknoloji Paketi*Teknoloji Paketi*
Ön yolcu hava yastığı iptal kilidi  S S  S S
LED gündüz farları  - -  S S
Acil durum çağrısı  S S  S S
Kör nokta uyarı sistemi  - - Sürüş Destek Paketi
Arka park sensörü  O O  S S
Ön ve arka park sensörü  - - Sürüş Destek Paketi
Geri görüş kamerası  - -  S S

KONFOR
Manuel klima  S S  - -
Otomatik klima  - -  S S
Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar  S S  S S
Ön kol dayama  S S  S S
Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu  S S  S S
Arka orta koltuk başlığı  S S  S S
Arka koltuk sırtlığı 1/3-2/3 katlanma özelliği  S S SS
Bagaj halısı SS SS
Sürücü tarafı tek dokunuşlu elektrikli ön camlar  - -  S S
Elektrikli ön camlar  S S  - -
Elektrikli arka camlar  - -  S S
Manuel arka camlar  S S  - -

COMFORT PRESTIGE
Yedek lastik  S *** S ***  S *** S ***
Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon  S S  S S
Bagaj aydınlatması  S S  S S
Yol bilgisayarı  S S  S S
3,5" TFT gösterge paneli  S S  S S
ECO Mode  S S  S S
Yakıt deposunu anahtarsız açma/kapama özelliği  - -  S* S*

DIŞ TASARIM
Siyah tavan barları  S S  - -
16" alüminyum jantlar  - -  O O
Krom görünümlü modüler tavan barları  --  S S
Gövde rengi dış dikiz aynaları  S  S S
Siyah dış kapı kolları  S -
Gövde rengi dış kapı kolları - SS

İÇ TASARIM
Stepway kumaş döşeme  S S  S S
Deri direksiyon  S S  S S

MULTİMEDYA 
USB ve bluetooth bağlantılı radyo sistemi  S S  - -
Media Display (8"Multimedya sistemi, Bluetooth, USB bağlantısı)  O O  S S
MediaNav ( 8" eğlence ve navigasyon sistemi, kablosuz Apple CarPlay bağlantısı)  - - Navigasyon PaketiNavigasyon Paketi

PAKETLER 
Sürüş Destek Paketi (Kör nokta uyarı sistemi ve ön&arka park sensörü)  - -  O O
Teknoloji Paketi (Yüksek konsol, elektrikli park freni)  - -  O** O**
Navigasyon Paketi (MediaNav 8'' bilgi, eğlence ve navigasyon sistemi, 
kablosuz Apple CarPlay bağlantısı)  - -  O O

* Yalnızca X-tronic versiyonda mevcuttur.

** Yalnızca X-tronic versiyonda opsiyon sunulmaktadır.

*** ECO-G versiyonlarında yedek lastik yerine lastik tamir kiti bulunmaktadır.



MOTORLAR
DACIA SANDERO STEPWAYDACIA SANDERO STEPWAY

BENZİNLİ LPG
1.0 TCE 90 BG 1.0 TCE 90 BG X-TRONIC 1.0 TCE ECO-G 100 BG

MOTOR TİPİ
Silindir hacmi (cm3) 999 999 999
Çap x Strok (mm) 72,2 x 81,34 72,2 x 81,34 72,2 x 81,34
Silindir/ subap adedi 3 / 12 3 / 12 3 / 12

Maksimum güç (bg/dd) 90 / 4.600 -5.000 90 / 4.500 -5.000 "100 / 4600 - 5.000 (LPG) 
90 / 4.800 -5.000 (benzinli)"

Maksimum tork (Nm/dd) 160 / 2.100 - 3.750 142 / 1.750 - 3.750 "170 / 2.000 - 3.500 (LPG)  
160 / 2.100 - 3.750 (benzinli)"

Emisyon normu Euro 6 Euro 6 Euro 6

AKTARMA ORGANLARI
Vites kutusu tipi 6 ileri / manuel X-tronic 6 ileri / manuel

PERFORMANS
Maksimum hız (km/s) 172 163 177 (LPG) - 173 (benzinli)
0 - 100 km/s hızlanma (sn) 12 14,2 11,9

TÜKETİM DEĞERLERİ
Yakıt deposu (l) 50 50 40 (LPG) / 50 (Benzin)
CO2 salımı (g/km) 112 - 115 119 105 (LPG) - 119 (benzinli)
Yakıt tüketimi (I/100km) 
     Şehir içi 5,9 - 6,1 6 7,8 (LPG) - 6,4 (benzinli)
     Şehir dışı 4,3 - 4,4 4,7 6 (LPG) - 4,6 (benzinli)
     Ortalama 4,9 - 5 5,2 6,7 (LPG) - 5,2 (benzinli)

AĞIRLIK
Aracın yürür vaziyette ağırlığı (sürücü dahil) (kg) 1152 - 1171 1188 - 1197 1.209 - 1.229

BOYUTLAR
Uzunluk (mm) 4099
Genişlik (mm) (dikiz aynaları hariç / dahil) 1848/2007
Yükseklik (mm) 1535/ 1587
Bagaj Hacmi (l) 410

GARANTİ
Garanti süresi 3 yıl/ 100.000 km

*CO2 karma salınım değerleridir.  
 
