ALL YOU NEED

NOVO
DACIA DUSTER

SIMPLESMENTE
ROBUSTO

MAIS DUSTER
DO QUE NUNCA
Imparável, o Novo Duster é mais do que nunca «O» SUV emblemático. O estilo icónico, o design distintivo,
a nova cor de carroçaria Caqui Lichen e o Laranja Arizona reforçam o seu caráter aventureiro. A par da
nova grelha dianteira, a assinatura luminosa exibe o novo design em Y da marca. As luzes dianteiras,
dotadas agora da tecnologia Eco-LED(1), aumentam a sua segurança, iluminando a estrada de forma ainda

mais eficaz. O spoiler traseiro, redesenhado, contribui para reduzir as emissões de CO2, impulsionando
o dinamismo da carroçaria. As novas jantes em liga leve de 16 ou 17 polegadas adicionam um toque de
evasão que só é reconhecido no Duster. Tem tudo para partir em busca das grandes descobertas
e enfrentar tranquilamente as intempéries graças ao limpa-vidros automático(2).
(1) Médios com tecnologia LED. (2) Consoante a versão.

NOVA ASSINATURA LUMINOSA

GRELHA DIANTEIRA REDESENHADA

VENCER
OBSTÁCULOS
Sinta-se livre: o Novo Duster leva-o onde desejar e com toda a serenidade. Com um chassis robusto,
uma distância ao solo sobrelevada e excelentes qualidades para quebrar barreiras na versão de 4 rodas
motrizes, enfrenta com agilidade qualquer tipo de piso. O sistema de ajuda ao arranque em subida
permite aventurar-se nos pisos mais inclinados; o sistema de controlo da velocidade em descida* evita as

derrapagens, controlando a velocidade do seu SUV. Por sua vez, a função 4x4 Monitor com bússola
e altímetro integrados permite dispor sempre da informação adequada no momento mais pertinente.
Rode o botão*, selecione a tração às quatro rodas e dê a si próprio o prazer de vencer qualquer obstáculo!
* Nas versões 4x4

BÚSSOLA E ALTÍMETRO

BOTÃO 4X4

AVENTUREIRO
URBANO

CITADINO
CONFIRMADO
Porque a aventura começa logo ao virar da esquina, o Novo Duster tem o mesmo à vontade na cidade.
Equipado com direção assistida elétrica, alerta de ângulo morto(1) e a novíssima caixa automática EDC(2),
a sua condução nunca foi tão fluida. Quanto a motores, o Novo Duster oferece uma gama ampla: diesel,
gasolina ou bi-fuel (gasolina e GPL). Esta tecnologia ECO-G, proposta exclusivamente pela Dacia, tem
vantagens importantes, como seja, menos emissões de CO2, mais economia de combustível e uma
grande autonomia graças aos dois depósitos. O aerodinamismo foi, por sua vez, muito trabalhado com
jantes, carenagens e alhetas móveis entre a grelha e o motor que melhoram a penetração no ar. Tudo
foi repensado até mesmo o acendimento automático das luzes Eco-LED, uma tecnologia ainda mais
económica em termos energéticos. A cidade é o seu território e a sua integração é agora ainda mais
perfeita graças aos novos retrovisores rebatíveis eletricamente(1).
(1) Consoante a versão. (2) Disponível exclusivamente com o motor TCe 150 FAP 4x2

NOVA CAIXA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA(2)

UM HABITÁCULO
TOTALMENTE EQUIPADO
No interior, o conforto também é indiscutível: as saídas de ar foram modernizadas e são agora retangulares,
o apoio de braço central é deslizante e oferece mais um espaço de arrumação (cerca de 1,1 L). No volante,
os botões retroiluminados ganham em legibilidade. O painel de bordo exibe um ecrã tátil de grandes
dimensões, um pouco saliente, de 8 polegadas, bem como duas entradas USB. A partir de agora, estão
disponíveis dois sistemas multimédias para responder às necessidades de cada um: o Media Display,
com uma interface intuitiva e fácil de utilizar, dispõe de um ecrã de 8 polegadas, quatro altifalantes, uma
conectividade Bluetooth® e replicação de smartphone com cabo USB compatível com Android Auto™
e Apple CarPlay™.

