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MERE DUSTER END
NOGENSINDE FØR
Intet kan stoppe den. Den helt nye Duster er nu mere end nogensinde før den autentiske SUV. Dens
ikoniske stil, selvsikre design og den nye karrosserifarve i Arizona Orange fremhæver dens eventyrlystne
karakter. Den nye kølergrill fremviser det nye Y-formede signaturlys. Forlygterne er nu udstyret med
ECO-LED-teknologi* og øger din sikkerhed ved at belyse vejen endnu mere effektivt. Den nydesignede

hækspoiler hjælper med at reducere CO2-emissionen og fremhæver samtidig karrosseriets dynamiske
appeal. De nye 16” eller 17” aluminiumsfælge tilføjer det touch af eskapisme, som er helt særligt for
Duster. Alt du behøver for at drage ud på nye fantastiske eventyr!
* LED-nærlys.

NYT SIGNATURLYS

NYDESIGNET KØLERGRILL FORAN

OVERKOM FORHINDRINGER
Føl dig fri: Med den helt nye Duster kan du køre lige derhen, hvor du ønsker med ro i sjælen. Med bilens
robuste chassis, høje frihøjde og offroad-egenskaber i versionen med firehjulstræk gør den kørsel i
barskt terræn og på ujævne overflader legende let. Hill Start Assist giver dig mulighed for at klare selv
de stejleste bakker; Hill Descent Control* forebygger, at bilen skrider ud ved at kontrollere din SUV’s

hastighed. 4x4-overvågningsfunktionen med indbygget kompas og højdemåler sikrer, at du altid får den
korrekte information på det rigtige tidspunkt. Bevæg knappen*, skift fra vejgreb til firehjulstræk, og nyd
din eventyrlige legeplads!
* på 4x4-versioner.

KOMPAS OG HØJDEMÅLER

4X4-KNAP

URBAN
EVENTYRER

OVERBEVIST
BYBOER
Fordi eventyret starter ved din gadedør, boltrer den helt nye Duster sig hjemmevant i byen. Med elektrisk
servostyring, advarsel om biler i den blinde vinkel og den helt nye automatiske EDC-gearkasse* har kørslen
aldrig været mere glidende. Hvad angår motorer tilbyder den helt nye Duster et reelt valg: diesel eller
benzin. Aerodynamikken er også blevet forbedret med fælge, motorafdækninger og mobile elementer
mellem kølergrillen og motoren, som forbedrer bilens bevægelse gennem luften. Alt er nydesignet,
herunder automatisk aktivering af ECO-LED-forlygter og endog endnu mere energieffektiv teknologi. Byen
er også dens domæne.

* Fås med Tce 150-motor med forhjulstræk.

NY AUTOMATISK GEARKASSE

EN FULDT UDSTYRET
PASSAGERKABINE
I bilens kabine står komfort også på dagsordenen: indtrækket og hovedstøtterne har fået et nyt look, og
det forskydelige armlæn tilbyder ekstra opbevaringsplads (næsten 1,1 l). På rattet er de baggrundsbelyste
knapper nemmere at se. Instrumentpanelet rummer en stor 8” touchscreen, som flugter delvist, såvel
som to USB-porte. Nu kan der vælges mellem to multimediesystemer, som opfylder alle individuelle
behov: Media Display og dets intuitive og brugervenlige interface omfatter Bluetooth®, smartphone-

spejling og seks højttalere. Media Nav derimod tilbyder navigationssystem i bilen og trådløs smartphonespejling. Begge typer tilbyder forskellige nyttige oplysninger og er kompatible med Android Auto™
og Apple CarPlay™. På bagsædet har passagerne adgang til to USB-stik til opladning af tablets og
smartphones. Ro i sjælen på lange køreture!
Android Auto™ er et registreret varemærke tilhørende Google Inc. Apple CarPlay™ er et registreret varemærke
tilhørende Apple Inc.

