Dacia Duster

Bevrijd
gedachtes
ga op avontuur

Dacia Duster

Geschikt
voor elk terrein
De nieuwe Dacia Duster is overal in zijn element. De moderne, robuuste
uitstraling en de verleidelijke kleur Oranje Atacama laten niemand koud.
De zeer uitgesproken grille, opvallende lichtsignatuur en het design zijn
echte eyecatchers. Van de dakrails tot de stelen of lichtmetalen velgen
van 16- of 17-inch*: ieder element toont aan dat het ontworpen
is voor avontuur. Door de zijbeschermers en skidplates vóór en achter
kan de Duster alle omstandigheden en wegen aan!
*Afhankelijk van de uitvoering

Dacia Duster

POSITIE VAN DE AUTO
TIJDENS OFF-ROAD DRIVING

Alle wegen
begaanbaar voor
de Duster
Klimmen, doorkruisen, dalen... De nieuwe Dacia Duster brengt u overal.
Dankzij de grotere bodemvrijheid, het robuuste chassis en het
4x4-systeem profiteert u van uitstekende off-roadcapaciteiten.
Veilig en vertrouwd nodigt deze SUV u uit om duizend-en-een
ontdekkingen te doen. Verlaat de gebaande paden vol vertrouwen.

Dacia Duster

4 CAMERAS DIE HELPEN BIJ OFF-ROAD RIJDEN
EN BIJ MANOUVREREN IN DE STAD

Ga goed voorbereid
op pad
Of u nu rijdt op bekend terrein of op een onbekende weg, de nieuwe
Dacia Duster biedt altijd de passende oplossing: met Vertrekhulp op
hellingen overwint u zelfs de steilste helling en met Hill Descent Control
beheerst u perfect uw snelheid tijdens het afdalen (alleen op 4x4). En
omdat het soms lastig is om alles in de gaten te houden, helpt de camera
360° u met het ontdekken van obstakels zodat u uw weg moeiteloos
kunt vervolgen.

VERTREKHULP OP HELLINGEN

HILL DESCENT CONTROL

CAMERA 360° (Volgens versie)

Dacia Duster

Ook de stad is
zijn terrein

Dacia Duster

Comfort op niveau
In de stad is de nieuwe Dacia Duster niet te stoppen: de elektrische stuurbekrachtiging
vergemakkelijkt het rijden, de Blind Spot Warning* verhoogt de veiligheid en de camera
360°* vereenvoudigt het in- en uitparkeren. Aan boord staan de automatisch in- en
uitschakelende verlichting, de automatische airconditioning* en het multimediasysteem
Media Nav Evolution* tot uw beschikking. Het comfort binnenin mag er zijn: verstelbare
zetels, bekleding met verzorgde afwerking, en optionele Dacia handenvrij card* waarbij u
de kaart niet uit uw broekzak hoeft te halen om de auto te openen...
Over alles is nagedacht!
*Volgens versie

Dacia Duster

Bagageruimte voor al
uw ideeën
De nieuwe Dacia Duster past zich aan al uw avonturen aan. Dankzij

bagageruimte en de vele opbergruimten in de deuren, de achterzijde

de grote modulariteit kan het interieur aan uw wensen en behoeften

van de rugleuningen van de voorzetels onder de passagierszetel* én het

worden aangepast, zodat u kunt meenemen wat u nodig hebt voor een

dashboard.

weekendje weg of een middagje winkelen. De meest spontane uitstapjes
zijn mogelijk dankzij de inklapbare achterbank (1/3-2/3)*, de riante

*Volgens versie
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Access

Essential

BELANGRIJKSTE BASISUITRUSTING

BELANGRIJKSTE BASISUITRUSTING
ESSENTIAL = ACCESS +

- 3 in de hoogte regelbare hoofdsteunen
achteraan
- 3 driepuntsveiligheidsgordels achteraan
- ABS + remhulpsysteem
- Bandendrukcontrolesysteem
- Bandenopblaaskit
- Bestuurders- en passagiersairbag
(passagier ontkoppelbare)
- Boordcomputer
- Bumpers in koetwerkkleur op bovenste
gedeelte en zwart op onderste gedeelte
- Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
- Daglichten
- Dakstaven
- Ecomodus
- Elektrische ruiten vooraan
- ESP met antislipsysteem en vertrekhulp op
hellingen
- Getinte ruiten
- Gordijnairbags
- Interieursfeer Donker Carbon
- Isofix bevestigingssysteem voor kinderstoel
op de zijdelingse plaatsen achteraan

