PONT ELÉG TÖKÉLETES.
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DUSTEREBB,
MINT VALAHA
Semmi sem állíthatja meg az Új Dustert, ami maga a megtestesült SUV. Ikonikus stílusa, határozott
megjelenése, vadonatúj Zuzmó szürke vagy Arizona narancs fényezése mind kalandra hívnak. A hűtőrács
vonalát meghosszabító fényjegyek már a márka új, fekvő Y-alakú dizájnját hordozzák. Az első fényszórók
Eco-LED(1) technológia szerint készültek, és még jobb világítással növelik az Ön biztonságát.

Az újratervezett hátsó szárny kialakítása hozzájárul a CO2-kibocsátás csökkentéséhez, miközben még
dinamikusabb hatást kelt. A 16 és 17 colos könnyűfém keréktárcsák a kizárólag az Új Dusterre jellemző
kalandor szellemet tükrözik, és mostantól az időjárás sem lesz akadály az automata ablaktörlőknek(2)
köszönhetően. Minden készen áll, hogy felfedező útra induljon!
(1) LED tompított fényszórók. (2) Felszereltségi szinttől függően.

LED FÉNYJEGYEK

ÚJRATERVEZETT ELSŐ HŰTŐRÁCS

MINDEN AKADÁLYT LEGYŐZ
Érezze a szabadságot! Az Új Duster bárhová elviszi, ahová csak vágyik. Robusztus karosszériájával,
megemelt hasmagasságával és a négykerék meghajtású (4×4) verziók terepjáró képességével bármilyen
úttípust legyőz. Az emelkedőn elindulást segítő rendszerrel a legmeredekebb lejtőket is meghódíthatja,
míg a lejtmeneti fékező rendszer* megakadályozza a jármű megcsúszását a sebesség kontrollálásával.

A multimédia kijelzőn megjelenített iránytű és magasságmérő funkcióval mindig tájékozott lehet a kellő
időben. Csak forgassa el a 4×4 kapcsolót* és váltson át négykerék meghajtásra, hogy élvezet legyen a
vezetés, bármilyen terepen is jár!
* 4×4 verziók esetén.

IRÁNYTŰ ÉS MAGASSÁGMÉRŐ

4X4 KAPCSOLÓ

VÁROSI
KALANDOR

IGAZI VÁROSI AUTÓ
Mivel kalandok már az utca végén is várják, az Új Duster a városban is jól elboldogul. Az elektromos
szervokormánnyal, a holttérfigyelővel és az új, dupla kuplungos automata EDC(1) sebességváltóval a
vezetés még soha nem volt ilyen egyszerű. Ami a motorokat illeti, az Új Duster több változatot is kínál :
dízel, benzin vagy LPG-autógáz közül választhat. Az ECO-G elnevezésű gyári LPG technológiát egyedül
a Dacia kínálja, így még kevesebb a CO2-kibocsátás, és alacsonyabb a fogyasztás amellett, hogy a két,
egyenként kb. 50 literes tanknak köszönhetően nagyobb távolságokra elég az üzemanyag. Még kedvezőbb
lett a légellenállás a keréktárcsáknak, valamint a hűtőrács és a motor közé beépített szabályozható
légterelő lamelláknak köszönhetően, amelyek optimalizálják a levegő áramlását. Mindent újragondoltunk,
még az innovatív, automatikuasan felkapcsolódó Eco led fényszórókat is, amely egy még takarékosabb
technológia. Az új, automatikusan behajtható külső visszapillantóknak(2) köszönhetően pedig a városban is
még jobban megtalálja a helyét.
(1) Elérhető TCe 150 motorral 2 kerék meghajtással. (2) Journey felszereltségen elérhető.

ÚJ AUTOMATA VÁLTÓ (1)

