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Novi Dacia Duster

Dacia, ponosni podpornik
gorskih reševalcev v regiji

Dacia. Zanesljiv
partner GRZS.

Novo vozilo Dacia, ki še vedno postavlja na glavo pravila vozil 4 x 4
Duster še vedno ostaja resen terenec. Njegova oblika se ujema s pustolovskim, sodobnim in dinamičnim značajem vozila. Prave
spremembe pa so v notranjosti vozila. Povsem predelan potniški prostor je eleganten, funkcionalen in prilagodljiv z novim
multimedijskim sistemom Media NAV. Robusten in zanesljiv Novi Duster je pravo terensko vozilo z dokazanimi zmogljivostmi za
vožnjo po terenu. Z njim resnično dobite to kar potrebujete, saj je udoben in enostaven za uporabo, s čimer dokazuje, da so najboljše
tiste novosti, ki polepšajo vsakdanje življenje.

Poraba pri mešanem ciklu: 4,7 - 8,0 l/100 km. Emisije CO2: 123 - 185 g/km
Emisijska stopnja Euro5+. Emisje NOx: 0,026 - 0,0386 g / km. Emisije trdnih delcev: 0,00010 - 0,00084 g / km. Ogljikov dioksid (CO2) je
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije osnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmernim povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in PM 2,5
ter dušikovih oksidov.
www.dacia.si

www.dacia.si

Zanesljiva. Ne glede na vse.

Nevarne razmere zahtevajo prave junake!
Tako se je junakom v gorskih reševalnih službah Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore pri reševanju življenj
pridružila Dacia, junak na štirih kolesih. Dacia, najhitreje rastoča avtomobilska znamka v Evropi, je gorskim
reševalcem v vsaki državi dala v uporabo po dva terenca Dacia Duster s pogonom na vsa štiri kolesa in s tem
postala njihov ponosni podpornik.

Pomembno je sodelovanje v regiji.
V juniju je bilo v Paklenici na Hrvaškem organizirano regijsko srečanje gorskih reševalnih služb. Sodelovalo
je 40 reševalcev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Črne gore. Cilj srečanja je bil uskladiti
tehnike reševanja iz sten, utrditi sodelovanje in prikazati helikoptersko reševanje hrvaške gorske reševalne
službe. Na to srečanje so reševalci iz vseh držav pripotovali s svojimi vozili Dacia Duster. Skupni vozni park je
sestavil lep prizor na vhodu v Nacionalni park Paklenica. Mojstri reševanja so izvedli navdušujočo vajo, s katero
so predstavili svoje vsakodnevne naloge.
Kaj so nam povedali nekateri izmed voditeljev gorskih
reševalcev:
Vinko Prizmić, načelnik hrvaške gorske reševalne službe: »Ko se zgodi nesreča,
nihče od nas ne gleda na to, kje teče državna meja, ampak pomagamo drug
drugemu z vso opremo, znanjem in ljudmi, ki jih imamo na voljo.«

»Zanesljiva. Ne glede na vse.«
Takšen je Daciin slogan, ki ga lahko brez težav povežemo tudi s prostovoljci gorske reševalne zveze. Velikodušnost,
nesebičnost, drznost, realnost in pragmatičnost so značilnosti teh pogumnih ljudi, ki nam prihajajo na pomoč v
izrednih razmerah in težavah. Razumljivo je, da temeljno povezavo med gorskimi reševalci in Dacio predstavlja
prav zanesljivost, zaradi katere se je začelo medsebojno sodelovanje. Tako danes gorski reševalci v navedenih
državah pri svojih reševalnih akcijah uporabljajo Dacie Duster, saj potrebujejo okretna, učinkovita, lahko vodljiva
in zanesljiva vozila, s katerimi jim je olajšan prihod na težje dostopne kraje.

Igor Potočnik, predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije: »Slovenija ima
stoletno tradicijo gorskega reševanja. Drugi takih priložnosti niso imeli, zato smo
veseli, da jim lahko pomagamo s svojimi izkušnjami. V bližnji prihodnosti velja
razmisliti o uskladitvi tehnik reševanja in opreme, poleg tega pa še o organizaciji
regionalne zveze gorskih reševalcev. Zadovoljen sem z videnim na srečanju in
hvalim zanimanje prisotnih iz Črne gore ter Bosne in Hercegovine, ki so se na
pot organiziranega gorskega reševanja šele začeli podajati.«
Vladimir Kačurić, tajnik Gorske reševalne službe Srbije, je predlagal, da bi se
reševalci jeseni srečali pri njih in organizirali mednarodni »Dacia training day«
oziroma vadbeni dan, poln akcije, izmenjave izkušenj in preizkusa Daciinih vozil, ki
bodo lahko podvržena najtežjim terenskim izzivom, s čimer bi ti terenci ponovno
dokazali, da so vredni biti zanesljivi partnerji resničnih junakov.

