Novi Dacia Duster

Osvobodite
svojo željo
po pustolovščini

Dacia Duster

Osvoji
vse terene
Novi Dacia Duster je doma vsepovsod. Sodoben, robusten in sijajen,
s svojo oranžno barvo Atacama ne bo nikogar pustil ravnodušnega.
Njegova obsežna prednja rešetka, svetlobni podpis in vznemirljiv dizajn
privlačijo vse poglede. Od strešnih nosilcev do 16- ali 17-palčnih koles*,
vsi deli kažejo njegovo pripravljenost na pustolovščino. Njegove bočne
obloge ter prednji in zadnji odbijač so revolucionarni in nobena cesta ali
steza zanj ni ovira.
* Glede na različico.

Dacia Duster

4X4 MONITOR
PRIKAZ POLOŽAJA VOZILA PRI
TERENSKI VOŽNJI

Dusterju so dostopne
vse poti.
Ne glede na to, ali vozite po klancu navzgor, se izogibate oviram ali
vozite po klancu navzdol ... novi Dacia Duster vas bo vodil povsod.
Povišano podvozje, robustno ogrodje, štirikolesni pogon ... uživajte v
vrhunskih terenskih zmogljivostih. Varen in osupljiv športni terenec vas
vabi na odkrivanje tisočih čudes. Skrenite z utrjenih poti z občutkom
popolne varnosti.

Dacia Duster

KAMERA MULTIVIEW
4 KAMERE ZA POMOČ PRI VOŽNJI PO
CESTI IN PO NEUTRJENIH POTEH

Podajte se na pot dobro
opremljeni.
Tako pri vožnji po utrjenih kot tudi po neutrjenih poteh ima novi Dacia
Duster vedno ustrezno rešitev: pomoč pri speljevanju navkreber za hitro in
preprosto obvladovanje gorskih cest, sistem za nadzor hitrosti pri vožnji po
klancu navzdol pa skrbi za enakomerno hitrost spuščanja. Ker pa pregled
nad vsem včasih preprosto ni mogoč, vam kamera za prikaz različnih
pogledov za lažjo vožnjo prikaže vse luknje, kamenje ali manjše ovire.

POMOČ PRI SPELJEVANJU V KLANEC

POMOČ PRI VOŽNJI PO KLANCU NAVZDOL

KAMERA ZA PRIKAZ RAZLIČNIH POGLEDOV

Dacia Duster

Iznajdljiv tudi
v mestu.

Dacia Duster

Udobje na
najvišji ravni
Novi Dacia Duster pri vožnji po mestu ne pozna ovir: električni servovolan olajšuje
vožnjo, sistem za opozarjanje pred vozili v mrtvem kotu povečuje varnost, kamera
za prikaz različnih pogledov pa poenostavlja parkiranje. Delovanje osvetlitve in
klimatske naprave je samodejno, na voljo pa vam je tudi multimedijski sistem
Media Nav Evolution. Udobje potniškega prostora v ničemer ne zaostaja: nastavljivi
sedeži, obloge sedežev s prefinjeno dodelavo, kartica za zagon vozila ...
Vse je dobro premišljeno!

Dacia Duster

Prtljažnik in domiselne
rešitve
Novi Dacia Duster se prilagaja vsem vašim željam po pustolovščini.

Preklopna zadnja sedežna klop, deljiva v razmerju 1/3:2/3, velik prtljažni

Njegova raznolika modularnost omogoča ureditev potniškega prostora

prostor in številna odlagalna mesta v vratih, na hrbtni strani prednjih

na najprimernejši način, tako lahko s seboj vzamete vse, kar potrebujete

sedežev, pod sovoznikovim sedežem in v armaturni plošči omogočajo

za odhod na izlet ob koncu tedna ali za odpravo po večjih nakupih.

uživanje v nepričakovanih dogodivščinah.