CONSOLA CENTRAL SEMI-ELEVADA COM APOIO DE BRAÇOS E LOCAL DE ARRUMAÇÃO

O Media Nav, por sua vez, foi enriquecido com navegação integrada (cartografia Europa ocidental e 3 anos
atualização mapas navegação) e dois altifalantes suplementares. Nos lugares traseiros, os passageiros
dispõem de duas entradas USB* para carregar tablets e smartphones. Agora as longas viagens são feitas
com total serenidade!

Android Auto™ é uma marca da Google Inc. Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.
* Em opção, consoante as versões.

NOVOS ESTOFOS E APOIOS DE CABEÇA

REPLICAÇÃO SMARTPHONE COM CABO USB

BAGAGEIRA E IDEIAS
É incrível tudo o que pode transportar no Novo Duster. Portanto, não se prive de nada! Malas, pacotes,
móveis... o seu SUV diz sempre presente. A grande modularidade permite adaptar o habitáculo aos
seus desejos ou necessidades: a capacidade de carga da bagageira e a flexibilidade de utilização do

VOLUME DE BAGAGEIRA DE 478 LITROS

espaço interior (banco traseiro com encosto rebatível e fracionável 1/3-2/3) multiplicam as possibilidades
de transporte. Nas portas ou nas costas dos bancos dianteiros, os numerosos espaços de arrumação
convidam-no a tirar tudo dos bolsos e a viajar de espírito livre!

BANCO TRASEIRO REBATÍVEL

CIRCULE COM TODA A SEGURANÇA
Para os verdadeiros aventureiros, a segurança é uma prioridade. O Novo Duster não foge à regra e propõe dispositivos que lhe permitem circular com toda a serenidade, seja qual for o tipo de estrada ou caminho.
Uma estrutura de carroçaria reforçada, airbags frontais e laterais, um sistema Isofix para fixar as cadeiras de criança, cuidam da proteção de todos.

CÂMARA MULTIVIEW

CONTROLO DA VELOCIDADE EM DESCIDA

LIMPA-VIDROS AUTOMÁTICO

A câmara multiview permite-lhe ter vários olhos! A visão dianteira,
traseira e lateral ajudam-no a detetar irregularidades do piso, pedras
ou obstáculos que, por vezes, passam despercebidos, simplificando
assim a sua vida na estrada.

A assistência em descida mantém uma velocidade constante
adaptável entre 5 km/h e 30 km/h em modo «Lock» para evitar
qualquer derrapagem na versão 4x4.

O sensor de chuva, situado na parte superior do para-brisas,
ativa automaticamente o limpa-vidros dianteiro.

Sistema de ajuda ao
arranque em subida (HSA)

Alerta
de ângulo morto

Sensores de
luminosidade e chuva

Sistema de ajuda ao
estacionamento traseiro

ABS + Assistência à
travagem de emergência (EBA)

Câmara de marcha-atrás

Regulador e limitador
de velocidade
Sistema de controlo
da velocidade em descida

Câmara multiview

DACIA DUSTER

CORES

AZUL IRON(1)

LARANJA ARIZONA(1)

CINZENTO COMETA(1)

PRETO NACARADO(1)

CAQUI LICHEN(2)

BRANCO GLACIAR(2)

CINZENTO URBAN(2)