*Yakıt tüketim ve CO2 emisyonu değerleri, 715/2007 mevzuatına göre ölçülmüştür. Bu değerler sürüş şekli, kullanım şartları,yol durumu, donanım, araçtaki yük vb. göre farklılık gösterebilir.  
 
*Tabloda yer alan ağırlık değerleri ilave donanımsız standart araca ait veriler olup, bu veriler üretim toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.
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DACIA SANDERO STEPWAY DACIA SANDERO STEPWAY

1. SANDERO STEPWAY alüminyum tavan barları. 
Profilli ve montajı kolay ve çabuk olan
bu aksesuarlar bisiklet taşıyıcı, kayak taşıyıcı veya
tavan bagajı taşımak ve aracın taşıma kapasitesini
artırmak için idealdir.

2. Premium halı paspas ve aydınlatmalı ön kapı 
eşikleri. Hem şık hem de kabin içi koruma sağlayan 
Premium SANDERO halı paspaslarının üst ürün gamı 
seviyesindeki kalitesinden faydalanın. 
Ayrıca, kapı eşikleri (ikili takımlar olarak satılır) 
ışıklı görünümleriyle araç girişini süsleyecek.

3. Kol dayama. Optimum sürücü konforu için, 
yüksekliği değiştirilebilir, ayarlanabilir ve kaldırılabilir 
kol dayama yeri.

4. Köpek balığı anten. Aracınızın hatlarına 
mükemmel şekilde entegre olan bu kompakt
anten ile modern bir tarz yakalayın. 

5. Geri çekilebilir çeki demiri. Kolayca aletsiz ve 
kolayca demonte edilebilen küresel bağlantısı 
sayesinde aracınızın estetik görünümü korunur. Sık 
kullanım için önerilir.

6. Kuğu boynu çeki demiri. Bisiklet taşıyıcı,
römork, tekne, karavan, profesyonel malzeme gibi 
malzemelerinizi güvenli şekilde çekmek için
vazgeçilmez bir aparattır.

1. Easyflex ayarlanabilir bagaj koruması. Tüm 
yükleme alanını kaplayın ve hacimli nesneleri 
taşıyın. Çok yönlü ve su geçirmezdir, son derece kolay 
şekilde katlanıp açılır ve arka koltukların konumuna 
koltuklar yatık konumdayken bile adapte olur.

2. Paslanmaz çelik bagaj eşiği. Takın ve koruyun.
Bu pratik aksesuar sayesinde estetik ve siparişe özel 
bir arka tamponunuz olur. Fırçalanmış son kat aracın 
arka kısmına şıklık ve sağlamlık katıyor.

3. Bagaj havuzu. Bagajın şekline uyum sağlayarak 
hızlıca takılır ve yüksek kenarları ile orijinal paspası 
etkin şekilde korur. Yarı sert olduğundan çıkarılması 
ve temizlenmesi kolaydır.

4. Yan kapı korumaları. Hem aracınızın güçlü tarzını 
öne çıkarın hem de kapı eşiklerini koruyun.

5. Ön ve arka paçalık. Aracınızın karoser alt kısmını 
su, çamur ve kuma karşı etkin şekilde koruyun.

6. Havuzlu kauçuk paspas. Aracınız için özel olarak 
tasarlanan bu yüksek kenarlı paspas sayesinde 
kabininizin zemini su geçirmez. Bakımı kolaydır,
bu amaçla tasarlanan klipsler sayesinde hızlıca 
takılır.



DACIA İLE
HAREKETE GEÇ!
Hayatı istediğiniz gibi yaşamanızı sağlayan; pratik ve sağlam adımlardır.
Tıpkı bizim Dacia modellerini tasarlarken hayal ettiğimiz gibi…
İddialı tarzını güvenilir ve sağlam  teknolojiler ile bir arada sunuyoruz. Yıllar içinde 
dengeleri değiştiren Dacia felsefemizle, güven sağlamaya ve gönülleri kazanmaya 
devam diyoruz. 

Başarımızın sırrı; sadelik, şeffaflık ve erişilebilirliğin mükemmel bir karışımı. 
Kalite, güven, tasarım ve konfor anlayışımızdan asla ödün vermeyerek
her şeyden önce sizi düşünmeye devam ediyoruz. 

DACIA SANDERO STEPWAY



YENİ DACIA  
SANDERO STEPWAY, 
TEK KELİMEYLE 
VAZGEÇİLMEZ