Dacia Duster

Essential

Comfort

OSNOVNA OPREMA

OSNOVNA OPREMA
COMFORT=ESSENTIAL +

- Sistem proti blokiranju koles (ABS)
- Sistem za pomoč pri zaviranju v sili (AFU)
- Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESP)
- Sistem proti spodrsavanju pogonskih koles
(ASR)
- 3 vzglavniki na zadnjih sedežih
- Tritočkovni varnostni pasovi na sprednjih in
zadnjih sedežih
- Varnostna pasova na sprednjih sedežih z
zategovalnikom in omejevalnikom zatezne sile
- Vizualno in zvočno opozorilo za nepripet
voznikov in sovoznikov varnostni pas
- Bočne varnostne zavese
- Voznikova in sovoznikova čelna varnostna
blazina
- Možnost izklopa sovoznikove varnostne
blazine
- Prednje bočne varnostne blazine za zaščito
glave in prsnega koša
- Sistem Isofix za pritrditev otroških sedežev na
zadnjih stranskih sedežih
- Po višini nastavljiva vzglavnika na sprednjih
sedežih
- Indikator tlaka v pnevmatikah in menjave
prestav
- Kodirana zapora zagona motorja
- Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HSA)
- Sistem za pomoč pri vožnji po klancu navzdol
(HDC) (pri različicah 4WD)
- Ogrevano zadnje steklo z brisalcem
- Električni pomik prednjih stekel
- Ročni pomik zadnjih stekel
- Ročno nastavljivi zunanji ogledali

- Predali v prednjih vratih
- Stropna lučka spredaj in zadaj
- Preklopno naslonjalo zadnje sedežne klopi v
razmerju 1/1
- Osvetljen prtljažni prostor
- Volanski obroč s penasto oblogo
- Daljinsko centralno zaklepanje
- Ročna klimatska naprava
- Varčni način vožnje ECO
- Sistem Stop & Start
- Električni servovolan
- Potovalni računalnik
- Omejevalnik hitrosti
- Samodejno zaklepanje vrat med vožnjo
- Dnevne LED-luči s samodejnim vklopom
- Odbijači v barvi karoserije
- Ohišji zunanjih ogledal v črni barvi
- Zunanje vratne kljuke v črni barvi
- Zatemnjena bočna stekla in zadnje steklo
- 16" jeklena stilska platišča Fidji
- Oblazinjenje Essential
- Osrednja konzola v temnosivi barvi
- Obrobe zračnikov v temnosivi barvi
- Ročici prednjih vrat v temnosivi barvi
- Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi
- Spodnji naletni ščitnik SUV na sprednjem in
zadnjem odbijaču
- Običajno rezervno kolo (ni na voljo pri različici
LPG)
- Komplet za popravilo pnevmatik (samo pri
različici LPG)
- 12 V vtičnica
- Predpriprava za radio

- Prednje meglenke
- Električno nastavljivi in ogrevani zunanji
ogledali
- Volanski obroč in prestavna ročica v usnju
- Paket Modularnost: volan z nastavljivo višino
in globino, voznikov sedež z nastavljivo višino,
preklopno naslonjalo zadnje sedežne klopi v
razmerju 1/3-2/3

- Regulator in omejevalnik hitrosti
- Električni pomik stekla pri vozniku, z
impulznim upravljanjem
- Električni pomik zadnjih stekel
- Ohišje zunanjih ogledal Dark Metal
- Oblazinjenje Comfort
- Kromirane notranje ročice vrat
- Radio, Bluetooth, CD, MP3, Aux in, USB

Dacia Duster

Prestige

Opcije (izbirna oprema)

OSNOVNA OPREMA
PRESTIGE = COMFORT +
- Zadnji parkirni senzorji in kamera za vzvratno
vožnjo
- Opozorilo pred vozili v mrtvem kotu
- Monitor 4x4 (pri različici 4WD)
- Paket: voznikov sedež z nastavljivim ledvenim
delom, naslon za roko na voznikovem sedežu
- Avtomatska klimatska naprava
- 17" aluminijasta platišča Maldive

- Oblazinjenje Prestige
- Ščitnik SUV na sprednjem in zadnjem odbijaču
v nesvetlečem kromu
- Paket Look: vzdolžni strešni nosilci v
nesvetlečem kromu, dodatno zatemnjena
bočna stekla
- Paket Media Nav z zemljevidi Adriatic

