Renault SANDERO
та SANDERO Stepway

Дозвольте собі
кросовер
Renault Sandero Stepway з першого погляду
демонструє свій пригодницький харак тер.
Оновлений дизайн передньої частини, більш
виразна решітка радіатора з хромовани ми
елементами і «фірмовий» контур передніх та
задніх LED-вогнів у формі літери «С» ще більше
підкреслюють нестримність та норовливість
цього автомобіля.

Комфорт та сучасність

Особливу увагу ми приділили навіть найзвичнішим деталям: нове кермо, стильна оббивка сидінь, що надає інтер’єру особливого шарму, оновлена елегантна центральна консоль з хромованими елементами*… А для Вашого максимального комфорту у місткому салоні передбачено
п’ять повноцінних місць, ергономічний підлокітник*, безліч продуманих речових відділень та розетка 12 В для пасажирів заднього ряду,
щоб без клопоту підключати різноманітні електричні пристрої. Це ідеальний сучасний міський автомобіль, який допомагатиме Вам щодня,
де б Ви не перебували.
* Залежно від рівня комплектації.

Корисні технології,
що роблять життя
простішим
Renault Sandero та Sandero Stepway з оновленою мультимедійною
системою MediaNAV Evolution у поєднанні із вбудованою камерою заднього огляду* та імпульсним склопідіймачем з боку водія
подарують Вам справжній комфорт під час водіння.
* Залежно від рівня комплектації.

Задоволення
від водіння
Renault Sandero та Sandero Stepway оснащені роботизованою коробкою передач, яка гарантує оптимальний комфорт під час поїздок містом завдяки плавному
перемиканню передач. Роботизована коробка передач доступна із трициліндровим бензиновим турбодвигу ном 0,9 Energy TCe 90 — одним із найекономічніших у своєму класі. Це ідеальне поєднання дозволить
Вам насолоджуватися керуванням за будь-яких умов.

Кольори кузова
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NPI Червоний гранат

676 Чорна перлина

RPL Блакитний азурит

RPR Синій космос

(тільки для Sandero Stepway)

(тільки для Sandero)

Варіанти виконання
LIFE+
Базове обладнання
• ABS (антиблокувальна система
гальм)
• ESP (система курсової стійкості) +
HSA (система допомоги
при старті на підйомі)
• Фронтальні подушки безпеки
водія та переднього пасажира
• Кондиціонер повітря
• Магнітола (радіо, MP3, Bluetooth,
USB) з органами керування
на рульовій колонці
• Сидіння із кріпленням ISOFIX
• Електросклопідіймачі передніх
дверей, імпульсний з боку водія

• Гідропідсилювач керма
• Регулювання рульової колонки
за висотою
• Обігрів заднього скла
• Заднє сидіння, що складається
у пропорції 1/3 і 2/3
• Центральний замок
• Іммобілайзер
• Сталеві диски R15
• Датчик зовнішньої температури
• Освітлення багажного відділення
• Попільниця + прикурювач
• Захисні щитки на гальмові диски
• Захист піддона картера

Опції
• Протитуманні фари
• Передні бокові подушки безпеки
• Зовнішні дзеркала заднього
огляду з електроприводом
і обігрівом
• Підігрів передніх сидінь
• Задній парктронік
• Пакет «Навігація»: мультимедійна
система MediaNAV з навігацією
та стандартною картографією
• Легкосплавні колісні диски R15
• Фарба «металік»

STEPWAY LIFE
Базове обладнання
• Збільшений кліренс
• Леєри на даху
• Протитуманні фари
• Сталеві колісні диски R16
• Фарба «металік» або «не металік»
(на вибір)

Опції
• Передні бокові подушки безпеки
• Зовнішні дзеркала заднього
огляду з електроприводом
і обігрівом
• Підігрів передніх сидінь
• Задній парктронік

STEPWAY ZEN
Базове обладнання
• Передні бокові подушки безпеки
• Бортовий комп’ютер
• Круїз-контроль
• Зовнішні дзеркала заднього
огляду з електроприводом
і обігрівом
• Клімат-контроль
• Задні електросклопідіймачі
• Центральний підлокітник
(між передніми сидіннями)
• Сидіння водія, що регулюється
за висотою

