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АВАНТУРИСТИЧКИ ДУХ
Доволно е само еден поглед кон Dacia Sandero Stepway, веднаш ќе посакате со 
ова возило да побегнете некаде кон непознати предели. Динамичен преден 
дел, моќни фелни, нови заштитни плочки и големо растојание од возилото со 
површината на земјата, робустен и енергичен изглед на вистински градски 

теренец. LED фарови со потпис во Y - форма,  проширен преден дел,  сето ова 
го прави возилото уште попрепознатливо. Автоматски фарови и бришачи на 
шофершајбната кои ви даваат подобра прегледност.  Dacia Sandero Stepway  е 
авантурист кој ве придружува во вашите секојдневни авантури.
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Возилото ја нуди целата технолошка опрема која ви е потребна. Влезете во вашето 
возило без никаков  напор, благодарение на опцијата за  отклучување "без клуч" 
откријте го стилот вo новиот оддел за патници. Хромирани детали, специјална 
навлака со портокалови рабови, седишта и управувач што можат да се прилагодат 
на потребната висина и ширина, прилагодливи потпирачи за глава, електрична 
сопирачка за паркирање и затворен простор за складирање кои обезбедуваат изразена 
практичност и удобност. Поврзете го вашиот паметен телефон и веднаш започнете 
да ги користите омилените апликации на 8-инчниот екран на допир. Контролите кои 
впрочем ви се на дофат на рака, ви овозможуваат оптимален лесен пристап до сите 
функции. Со Dacia Sandero Stepway сè е многу едноставно.

ГЕНИЈАЛНO 
КРЕИРАНА УДОБНОСТ
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Новиот Sandero Stepway одговара на сите предизвици со кои ќе се среќавате 
во реалните секојдневни ситуации. Благодарение на големиот багажник со 
можност за дополнително зголемување, за миг ќе го претворите од градско 
возило во најдобар придружник за секоја авантура. Преклопете ги седиштата 
со само еден допир, прилагодете го капацитетот за товарење според вашите 

потреби и живејте го животот со сето она што ви го нуди. Благодарение на 
извонредниот систем, можете лесно да ги прилагодите држачите на кровот 
- од надолжно поставување во попречно, на нив можете да поставите куфер, 
решетка за велосипеди или решетка за скијање. Дали сте подготвени да го 
освоите светот? 1,2,3...Започнете СЕГА!

ДОВОЛНО ПРОСТОР ЗА 
СИТЕ ВАШИ ПОТРЕБИ
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Погледнете го комплетно редизајнираниот Sandero Stepway, комбинација на 
робусност и динамични линии: едноставно е совршен. Предниот и задниот 
светлосен потпис во Y форма го обезбедуваат последниот печат на силниот и 
модерен идентитет. Неговиот LED-сноп зрак ќе го осветли патот во вечерните 
часoви како никогаш порано. Мрежата во форма на саќе дополнително го 
истакнува нејзиниот карактер.

Темпераментот на Sandero Stepway, неодоливо се приближува близу твоето 
срце и истиот има опција да се менува и прилагодува, со помош на детали што 
дополнително го истакнуваат стилот. Најдобар доказ за ова е надворешната 
маска на ретровизорите со боја иста како и каросеријата на возилото. 
Нивниот нов дизајн обезбедува највисоко ниво на аеродинамика и помага во 
намалување на бучавата за целосно уживање на патниците во возилото.

МОЌТА Е СOКРИЕНА
ВО САМАТА ОСНОВА
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Сè се менува, без разлика дали е тоа светот или вашите потреби во животот: 
новиот Sandero Stepway доби нов ентериер: оптимизиран комфор, подобрени 
материјали, редефиниран дизајн и технологии кои се лесни за употреба.
Од моментот кога ќе влезете во вашето возило благодарение на автоматското 
отворање со помош на далечинскиот управувач, ќе се чувствувате пријатно 
во комфорно и модерно опкружување. Новата панорамска инструмент 
табла комбинира елеганција и практичност. Возачката инструмент табла 
овозможува лесен пристап до сите функции: нови интуитивни контроли за 
системот за греење и климатизација, вграден 8-инчен екран со навигација и 
безжично поврзување на сите апликации на вашиот паметен телефон, сензор 
за паркирање кој предупредува на сите сообраќајни пречки, како и управувач 
што може да се прилагоди по висина и ширина. Електричната сопирачка за 
паркирање е многу корисна во секојдневна употреба.
Доколку се фокусирате само на она што навистина е важно, сигурно ќе уживате 
во секоја минута со новиот Sandero Stepway.

