Dacia Duster VAN

Fræk, flot og
robust varebil
- nu med endnu
flere fordele

Der er intet ydmygt over den nye Duster Van.
Markante crossover linjer med styrke og
maks frihøjde. Optimeret hele vejen rundt
og med mere teknologi og kvalitet i detaljen.
En ægte Dacia i sjælen - men med livsvaliteten
i højsædet. Som varebil stadig økonomisk
og resultatorienteret i attituden. Uanset om
det er land eller by er Duster Van med i forreste linje, klar til at forcere dagens største
udfordringer.
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Med Duster Van får du naturligvis også alle
de sædvanlige Dacia fordele: Enkel, økonomisk, robust, driftsikker og 3 års fabriksgaranti/100.000 km***. Duster Van er en dynamisk
og komfortabel partner i hverdagen, hvor
funktionalitet og ergonomi arbejder sammen
og skaber et e
 ffektivt og afstressende miljø.

Duster Van GARANTI
Fra indregistreringsdato er Duster Van
dækket af 3 års fabriksgaranti.
Duster Van har desuden:
• 3 års Dacia Assistance
• 3 års l akgaranti
• 12 års rustgaranti.
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Elegant og visuel let opbygning med aflåselige opbevaringsrum.
Fulddækkende gulvtæppe i varerum.

Duster Van - Mål (mm)
A

Læssehøjde

780

F

Bredde mellem sidedøre

1270

B

Højde i varerumsåbning

820

G

Bredde mellem hjulkasser

1000

C

Bredde i varerumsåbning

955

H

Varerumslængde

1600

D

Bredde sidedør

280

I

Indvendig højde ml. sidedøre

935

E

Højde sidedør

835

J

Læssehøjde sidedør

645
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Duster Van - Vægte (kg)
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Maks. anhængervægt m/bremser**

1400

1500

1500

1500

Maks. anhængervægt u/bremser

630

695

740

650

* Ekstraudstyr
afhængigt af version
Vogntogsvægt

Maks. lasteevne*

17” ALUMINIUMSFÆLGE
«MALDIVE»

17” ALUMINIUMSFÆL
«MALDIVE»

* Beregnet ud fra minimum egenvægt. ** Vær opmærksom på, at vogntogsvægten altid skal overholdes, dvs. den faktiske totalvægt
+ anhængervægt (m. bremser) ikke må overskride den angivne vogntogsvægt.

Dacia SECURITY

Dacia CARE

Dacia ASSISTANCE

Med Dacia Security forlænger du din bils nybilsgaranti med næsten samme dækning (op til i alt
6 år) og får endda en masse tryghed med i købet.
DACIA Security omfatter:
• Tryghed – du slipper for at bekymre dig om
uventede og dyre reparationer.
• Altid i nærheden – gælder alle Dacia-værksteder i hele Europa (undtagen Hviderusland).
• Hjælp på stedet – med Dacia Assistance får
du hjælp i forbindelse med produktrelaterede
drift-stop, for eksempel mekaniske/elektriske
fejl. Driftstoppet søges afhjulpet på stedet hvis
muligt. Gælder i alle europæiske lande (undtagen
Hviderusland). Se priser, dækning og betingelser
hos din Dacia forhandler eller på Dacia.dk.

Med Dacia Care får du både forlænget nybilsgaranti på op til i alt 6 år og udvidet serviceaftale i
den valgte periode:
• Fuld service i henhold til producentens anbefalede serviceintervaller uden omkostninger. Du
betaler ikke ekstra for udskiftning af olie, oliefilter, pærer, viskerblade og andre normale udskiftningsdele.
• Så snart du opdager en fejl eller har brug for at
udskifte dele, lægger du blot vejen forbi et Daciaværksted og får det ordnet. Gælder på alle Dacia værksteder i Danmark.

Assistance er en serviceydelse, der er inkluderet i
nybilsgarantien. Dacia Assistance er til rådighed
døgnet rundt, året rundt. Det eneste du skal gøre,
er at foretage et opkald til 80 88 98 52 (gratis) og
du vil blive betjent af en medarbejder hos Dacia
Assistance.
For opkald i Danmark 80 88 98 52 (gratis)
For opkald uden for Danmark +46 8-4113251