TÖKÉLETESEN FELSZERELT UTASTÉR
Az utastérben minden kényelem elérhető : a kárpit és a fejtámaszok új kialakítást kaptak, a magas
középkonzol könyöktámasza elcsúsztatható és egy tároló rekeszt is kínál (közel 1,1 l). A kormánykeréken
a hátulról megvilágított gombok még jobban láthatók. A műszerfal egy 8 colos érintőképernyőt és
két USB csatlakozót kapott. Két multimédia rendszer is rendelkezésre áll: a Media Display intuitív,
felhasználóbarát kezelőfelülettel, Bluetooth® csatlakozással, vezetékes okostelefon-tükrözéssel és négy

hangszóróval rendelkezik. A MEDIA NAV pedig ezeken felül további két hangszórót és beépített gyári
navigációt is kínál, amely 3 éven keresztül ingyenesen frissíthető (évente 2 alkalommal). Mind a kettő
hasznos információkat nyújt és kompatibilisek az Android Auto™ és a Apple CarPlay™ rendszerekkel.
Hátul az utasok rendelkezésére állhat további két USB csatlakozó, hogy feltölthessék a tableteket és
telefonokat. Így kellemes lesz egy hosszabb utazás is!
Az Android Auto™ a Google Inc., az Apple CarPlay™ az Apple Inc. védjegye.

MAGAS KÖZÉPKONZOL CSÚSZTATHATÓ KÖNYÖKŐVEL ÉS ZÁRT TÁROLÓVAL

ÚJ KÁRPIT ÉS FEJTÁMLA

VEZETÉKES OKOSTELEFON-TÜKRÖZÉS

A CSOMAGTARTÓ ÉS AMI BELEFÉR
Őrület, hogy mennyi minden belefér az Új Dusterbe! Miért ne használná ki? Csomagok, bőröndök, bútorok,
és a SUV csomagtere mindent elnyel. Variálható kialakításával saját igényeire és elvárásaira szabhatja
az utasteret: a tágas csomagtartó, és a belső tér rugalmas alakíthatósága (a hátsó üléstámlákat 1/3-2/3

CSOMAGTARTÓ TÉRFOGATA: 478 LITER

arányban külön-külön, vagy akár egyszerre is lehajthatja) megsokszorozzák a lehetőségeket. A számtalan
tároló rekesz az ajtókban vagy az első ülések hátoldalán mindent elnyel, amit a zsebünkben tartunk, hogy
kényelmesen utazhassunk.

LEHAJTHATÓ HÁTSÓ ÜLÉSTÁMLÁK

Emelkedőn elindulást
segítő rendszer

Holttérfigyelő rendszer

Automata
ablaktörlők

VEZETÉS TELJES
BIZTONSÁGBAN

Tolatóradarok

Az igazi felfedezők nagy fontosságot tulajdonítanak a biztonságnak. Az Új Duster sem kivétel a szabály alól, hiszen olyan berendezésekkel rendelkezik, amelyek bármilyen terepen garantálják a teljes biztonságot.
A megerősített karosszéria, az első és oldalsó légzsákok, a gyermekülést rögzítő ISOFIX csatlakozók mindenkinek megadják a szükséges védelmet.

ESC elektronikus menetstabilizáló
rendszer CSV alulkormányzás
ellenőrzővel és ASR kipörgésgátlóval

Tolatókamera

Tempomat
sebességszabályozó
és -korlátozó funkcióval
MULTI-VIEW KAMERA

LEJTMENETI FÉKEZŐ RENDSZER

AUTOMATA ABLAKTÖRLŐK

A 90°-onként kapcsolható Multi-view kamerával olyan, mintha több
szeme lenne! Beláthatja az autó előtt, mögött és két oldalt található
teret, észlelheti a kátyúkat, köveket és az egyébként nem látható
akadályokat, így könnyítve a vezetést.

Lefelé haladáskor a rendszer fenntart egy állandó, lassú sebességet,
hogy a terepjárója ne csússzon meg. 4×4-es verziókon érhető el.

A szélvédő felső részén lévő esőérzékelő szükség esetén
automatikusan bekapcsolja az ablaktörlőket.

Lejtmeneti fékező
rendszer

Multi-view kamera

DACIA DUSTER

DACIA DUSTER

SZÍNEK

FELSZERELTSÉGI SZINTEK
ESSENTIAL

FERRIT KÉK (1)

ARIZONA NARANCS (1)

EXPRESSION

JÉGFEHÉR (2)

A kép extrafelszereltségeket tartalmaz.

METEOR SZÜRKE (1)

FEKETE GYÉMÁNT (1)

ÉJFÉLI SZÜRKE (2)

ZUZMÓ SZÜRKE (2)

(1)
(2)

Metálfényezés.
Nem metálfényezés.