Опції
• Підігрів передніх сидінь
• Задній парктронік
• Задній парктронік + Камера
заднього огляду
• Пакет «Навігація»: мультимедійна
система MediaNAV з навігацією
та стандартною картографією
• Шкіряна оббивка сидінь

• Пакет «Навігація»: мультимедійна
система MediaNAV з навігацією
та стандартною картографією

Технічні характеристики
SANDERO
ДВИГУН, ТИП ТРАНСМІСІЇ
Назва
Пальне
Коробка передач

1,0 SCe 75
Бензин

0,9 TCe 90
Бензин

МКПП-5
механічна 5-ступінчата

МКПП-5
механічна 5-ступінчата

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потужність (кВт (к. с.) / при об/хв)
Обертальний момент ((Н•м) / при об/хв)
Тип двигуна

54 (73) / 6300
97 / 3500
Атмосферний
Багатоточкове
послідовне
999
3 / 12
Євро 6 B(R)
Ні

Тип упорскування
Об’єм двигуна (см3)
Кількість циліндрів / клапанів
Норма токсичності
Система зупинки та старту двигуна Stop&Start
ПРОДУКТИВНІСТЬ
Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0-100 км/год (сек)
ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ*
Об’єм бака для пального (л)
Викиди CO2 (г/км)
Витрати пального, заміський цикл (л/100 км)
Витрати пального, міський цикл (л/100 км)
Витрати пального, комбінований цикл (л/100 км)
КЕРМО
Рульове керування
Діаметр розвороту (м)
ГАЛЬМА
Передні: дискові вентильовані Ø / товщина (мм)
Задні: барабанні, Ø (дюйми)
ДИСКИ, КОЛЕСА, ШИНИ
Розмір шин (передніх та задніх)
ВАГОВІ ПОКАЗНИКИ
Споряджена маса (мін.-макс.) автомобіля (кг)
Максимальна маса автомобіля (кг)
Максимальна маса автомобіля з причепом (кг)
Максимальна маса причепа, обладнаного гальмами (кг)
Максимальна маса причепа без гальм (кг)

161
14"50
50
123
4,8
6,7
5,5

SANDERO STEPWAY

0,9 TCe 90 Easy-R
Бензин
РКПП-5
роботизована
5-ступінчата

66 (90) / 5000
140 / 2250
Турбокомпресорний
Багатоточкове послідовне
898
3 / 12
Євро 6 B(R)
Так
169
11''10

11''00

1,5 dCi 90
Дизельне

0,9 TCe 90
Бензин

МКПП-5
механічна 5-ступінчата

МКПП-5
механічна 5-ступінчата

66 (90) / 3750
220 / 1750
Турбокомпресорний
Безпосереднє
Common Rail
1461
4/8
Євро 5 B+(R+)
Ні

0,9 TCe 90 Easy-R
Бензин
РКПП-5
роботизована
5-ступінчата

66 (90) / 5000
140 / 2250
Турбокомпресорний
Багатоточкове послідовне
898
3 / 12
Євро 6 B(R)
Так

167
12''20

169
11''10

11''00

1,5 dCi 90
Дизельне
МКПП-5
механічна 5-ступінчата
66 (90) / 3750
220 / 1750
Турбокомпресорний
Безпосереднє
Common Rail
1461
4/8
Євро 5 B+(R+)
Ні
167
11''80

50
112
4,6
5,8

5,7
5,0

Гідропідсилювач керма
10,57

10,57

258 / 22
8

258 / 22
8

103
3,7
4,4
3,9

112

1037 - 1154
1520
2300
1080 - 1100
525

5,1

105
3,9
4,7
4,2

10,5

10,5

258 / 22
8

258 / 22
8

5,8

Гідропідсилювач керма
10,57
258 / 22
8

185/65 R15
1046 - 1110
1478
2238
760
520

112
4,7
5,7

205/55 R16
1055 - 1159
1515
2305
1090
525

1136 - 1208
1580
2340
760
565

1098 - 1180
1550
2340
1090 - 1100
545 - 550

1113 - 1175
1535
2325
1090
526 - 555

1165 - 1229
1600
2390
790
580

* Витрати пального та викиди CO2 сертифіковані за стандартною загальновизнаною методологією NEDC. Вона є однаковою для всіх виробників і дозволяє порівнювати транспортні засоби за цим критерієм.

