DACIA DUSTER

PREPROSTO
ROBUSTEN

BOLJ DUSTER KOT
KDAJKOLI PREJ
Nič ga ne zaustavi. Duster je športni terenec, ki ga morate imeti. Njegov legendarni slog, znameniti dizajn,
nova barva karoserije sivo zelena Lichen Kaki ter znana oranžna Arizona še bolj poudarjata njegovo
pustolovsko osebnost. Sprednja maska je izpopolnjena z znanim svetlobni podpisom v obliki črke Y,
sprednji žarometi pa so opremljeni s tehnologijo tehnologijo Eco-LED *, ki poveča vašo varnost in še
bolj učinkovito osvetli cestišče. Preoblikovan zadnji odbijač prispeva k zmanjšanju izpustov CO2 in hkrati
poveča dinamičnost karoserije, a 41 centimetrska (16") ali 43 centimetrska (17") lita aluminijska platišča

NOV SVETLOBNI PODPIS

dodatno povečajo pridih gibanja, ki je tako značilen za avtomobile Duster. Le kam drugam kot proti novim
dogodivščinam, kjer se lahko brezskrbno soočite z vremenskimi izzivi z avtomatskimi brisalci stekla.**

* LED-zasenčene luči.
** Odvisno od verzije.

PREOBLIKOVANA SPREDNJA MASKA

PREMAGOVANJE OVIR
Za občutek svobode: Duster vas zanesljivo popelje tja, kamor želite. S trpežno šasijo, večjo razdaljo od
tal in izjemno sposobnostjo premagovanja ovir se različica s štirikolesnim pogonom odlično znajde na
vseh terenih. Pomoč pri speljevanju v klanec vam omogoča, da se boste lahko spopadli z najbolj strmimi
pobočji, sistem za nadzorovano spuščanje po klancu* pa preprečuje drsenje tako, da nadzoruje hitrost
vašega športnega terenca. Sistem 4x4 Monitor* z vgrajenim kompasom in višinomerom vam omogoča, da

so vam vedno na voljo prave informacije ob pravem času. Zavrtite gumb*, preklopite iz načina proti zdrsu
na štirikolesni pogon in si dajte duška, ne glede na to, kakšen je teren med vašo pustolovščino.

* Pri različicah 4x4.

KOMPAS IN VIŠINOMER

GUMB ZA NAČIN 4X4

URBANI
PUSTOLOVEC

UVELJAVLJEN
MEŠČAN
Pustolovščine vas čakajo za vsakim vogalom, zato se Duster počuti sproščeno tudi v mestu. Z električnim
servo volanom, opozorilnik pred vozili v mrtvem kotu in popolnoma novim samodejnim menjalnikom EDC*
vožnja še nikoli ni potekala tako gladko. Na ravni motorjev vam Duster ponuja pravo izbiro: dizelski in
bencinski motor ali kombinirani motor ECO-G na bencin in utekočinjeni naftni plin (LPG). Med prednostmi
tehnologije ECO-G, ki jo ponuja izključno Dacia, so nižje emisije CO2, večji prihranki na bencinski črpalki
in daljši doseg zaradi dveh rezervoarjev (50 l in 42 l). Izpopolnjena je tudi aerodinamika - prodor zraka
izboljšajo platišča, obloge in gibljive lopute med masko in motorjem. Preoblikovali smo vse elemente,
vključno s samodejnim vklopom žarometov LED z energetsko najbolj učinkovito tehnologijo. Tudi mesto je
njegov teren, kjer se še lažje spopada s samodejno zložljivimi ogledali.*
* Na voljo z nivojem opreme Journey

NOV AVTOMATSKI MENJALNIK

POPOLNO OPREMLJENA NOTRANJOST
Tudi v notranjosti vas pričaka udobje: udobno oblazinjenje in nasloni za glavo, osrednji naslon za roke
z drsnim sistemom pa ponuja dodatni prostor za shranjevanje s prostornino skoraj 1,1 litra. Gumbi z
osvetljenim ozadjem na volanu so zdaj lažje berljivi. Na armaturni plošči se nahaja velik 20-centimetrski
(8") delno vgrajen zaslon na dotik in dva vhoda USB. Zdaj sta na voljo dva multimedijska sistema,
ki ustrezata potrebam vseh potnikov: Media Display in njegov praktičen in intuitiven vmesnik ima
20-centimetrski (8’’) zaslon, štiri zvočnike, povezavo Bluetooth® in zrcaljenje pametnega telefona preko
USB kabla**, ki je združljiv z Android AutoTM in Apple CarPlayTM. Po drugi strani ima sistem Media Nav