ALAPFELSZERELTSÉGEK
– 6 légzsák (első-, oldal- és függönylégzsákok)
– ABS blokkolásgátló AFU vészfékrásegítővel
– LED tompított fényszóró automatikus felkapcsolással
– 1/3-2/3 arányban dönthető hátsó üléstámlák
– Kalaptartó
– Távirányítós központi zár
– Elektromos, változó rásegítésű szervokormány
– ECO üzemmód, Stop & Start rendszer
– Sebességváltásra figyelmeztetés
– ESC elektronikus menetstabilizáló rendszer
– HSA emelkedőn elindulást segítő rendszer
– Tároló rekeszek a hátsó ajtóban
– Isofix rögzítési rendszer a hátsó szélső üléseken
– Gumiabroncs javító készlet
– Elektromos ablakemelők elöl
– Sebességkorlátozó
– Első olvasólámpa
– Belülről kézzel állítható külső visszapillantó tükrök
– Dacia Plug&Music: MP3 DAB rádió USB- és Jack bemenettel,
Bluetooth® telefonkihangosító, 4 hangszóró, kormány alatti
vezérlés
– 12 V-os első aljzat
– Magasságban és mélységben állítható kormány

A kép extrafelszereltségeket tartalmaz.

KÜLSŐ ÉS BELSŐ MEGJELENÉS
– Hűtőrács fehér díszítéssel, fehér színű emblémával
– Lökhárítók a karosszéria színében
– Első és hátsó lökhárító betétek fekete színben
– Külső kilincsek és visszapillantó tükrök fekete színben
– Hosszanti tetősínek fekete színben
– 16” acél keréktárcsák STEEL dizájn
– Dapple textil kárpitozás – essential
– Acélszürke díszítőelemek a légbeömlők körül
– Dacia LED fényjegyek elöl és hátul (nappali menetfény)
OPCIÓK
– Pótkerék 16” + emelő (1)
– Manuális klímaberendezés

ALAPFELSZERELTSÉGEK
EXPRESSION = ESSENTIAL+
ALAPFELSZERELTSÉGEK
– Lejtmeneti fékező rendszer (4×4 modellen)
– 2 db beltér világítás elöl (vezető- és utasoldali)
– Elektromos ablakemelők hátul
– Térképzsebek az első ülések hátulján
– Első ködfényszórók
– Hátsó parkolóradarok
– Tempomat sebességszabályozó
– Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök
– Magasságban állítható vezetőülés
– Bőrhatású kormány és sebességváltó gomb
– Dacia Media Display: 8’’ multimédia kijelző navigáció nélkül,
DAB rádió, Bluetooth® kihangosító, 2 USB-csatlakozó,
4 hangszóró, kormány alatti vezérlés, 4×4 monitor (2) + vezetékes
okostelefon-tükrözés
KÜLSŐ ÉS BELSŐ MEGJELENÉS
– 16” könnyűfém felnik ORAGA dizájn
– Külső kilincsek a karosszéria színében
– Külső visszapillantók szatén króm színben
– Acélszürke belső ajtókilincsek
– Milos textil kárpitozás – expression
– Fényes fekete váltógomb

OPCIÓK
– TECHNO 3 ÉV csomag: tolatókamera + 8’’ Dacia MEDIA NAV
gyári navigáció bővített K-Európa térképpel, 3 évig frissíthető
térképcsomaggal, vezetékes okostelefon-tükrözéssel
– Ülésfűtés az első üléseken
– Pótkerék 16” vagy Szükségpótkerék
(kizárólag dízel 4×2 kivitelen) + emelő (1)

Az Android Auto™ a Google Inc. védjegye.
Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. védjegye.

(1) Pótkerék vagy Szükségpótkerék opció esetén nincs Gumiabroncs javító készlet.
(2) 4×4 kiviteleken.

DACIA DUSTER

FELSZERELTSÉGI SZINTEK
JOURNEY

A kép extrafelszereltségeket tartalmaz.

