
Model  
 

SANDERO 

Wersja   STEPWAY COMFORT TCe 90 MY22 

Kod wersji BI1 SC90GEF 

Lakier   Metalik 

Wystrój wnętrza   tonacja wnętrza w kolorze czarnym 

Rodzaj tapicerki   tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z 
geometrycznymi wzorami po bokach, 
pomarańczowymi przeszyci (DRAP08) 

Rodzaj paliwa   benzyna 

Rodzaj skrzyni biegów   manualna skrzynia biegów 

Pojemność silnika   999 cm3 

Maksymalna moc w kW CEE (KM)   67 kW (90 KM) 

Emisja CO2 (g/km)   128 

Spalanie cykl mieszany   5.6 l/100km 

Rozmiar opony   205/60 R16 92H 

Cena katalogowa brutto PLN                                                                   67 900,00  

Wyposażenie pojazdu  Kod 
opcji 

  

Kolor   2500,00 

Wystrój wnêtrza   0,00 

Tapicerka   0,00 

pełnowymiarowe koło zapasowe 15" RSEC0
1 

700,00 

Pakiet KOMFORT PLUS (bezkluczykowy 
dostęp Keyless Entry, fotel kierowcy z 
regulacją wysokości, automatyczny 
hamulec ręczny, środkowa konsola ze 
schowkiem i podłokietnikiem, klapka 
wlewu paliwa otwierana ręcznie (wymaga 
Karty Keyless Entry)) 

PCV44 1600,00 

Cena samochodu z opcjami                                                                                        
72 700,00  

Elementy dodatkowe     

Alarm z montażem   1600,00 

Dywaniki gumowe   300,00 

Cena samochodu brutto PLN                                                                   74 600,00  

Cena samochodu netto PLN                                                                                        
60 650,41   

    

 



Wersja STEPWAY COMFORT TCe 90 
MY22 

Kod wersji SC90GEF 
  

Pojemność 999 cm3 

Emisja CO2 128 g/km 

Rodzaj paliwa benzyna 

Moc 67 KW / kW KM 

Spalanie w mieście  l/100km 

Spalanie poza miastem  l/100km 

Spalanie cykl mieszany 5.6 l/100km 

Norma emisji spalin Euro 6 D-full 

 

 

Wyposażenie standardowe kod 

modułowe relingi dachowe BARTOI 

lusterka boczne w kolorze nadwozia RETC 

stalowe obręcze kół 16" RTOL16 

elektryczne lusterka boczne z funkcją rozmrażania, z 
czujnikiem temperatury 

RET03 

stalowe obręcze kół typu Flexwheel 16" - wzór SARIA z 
logiem Stepway 

RDIF13 

komputer pokładowy ADAC 

zestaw wskaźników TFT 3,5" MET02 

komunikaty w języku polskim POL01 

system multimedialny Media Display 8” (replikacja 
smartfona, radio DAB,4 głośniki, Bluetooth, 1xUSB) 

RA47D 

centralny zamek CPE 

niska konsola środkowa z otwartym schowkiem bez 
podłokietnika 

CSRBA1 

tapicerka materiałowa DRA 

światła automatyczne, wycieraczki automatyczne ALEVA 

tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z 
geometrycznymi wzorami po bokach, pomarańczowymi 
przeszyci 

DRAP08 

fotel kierowcy z regulacją wysokości z podłokietnikiem SGAV04 

tylne oparcie kanapy składane 1/3 i 2/3 SGAR03 

szyby tylne regulowane elektrycznie LVAREL 

szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem 
impulsowym po stronie kierowcy 

LVCIPE 

kierownica pokryta skórą ekologiczną VLCUIR 



kierownica z regulacją wysokości + głębokości VOLRHP 

podłoga bagażnika ustawiana w dwóch płaszczyznach 
(góra i dół) 

RANCF1 

światła przeciwmgłowe PROJAB 

światła LED LEDH2 

światła do jazdy dziennej LED FDIU2 

kryterium techniczne TCHK2 TCHK2 

Pakiet KOMFORT PLUS PCV44 

   bezkluczykowy dostęp Keyless Entry SOP03C 

   fotel kierowcy z regulacją wysokości SGAV02 

   automatyczny hamulec ręczny FPASS 

   środkowa konsola ze schowkiem i podłokietnikiem CSRBA2 

   klapka wlewu paliwa otwierana ręcznie (wymaga Karty 
Keyless Entry) 

SBOUCL 

automatyczna blokada drzwi po ruszeniu COPOR 

system wspomagania parkowania tyłem ITPK1 

pełnowymiarowe koło zapasowe 15" RSEC01 

klimatyzacja manualna CA01 

ABS ABS 

poduszka powietrzna czołowa kierowcy AIRBA2 

pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości CEAVFX 

aktywny system wspomagania hamowania AEBS01 

poduszka powietrzna czołowa pasażera AIRBDE 

system mocowania fotelika dla dziecka ISOFIX na 
bocznych miejscach z tyłu 

ISOFIX 

system wspomagania ruszania pod górę ESPHSA 

regulator-ogranicznik prędkości RV 

funkcja połączenia alarmowego e-Call RCALL 

poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe ABLAVI 

 


