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ČERNÉ DISKY KOL Z LEHKÝCH SLITINORANŽOVÉ DETAILY V ČELNÍ MASCE ORANŽOVÝ NÁPIS DUSTER

Duster se nikdy ničeho nebál. V minulosti již dokázal, že dokáže zdolat všechny typy silnic. Nyní je 
dostupná limitovaná série Duster Extreme, která perfektně vystihuje duch modelu Duster a svým 
dobrodružným stylem vás donutí vydat se kupředu. 

Limitovanou edici Extreme snadno poznáte díky oranžovým detailům v čelní masce, na vnějších zpětných 
zrcátkách a oranžovému nápisu DUSTER na zadní straně vozu a podelných střešních lištách. Styl verze 
Extreme ještě více podtrhuje nový design 17" disků kol z lehkých slitin s černým lakováním. Dacia Duster 
je nyní nejen úsporná, ale i stylová.

UNIKÁTNÍ 
NOVÝ VZHLED



SPECIÁLNÍ ČALOUNĚNÍ EXTREME V KOMBINACI LÁTKY 
A UMĚLÉ KŮŽE S ORANŽOVÝM PROŠÍVÁNÍM

ORANŽOVÉ PROŠÍVÁNÍ A DETAILY

Nová Dacia Duster Extreme přichází s bohatou výbavou, mezi kterou najdete například speciální 
čalounění v kombinaci látka/umělá kůže s oranžovým prošíváním. K dizpozici je také automatická 
klimatizace, středová loketní opěrka s 1,1l úložným prostorem, design Extreme podtrhují oranžové prvky 
interiéru. Multimediální systém Media Nav pak nabízí vestavěnou navigaci, 8" dotykový displej nebo 

bezdrátové zrcadlení vašeho chytrého telefonu. Abyste si mohli vybrat vůz přesně pro vás, k dispozici jsou 
benzínové, dieselové i LPG pohony. Dacia Duster Extreme se zkrátka hodí do města i na venkov. Pro ještě 
větší pohodlí a bezstarostnou jízdu je dostupná také 6stupňová automatická převodovka. A pokud máte 
opravdu rádi dobrodružství, je tu pro vás i pohon všech kol 4×4.

PŘIPRAVENI NA DOBRODRUŽSTVÍ?





DACIA DUSTER EXTREME 

BARVY KAROSERIE & MOTORIZACE

(1) Nemetalický lak. (2) Metalický lak

MOTORIZACE

COLOURS

BÍLÁ 

GLACIER(1)

MODRÁ 

IRON(2)

ČERNÁ 

NACRE(2)

ŠEDÁ 

URBAN(1)

ORANŽOVÁ 

ARIZONA(2)

ŠEDÁ 

COMETE(2)

TCe 90 TCe 100 

LPG

TCe 130 TCe 150 

EDC

TCe 150 

4×4

Blue dCi 115 

4×2 / 4×4

MOTOR 
Palivo Benzín Benzín / LPG Benzín Benzín Benzín Diesel
Zdvihový objem 999 999 1 332 1 332 1 332 1 461

Maximální výkon kW (k) při ot./min. 67 (91) 
při 4 400–4 900

67 (91) pro benzín 
při 4 400–4 900 
74 (100) pro LPG 
při 4 600–5 000

96 (130) 
při 4 500–6 000

110 (150) 
při 5 250–6 000

110 (150) 
při 5 250–6 000

84 (115) 
při 3 750

Maximální točivý moment (Nm) při ot. min. 160 
při 2 200–3 750

160 pro benzín 
při 2 200–3 750

170 pro LPG 
při 2 000–3 500

240 
při 1 600–3 500

250 
při 1 700–3 250

250 
při 1 700–3 250

260 
při 1 750–2 750

SPOTŘEBA A EMISE CO2 

Kombinovaná spotřeba (l/100 km) 6,1–6,2 6,4 pro benzín
6,9–7,0 pro LPG 6,2 6,2 6,8 4,8 / 5,3

Emise CO2 (g/km) 137–140 143–145 pro benzín
125–127 pro LPG 141 140–141 153–154 126–127 / 139–140

Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od 
těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly zjištěny podle testovací metodiky WLTP.



 

VÝBAVA

HLAVNÍ PRVKY STANDARDNÍ VÝBAVY

 - Automatická klimatizace
 - Media NAV: vestavěná navigace + rádio DAB + zrcadlení chytrého 
telefonu prostřednictvím Wifi (kompatibilní s Apple CarPlay 
a Android Auto) + připojení Bluetooth + 6 reproduktorů + 
8" dotykový displej

 - Kamerový systém Multiview
 - Hands-free karta pro bezklíčový přístup a startování + 2× USB 
vstup pro zadní cestující 

 - Systém hlídání mrtvého úhlu
 - Speciální čalounění Extreme v kombinaci látka/umělá kůže 
s oranžovým prošíváním 

 - Oranžové detaily v interiéru: výplně dveří, palubní deska a středový 
tunel 

 - Oranžové detaily exteriéru: čelní maska, vnější zpětná zrcátka 
(černě lakovaná), nápisy DUSTER v zadní části vozu a na podélných 
střešních lištách 

 - 17“ disky kol z lehkých slitin design Tergan, černé lakování
 - Zatmavená zadní okna

VOLITELNÁ VÝBAVA

 - Přední vyhřívaná sedadla
 - Rozšířené mapové podklady pro střední a východní Evropu
 - Rezervní kolo



Zajištění přesnosti a aktuálnosti této publikace v době tisku byla věnována maximální pozornost. Tento dokument byl vytvořen na základě předprodukčních modelů a prototypů. V souladu se svými 

zásadami neustálého zlepšování produktů si společnost Dacia vyhrazuje právo kdykoliv upravit popsané a uvedené specifikace vozidla a příslušenství. Všechny takové úpravy jsou prodejcům Dacia 

sdělovány v nejkratší možné době. V závislosti na zemi prodeje se mohou verze lišit a určité vybavení nemusí být dostupné (standardně, na přání nebo jako příslušenství). Nejnovější informace vám poskytne 

zástupce značky Dacia. Z technických důvodů se barvy vytištěné v tomto dokumentu mohou mírně lišit od barev skutečného laku nebo obložení interiéru. Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování 

v jakémkoliv formátu a jakýmkoliv způsobem celé nebo jen části této publikace je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Dacia. CZ 12/21
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Dacia doporučuje
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