- Koffertapijt
- Koplampen met automatische ontsteking
- Neerklapbare achterbank 1/1
- Radiovooruitrusting
- Schakelindicator
- Snelheidsbegrenzer
- Stalen 16”-velgen grijs
- Startblokkeersysteem
- Stoffen zetelbekleding
- Stop & Start en Energy Smart Management
- Stuurbekrachtiging
- Van binnenuit handmatig regelbare zwarte
buitenspiegels
- Veiligheidsgordels vooraan met
gordelspanners
- Verchroomde radiatorrooster
- Verwarmde achterruit met ruitenwisser
- Waarschuwingssignaal bij niet-vastgemaakte
veiligheidsgordels vooraan
- Zwarte deurhandgrepen
Beschikbaar in optie:
- Reservewiel

- Gestileerde stalen 16”-velgen Fidji
- In de hoogte regelbare bestuurderszetel
- In de hoogte en diepte regelbaar stuurwiel
- Neerklapbare achterbank 1/3-2/3
- Radio Tuner MP3 met Jack-aansluiting, USB,
Bluetooth® en bediening aan het stuur

Beschikbaar in optie:
- Achteruitrijradar
- Manuele airconditioning
- Metaalkleur
- Mistkoplampen vooraan
- Reservewiel

Dacia Duster

Comfort

Prestige

BELANGRIJKSTE BASISUITRUSTING

BELANGRIJKSTE BASISUITRUSTING

COMFORT = ESSENTIAL +

PRESTIGE = COMFORT +

- Elektrische ruiten achteraan
- Elektrische en verwarmde buitenspiegels
- Elektrische ruiten vooraan met
impulsbediening
- Manuele airconditioning
- Mistkoplampen
- Snelheidsregelaar

Beschikbaar in optie:
- Achteruitrijradar
- Achteruitrijcamera (noodzakelijk met
achteruitrijradar en Pack Navigatie)
- Look Pack: dakstaven, buitenspiegels ski
voor- en achteraan in gesatineerd chroom,
alu 16”-velgen, donker getinte ruiten
- Metaalkleur
- Pack Navigatie 1: geïntegreerd
navigatiesysteem met touchscreen, radio,
jack-aansluiting, USB, Bluetooth®
(met kaart van Benelux) en lederen stuurwiel
- Pack Navigatie 2: geïntegreerd
navigatiesysteem met touchscreen, radio,
jack-aansluiting, USB, Bluetooth®
(met kaart van West Europa) en lederen
stuurwiel
- Reservewiel

- Achteruitrijcamera
- Alu 17”-velgen Maldives met zwarte
diamant look
- Bestuurderszetel met verstelbare
lendensteun en centrale armsteun
- Dakstaven, buitenspiegels, ski voor- en
achteraan in gesatineerd chroom
- Dode hoek waarschuwingssysteem
- Donker getinte ruiten
- Geïntegreerd navigatiesysteem Media-Nav
met touchscreen, radio, Bluetooth, Jackaansluiting, USB en bediening aan het stuur
- Lederen stuurwiel
- Opberglade onder passagierszetel vooraan
- Parkeerhulpsysteem achteraan

Beschikbaar in optie:
- Automatische airconditioning
- Camera 360°
- Handenvrij instap- en startkaart
- Kaart van West Europa
- Lederen zetelbekleding
- Metaalkleur
- Reservewiel
- Techno Pack: automatische airconditioning
en camera 360°
- Verwarmde voorzetels
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Koetstwerkkleuren

IJSWIT (369)*

NAVYBLAUW (D42)*

Wielenoverzicht

NACRE ZWART (676)

STALEN 16” ATOL

ORANJE ATACAMA (EPY)

DUINBEIGE (HNP)

KOMEETGRIJS (KNA)

LICHTMETALEN VELGEN 16”
‘CYCLADE’
(OPTIE)
KOSMOSBLAUW (RPR)

*Niet metaalkleur

NERTSBRUIN (CNM)

GESTYLED STALEN VELGEN
16” ‘FIDJI’

LICHTMETALEN VELGEN 17”
‘MALDIVE’
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Accessoires
DESIGN EN BESCHERMING
1. PACK ADVENTURE: Accentueer de avontuurlijke
stijl van uw Duster met de volgende accsssoires:
- BULLBAR: Geef uw Dacia Duster een extra
robuuste en stoere uitstraling met deze bullbar.
- SIDESTEPS: Ideaal voor het benadrukken van het
robuuste karakter van uw crossover. De sidesteps
bieden heel veel comfort en maken in- en uitstappen
makkelijker. Bovendien zijn spullen die op het dak
worden vervoerd beter bereikbaar.
2. PACK STYLE: Geef uw Duster een meer
dynamische look met de verchroomde stijlstangen
vooraan (a), achteraan en opzij (b).
1.