HØJ MIDTERKONSOL MED FORSKYDELIGT ARMLÆN OG OPBEVARINGSRUM

NYT INDTRÆK OG NYE HOVEDSTØTTER

TRÅDLØS SMARTPHONE-SPEJLING

BAGAGERUMSPLADS OG
MASSER AF IDEER
Du drømmer ikke om, hvor meget du kan medbringe i den helt nye Duster. Så hold dig ikke tilbage!
Bagage, pakker, møbler...din SUV er altid klar. Det ekstremt modulopbyggede koncept giver dig mulighed
for at tilpasse passagerkabinen ud fra dine behov eller ønsker: lastkapaciteten i bagagerummet,

478 LITERS BAGAGERUMSVOLUMEN

fleksibiliteten ved brug af kabinepladsen (splitbagsæde med 60/40-nedfældning, men alle sæderne
kan klappes frem) maksimerer dine transportmuligheder. De mange opbevaringsrum i dørene og på
forsædernes ryglæn inviterer dig til at tømme lommerne og nyde friheden under kørslen!

BAGSÆDE MED NEDFÆLDNING

KØR HELT SIKKERT
Sande eventyrere prioriterer sikkerhed. Og den helt nye Duster er ingen undtagelse fra reglen, idet den
tilbyder features, som giver dig fuldstændig ro i sjælen under kørslen, uanset hvor køreturen bringer
dig hen. En forstærket karrosseristruktur, front - og sideairbags og Isofix systemet sikrer, at alle i
bilen er beskyttede.

MULTIVIEW-KAMERA

HILL DESCENT CONTROL

ADVARSEL OM BILER I DEN BLINDE VINKEL

MultiView-kameraet hjælper dig med et ekstra sæt øjne! Det giver
udsyn fremad, bagud og til siderne og hjælper dig med at registrere
huller, sten eller forhindringer, som det ikke altid er nemt at opdage,
så kørslen bliver nemmere for dig.

Hill Descent Control opretholder en lav og konstant hastighed for at
forhindre udskridning i 4x4-versionen.

Det er vanskeligt at se alt, når du skifter vognbane. Fire
ultralydssensorer registrerer køretøjer, der kører i din blinde vinkel,
og advarer dig via en LED-lampe i det passende sidespejl (aktiveret
ved hastigheder over 30 km/h).

Hill Start
Assist

Blindvinkel
alarm

Fartpilot

Parkeringssensor
bag

ABS + panikbremseassistent

Bakkamera

Hastighedsbegrænser

Hill Descent
Control

Multiview Kamera

DACIA DUSTER

FARVER

BLÅ IRON(1)

RØD FUSION(1)

ORANGE ARIZONA(1)

HVID GLACIER(2)

GRÅ HIGHLAND(1)

GRÅ COMETE(1)

SORT NACRE(1)

(1)

Metallak.(2) Opaque-lak.

DACIA DUSTER

DIMENSIONER

14°
900

14°
892

1.693*/1.682**

BILEN SET FORFRA

2.020*/2.002**

BILEN SET I PROFIL

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

2.673*/2.676**

826*/824**

1.563
1.804

4.341

2.052

BILEN SET BAGFRA

1.403
1.416

977

1 570*/1 580**
BAGAGERUM (L)
Min. bagagerumsvolumen under bagagerumsafdækning med reservehjul (4x2/4x4)
Maks. bagagerumsvolumen med bagsædet klappet helt frem med reservehjul (4x2/4x4)

478/414
1.623/1.559

Dimension i mm. *Version 4x2. **Version 4x4

DACIA DUSTER

TILBEHØR

1. SIDETRIN

Must-have-tilbehør til optimering af bilens 4x4stil. Giver dig mulighed for komfortabel og bekvem
adgang til lasten på bilens tag.
2. STICKERS TIL PERSONLIGT PRÆG

Sæt med 3 stickers, som passer perfekt
til bagklappen, sidedelene bagpå og
sidespejlkapperne, så du kan skille dig ud med stil.

2.

3. HAJFINNEANTENNE

Giv din bil et elegant touch med denne
hajfinneantenne, som passer perfekt sammen med
din bils linjer.
4. STILFULDE FRONT- OG
SIDEBØJLER I KROM

Fremhæv din helt nye Dusters robuste og
kraftfulde look, så bilen udtrykker sin personlighed
selvsikkert og skiller sig ud fra mængden!
1.

3.

5. SMARTPHONEINDUKTIONSOPLADER MONTERET
PÅ LUFTDYSEN

Den sikrer total komfort og enkelhed! Ideel
til opladning af din smartphone ved hjælp af
induktion i din bil.
6. BELYSTE DØRPANELER OG
PREMIUMMÅTTER

Duster-dørpanelerne med tidsstyret hvidt lys
sikrer et elegant og moderne look, så snart du
åbner døren. Nyd de 4 måtters Premiums kvalitet,
som sikrer fuld beskyttelse af gulvet i kabinen.