Essential

Comfort

Prestige

Kovinska barva

O

O

O

Prednje meglenke

O

S

S

16" aluminijasta platišča Cyclade

-

O

-

Radio, bluetooth, MP3, CD, AUX in

O

S

-

Sistem Media Nav Evolution z monitorjem
4x4 pri vozilu s štirikolesnim pogonom

-

O

S

Avtomatska klimatska naprava

-

O

S

Najnovejši zemljevidi

-

O

O

Ogrevana prednja sedeža

-

O

O

Zadnji parkirni senzorji

O

O

S

Paket za modularnost: deljiva zadnja sedežna
klop v razmerju 60/40, voznikov sedež z
nastavljivo višino, volan z nastavljivo višino in
globino

O

S

S

Sistem za nadzor vožnje po klancu navzdol pri
vozilu s štirikolesnim pogonom

O

S

S

Oblazinjenje v usnju

-

O

O

Paket Look: kromirani zunanji deli:
prednja in zadnja obloga SUV, strešni nosilci,
ohišje zunanjih ogledal, zatemnjena zadnja
stekla

-

O

S

Kamera za vzvratno vožnjo

-

O

S

Kamera MultiView

-

-

O

Kartica za prostoročno upravljanje

-

-

O

Paket notranje opreme Comfort: voznikov
sedež z ledveno oporo in naslonom za roko,
predal pod sovoznikovim sedežem

-

O

S

- = ni na voljo
S = serijska oprema
O = opcijska oprema

Dacia Duster

Barve

BEŽ DUNE

Platišča

MORNARSKO MODRA

BISERNO ČRNA

16" TÔLE PLATIŠČA

ORANŽNA ATACAMA

LEDENO BELA

TEMNOSIVA COMETE

16" PLATIŠČA CYCLADE

MODRA COSMOS

RJAVA VISION

16" PLATIŠČA FIDJI

PLATINASTO SIVA

17" PLATIŠČA MALDIVES

Dacia Duster

Dodatna oprema
DIZAJN IN ZAŠČITA
1. ZAŠČITNI OKVIR: zaščitite prednji odbijač svojega
avtomobila in hkrati poudarite njegov atletski videz.
2. STOPNICE: skrenite z utrjenih poti in se podajte
na pustolovska raziskovanja, praktične stopnice vam
bodo olajšale dostop v avtomobil in do strehe.
3. STREŠNE DODATNE LUČI: vozite se po brezpotju
z dobro osvetlitvijo. Dve dodatni luči na strešnih
nosilcih dopolnjujeta dolge luči.

4.

4. ZAŠČITNE LETVE: svojemu Dusterju podarite
dinamičnejši videz s kromiranimi zaščitnimi letvami
spredaj, zadaj in ob straneh.
5-6. PAKET OPREME SPORT: idealen za poudarjanje
dinamičnega videza vašega Dusterja z okrepitvijo
športnega značaja. Paket vključuje prednjo zaščito
pokrova motornega prostora, ohišji zunanjih ogledal
in spojler.
7. BOČNA ZAŠČITA ZA PRAGOVE VRAT IN OBLOGE
ODBIJAČEV: zaščitite svoj Duster pred manjšimi
udarci in odrgninami iz vsakdanjega življenja.

1-2-3.

5.

7.

6.

Dacia Duster

Dodatna oprema
UDOBJE IN ZAŠČITA
8. OSVETLJENI PRAGOVI VRAT: ščitijo pragove
vrat vozila s stilskim pridihom. Bela osvetlitev, ki se
prižge ob odpiranju vrat, poudarja sodobnost vašega
Dusterja.
9. TEKSTILNE PREPROGE: s preprostim
vzdrževanjem ohranjajo notranjost vašega
avtomobila v prvotnem stanju.
10. PREDNJI NASLON ZA ROKO: za večje udobje med
vožnjo uporabljajte osrednji naslon za roko in njegov
dodaten odlagalni prostor z 1 litrom prostornine.
8.

9.

10.