2a.
3. PACK OFF-ROAD: De wielkastverbreders
beschermen het koetswerk en de wielen op stijlvolle
wijze dankzij de deurbescherming onderaan vooraan
en achteraan en wielkastverbreders vooraan en
achteraan.

3.

2b.
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Accessoires
COMFORT EN BESCHERMING
3. PACK BESCHERMING UNDER BODY: Bescherm
de under body van uw voertuig efficiënt en verlaat
zorgeloos de druk bereden wegen. Het pack omvat
de bescherming under body voor de motor, de tank
en het tussendifferentieel.
4. TAPIJTEN TEXTIEL PREMIUM: Verwen uzelf met
de kwaliteit van topmateriaal. Premium tapijten en
afwerking met boordband en wit borduurwerk.

3.

4.

5.

5. ARMSTEUN VOORIN: Meer comfort tijdens
het rijden door extra opbergruimte voor kleine,
persoonlijke spullen. Bovendien in de hoogte
verstelbaar voor nog meer comfort. Kleur: zwart.
Inhoud: 1 liter.
6. KOFFERBAK EN KOFFERDREMPEL: Handig
voor het vervoer van allerhande voorwerpen, maar
ook vuile spullen. De bak beschermt de originele
vloerbedekking en past perfect in de bagageruimte
van uw auto. Hij is erg handig, makkelijk te plaatsen
en schoon te maken vanwege het semi-flexibele
materiaal en de hoge randen.
7. EASYFLEX MODULAIRE BESCHERMING VAN
DE BAGAGERUIMTEVLOER: Een onmisbare
bescherming voor de bagageruimte van uw auto en
voor het vervoeren van grote en vuile spullen! Hij
kan makkelijk worden in- en uitgevouwen en voegt
zich perfect naar de stand van de zetels achteraan.
Geheel uitgevouwen, beset hij de hele bagageruimte
Hij is multifunctioneel en praktisch, zowel in het
dagelijkse leven als bij vrijetijdsbestedingen.

6.

7.
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TRANSPORT EN VEILIGHEID
8. FIETSDRAGER OP TREKHAAK: Neem uw fiets
overal mee naartoe, of u nu alleen of met twee
reist. Snel, eenvoudig en veilig! De opplooibare
en kantelbare fietsdrager houdt de koffer steeds
toegankelijk.
9. ZONDER GEREEDSCHAP DEMONTEERBARE
TREKHAAK: Onmisbaar om uw materiaal in alle
veiligheid te trekken of te dragen dankzij de zonder
gereedschap demonteerbare bol die het design van
uw auto vrijwaart.
10. DAKSTANGEN: Deze stangen zijn ideaal om
een fietsenrek, skirek of dakkoffer te vervoeren als
aanvulling op de bagageruimte van de wagen.
11. DAKKOFFER (400 of 480L) VAN DACIA: Breid
het laadvolume van uw auto uit en reis zonder
compromissen!

8.

12. GEÏNTEGREERDE DASHCAM: Essentieel
voor uw veiligheid en gemoedsrust op de weg.
Dit geïntegreerde, automatische en autonome
registratiesysteem houdt de historiek van de ritten
bij in tijd en ruimte.

9.

12.

13. 180°CAMERA VOORAAN: Onmisbaar om
gemakkelijk te manoeuvreren op een veilige en
nauwkeurige manier. Dit systeem biedt u een
compleet zicht op de weg voor uw auto en geeft de
beelden rechtstreeks weer op het navigatiescherm.

10-11.