4.

5.

6.

7. BAGAGERUMSBAKKE OG
LÆSSEKANTBESKYTTELSE

Bagagerumsbakken er ideel til transport af
snavsede genstande og beskytter den originale
bundbeklædning effektivt. Den praktiske,
skræddersyede læssekantbeskyttelse i rustfrit
stål fremhæver kofangeren og tilføjer et
smagfuldt touch.
8. GUMMIMÅTTER

Med høje kanter, og nu også en 5. måtte til
midtersektionen bagi, beskytter vores gummimåtter
gulvet for snavs i bilens kabine.
9. BESKYTTELSE AF DEN NEDERSTE
DEL AF DØRENE, SKÆRMFORØGERE
TIL FOR- OG BAGSKÆRM (MED
FRONTSENSOR), DØRKANTER
7.

OG SIDESPEJLE

Fremhæv din helt nye Dusters robuste stil, samtidig
med du beskytter den nederste del af bilens døre og
hjulkasser. Med fleksibel beskyttelse af dørkanterne
og sidespejlene kan du glemme alt om stenslag i
lakken og små buler i hverdagen.
10. TAGBØJLER TIL TAGRÆLINGER

Forøg din Dusters bagagekapacitet. Tagbøjlerne i
aluminium lever op til de strengeste standarder for
sikkerhed og styrke.
11. RUMINDDELER I ARMLÆN
8.

9.

OG KOPHOLDER

Forøg komforten, og drag fordel af ekstra
opbevaringsplads med de faste armlæn
på førersædet, som er kompatible med
midterkonsollen i halv højde. Ruminddeleren i
kopholderen giver dig maksimal plads til nøgler,
mønter, dåser eller flasker.
12. AFTAGELIG CYKELHOLDER
TIL ANHÆNGERTRÆK MED
VÆRKTØJSFRI AFMONTERING

10.

11.

12.

Transporter dine cykler overalt hurtigt, nemt og
sikkert ved hjælp af anhængertrækket, som hurtigt
og værktøjsfrit kan afmonteres.

KØR, REJS, NYD LIVET

DET ER I DACIAS ÅND!
Hos Dacia producerer vi praktiske, pålidelige biler, som tilbyder maksimal værdi for pengene. Modeller
med selvsikker stil, men ingen overflødigheder, udstyret med de mest pålidelige, gennemtestede
teknologier...til en pris, der er umulig at slå. Igennem femten år har vi ændret spillereglerne og skabt uro
på bilmarkedet. Utroligt? Faktisk ikke. Vores hemmelighed? En perfekt blanding af enkelhed,
gennemsigtighed og tilgængelighed. Lige fra modeludvalg til pris og vedligeholdelse er alt klart og logisk
hos Dacia.

Når du kører Dacia betyder det, at du har truffet det rigtige valg. Det er lig med at vælge kvalitet,
pålidelighed, design, komfort og frem for alt til en fair pris. Det er lig med at være i stand til at købe en ny
bil, der opfylder dine krav. Endelig betyder det at køre Dacia, at du ikke længere skal bruge alle dine penge
på din bil – du kan stadig tage på ferie, forære din datter den guitar, hun altid har ønsket sig, eller blot
spare op.

DEN
AUTENTISKE SUV

Vi har taget alle forholdsregler for at sikre, at denne udgivelse er præcis og opdateret på datoen for trykning. Denne udgivelse er udarbejdet med førproduktionsmodeller og prototyper. I henhold til
koncernens politik vedr. kontinuerlig produktforbedring forbeholder Dacia sig retten til til enhver tid at ændre de beskrevne specifikationer, biler og tilbehør. Sådanne ændringer kommunikeres til Dacia
forhandlerne så hurtigt som muligt. Alt efter det pågældende land kan visse versioner afvige, og noget udstyr er måske ikke tilgængeligt (som standardudstyr, som ekstraudstyr eller som tilbehør).
Kontakt din Dacia mærkerepræsentant for at få de nyeste oplysninger. Af tryktekniske årsager kan farverne i denne brochure afvige en smule fra de virkelige farver på lak og indtræk. Alle rettigheder
forbeholdes. Kopiering af hele eller dele af denne publikation er ikke tilladt i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Dacia.
Dacia anbefaler
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