VISOKA OSREDNJA KONZOLA Z DRSNIM NASLONOM ZA ROKE IN PROSTOROM ZA
SHRANJEVANJE

poleg navigacije tudi funkcijo MAP CARE (možnost brezplačnega posodabljanja zemljevidov Zahodne
in Vzhodne Evrope vsakih 6 mesecev za naslednja 3 leta) in dva dodatna zvočnika. V zadnjem delu
avtomobila imajo potniki dve vtičnici USB za polnjenje tabličnih računalnikov in pametnih telefonov. Zdaj
se lahko popolnoma brezskrbno odpravite na dolgo pot.
Android Auto™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple CarPlay™ je blagovna znamka družbe Apple Inc.
* Na voljo v različici, ki je odvisna od verzije.
** Na voljo serijsko pri nivoju opreme Expression, opcijsko pri nivoju Essential.

NOVO OBLAZINJENJE IN NASLON ZA GLAVO

PRTLJAŽNIK ZA VSE
Neverjetno, kaj vse lahko vzamete s seboj z Dusterjem. Dajte si duška! Prtljaga, paketi ali pohištvo - vaš
športni terenec je pripravljen za vse. Izjemna modularnost vam omogoča, da prilagodite potniški prostor
glede na svoje želje in potrebe: nosilnost prtljažnika in prilagodljivost uporabe notranjega prostora

PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA 478 LITROV

(zadnjo klop lahko zložite na način 1/3 : 2/3 oziroma zložite kar vse sedeže) občutno povečata transportne
zmogljivosti vozila. V vratih in za hrbtišči sprednjih sedežev vas čaka še več razdelkov za shranjevanje, da
boste lahko izpraznili svoje žepe in se peljali povsem razbremenjeni.

ZLOŽLJIVA ZADNJA KLOP

PELJITE SE POVSEM
BREZSKRBNO
Pri pravih pustolovcih je varnost na prvem mestu. Duster ne krši tega pravila in vam ponuja sisteme za
samozavestno vožnjo ne glede na to, kam se boste odpeljali. Bolj trpežna struktura karoserije, sprednje in
stranske varnostne blazine in sistem za pritrditev otroških sedežev Isofix zagotavljajo varnost vseh potnikov.

360-STOPINJSKA KAMERA

NADZOR SPUŠČANJA PO KLANCU

OPOZORILO ZA MRTVE KOTE

Večkotna kamera s 360-stopinjskim pogledom na vse strani vam služi
kot nov par oči. Olajšala vam bo potovanja, saj omogoča pogled od
spredaj, od zadaj in s strani, da boste lažje opazili luknje, kamenje ali
ovire, ki bi jih drugače zlahka spregledali.

Sistem za nadzorovano spuščanje po klancu pri različici 4x4 vam
pomaga vzdrževati počasno in enakomerno hitrost ter preprečuje
drsenje.

Med menjavanjem voznega pasu je težko videti vse. Štirje ultrazvočni
senzorji zaznajo premikajoča se vozila v območju mrtvega kota in vas
opozorijo nanje z indikatorji LED, ki zasvetijo v ustreznem zunanjem
ogledalu (deluje pri hitrosti od 30 km/h ali več).