13.
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Uitrustingen en opties
Access

Essential

Comfort

Prestige

BUITENKANT
LED lichtsignatuur
Daglichten met automatische ontsteking
Radiatorrooster met verchroomde sierlijsten
Bumpers voor- en achteraan
Verchroomde ski voor- en achteraan
Buiten deurhandgrepen
Zwarte buitenspiegels
Verchroomde buitenspiegels
Zwarte dakstaven met Duster opschrift
Verchroomde dakstaven Duster opschrift
Donker getinte ruiten (achterdeuren, ruiten achteraan,
achterklep)
Verchroomde uitlaatpijp
Stalen 16”-velgen
Gestileerde stalen 16”-velgen Fidji
Alu 16”-velgen Cyclades
Alu 17”-velgen Maldives
Metaalkleur
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ZETELS EN BINNENSFEER
Omranding van verluchtingsmonden

Zwart

Gesatineerd
chroom

Gesatineerd chroom

Deurhandgrepen (opening)

Zwart

Zwart

Gesatineerd chroom

Handgreep (om te trekken)

Zwart

Zwart

Zwart met gesatineerd details

ã
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Neerklapbare achterbank 1/1
Neerklapbare achterbank 1/3-2/3
Opberglade onder passagierszetel vooraan
Stuurwiel en versnellingpook Soft Feel*
Specifieke zetelbekleding Access / Essential
Specifieke zetelbekleding Comfort
Specifieke zetelbekleding Prestige
Lederen zetelbekleding en TEP**
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Gesatineerd
chroom
Gesatineerd
chroom
Zwart met
gesatineerd
details
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Essential

Comfort

Prestige

Mistkoplampen vooraan
Verwarmde achterruit met ruitenwisser
Van binnenuit handmatig regelbare buitenspiegels
Elektrische en verwarmde buitenspiegels
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COMFORT
Verwarming en ventilatie met 4 snelheden en
luchtrecyclage functie
Manuele airconditioning
Automatische airconditioning
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Handenvrij instap- en startkaart
Elektrische ruiten vooraan
Elektrische ruiten vooraan met impulsbediening
Elektrische ruiten achteraan
In de hoogte en diepte regelbaar stuurwiel
Bestuurderszetel met verstelbare lendensteun en
centrale armsteun
Centraal plafondlichtje vooraan met timing 20 sec.
1 leeslichtje achteraan
12V aansteker voorraan
Verlichting van het handschoenenkastje
Verlichting van het koffer
Verwarmde voorzetels
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AUDIO

PACKS
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ZICGTBAARHEID

ã

STURING EN CONTROLE APPARATEN
Stuurbekrachtiging
Boordcomputer 11 functies (LCD-scherm) :
kilometerteller (totaal en trip), gebruikte brandstof,
gemiddeld verbruik, actieradius, gemiddelde snelheid,
onderhoudsintervallen / olie verversen, schakelindicator,
buitentemperatuur, klok en brandstofniveau
Visuele en geluidsignaal indien niet vastgeklikte
veiligheidsgordels vooraan
Ecomodus [Euro 6] + Stop & Start + schakelindicator
Hill descend control (enkel op motorisatie 4x4)

Snelheidsbegrenzer
Snelheidsregelaar en -begrenzer
Achteruitrijradar
Achteruitrijcamera (3)
Camera 360° (4)

Radiovooruitrusting
Plug & Music : radio MP3, jack- en USB aansluitingen,
Bluetooth® (telefoon) en bediening aan het stuur
Kaart van West Europa (5)

ACTIEVE EN PASSIEVE VEILIGHEID
ABS (Anti-lock Braking System) + EBA
(Emergency Brake Assist)
Trajectcontrolesysteem (ESC) (1) met vertrekhulp op
hellingen (HSA)
Bestuurdersairbag
Ontkoppelbare passagiersairbag
Zijdelingse airbags (schouders) en gordijnairbags
Veiligheidsgordels vooraan met gordelspanners
Bandendrukcontrolesysteem
3 driepuntsveiligheidsgordels achteraan
Dode hoek waarschuwingssysteem
Reservewiel (2)
Bandenopblaaskit
Isofix bevestigingssysteem voor kinderstoel op de
zijdelingse plaatsen achteraan

Access

STURING EN CONTROLE APPARATEN (VEFVOLG)

Look Pack: dakstaven, buitenspiegels, ski voor- en
achteraan in gesatineerd chroom, alu 16”-velgen,
donker getinte ruiten
Techno Pack: automatische airconditioning en
camera 360°
Pack Navigatie 1: geïntegreerd navigatiesysteem met
touchscreen, radio, jack-aansluiting, USB en Bluetooth®
(met kaart van Benelux) en lederen stuurwiel
Pack Navigatie 2: geïntegreerd navigatiesysteem met
touchscreen, radio, jack-aansluiting, USB en Bluetooth®
(met kaart van West Europa) en lederen stuurwiel
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(alu 17” nozwart
met diamant
look)