Дизайн колісних дисків

Декоративні ковпаки R15
MAGICEO

Легкосплавні диски R15
NEPTA

Декоративні ковпаки R16
CROSS

Габарити
Новий Renault Sandero
Sandero
ОБ’ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ (л)
Конфігурація 5 місць
Конфігурація 2 місця (зі складеними задніми сидіннями)

320
1200

ГАБАРИТИ (мм)
A Колісна база
2589
B Довжина
4057
C Передній звис
827
D Задній звис
653
E Передня колія
1497
F Задня колія
1486
G Дорожній просвіт з навантаженням (з 5 пасажирами на борту)
147
H Висота з леєрами / без леєрів
1523
H1 Висота порога багажника без навантаження
769
H2 Висота без навантаження з відкритим багажником
622
J1 Ширина на рівні плечей водія та переднього пасажира
1387
J2 Ширина на рівні плечей пасажирів заднього ряду сидінь
1393
K Відстань для колін пасажирів 2-го ряду сидінь
144
L1/ Ширина зі складеними / розкладеними дзеркалами
1733/1994
L2 заднього огляду
L3 Ширина між колісними арками
1005
M1 Відстань між подушкою переднього сидіння та дахом під кутом 14°
900
M2 Відстань між подушкою заднього сидіння та дахом під кутом 14°
881
O1 Ширина на рівні ліктів водія та переднього пасажира
1415
O2 Ширина на рівні ліктів пасажирів заднього ряду сидінь
1432
Y1 Завантажувальна довжина за задніми сидіннями
756

Новий Renault Sandero Stepway
Sandero Stepway
ОБ’ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ (л)
Конфігурація 5 місць
Конфігурація 2 місця (зі складеними задніми сидіннями)

320
1200

ГАБАРИТИ (мм)
A Колісна база
2589
B Довжина
4080
C Передній звис
846
D Задній звис
654
E Передня колія
1497
F Задня колія
1486
G Дорожній просвіт з навантаженням (з 5 пасажирами на борту)
173
H Висота з леєрами / без леєрів
1533/1618
H1 Висота порога багажника без навантаження
793
H2 Висота без навантаження з відкритим багажником
622
J1 Ширина на рівні плечей водія та переднього пасажира
1387
J2 Ширина на рівні плечей пасажирів заднього ряду сидінь
1393
K Відстань для колін пасажирів 2-го ряду сидінь
144
L1/ Ширина зі складеними / розкладеними дзеркалами
1757/1994
L2 заднього огляду
L3 Ширина між колісними арками
1005
M1 Відстань між подушкою переднього сидіння та дахом під кутом 14°
900
M2 Відстань між подушкою заднього сидіння та дахом під кутом 14°
881
O1 Ширина на рівні ліктів водія та переднього пасажира
1415
O2 Ширина на рівні ліктів пасажирів заднього ряду сидінь
1432
Y1 Завантажувальна довжина за задніми сидіннями
756

Аксесуари

1.

2.

3.

4.

5.

1. Легкосплавні колісні диски Runway
підкреслюють Вашу індивідуальність та
додають Вашому автомобілю сучасного
й динамічного вигляду.
2. Передні та задні бризковики ефективно захищають Ваш автомобіль від
бруду, бризок та дорожнього гравію.
3. Гумові килимки відмінно адаптовані
до Вашого автомобіля. Зручні в обслуговуванні й дуже зносостійкі, вони забезпечують оптимальний захист від снігу
та бруду.
4. Дитяче сидіння. Переконайтеся, що
Вашій дитині зручно й вона повністю захищена, коли Ви подорожуєте. Це дуже
легко зробити з кріпленнями ISOFIX
для швидкого, простого й безпечного
встановлення дитячого сидіння.
5. Сонцезахисна шторка забезпечує
оптимальний захист від сонця та робить подорож Ваших пасажирів більш
комфортною.

6.

7.

9.

10.

11.

8.

6. Органайзер у багажник відмінно
фіксує речі у багажному відділенні,
запобігаючи їх переміщенню під час
руху автомобіля. Легко встановлюєть ся та виймається.
7. Піддон у багажник та захисна
накладка на поріг багажного від ділення — ідеальні для захисту багажного відділення. Дозволяють без клопоту
перевозити забруднені речі, зберігаючи килимове покриття автомобіля
чис тим, а поріг — непошкодженим.
Дуже прак тичні та легко чистяться.
8. Модульний захист багажного відділення Easy Flex відмінно захистить
багажне відділення автомобіля під
час перевезення об’ємних та брудних
речей. Він згортається, розгортається
та адаптуєть ся до того положення,
в яке скла дені си дін ня автомобіля.
Захищає весь прос тір багажного
відділення.
9. Відеореєстратор, вбудований у
дзеркало заднього огляду. Ця автоматична й автономна система відеозапису «пам’ятає», де Ви були, в який
час, забезпечуючи об’єктивне відображення будь-якої ситуації, зокрема в разі
дорож ньо-транспортної пригоди.
10. Багажний бокс на дах, що встановлюється на поперечні дуги. Практичний та надійний багажний бокс
дозволяє збільшити вантажоміст кість
автомобіля. А самі поперечні дуги
ідеальні для встановлення додат кових аксесуарів, таких як тримач для лиж
або тримач для велосипедів.
11. Фаркоп із тримачем для велосипедів. Надійний та безпечний спосіб
перевезення Ваших велосипедів, на
100% сумісний з Вашим автомобілем.
Тримач для велосипедів має функцію
нахилу, що надає можливість легкого
доступу до багажного відділення.

Гарантія
Ми впевнені в якості виготовлених нами автомобілів, тому надаємо
на 3 роки або на 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше).

гарантію

Технічне обслуговування
Дилерська мережа Renault нараховує 33 дилерські центри по всій країні й надає якісне
обслуговування та послуги з ремонту Вашого автомобіля.

Renault Assistance
Послуги служби техдопомоги на дорогах RENAULT Assistance надаються безкоштовно,
цілодобово, на всій території України, окрім окупованих територій та зони проведення АТО.
Безкоштовні дзвінки по Україні: 0-800-500-149.

З турботою про Ваш автомобіль.
З увагою до водія.
Ваш Renault Service!
Renault Service — це професійне обслуговування та уважне ставлення до кожного клієнта.
Безпека, надійність і мобільність — основні принципи роботи сервісної мережі Renault.

My Renault — більше переваг за Вашу лояльність
Створіть Вашу персональну сторінку на сайті офіційного представника компанії Renault
в Україні www.my.renault.ua і отримуйте додаткові бонуси: більше вигоди під час сервісних
акцій, інструкції з експлуатації в електронному вигляді, новини бренда з перших рук.

Безкоштовна гаряча лінія
Гаряча лінія: 0-800-500-351 (усі дзвінки в межах України зі стаціонарних
і мобільних номерів українських операторів зв’язку — безкоштовні)
з 8.00 до 20.00 – у будні
з 9.00 до 19.00 – у вихідні.
Цілодобова лінія Renault Assistance: 0-800-500-149.
Офіційний сайт: www.renault.ua.

www.renault.ua
www.my.renault.ua
www.facebook.com/renault.ua
Гаряча лінія: 0 800 500 351

Ця публікація містить найточнішу інформацію на дату її здачі до друку. Відповідно до політики постійного вдосконалення своєї продукції, група Renault залишає за собою
право вносити зміни у технічні характеристики та конструкцію представлених тут автомобілів, а також додаткового обладнання. Інформація про ці зміни в найкоротший термін
доводиться до відома офіційних представників групи Renault. Через обмежені можливості друкарського процесу відтворені в цьому виданні кольори кузова або оздоблення
салону можуть дещо відрізнятися від реальних. Авторські права захищені. Повне або часткове відтворення цієї публікації в будь-якій формі й будь-яких засобах інформації
без попереднього письмового дозволу групи Renault заборонено.
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