Pomoč pri speljevanju
v klanec

Opozorilnik pred vozili
v mrtvem kotu

Prilagodljivi tempomat

Zadnji parkirni senzorji

ABS + pomoč pri
zaviranju v sili

Sistem za pregled nad
območjem za vozilom

Omejevalnik hitrosti

Sistem za nadzorovano
spuščanje po klancu

360-stopinjska kamera

DACIA DUSTER

IZBOR BARV

MODRA IRON(1)

ORANŽNA ARIZONA(1)

LEDENIŠKO BELA(2)

SIVA COMÈTE(1)

BISERNO ČRNA(1)

LICHEN KAKI(1)

SIVA URBAIN(1)

(1) Kovinska barva
(2) Enoslojna barva

DACIA DUSTER

OPREMA
ESSENTIAL

SERIJSKA OPREMA ESSENTIAL
VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI
- Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika
- Daljinsko centralno zaklepanje
- Električni servo volan
- Filter trdih delcev
- Funkcija EKO načina vožnje
- Indikator prestavljanja
- Indirekten sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
- Merilnik hitrosti v kilometrih na uro
- Možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine
- Omejevalnik hitrosti
- Opozorilna luč za vzvratno vožnjo
- Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov spredaj in zadaj

* Na voljo pri različicah s pogonom na vsa kolesa.

- Potovalni računalnik
- Prednji stranski varnostni blazini in varnostni zavesi
- Ročna zatemnitev vzvratnega ogledalo
- Samodejni vklop luči
- Sistem ISOFIX pritrditve otroških sede
- Sistem proti blokiranju koles - ABS
- Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESP)
- Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HSA)
- Sistem za pomoč pri vožnji po klancu (HDC) (na 4x4 verziji)
- Tretja zavorna luč
- Tritočkovni centralni varnostni pas z navijalom
- Tritočkovni zadnji sredinski varnostni pas
- Varnostna pasova z zategovalnikom in omejevalnikom zatezne sile
- Varnostni pasovi nastavljivi po višini
- Zaščita zavor pred tujimi delci

UDOBJE
- Električni pomik prednjih stekel
- Ročni pomik zadnjih stekel
- Ogrevalni sistem s kroženjem zraka
- Ogrevano zadnje steklo
- Ročno nastavljivi zunanji ogledali
- Volanski obroč nastavljiv po višini in globini
- Voznikov sedež nastavljiv po dolžini
- Vzglavniki na vseh sedežih
- Zaščitna letev spredaj in zadaj
DIZAJN
- Jeklena platišča 41 cm (16") z okrasnimi pokrovi
- Ključ z gumbi za odklepanje
- Prednji LED dnevni luči v obliki črke Y
- Zadnji LED luči v obliki črke Y

- Vzdolžna strešna nosilca v črni barvi
- Zunanja ogledala in kljuke v črni barvi
- Tonirano zadnje steklo
- Temnosiva notranjost
- Oblazinjenje iz tkanine ESSENTIAL
- Volanski obroč iz trde pene z dodatki v črni barvi
- Odbijači v barvi karoserije s črno zaščito podvozja
- Obrobe zračnikov v kovinsko sivi barvi
MULTIMEDIJA
- Radio DAB z MP3, AUX, Bluetooth in USB vmesnikom
DODATKI
- Kit za popravilo pnevmatik

DACIA DUSTER

OPREMA
EXPRESSION

SERIJSKA OPREMA EXPRESSION
(Dodatno na opremo ESSENTIAL)
VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI
- Meglenki spredaj
- Parking senzorji zadaj
- Tempomat
UDOBJE
- Električni pomik prednjih stekel - impulzni pri vozniku
- Električni pomik zadnjih stekel
- Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali
- Volan in prestavna ročica oblečena v umetno usnje
s temno sivimi dodatki
- Voznikov sedež nastavljiv po dolžini in višini

JOURNEY

DIZAJN
- Platišča iz lahke litine 41 cm (16") ORAGA
- Svetlosiva notranjost
- Oblazinjenje iz tkanine EXPRESSION
- Zunanje kljuke v barvi karoserije
- Zunanja ogledala v kovinski barvi
- Prestavna ročica v sijaj črni barvi
MULTIMEDIJA
- Multimedijski sistem MEDIA Display z 20 cm (8") zaslonom na
dotik, radiem DAB, Bluetooth, USB, AUX, funkcijo povezljivosti z
aplikacijama Android Auto™ ali Apple CarPlay™