СИТЕ ВАШИ ПОТРЕБИ - 
НА ДОФАТ НА РАКА
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Новиот Sandero Stepway совршено се прилагодува на вашиот живот.
Со голем багажник и задно седиште со можност за преклопување, овој модел 
ја обезбедува целата модуларност на просторот што ви е потребен. Покрај тоа, 
возилото нуди огромен простор за складирање, како држачи за чаши, простор за 
складирање во вратата, затворен оддел пред патникот и простор за складирање 
на разни ситници во конзолата што ќе биде доволен за сите ваши потреби со кои 

ќе можете да ги надминете секојдневните проблеми или потреби.
Поширокиот простор во предните седишта, кој е во висина на рамениците, 
обезбедува значителна удобност.
Патниците на задните седишта имаат повеќе простор за сместување на нозете.
Новиот Sandero Stepway е несомнено ненадминлив кога е во прашање удобноста.

ПРЕЗЕМЕТЕ ЈА КОНТРОЛАТА
НАД ПРОСТОРОТ
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БЕЗБЕДНОСТ НА
СЕКОЈ ЧЕКОР

Во Dacia ништо не e побитно и елементарно од постојаното подобрување на безбедноста на возилата, особено безбедноста на сите патници. Може да се опуштите со 
помош на автоматското сопирање во итни случаеви, систем за помош при тргнување по нагорнина, шест воздушни перничиња (стандардно) и сензор за „мртов агол“. 
Новиот Dacia Sandero Stepway ви овозможува сè што ви е потребно при возењето, без грижи и стрес.

Автоматско сопирање во итни случаеви: Понекогаш, концентрацијата и брзата 
реакција не се доволни. Може да се потпрете на новиот Sandero Stepway за да 
одбегнете или ублажите помали сообраќајни несреќи со други возила. Ова возило 
има опција да детектира ризик од можен судар. Ако не реагирате доволно брзо за да 
го спречите тоа, системот го активира и оптимизира сопирањето.

Предупредување за "мртов агол": Тешко е да имате целосна видливост кога 
се префрлувате од една во друга сообраќајна лента. Страничните и задните 
сензори на новиот „Dacia Sandero Stepway " даваат предупредување во случај 
на ризик од судар со друго возило од страната или задниот дел.
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Предни / задни сензори за паркирање и камера за возење наназад: За време на 
градското возење, размислете за сите возможни места за паркирање, дури и кога тие се 
навистина малку на број. Веќе при  првото возење, ве освојува реакцијата на сензорот 
кој ве предупредува со помош на аудио и визуелен сигнал, веднаш штом ќе открие 
пречка пред или зад возилото.

Помош при тргнување по нагорнина: Нема потреба да се вознемирувате кога возите 
по нагорнина. Оваа функција веднаш спречува возилото да се повлече наназад кога ја 
ослободувате сопирачката. Повеќе не ви е потребна рачната сопирачка како помагало, 
стартувањето на возилото по нагорнина станува многу едноставно.

DACIA SANDERO STEPWAY



ACCESS

СЕРИСКА ОПРЕМА ACCESS

БЕЗБЕДНОСТ И ПОМОШ ВО ВОЗЕЊЕТО
• Систем против блокирање на  тркалата (ABS)
• Систем за контрола на стабилност на возилото (ESP)
• Помош при стартување по нагорнина (HSA)
• Автоматски систем за итно сопирање
• Систем за предупредување од фронтален удар
• Електричен управувач
• Start & Stop систем
• Воздушно перниче за возач и совозач
• Странични воздушни перничиња + воздушни завеси
• Можност за деактивирање на воздушното перниче 
кај возачот

• Потпирачи за глава сместени на сите седишта
• Фиксни безбедносни ремени напред
• Безбедносни ремени со затегнувач и ограничувач 
на силата

• Предупредување за незакопчани безбедносни 
ремени (на сите позиции)

• Безбедносен појас со три позиции на средното 
седиште во задниот дел

• Седишта со прицврстување Isofix
• Патнички компјутер 
• Црно-бел информативен екран 3,5 "(9 см) сместен 
помеѓу мерачите со TFT екран

• Ограничувач на брзината
• Брзинометар во километри на час
• Индикатор за менување на брзината
• Автоматско вклучување на светлата
• Рачно прилагодливи надворешни ретровизори
• Странични сигнали за ретровизори
• Автоматско активирање на предупредувачките 
светла во случај на судар или итно сопирање

• Две светла за возење наназад
• Трето стоп светло
• Рачно затемнување на внатрешното огледало
• Далечинско централно заклучување
• Автоматско заклучување на возилото за време на 
возење, со детектирање на брзината