(1) Pintura metalizada (2) Pintura opaca

DACIA DUSTER

HARMONIAS INTERIORES
ESSENTIAL

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS
ESSENTIAL
APRESENTAÇÃO EXTERIOR
- Assinatura luminosa LED em forma de Y
- Barras de tejadilho longitudinais em preto
- Nova grelha dianteira com o novo logótipo e inserções decorativas
em branco
- Jantes liga leve 16”
- Luzes diurnas em LED com acendimento automático
- Pára-choques dianteiro e traseiro na cor da carroçaria
- Retrovisores exteriores em preto
APRESENTAÇÃO INTERIOR
- Banco traseiro com encosto rebatível e fracionável 1/3-2/3
- Contorno dos arejadores em cinzento aço
- Estofos em tecido Essential
- Manípulos interiores das portas em preto

SEGURANÇA ATIVA E PASSIVA
- Airbag frontal do condutor e airbag frontal do passageiro desativável
- Airbags laterais tórax e tipo cortina
- Alerta de esquecimento do cinto de segurança (em todos os lugares)
- Assistência à travagem de emergência (EBA)
- Cintos de segurança dianteiros e traseiros laterais com pré-tensor
e limitador de esforço
- Sistema de ajuda ao arranque em subida (HSA)
- Sistema de antibloqueio das rodas (ABS)
- Sistema de controlo da trajetória (ESP) com função de
antipatinagem (ASR)
- Sistema de controlo de pressão dos pneus
- Sistema de fixação Isofix para cadeira de criança nos lugares
laterais traseiros

CONDUÇÃO E DISPOSITIVOS
DE CONTROLO
- Computador de bordo
- Direção assistida elétrica
- Limitador de velocidade com alerta sonoro
- Kit de enchimento e reparação de pneus
CONFORTO
- Chave de 2 botões
- Elevadores elétricos de vidros dianteiros condutor e passageiro
- Elevadores manuais dos vidros traseiros
- Trancamento automático das portas em andamento
- Trancamento elétrico das portas com telecomando por
radiofrequência
- Volante regulável em altura e profundidade
VISIBILIDADE
- Retrovisores exteriores com regulação manual
- Sensores de luminosidade

ÁUDIO
- Dacia Plug & Music: rádio MP3 DAB, entradas jack e USB,
4 altifalantes, telefone por Bluetooth® com comandos no volante
OPÇÕES
- Ar condicionado manual
- Faróis de nevoeiro
- Media Display 8”(1): rádio DAB, replicação de smartphone, ligação
Bluetooth®, 4 altifalantes, ecrã tátil de 8”
- Pack Steering (Volante soft feel + Regulador e limitador de velocidade)
- Pintura metalizada
- Pneu sobressalente
(1) Compatível com Apple Carplay™ e Android Auto™.
Android Auto™ é uma marca da Google Inc. Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.

DACIA DUSTER

HARMONIAS INTERIORES
EXPRESSION

APRESENTAÇÃO EXTERIOR
- Puxadores exteriores das portas na cor da carroçaria
- Retrovisores exteriores em cromado acetinado

CONFORTO
- Ar condicionado manual
- Banco do condutor regulável em altura
- Elevador de vidro do condutor com função impulsional e
antientalamento
- Elevadores elétricos dos vidros traseiros

APRESENTAÇÃO INTERIOR
- Estofos em tecido Expression
- Manípulos interiores das portas em cinzento fog
- Volante soft feel

VISIBILIDADE
- Faróis de nevoeiro
- Retrovisores exteriores com regulação elétrica e sistema de
desembaciamento

CONDUÇÃO E DISPOSITIVOS DE
CONTROLO
- Regulador e limitador de velocidade
- Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro

ÁUDIO
- Media Display 8”(1): rádio DAB, replicação de smartphone, ligação
Bluetooth®, 4 altifalantes, ecrã tátil de 8”

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS
EXPRESSION = ESSENTIAL +

OPÇÕES
- Pack Techno (Câmara de marcha-atrás + Media NAV 8”(1):
navegação, rádio DAB, replicação de smartphone, Bluetooth®,
ecrã tátil de 8”, cartografia europa ocidental e 3 anos atualização
mapas navegação)
- Pack Comfort (Banco do condutor regulável em altura e com
regulação lombar + Consola central semi-elevada com apoio de
braços e local de arrumação + Portas USB traseiras)
- Pneu sobressalente (exceto versão GPL)

(1) Compatível com Apple Carplay™ e Android Auto™.
Android Auto™ é uma marca da Google Inc.
Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.