ALAPFELSZERELTSÉGEK
JOURNEY = EXPRESSION+
ALAPFELSZERELTSÉGEK
– Automata klímaberendezés (egyzónás)
– Automata ablaktörlők
– Elektromosan behajtható, állítható és fűthető külső visszapillantó
tükrök
– Tolatókamera
– Vezetőülés deréktámasszal
– Magas középkonzol zárt tárolóval és csúsztatható könyöklővel
– Holttérfigyelő rendszer
– Hátsó beltér világítás
– Megvilágított kesztyűtartó
– Dacia MEDIA NAV: 8’’ multimédia kijelző gyári navigációval,
DAB rádió, Bluetooth® kihangosító, 2 USB-csatlakozó,
6 hangszóró, kormány alatti vezérlés, 4×4 monitor (2) + vezetékes
okostelefon-tükrözés

KÜLSŐ ÉS BELSŐ MEGJELENÉS
– Első és hátsó lökhárító betétek, külső visszapillantó tükrök és
hosszanti tetősínek kőszürke színben
– 17” könnyűfém felnik TERGAN dizájn
– Sötétített hátsó ablakok
– Mathilde textil kárpitozás - journey
– Acélszürke díszítés a váltógombon és ajtóbehúzúkon
– Krómhatású dekorelemek a középső konzol oldalán
– Duster felirat az első üléseken
– Bőrhatású kárpitozás az első ajtók könyöklőin

OPCIÓK
– Multi-view kamera (90°-onként kapcsolható)
– Ülésfűtés az első üléseken
– DACIA KÁRTYA csomag: automata Dacia Kártya, 2 db hátsó
USB-csatlakozó
– Pótkerék 16” vagy Szükségpótkerék (kizárólag dízel 4×2 kivitelen)
+ emelő (1) – ECO-G verzión nem elérhető

(1) Pótkerék vagy Szükségpótkerék opció esetén nincs Gumiabroncs javító készlet.
(2) 4×4 kiviteleken.

Az Android Auto™ a Google Inc. védjegye.
Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. védjegye.

DACIA DUSTER

TARTOZÉKOK
7. CSOMAGTARTÓ TÁLCA ÉS KÜSZÖB

A csomagtartó tálca ideális szennyezett tárgyak
szállítására, hogy megóvja a csomagtér borítását.
A csomagtartó-küszöb rozsdamentes acélból
készült, praktikus és méretre szabott, stílusossá téve
az autó lökhárítóját.
8. GUMI PADLÓSZŐNYEGEK

A megemelt szélű gumiszőnyeg készlet, –
amelyhez most már egy ötödik, hátsó középső
szőnyeg is tartozik – hatékony védelmet nyújt a
szennyeződésnek kitett belső térnek.
1. FELLÉPŐ

Elmaradhatatlan elem az igazi terepjáró stílus
kialakításához. A segítségével könnyebben eléri a
tetőn szállított csomagot.

9. ALSÓ AJTÓVÉDŐ ELEMEK, ELSŐ
ÉS HÁTSÓ KERÉKJÁRATI VÉDŐÍVEK
(ELSŐ ÉRZÉKELŐVEL), AJTÓ- ÉS
VISSZAPILLANTÓ ÉLVÉDŐK

3. CÁPAUSZONY ANTENNA

Emelje ki az Új Duster robusztus stílusát és
biztosítsa az ajtók alsó részének és a légterelőknek
a védelmét. Az ajtók és a visszapillantó
tükrök rugalmas élvédőivel pedig elfelejtheti
a mindennapos fényezési sérüléseket és
horpadásokat.

Tegye elengánssá autóját az autó kialakításához
tökéletesen illeszkedő cápauszony antennával.

10. TETŐCSOMAGTARTÓ

2. EGYEDI MATRICÁK

3 matricából álló készlet, a csomagtartó ajtajára,
a hátsó oldalelemekre és a visszapillantókra, hogy
egyedivé varázsolja a stílusát.

2.

7.

(KERESZTTARTÓRA RÖGZÍTHETŐ)

Növelje az Új Duster szállító kapacitását. Az
alumínium tetőrudak megfelelnek a legszigorúbb
biztonsági és tartóssági előírásoknak.

4. ELSŐ ÉS OLDALSÓ
KRÓMOZOTT RUDAK

Hangsúlyozza az Új Duster robusztus és erős
megjelenését, hogy tekintélyt és tiszteletet vívjon
ki az utakon.

11. KÖNYÖKTÁMASZ ÉS
1.

3.

8.

9.

POHÁRTARTÓ REKESZ

Növelje a kényelmet és használja ki az újabb
tárolórekeszt a könyöktámasznál, ami a vezető
ülésre rögzíthető és kompatibilis az alacsony
középkonzollal. A pohártartó rekeszével újabb
lehetőség adódik a kulcsok, aprópénz, dobozos üdítő
vagy üveg tárolására.