• Систем за итни повици
• Индиректен систем за контрола на притисокот во 
гумите

• Заштита на дисковите на сопирачките од разни 
честички

• Филтер за тврди честички
• Режим на возење ECOMODE (само за ECO-G верзија)

УДОБНОСТ
• Систем за греење со рециклирање на воздухот
• Седиштето на возачот е прилагодливо на висината и во лумбалниот регион
• Управувач со прилагодување на висината
• Електрични бришачи на шофершајбната
• Недделива задна клупа
• Загреан заден прозорец
• Отворена средна конзола за складирање
• Простор за складирање пред рачката на менувачот
• Фиксна централна конзола без потпирачи за раце со два држачи за чаши
• Затворен оддел пред совозачот
• 12V приклучок напред

ДИЗАЈН
• Full LED дневни светла во Y форма 
• ECO LED фарови со Y форма 
• Управувач со тврда пена, со црн сјаен централен дел
• Рамка за вентилација во портокалова боја
• Браници во боја на каросеријата
• Хромирана шасија напред и назад
• Црни кровни држачи
• Црни надворешни ретровизори и рачки на вратите 
• B столбови во црна боја
• Осветлен простор за багаж
• Тепих во багажникот
• Затемнето задно стакло
• Навлака Stepway
• Црна внатрешност
• Челични фелни 41 см (16 ")
• Декоративен капак 41 см (16 ") Flexwheel SARIA

МУЛТИМЕДИЈА
• Радио-медиумска контрола со функции MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB
• 4G поврзаност

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА
• Комплет за поправка на пневматиците
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БЕЗБЕДНОСТ И ПОМОШ ВО ВОЗЕЊЕТО
• Сензори за паркирање во задниот дел
• Сензор за дожд
• Електрично прилагодливи надворешни 
ретровизори со фунцкија за греење

УДОБНОСТ
• Автоматска климатизација со сензор за температура
• Управувач прилагоден со висина и ширина
• Електрични ветробрански стакла - импулсни 
подесувања кај возачот

• Електрично подигнување на задни стакла
• Заштита од сонце со огледало сместено кај возачот 
и џеб за картички од страната на совозачот

• 12V заден приклучок (на задниот дел од предната 
централна конзола) и дополнителен USB порт на 
централната конзола

ДИЗАЈН
• Управувач и рачен менувач со вештачка кожа, 
хромиран централен дел

• Хромиран рачен менувач
• Рамка за вентилација со портокалова боја и 
хромиран материјал

• Декоративни елементи од ткаенина на инструмент 
таблата 

• Декоративни елементи од ткаенина со портокалови 
рабови на вратата 

• Надворешни ретровизори и рачки на вратите во 
боја на каросеријата

• Хромирана рамка за светлата за магла
• Модуларни кровни држачи
• Џебови на задниот дел од предните седишта
• Кука за чанти/торби на совозачката страна

МУЛТИМЕДИЈА
• Мултимедијален систем со екран чувствителен на 
допир 8'', DAB радио, Bluetooth, USB, AUX и опција 
телефонирање без употреба на рацете, преку 
команди сместени на управувачот

COMFORT

БЕЗБЕДНОСТ И ПОМОШ ВО ВОЗЕЊЕ
• Регулатор и ограничувач на брзината
• Светла за магла напред

УДОБНОСТ
• Рачен клима уред
• Возачко седиште со потпирач за раце
• прилагодливо по висина
• Преклопување на задната клупа во однос 1 / 3-2 / 3

ESSENTIAL

СЕРИСКА ОПРЕМА STEPWAY ESSENTIAL СЕРИСКА ОПРЕМА = SANDERO STEPWAY ESSENTIAL +
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ДЕКОРАТИВНИ ПОКЛОПЦИ

И ФЕЛНИ

БОИ

ДЕКОРАТИВНИ ПОКЛОПЦИ
38 CM (15") FLEXWHEEL

SORANE

АЛУМИНИУМСКИ ФЕЛНИ
41 CM (16") AMARIS

ДЕКОРАТИВНИ ПОКЛОПЦИ
38 CM (15") ARGES

ДЕКОРАТИВНИ ПОКЛОПЦИ
41 CM (16") FLEXWHEEL

SARIA

АЛУМИНИУМСКИ ФЕЛНИ
41 CM (16") STEPWAY MAHALIA

ДЕКОРАТИВНИ ПОКЛОПЦИ
38 CM (15") ELMA 

(1) Обична боја. (2) Металик боја.