11. PODLOGA IN ZAŠČITA PRAGA PRTLJAŽNIKA:
idealna za preprosto prevažanje različnih predmetov,
predvsem umazanih. Učinkovito varuje originalno
oblogo in na dovršen način omogoča prilagajanje
oblike prtljažnika vašega avtomobila. Oblecite in
zaščitite zadnji odbijač s praktično opremo po meri.
12. ZAŠČITA MODULARNEGA PRTLJAŽNIKA
EASYFLEX: protizdrsna in vodoneprepustna zaščita
je nepogrešljiv pripomoček za ohranjanje prtljažnika
vašega avtomobila v dobrem stanju in za prevoz
večjih ter umazanih predmetov! Zaščita se prilagaja
položaju zadnjih sedežev in pokriva celoten prtljažni
prostor.

11.

12.

Dacia Duster

PREVOZ IN VARNOST
13. NOSILEC ZA KOLESA EXPRESS HANG NA VLEČNI
KLJUKI: ne glede na to, ali potujete sami ali pa v
paru, vzemite s seboj svoja kolesa na hiter, preprost
in varen način! Omogoča preklapljanje in pomikanje,
tako je prtljažnik vedno dostopen.
14. PROSTOROČNO SNEMLJIVA VLEČNA KLJUKA:
nepogrešljiv pripomoček za varno vleko ali prevoz
opreme, zahvaljujoč zglobu, ki se lahko sname
brez orodja, pa dizajn vašega avtomobila ostane
nespremenjen.
15. STREŠNI NOSILCI: idealni za prevoz nosilca
za kolesa, nosilca za smuči ali strešnih kovčkov,
s katerimi lahko povečate tovorno zmogljivost
avtomobila.
13.
16. TRDOSTENSKI STREŠNI KOVČEK DACIA:
povečajte tovorno zmogljivost vašega avtomobila in
potujte brez kompromisov!
17. VGRAJENA ČRNA VIDEO SKRINJICA:
nepogrešljiv pripomoček za zagotavljanje varnosti
in brezskrbnosti na cesti. Ta samodejni in avtonomni
sistem za vgrajeno snemanje shranjuje zgodovino
vaših poti v času in prostoru.

14.

18. PREDNJA 180° KAMERA: nepogrešljiv
pripomoček za preprosto, varno in natančno
premikanje. Sistem vam na zaslonu navigacijskega
sistema prikazuje prostor pred avtomobilom in
tako zagotavlja popoln nadzor nad prednjim delom
avtomobila.

15-16.

19. KAMERA ZA VZVRATNO VOŽNJO: povečajte
varnost pri svoji vožnji. Ob preklopu v vzvratno
prestavo se na zaslonu navigacijskega sistema
neposredno prikaže pogled na območje za
avtomobilom.

17.

18.

19.

Dacia Duster

Dimenzije

DIMENZIJE (MM)

DIMENZIJE (MM)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1

Medosna razdalja 2WD/4WD
Skupna dolžina
Prednji previs 2WD/4WD
Zadnji previs 2WD/4WD
Sprednji kolotek
Zadnji kolotek 2WD/4WD
Celotna širina vozila brez/z zunanjimi ogledali
Višina praznega vozila s strešnimi nosilci 2WD/4WD
Višina pri odprtih prtljažnih vratih, brez tovora
2WD/4WD

2 674/2 676
4 341
842/841
826/824
1 563
1 570 /1 580
1 804/2 052
1 693/1 682
2 020/2 002

K
L
M
M1
P
P1
Y
R
R1

Višina podvozja
Prostor v predelu kolen v drugi vrsti sedežev
Prostor v višini komolcev spredaj
Prostor v višini komolcev zadaj
Višina pod stropom pri sedežih pod kotom 14° na
sedežih v prvi vrsti
Višina pod stropom pri sedežih pod kotom 14° na zadnji
sedežni klopi
Notranja širina med blatniškima košema
Prevozni kot spredaj 2WD/4WD
Prevozni kot zadaj 2WD/4WD