5. INDUKCIÓS TELEFONTÖLTŐ
A SZELLŐZŐN

100% kényelem és egyszerűség. Ideális az
okostelefon indukciós feltöltéséhez az autóban.
6. MEGVILÁGÍTOTT AJTÓKÜSZÖBÖK
ÉS PRÉMIUM SZŐNYEGEK

Az elegancia és a modern kialakítás már az
ajtónyitásnál szembetűnik a fehér, időzített
világítású, Duster fényjelzéssel ellátott
küszöböknél. Válassza hozzá a prémium minőségű
4 db-os szőnyegkészletet amely tökéletes
védelmet biztosít az utastér padlójának.

12. SZERSZÁM NÉLKÜL
LESZERELHETŐ KERÉKPÁRTARTÓ
A VONÓHORGON

4.

5.

6.

10.

11.

12.

Vigye magával a bicikliket bárhová, a szerszám
nélkül, egyszerűen és gyorsan a vonóhorogra
szerelhető kerékpártartóval.

DACIA DUSTER

VEZETÉS, UTAZÁS, ÉLMÉNYEK

MÉRETEK

EZ A DACIA ÉRZÉS!

DUSTER

1 693*/1 682**

14°
892

2 020*/2 002**

14°
900

A Dacia praktikus és megbízható járműveket gyárt és kínál a legjobb ár-érték arány mellett. Stílusos,
ugyanakkor letisztult modelljeinket a legmegbízhatóbb és bevált technológiákkal láttuk el, és mindezt
verhetetlen áron! Tizenöt év alatt megváltoztattuk a játékszabályokat és felforgattuk az autópiacot.
Hihetetlennek tűnik? Pedig nem az. Hogy mi a titkunk? Az egyszerűség, az átláthatóság és az elérhetőség
tökéletes elegye. Ha Daciáról van szó, minden egyértelmű és világos, a modell kiválasztásától az árig és a
karbantartásig.

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

2 673*/2 676**

826*/824**

1 563
1 804

4 341

2 052

1 403
1 416

977

1 570*/1 580**
CSOMAGTARTÓ (l)
Legkisebb csomagtartó térfogat*** (4×2/4×4)
Legnagyobb csomagtartó térfogat lehajtott hátsó üléstámlákkal*** és pótkerékkel (4×2/4×4)

478/414
1 623/1 559

Méretek mm-ben. * 4×2 verziók. ** 4×4 verziók. *** Pótkerékkel.

Ha Ön Daciát vezet, akkor biztos lehet benne, hogy a legjobbat választotta! Hiszen ezzel a minőség, a
megbízhatóság, a megnyerő külső, a kényelem és a méltányos ár mellett döntött. Olyan új autót
vásárolhat, amely megfelel az igényeinek. És végül, Daciát vezetni azt jelenti, hogy többé nem kell az
összes pénzét az autójára költenie – emellett arra is jut, hogy nyaralni menjen, megvegye lányának álmai
gitárját, vagy egyszerűen csak félretegyen.

AZ IGAZI
SUV

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány pontos és naprakész legyen a nyomtatás pillanatában. Ez a dokumentum előszériák és prototípusok alapján készült. Azon politikája
keretében, miszerint folyamatosan javítja termékeit, az RN Hungary fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor módosíthatja a specifikációkat, illetve az itt leírt és bemutatott járműveket és
tartozékokat. Ezekről a módosításokról a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatást kapnak a Dacia márkakereskedők. A különböző országokban eltérhetnek a verziók, illetve bizonyos felszereltségek
(széria, választható vagy tartozék) nem elérhetőek. Forduljon helyi kereskedőjéhez a legfrissebb információkért. A nyomtatási technikák korlátai miatt a jelen dokumentumban reprodukált színek
enyhén eltérhetnek a fényezés vagy a belső kialakítás anyagainak valódi színeitől. Minden jog fenntartva. A jelen publikáció bármely formában vagy bármely eszközzel történő reprodukciója, akár
teljesen, akár részben tilos az RN Hungary Kft. előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek.
A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és
részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Dacia Márkakereskedést! Az RN Hungary a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért
való felelősségét kizárja. A képek illusztrációk.

A Dacia ajánlásával

PUBLICIS – CRÉDITS PHOTO :

2022. NOVEMBER

DACIA.HU