ПОРТОКАЛОВА ATAKAMA(2)

ЛЕДЕНО БЕЛА(1)

СИНА IRON(2)

СИВА COMETE(2)

СИВА HIGHLAND(2) БИСЕРНО ЦРНА(2)

ЦРВЕНА FUSION(2)
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SANDERO 
STEPWAY

ДИМЕНЗИИ

Димензии, изразени во mm.
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SANDERO STEPWAY
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БАГАЖНИК (V DM3 - СПОРЕД VDA СТАНДАРД)
Минимален волумен на багажникот (ISO 3 832) 328
Максимален волумен на багажникот  (ISO 3 832) 1108
Волумен под двојното дно (ISO 3 832) 78



ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА
1. Потпирач за раце на седиштето. За 
максимална удобност, можете да ја прилагодите 
висината и положбата на потпирачот за раце, 
истиот можете и да го подигнете.

2. Shark (форма на ајкула) антена. Овозможете 
му на вашето возило модерен изглед со антена 
која совршено одговара на линијата на возилото.

3. Заштита на прагот од багажникот од 
не'рѓосувачки челик. Покријте го и заштитете го 
задниот браник со помош на  удобен и естетски 
прилагоден додаток. Со својот одличен изглед, 
тој овозможува модерен изглед и се грижи 
за издржливоста на задниот дел од вашиот 
автомобил.

2. 3.

1.
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4. Обезбедувач на подот на багажникот. 
Овој обезбедувач на багажникот ефикасно ја 
заштитува оригиналната постава и целосно 
се прилагодува на обликот на багажникот во 
вашето возило. Поради полу-цврстата структура 
и високите рабови тој е исклучително практичен 
и лесен за чистење.

5. Заштитни завеси напред и назад. Предните 
и задните завеси, дизајнирани да ја зачуваат 
линијата на возилото, ефикасно ја штитат 
каросеријата од прскање на кал и други камени 
страни тела.

6. Странични заштитни ленти. Нагласете 
го робусниот изглед на вашето возило и 
истовремено заштитете го долниот дел од 
вратата.

7. Гумени патосници. Гумените патосници 
совршено се прилагодуваат на вашето Sandero 
возило. Тие се многу издржливи и лесни за 
одржување, така што обезбедуваат уште подобра 
заштита, на пример од снег и кал.

4.

5. - 6. 7.
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Сите Dacia возила се дизајнирани според истиот принцип: создаваме модели со 
привлечна надворешност и без непотребни детали, ги опремуваме со најсигурни 
технологии и ги нудиме по ненадминлива и прифатлива цена. Со овој начин, за 
само петнаесет години ги сменивме основните правила на игра и обезбедивме 
пресврт на пазарот за автомобили. Неверојатно, зар не?!
Која е нашата тајна? Совршена комбинација на едноставност, прецизност и 

дарежливост. Соработката со брендот Dacia е прилично јасен и концизен, од 
изборот на модел до цената, како и одржувањето на возилото. Доколку возите 
Dacia, можете да бидете сигурни дека сте го одбрале вистинското возило. 
Избравте квалитет, сигурност, одличен дизајн како и  удобност, а пред сè,
разумна цена. 
Dacia ви дава можност да купите ново возило што одговара на вашите потреби.

ВOЗЕТЕ, ПАТУВАЈТЕ И ШТЕДЕТЕ
ВО ДУХОТ НА БРЕНДОТ DACIA!

DACIA SANDERO STEPWAY



www.dacia.mk

Сторивме сè што е во наша моќ содржината на овој материјал да биде точна и ажурирана. Овој документ е составен на основата на предсерија или прототип. Во согласност со својата политика за подобрување на тековните производ, Dacia го задржува правото 
на промена во секое време на спецификациите на возилата опишани и претставени во брошурава. За овие измени во најкраток рок се информираат концесионерите на Dacia. Во зависност од земјата на продажба, некои производи може да се разликуваат и 
одреденa опрема може да биде недостапна (како стандард, опција или опрема). Со цел да се добијат прецизни информации за возилото, Ве молиме контактирајте со најблискиот импортер. Заради технологијата на печатење, боите, кои се појавуваат во овој 
документ може да се разликуваат од вистинските бои на каросеријата на возилото и материјалите во ентериерот. Dacia ги задржува сите права. Репродукција на сите или дел од овој материјал во било која форма или на кој било начин е дозволено само со 
претходно писмено одобрение од компанијата Аутомотив Груп, ул.Скупи 14, 1000 Скопје | www.renault.mk | Јануари, 2021 година.
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