
RENAULT SANDERO



Glacier white (369) Pearl black (676) Iron blue (RQH)

Highland grey (KQA) Brown vision (CNM) Comet grey (KNA)

Colors

Radio, CD/MP3,USB, AUX & Bluetooth Driver & Passenger Airbags

Features



* Renault Egypt reserves the right to alter any details of specifications and equipment
   without prior notice in order to suit local conditions and requirements.

● = Standard       -  = Not available SANDERO

Specifications Dynamic المواصفات

Engine المحرك
Gasoline 1.6 L 16V 110 HP ● بنزين 1.6 لتر 16 صباب 110 حصان

Max. Torque (Nm/ RPM) 148/3750 أقصى عزم

Transmission AT ناقل الحركة

Fuel tank capacity (liter) 50 سعة خزان الوقود (لتر)

Dimensions األبعاد

Length x width x height (mm) 4,059 X 1,994 X 1,519 ارتفاع X عرض X طول (مم)

Trunk capacity (liter) 320 سعة الصندوق الخلفى (لتر)

Tires & wheels اإلطارات والعجالت  

15” Steel wheels with caps (185/65) ● جنوط حديدية مقاس 15 بوصة (185/65)

Safety تجهيزات األمان و السالمة

ABS (Antilock Braking System) ● نظام مانع إنغالق الفرامل

EBD (Electronic Brake Distribution) ● نظام توزيع قوة الفرامل االلكتروني 

2 Front Airbags (Driver/Passenger) ● 2 وسائد هوائية (للسائق و الراكب األمامى) 

Central door locking ● نظام غلق مركزى لألبواب

Turn signals integrated in side view mirrors ● إشارات اإلنعطاف مدمجة في المرايا الجانبية

Attachments for ISOFIX seats ●  ISOFIX نظام تثبيت مقاعد األطفال

Engine immobilizer (Anti-Theft System) ● نظام مانع ادارة المحرك للحماية ضد السرقة

Exterior features الكماليات الخارجية

Body colored front & rear bumpers ● أكصدامات أمامية و خلفية بلون السيارة

Chrome molded front grille ● الشبكة االمامية للسيارة مطعمة بالكروم

Body colored outside mirrors ● مرايا الرؤية الجانبية مطليه بلون السيارة

C-shape led daytime running light ● مصابيح LED لإلضاءة النهارية المستمرة  

Halogen headlights ● مصابيح إضاءة أمامية هالوجين

Front fog lights ● مصابيح ضباب أمامية

Rear fog lights ● مصابيح ضباب خلفية

Interior features الكماليات الداخلية

Power steering ● عجلة قيادة آلية المؤازرة

Front electric windows ● زجاج كهربائى لألبواب األمامية

Rear electric windows ● زجاج كهربائى لألبواب الخلفية

Manual A/C ● تكييف هواء يدوى

Electric adjustable door mirrors ● مرايا الرؤية الجانبية يمكن التحكم بها كهربائيًا

Trip computer ● كمبيوتر رحالت

Multi-function steering wheel ● عجلة قيادة متعددة الوظائف

Tiltable steering wheel ● امكانية ضبط ارتفاع عجلة القيادة

Radio, CD/MP3, Bluetooth, USB & AUX ●  AUX و USB ،مع خاصية البلوتوث ،MP3/CD ،راديو

Foldable backseats (60/40) ● مقاعد خلفية يمكن طيها  (60/40)

Front arm rest ● مسند يد أمامي

Fabric seats ● مقاعد قماش

* رينو مصر لها الحق في تغيير بعض المواصفات والتجهيزات دون إشعار مسبق.
  أي من المواصفات والتجهيزات معرضة للتغيير لتالئم المتطلبات والظروف المحلية.

2,589

147

653 1,496

1,
51

9

2,
01

2

76
1

62
2

1,733
1,994

827
4,069

320

Dimensions

Equipmentالتجهيزات األساسية واإلختيارية



Renault recommends

renaultegypt My_Renault   myrenault-me.com

Live the Sandero ultimate experience on
renault.com.eg/cars/sandero 