SERIJSKA OPREMA JOURNEY
(Dodatno na opremo EXPRESSION)
VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI
- Kamera za vzvratno vožnjo
- Sistem za nadzor mrtvega kota
UDOBJE
- Avtomatska klimatska naprava s senzorjem temperature
- Električno poklopljiva zunanja ogledala
- Brisalci s senzorjem za dež
- Visoka sredinska konzola z naslonom za roke
in prostor za shranjevanje
- Voznikov sedež nastavljiv po višini in v ledvenem delu
- Zatemnjena zadnja stekla

DIZAJN
- Platišča iz lahke litine 43 cm (17") TERGAN
- Oblazinjenje iz tkanine JOURNEY
- Zunanja ogledala v Megalith Sivi barv
- Megalith Siva zaščita podvozja
- Vzdolžni strešni nosilci v Megalith Sivi barvi
MULTIMEDIJA
- Multimedijski sistem Media NAV z 20 cm (8") zaslonom na dotik
in navigacijskim sistemom, radiem DAB, Bluetooth, USB, AUX,
funkcijo povezljivosti z aplikacijama Android Auto™ ali Apple
CarPlay™
- Kartografija Vzhodne Evrope
Android Auto™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple CarPlay™ je blagovna
znamka družbe Apple Inc.

DACIA DUSTER

DODATNA OPREMA

1. STOPNICE

Dodatek k nepogrešljivemu videzu, s katerim
poudarite slog svojega terenca na štirikolesni pogon.
Omogoča vam lažji dostop do tovora na strehi.
2. NALEPKE ZA PERSONALIZACIJO
1.

AVTOMOBILA

Komplet treh nalepk, ki so popolnoma prilagojene za
vrata prtljažnika, zadnje stranske dele avtomobila in
pokrove ogledal, da boste izstopali s slogom.
3. SHARK ANTENA

Vnesite nekaj sloga z anteno v obliki plavuti, ki se
popolnoma prilagaja liniji vašega vozila.
4. ELEGANTNE KROMIRANE SPREDNJE
IN STRANSKE LETVE

Poudarite robusten videz svojega Dusterja, da bo
ponosno pokazal vso svojo moč in osebnost.
2.

3.

5. POLNILNIK PAMETNEGA TELEFONA
Z INDUKCIJO NA ZRAČNIKU

100-odstotno udobje in preprostost. Popolna rešitev,
da napolnite svoj pametni telefon z indukcijo v
vozilu.
6. OSVETLJENI PRAGOVI VOZILA IN
VRHUNSKE PREPROGE

4.

5.

6.

Eleganca in modernost se začneta vsakič,
ko odprete vrata, saj vas pozdravijo belo osvetljeni
napisi Duster na pragovih. Polepšajte si dan
tudi s štirimi preprogami vrhunske kakovosti, ki
zagotavljajo največjo zaščito tal v notranjosti vozila.

DACIA DUSTER

DODATNA OPREMA

7. KORITO IN PRAG PRTLJAŽNIKA

Korito za prtljažnik je popolno za prevažanje
umazanih predmetov, da ohranite videz originalne
preproge. Priročen in po meri izdelan prag
prtljažnika iz nerjavečega jekla prekriva odbijač in
prinaša pridih terenskega sloga.
8. GUMIJASTA PREPROGA

Gumijaste preproge z višjimi robovi in zdaj še
peta preproga na zadnjem sredinskem delu ščitijo
površine v notranjosti vozila, ki se hitro umažejo.
9. STRANSKI ŠČITNIKI SPODNJEGA
DELA VRAT, SPREDNJI IN ZADNJI
BLATNIKI (S SPREDNJIM SENZORJEM),
8.

ZAŠČITA ROBOV VRAT IN
VZVRATNEGA OGLEDALA

Poudarite robusten slog svojega Dusterja in hkrati
zaščitite pragove in blatnike. Zaradi prilagodljive
zaščite robov vrat in vzvratnega ogledala lahko
pozabite na krušenje barve in manjše izbokline.
10. STREŠNI KOVČEK NA STREŠNIH
NOSILCIH

Povečajte prostornino za prtljago v svojem Dusterju.
Strešni nosilci iz aluminija izpolnjujejo najstrožje
standarde varnosti in trpežnosti.
11. NASLON ZA ROKE IN DRŽALO ZA

7.

9.

PIJAČO

Izboljšajte svoje udobje in izkoristite dodatni
prostor za shranjevanje z naslonom za roke,
pritrjenim na voznikov sedež, ki je združljiv s srednje
visoko konzolo. Z držalom za pijačo si zagotovite
več prostora za ključe, kovance, pločevinko ali
steklenico.
12. NOSILEC ZA KOLESA, KI SE GA
PREPROSTO SNAME

Hitro, preprosto in varno vzemite kolesa s seboj,
kamor koli greste, s pomočjo nosilca, ki ga lahko
hitro snamete brez orodja.

10.

11.

12.

DACIA DUSTER

DIMENZIJE

POGLED OD SPREDAJ

14°
900

2 020*/2 002**

14°
892

1 693*/1 682**

POGLED S STRANI

217*/214**
842*/841**

2 673*/2 676**

826*/824**

1 563
1 804

4 341

2 052

POGLED OD ZADAJ

1 403
1 416

977

1 570*/1 580**
PRTLJAŽNIK (l)
Najmanjša prostornina prtljažnika pod pokrovom prtljažnika skupaj z rezervnim kolesom (različica 4x2/4x4)
Največja prostornina prtljažnika pri priklopljenih zadnjih sedežih skupaj z rezervnim kolesom (različica 4x2/4x4)

478/414
1 623/1559

Dimenzije v mm. *Različica 4x2. **Različica 4x4.

VOZITE, POTUJTE, DOŽIVITE -

TO JE DUH ZNAMKE DACIA!
V podjetju Dacia oblikujemo praktična in robustna vozila po najboljši ceni. Modeli v našem legendarnem
slogu brez odvečnih detajlov so opremljeni z najbolj zanesljivo in uveljavljeno tehnologijo, vse to pa
zagotavljamo po nepremagljivi ceni. V petnajstih letih smo spremenili razmere in pretresli avtomobilski
trg. Ne verjamete? Čisto zares. Naša skrivnost? Popolna kombinacija preprostosti, preglednosti in
dostopnosti. Od nabora modelov in cen do vzdrževanja - pri avtomobilih Dacia je vse pregledno in jasno.

Voziti Dacio pomeni biti prepričan v pravilnost svojih odločitev. Pomeni izbrati kakovost, zanesljivost
oblikovanja, udobje in zlasti pošteno ceno. Dacia pomeni priložnost, da si privoščite novo vozilo, ki ustreza
vašim potrebam. Nenazadnje vožnja z Dacio pomeni, da vam ne bo treba vložiti vsega svojega denarja v
avtomobil - ostalo vam ga bo še za počitnice, nakup kitare, ali pa preprosto za prihranke.

PRISTNI ŠPORTNI
TERENEC

Slike v brošuri so simbolične informativne. Vsi podatki in informacije, omenjeni na spletni strani in v dokumentih, so začasni in se lahko spremenijo, prav tako si v tekstovnem delu pridružujemo pravico do napak.
Zaradi posledic globalnega pomanjkanja polprevodnikov nekateri elementi opreme, prikazani na spletni strani ali v katalogu, trenutno niso na voljo. V trenutnih razmerah je dobavljivost konkretnih elementov
opreme, ki zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov v posameznem primeru morda ne bodo dobavljeni, zelo težko z gotovostjo napovedati vnaprej. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega
pooblaščenega prodajalca.

Poraba pri mešanem ciklu: 4,8-7 l/100 km. Emisije CO2: 125-145 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0122-0,0292 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,0003-0,00061 g/km. Število delcev (x1011): 0-3,51.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil in prototipov. Dacia si v okviru politike
nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Dacijini trgovci so o teh spremembah obveščeni v
najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezne trge, nekatera oprema (serijska, doplačilna ali dodatna) pa morda ni povsod na voljo. Za najnovejše informacije se obrnite
na najbližjega pooblaščenega prodajalca znamke Dacia. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse
pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Dacia prepovedano.

Dacia priporoča

AVTORJI FOTOGRAFIJ: MARC & DAVID, H. PICARD, TWIN GROUP,

RENAULT MARKETING 3D-COMMERCE

GA ADRIATIC D.O.O., DUNAJSKA 22, 1000 LJUBLJANA | WWW.DACIA.SI | JUNIJ 2022

DACIA.SI