* Rundsleder. ** Lederen (rundsleder) / TEP zetelbekleding op het centrale en zijdelingse gedeelte van de rugleuning en de zetel. (1) Ontkoppelbaar alleen op 4x4uitvoering. (2) De optie "reservewiel" vervangt de "opblaaskit". (3) De optie "Achteruitrijradar" is noodzakelijk met "Pack Navigatie". (4) De optie "camrea 360°" is
noodzakelijk met "Pack Nagigatie" en "achteruitcamera". (5) De optie "Kaart van West Europa" is noodzakelijk met "Pack Navigatie".
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Motor
SCe 115

SCe 115 4WD

TCe 130 GPF*

TCe 150 GPF*

Blue dCi 95

Blue dCi 115

Blue dCi 115 4DW

Benzine
9
84 (115) aan 5 500
156 aan 4 000
Multipoint sequentieel /
Atmosferisch
1 598
4 in lijn/16

Benzine
9
84 (115) aan 5 500
156 aan 4 000
Multipoint sequentieel /
Atmosferisch
1 598
4 in lijn/16

Benzine
7
96 (130) aan 5 000
240 aan 1 600

Benzine
7
110 (150) aan 5 250
250 aan 1 700

Directe injectie

Directe injectie

1 333
4 in lijn/16

1 333
4 in lijn/16

(1)

Euro 6 /Katalysator

Euro 6 /Katalysator

Euro 6 /Roetfilter

Euro 6 /Roetfilter

Stop & Start en Smart Energy Management

Ja

Ja

Ja

Ja

Diesel
8
70 (95) aan 3 750
240 aan 1 750
Directe injectie /
Turbocompressor
1 461
4 in lijn/8
Euro 6 /Roetfilter,
Noxtrap
Ja

Diesel
8
85 (115) aan 3 750
260 aan 2 000
Directe injectie /
Turbocompressor
1 461
4 in lijn/8
Euro 6 /Roetfilter,
Noxtrap
Ja

Diesel
8
85 (115) aan 3 750
260 aan 2 000
Directe injectie /
Turbocompressor
1 461
4 in lijn/8
Euro 6 /Roetfilter,
Noxtrap
Ja

172/11,9
18,3/33,9

170/12,9
19/34,5

191/NC
17,8/31,1

200/NC
17,3/31,0

167/12,6
18,7/34,5

179/10,5
17,6/32,4

17,5/12,1
18,4/33,8

Manueel/5
4x2

Manueel/6
4x4

Manueel/6
4x2

Manueel/6
4x2

Manueel/6
4x2

Manueel/6
4x2

Manueel/6
4x4

10,14

10,15

10,15

10,15

10,15

10,15

10,15

Brandstof
Fiscale PK
Vermogen Kw (Pk)
Max. koppel Nm
Injectie Type
Cilinderinhoud (cm3)
Aantal cilinders en kleppen
Milieunorm en -type

PRESTATIES
Topsnelheid (km/u) / 0 tot 100 km/u (s)
400 m vanuit stilstand / 1000 m vanuit stilstand (s)

VERSNELLINGSBAK EN TRANSMISSIE
Type versnellingsbak / Aantal versnellingen
Transmissie

STUURINRICHTING
Stuurinrichting
Draaicirkel tussen voetpaden

Electrisch

REMMEN
Vooraan : schijven diam. (mm) / Achteraan : trommels diam. (duims)

(GS)269 / (T)/9

(GS)280 / (T)/9

VELGEN EN BANDEN
Maat van de standaardvelgen en -banden (voor- en achteraan)

215/65 R16 & 215/60 R17

VEBRUIK EN EMISSIES (IN L/100km EN g/km)
Homologatie protocol
Ecomodus
Inhoud van de brandstoftank (l)
Inhoud van de AdBlue® tank (2) (l)
CO2 -uitstoten (g/km)
Volledige cyclus (l/100 km)
Stadscyclus (l/100 km)
Wegcyclus (l/100 km)