210
170
1 403
1 416
900
892
977
30°/30°
34°/33°

Dacia Duster

Dacia
Vozite, potujte, uživajte v
duhu Dacije!
Pri Daciji vam ponujamo privlačne avtomobile ter kakovost po

očitno. Vožnja z Dacijo pomeni biti prepričan, da je izbira prava. To je

najugodnejših cenah.

izbira kakovosti, zanesljivosti, dizajna, pa tudi udobja ter iskrene cene. To

Modeli z izrazitim slogom, vendar brez pretiranih poudarkov, opremljeni

je priložnost, da si privoščite nov avtomobil, ki ustreza vašim potrebam

z najzanesljivejšimi in preverjenimi tehnologijami, in vse to po

in željam.

nepremagljivi ceni. V le desetih letih smo spremenili igro in temeljito

Navsezadnje, vožnja z Dacijo pomeni, da vam ne bo več treba porabiti

pretresli avtomobilski trg. Neverjetno? Ne, čisto zares. In kaj je naša

vsega svojega denarja za avtomobil, da boste za praznike lahko

skrivnost?

odpotovali, hčeri podarili kitaro, ki si jo je tako zelo želela, ali pa

Dovršena kombinacija preprostosti, transparentnosti in velikodušnosti.

preprosto samo privarčevali. Z Dacijo pojdite, kamor koli želite, in

Od izbora modelov, cen, pa vse do vzdrževanja, z Dacijo je vse jasno in

delajte, kar koli si želite.

Dacia Duster

Dacia Duster

Več Dusterja
kot kdaj koli
prej

Sestavni del kataloga je cenik z vsemi podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka v skladu določili Uredbe o
informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih
avtomobilih s prilogami. Cenik je na voljo tudi na spletni strani dacia.si.

www.dacia.si

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.
AVTORSKE PRAVICE ZA FOTOGRAFIJE: © RENAULT MARKETING 3D - COMMERCE, © RENAULT DESIGN - B. CHIMÈNES ET ADDITIVE, P. CURTET, A. BERNIER - DECEMBER 2017

Novi Dacia DUSTER
Cenik vozil
01.12.2018

OPREMA

kW (KS)

CO 2
(g/km)

Model: JD1

1.6 Sce

84 (115)

149

M1 2 M1M 6SS

1.6 SCe LPG*

84 (115)

141

M1 2 M1G 6TS

1.6 SCe 4x4

84 (115)

158

M1 4 M1M 6SS

1.5 Blue dCi 95

70 (95)

115

M1 2 AFM 6TS

1.5 Blue dCi 110 4x4

84 (115)

123

M1 4 ADM 6TS

1.6 Sce

84 (115)

149

M2 2 M1M 6SS

1.6 SCe 4x4

84 (115)

158

M2 4 M1M 6SS

1.5 Blue dCi 115

84 (115)

115

M2 2 ADM 6TS

1.5 Blue dCi 110 4x4

84 (115)

123

M2 4 ADM 6TS

1.6 Sce

84 (115)

149

M3 2 M1M 6SS

1.6 SCe 4x4

84 (115)

158

M3 4 M1M 6SS

1.5 Blue dCi 115

84 (115)

115

M3 2 ADM 6TS

1.5 Blue dCi 110 4x4

84 (115)

123

M3 4 ADM 6TS

13.240 €
13.740 €
15.240 €
14.440 €
17.440 €
13.740 €
15.740 €
15.740 €
17.940 €
15.340 €
17.340 €
17.340 €
19.540 €

GORIVO

BENCIN

ESSENTIAL
DIZEL

BENCIN

COMFORT
DIZEL

BENCIN

PRESTIGE
DIZEL

MOTOR

MPC

Verzije DUSTER LGV - lahko gospodarsko vozilo
COMFORT

1.5 dCi 110

80 (100)

115

M2 2NABM 6RS

15.390 €

1.5 dCi 110 4x4

80 (100)

126

M2 4NABM 6RS

17.590 €

DIZEL

Cenik velja do preklica oz. novega cenika.
Renault Slovenija si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku.
Za podrobnejše informacije se obrnite na pooblaščenega prodajalca Dacia.
Vse navedene cene so maloprodajne v EUR z vključenim 22% DDV:

RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING

