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Novos Dacia Sandero e Sandero Stepway: revolução no 

habitáculo, novo design e novas tecnologias, para 
continuarem a ser os preferidos dos portugueses 

 
É o automóvel preferido dos clientes particulares na Europa, mas também em Portugal e 
a saga de grande sucesso promete continuar com a terceira geração. Os Novos Dacia 
Sandero e Sandero Stepway chegam à Rede de Concessionários em janeiro. Duas 
propostas totalmente novas, que representam um extraordinário salto qualitativo em 
relação à geração anterior: linhas exteriores totalmente novas; revolução no habitáculo 
com um novo design, novas tecnologias; novidades na gama de motores e também mais 
segurança ativa e passiva. Ainda assim, os Novos Dacia Sandero e Sandero Stepway 
mantêm-se fiéis ao espírito Dacia, como confirmam os preços: Dacia Sandero a partir de 
9.000€ – o automóvel mais acessível à venda em Portugal! – e Sandero Stepway a partir 
de 13.250€. 
 
A história de sucesso do Dacia Sandero, em Portugal, remonta a 2008, ano em que a marca foi 
lançada em Portugal. Desde aí, foram comercializadas quase 50.000 unidades Dacia no país, 
44 por cento das quais do Sandero. Um êxito que tem sido crescente e que culmina com um 
estatuto: a exemplo do que acontece na Europa, também no nosso país o Sandero é o 
automóvel preferido dos clientes particulares!  
 
A marca Dacia ocupa o Top 6 das marcas mais vendidas a clientes particulares, em Portugal, 
com o seu crescimento a confirmar que existe uma tendência crescente para a racionalização 
do usufruto do automóvel. Aliás, sintomático disso mesmo, é a aposta que a marca tem feito no 
Bi-Fuel (GPL), ao disponibilizar a tecnologia em quase 100% da gama e a deter, nada mais nada 
menos, do que 56 por cento da quota de mercado. 
 
Oferecer o essencial, a um preço sem concorrência, tem sido o espírito da Dacia, com o Sandero 
a encaixar-se, na perfeição, nesse conceito.   
 
A nova geração do Dacia Sandero e Sandero Stepway chega à Rede de Concessionários já no 
final do próximo mês de janeiro. E apesar da extraordinária evolução em relação à geração 
precedente, seja no design exterior, no habitáculo, na qualidade dos materiais e dos 
acabamentos, no reforço dos equipamentos tecnológicos e de segurança, mas igualmente na 
gama de modernos motores, que respeita as mais recentes normas antipoluição, a verdade é 
que o posicionamento da Dacia de oferecer aquilo que os clientes consideram o essencial num 
automóvel, a preços sem concorrência, mantém-se inalterado. 
 
Dacia Sandero, o essencial numa oferta sem concorrência 
 
O Dacia Sandero, com o nível de equipamento Access, representa a entrada em gama e tem o 
estatuto de automóvel mais acessível à venda em Portugal. Equipado com o motor a gasolina 
SCe 65 FAP será comercializado pelo preço de 9.000€, integrando no equipamento de série: a 
assinatura luminosa em LED, as luzes diurnas em LED com acendimento automático, o 
computador de bordo, o limitador de velocidade, os vidros elétricos nas portas dianteiras, o 
volante regulável em altura, a entrada USB, a tomada de 12 V, o suporte fixo para telemóvel, 
entre outros itens. No domínio da segurança, destaque para dispositivos como o ABS, (sistema 
de antiblocagem de rodas) e EBA (assistência à travagem de emergência), Sistema de travagem 
de emergência ativa (AEBS), ESP (controlo eletrónico de estabilidade) + HCA (sistema de ajuda 
ao arranque em subida), Chamada de emergência (E-call), etc. 
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No nível de equipamento Essential, o Dacia Sandero está disponível com o motor SCe 65 FAP 
e o ECO-G 100 Bi-Fuel, o primeiro por 9.750€ e a versão também a GPL por 11.500€. Como 
equipamentos de série, para além dos que constam no catálogo do Access, destaque para: para-
choques dianteiro e traseiro na cor da carroçaria, banco traseiro com encosto rebatível e 
fracionável (1/3-2/3), regulador e limitador de velocidade, trancamento elétrico das portas com 
telecomando por radiofrequência, e o sistema multimédia Media Control. Um sistema de 
infotainment que integra o 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. 
 
A associação do motor ECO-G 100 Bi-fuel ao nível de equipamento Essential faz com que, nesta 
terceira geração, o preço de acesso a esta motorização seja 790€ inferior ao da geração 
precedente.  
 
Com o nível de equipamento Comfort, o Dacia Sandero está disponível com três motorizações: 
gasolina TCe 90 FAP (13.250€), ECO-G 100 Bi-Fuel (13.500€) e gasolina TCe 90 CVT FAP, uma 
proposta com caixa de velocidades automática, por 14.550€. Quanto a equipamentos de série, 
para além dos do Access e Essential, acrescenta: os puxadores exteriores das portas na cor da 
carroçaria, os retrovisores exteriores elétricos na cor da carroçaria, o revestimento de tecido no 
painel de bordo e os apoios de braço nas portas dianteiras, o sistema de ajuda ao 
estacionamento traseiro, os faróis de nevoeiro, o ar condicionado manual, o sensor de 
luminosidade e de chuva, o elevador de vidro do condutor com função impulsional, os elevadores 
elétricos de vidros traseiros, o apoio de braço no banco do condutor, o volante regulável em 
altura e em profundidade bem como o sistema multimédia Media Display. Compatível com Apple 
Carplay™ e Android Auto™, integra o rádio DAB, replicação de smartphone através de cabo 
USB, ligação Bluetooth®, 4 altifalantes, ecrã tátil de 8” e o suporte amovível para telefone. 
 
Dacia Sandero Stepway. O Crossover mais acessível do mercado 
 
Na terceira geração do Dacia Sandero, a variante Stepway assume um estatuto próprio e torna-
se um verdadeiro Crossover, pronto para enfrentar, se necessário, os caminhos fora de estrada.  
Com um design específico, que integra as proteções na carroçaria, dianteiras, laterais e traseira 
e uma altura ao solo mais elevada (174 mm), o Dacia Sandero Stepway pode ser, também, um 
parceiro perfeito para a evasão. 
 
O Dacia Sandero Stepway é, claramente, a oferta de maior sucesso da gama Sandero e 
representa, aproximadamente, 60% das vendas totais do modelo. 
 
Em Portugal, a gama do Dacia Sandero Stepway está disponível com dois níveis de equipamento 
e três motorizações distintas. 
 
No nível de equipamento Essential são propostas duas motorizações: TCe 90 FAP (13.250€) e 
ECO-G 100 Bi-Fuel (13.500€). Os elementos diferenciadores em relação ao Sandero centram-
se na grelha dianteira cromada com inscrição Stepway em preto, os para-choques 
dianteiro e traseiro na cor da carroçaria, as proteções dianteira e traseira cromadas, as barras de 
tejadilho longitudinais em preto, o contorno dos arejadores em Laranja Cobre e nos estofos 
específicos Stepway com inserções e pespontos laranja. 
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Com o nível Essential. o “conceito” Stepway passa a estar acessível por um preço que é inferior 
em 570€ ao da geração precedente. 
 
Com o nível de equipamento Comfort, o Dacia Sandero Stepway está disponível com os motores 
TCe 90 FAP (14.750€), ECO-G 100 Bi-Fuel (15.000€) e TCe 90 CVT FAP (16.050€), uma 
proposta equipada com uma caixa de velocidades automática. Quanto a equipamentos de série, 
para além dos que constam no catálogo do Essential, destaque para: a grelha dianteira cromada 
com inscrição Stepway em cromado, os puxadores das portas na cor da carroçaria, os 
retrovisores exteriores elétricos na cor da carroçaria, as barras de tejadilho longitudinais 
modulares (Cinzento Quartzo), o contorno dos arejadores em cromado acetinado e Laranja 
Cobre, os manípulos interiores das portas em cromado acetinado, o revestimento de tecido no 
painel de bordo e apoios de braço nas portas dianteiras, o embelezador Laranja nos painéis das 
portas dianteiras, o volante Soft Feel, a câmara de marcha-atrás, o ar condicionado automático, 
o sensor de luminosidade e chuva, o elevador de vidro do condutor com função impulsional e 
antientalamento, os elevadores elétricos de vidros traseiros, o volante regulável em altura e em 
profundidade, as tomadas de 12 V à frente e atrás e o Media NAV. Um sistema multimédia 
compatível com Apple Carplay™ e Android Auto™, que integra a navegação, rádio DAB, 
replicação de smartphone por Wi-Fi, ligação Bluetooth®, 6 altifalantes (4 altifalantes + 2 
tweeters), ecrã tátil de 8” e suporte amovível para telefone. 
 
Os Novos Dacia Sandero e Sandero Stepway chegam à Rede de Concessionários já no final do 
próximo mês de janeiro, mas podem ser encomendados, em qualquer Concessionário 
Renault/Dacia, a partir de dia 15 de dezembro. 
 
 
 