WLTP
Ja
50
149
6,5
8
5,7

WLTP
Ja
50
158
6,9
8,3
6,1

WLTP
Ja
50
137
6
7,3
5,2

WLTP
Ja
50
137
6
7,1
5,3

WLTP
Ja
50
14,4
110
4,4
4,8
4,1

WLTP
Ja
50
14,4
110
4,4
4,8
4,1

WLTP
Ja
50
18
123
4,7
4,9
4,5

1 179/1 262
2 812
1 712
450/533
1 400
625
478/478
1 623/1 623

1 276/1 359
3 309
1 809
450/533
1 500
675
467/414
1 614/1 559

1 234/1 312
2 962
1 762
450/258
1 500
650
445/445
1 478/1 478

1 234/1 312
2 962
1 762
450/258
1 500
650
445/445
1 478/1 478

1 314/1 320
3 040
1 840
450/528
1 500
690
471/428
1 485/1 463

1 320/1 398
3 048
1 848
450/528
1 500
695
471/428
1 485/1 463

1 408/1 483
3 433
1 933
450/528
1 500
740
467/414
1 614/1 559

GEWICHTEN
Rijklaar rijgewicht mini/maxi
Hoogst toegelaten gewicht van de sleep
Hoogst toegelaten gewicht
Nuttig laadvermogen (kg) min/m (3)
Aanhanger met remmen
Aanhanger zonder remmen (max)
Minimum koffervolume onder het bagagescherm met opblaaskit / met reservewiel (l)
Maximal koffervolume met neergeklapte achterbank met opblaaskit / met reservewiel (l)

(1) Capaciteit van de Adblue-tank, indien betrokken motorisatie. (2) Het brandstofverbruik, zoals de CO2 -uitstoot, wordt volgens een standaard en reglementaire methode gehomologeerd. Identiek voor alle autofabrikanten, het maakt het mogelijk om de voertuigen tussen elkaar te vergelijken. (3) Het nuttig laadvermogen wordt met
het minimale uitrustingsniveau berekend. *Technische kenmerken onder voorbehoud van definitieve homologatie.

Sinds september 2018 zijn alle nieuwe voertuigen gehomologeerd volgens het WLTP-protocol (Worldwide harmonized Light vehicles new Test Procudure). Om de overgang gemakkelijker te maken, worden de uitstoot- en verbruikscijfers die volgens het WLTP-protocol
gehomologeerd werden, omgezet naar de vroegere NEDC-norm (gecorreleerd NEDC) tot einde 2019. Meer informatie bij uw Renault-verdeler.
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Afmetingen

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

Wielbasis 2WD / 4WD
Totale lengte
Vooroverhang 2WD / 4WD
Achteroverhang 2WD / 4WD
Spoorbreedte voor
Spoorbreedte 2WD / 4WD achter
Totale breedte zonder / met spiegels
Dak hoogte met dakrails 2WD / 4WD
Hoogte met open achterklep 2WD / 4WD

AFMETINGEN (MM)
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

Bodemvrijheid
Beenruimte achter
Breedte interieur op ellebooghoogte vóór
Breedte interieur op ellebooghoogte achter
Afstand tussen zitting en het dak vóór bij 14°
Afstand tussen zitting en het dak achter bij 14°
Binnenbreedte bagageruimte tussen de wielkasten
Aanloophoek 2WD / 4WD
Afloophoek 2WD / 4WD

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

Dacia Duster

Dacia
Rijden, reizen, genieten,
dát is het Dacia-gevoel!
Bij Dacia ontwerpen we onze auto’s volgens een vaste formule: met

keuze. Kiezen voor kwaliteit, betrouwbaarheid, design, comfort en

een uitgesproken stijl, maar zonder tierlantijntjes, uitgerust met de

vooral een eerlijke prijs. Maar ook uzelf de mogelijkheid bieden in een

betrouwbaarste techniek en tegen een ongekend lage prijs. In amper

nieuwe auto te rijden die voldoet aan al uw wensen en behoeften. Rijden

tien jaar hebben we een nieuwe norm gesteld en de automobielmarkt

in een Dacia is dus niet meer al uw geld uitgeven aan de auto, het is ook

op zijn kop gezet.

op vakantie kunnen gaan, uw dochter kunnen verrassen met de gitaar

Ongelooflijk? Niet echt. Ons geheim? Een perfecte mix van eenvoud,

van haar dromen of simpelweg geld besparen.

transparantie en gulheid.

Met Dacia komt u waar u wilt en kunt u doen wat u wilt.

Van het modellengamma tot en met de prijs en het onderhoud: bij Dacia
is alles glashelder. Rijden in een Dacia is de zekerheid van de juiste

Dacia Duster

Meer Duster
dan ooit

www.dacia.be

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (januari 2019) te vermelden. Deze
brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten
behoudt DACIA zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te
voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de DACIA dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte
versies verschillen en kan het voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg
daarom uw plaatselijke DACIA dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze
prijslijst afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden.
DACIA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze prijslijst.
Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van DACIA.
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