DACIA DUSTER

HARMONIAS INTERIORES
JOURNEY

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS
JOURNEY = EXPRESSION +
APRESENTAÇÃO EXTERIOR
- Barras de tejadilho longitudinais em cinzento megalith
- Jantes em liga leve 17”
- Retrovisores exteriores em cinzento megalith
- Proteções inferiores dianteira e traseira em cinzento megalith
- Vidros laterais e óculo traseiro sobreescurecidos
APRESENTAÇÃO INTERIOR
- Estofos em tecido Journey
- Consola central semi-elevada com apoio de braços e
local de arrumação
SEGURANÇA ATIVA E PASSIVA
- Alerta de ângulo morto

CONDUÇÃO E DISPOSITIVOS DE
CONTROLO
- Câmara de marcha-atrás
CONFORTO
- Ar condicionado automático
- Banco do condutor regulável em altura e com regulação lombar
VISIBILIDADE
- Retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente
- Sensores de luminosidade e chuva
ÁUDIO
- Media NAV 8”(1): navegação, rádio DAB, replicação de smartphone,
Bluetooth®, ecrã tátil de 8”, cartografia europa ocidental e 3 anos
atualização mapas navegação

OPÇÕES
- Pintura metalizada
- Barras de tejadilho longitudinais modulares
- Câmara multiview
- Pack Hands-Free (Cartão mãos-livres + Portas USB traseiras)
- Pneu sobressalente (exceto versão GPL)

(1) Compatível com Apple Carplay™ e Android Auto™.
Android Auto™ é uma marca da Google Inc.
Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.

DACIA DUSTER

ACESSÓRIOS

1. DEGRAUS

Acessório de imagem indispensável para reforçar
o estilo do 4x4 veículo. Permite chegar com toda a
facilidade à carga transportada no tejadilho.
2. AUTOCOLANTES DE
PERSONALIZAÇÃO

Conjunto de 3 autocolantes perfeitamente adaptados
à tampa de bagageira, às zonas traseiras laterais e às
capas dos retrovisores para se distinguir com estilo.

2.

3. ANTENA SHARK

Adicione mais um toque de elegância com esta
antena shark, perfeitamente integrada nas linhas
do seu veículo.
4. BARRAS DE ESTILO DIANTEIRAS E
LATERAIS CROMADAS

Reforce o look robusto e poderoso do Novo Duster,
para que o seu veículo expresse o seu carácter com
autoridade e distinção!
5. CARREGADOR POR INDUÇÃO

1.

3.

PARA SMARTPHONE - FIXAÇÃO NOS
AREJADORES

100 % de conforto e simplicidade! Ideal para
carregar o smartphone por indução no seu veículo.
6. SOLEIRAS DE PORTA ILUMINADAS
E TAPETES PREMIUM

A impressão de elegância e modernidade começa
logo quando se abre a porta, graças às soleiras de
porta com assinatura Duster e iluminação branca
temporizada. Mime-se com estes quatro tapetes
de excelente qualidade, que asseguram uma
proteção total do piso do habitáculo.

4.

5.

6.

7. CAIXA FUNDO DE BAGAGEIRA E
PROTEÇÃO EXTERIOR DE BAGAGEIRA

Ideal para transportar, nomeadamente, objetos sujos,
a caixa de fundo de bagageira protege eficazmente
a alcatifa de origem. A proteção de bagageira em
inox, prática e concebida por medida reveste o parachoques e oferece-lhe um toque de estilo.
8. TAPETES DE HABITÁCULO EM
BORRACHA

Com rebordos elevados e agora com um 5.º tapete
para a parte central traseira, os nossos tapetes de
borracha protegem as superfícies mais expostas à
sujidade no interior do veículo.
9. PROTEÇÕES LATERAIS DAS PORTAS,
ALARGADORES DE GUARDA-LAMAS
DIANTEIROS E TRASEIROS (COM
SENSOR DIANTEIRO), PROTEÇÕES DE
ARESTAS DE PORTA E DE RETROVISOR

Acentue o estilo robusto do seu Novo Duster,
protegendo a zona inferior das portas e os guardalamas. Graças às proteções suaves para arestas de porta
e de retrovisor, deixe de se preocupar com arranhões na
pintura e os pequenos toques do dia a dia.

7.

10. BAGAGEIRA DE TEJADILHO
E BARRAS DE TEJADILHO

Aumente a capacidade de carga do seu Duster com
esta bagageira de tejadilho (várias capacidades
disponíveis). As barras de tejadilho de alumínio
satisfazem exigências superiores às normas de
segurança e de resistência.
8.

9.

11. APOIO DE BRAÇO E ORGANIZADOR
DE PORTA-BEBIDAS

Desfrute do máximo conforto e beneficie de mais
um espaço de arrumação com o apoio de braço fixo
no banco do condutor compatível com a consola
semielevada. Graças ao organizador de porta-bebidas,
otimize o espaço para chaves, moedas, lata ou garrafa.
12. PORTA-BICICLETAS NO GANCHO
DE REBOQUE DESMONTÁVEL SEM
FERRAMENTA

10.

11.

12.

Leve as suas bicicletas para todo o lado, de uma
forma rápida, simples e segura, com o gancho de
reboque desmontável sem ferramenta.

DACIA DUSTER

EQUIPAMENTOS E OPÇÕES
ESSENTIAL

EXPRESSION

JOURNEY
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APRESENTAÇÃO EXTERIOR
Assinatura luminosa LED em forma de Y
Luzes diurnas em LED com acendimento automático
Nova grelha dianteira com o novo logótipo e inserções decorativas
Proteções inferiores dianteira e traseira em cinzento megalith
Pára-choques dianteiro e traseiro
Puxadores exteriores das portas
Retrovisores exteriores
Barras de tejadilho longitudinais
Barras de tejadilho longitudinais modulares
Vidros laterais e óculo traseiro sobreescurecidos
Jantes em liga leve 16”
Jantes em liga leve 17”
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APRESENTAÇÃO INTERIOR
Contorno dos arejadores
Manípulos interiores das portas
Banco traseiro com encosto rebatível e fracionável 1/3-2/3
Volante soft feel

SEGURANÇA ATIVA E PASSIVA
Sistema de antibloqueio das rodas (ABS)
Sistema de controlo da trajetória (ESP) com função de antipatinagem (ASR)
Sistema de ajuda ao arranque em subida (HSA)
Sistema de controlo de pressão dos pneus
Assistência à travagem de emergência (EBA)
Airbags laterais tórax e tipo cortina
Airbag frontal do condutor e airbag frontal do passageiro desativável
Cintos de segurança dianteiros e traseiros laterais com pré-tensor e limitador de esforço
Sistema de fixação Isofix para cadeira de criança nos lugares laterais traseiros
Alerta de ângulo morto

CONDUÇÃO E DISPOSITIVOS DE CONTROLO
Direção assistida elétrica
Computador de bordo
Modo ECO
Limitador / Regulador de velocidade
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro
Câmara de marcha-atrás
Câmara multiview
Kit de enchimento e reparação de pneus
Pneu sobressalente (exceto versão GPL)
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EXPRESSION

JOURNEY
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VISIBILIDADE
Faróis de nevoeiro
Retrovisores exteriores com regulação manual
Retrovisores exteriores com regulação elétrica e sistema de desembaciamento
Retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente
Sensores de luminosidade / chuva
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CONFORTO
Ar condicionado manual
Ar condicionado automático
Consola central semi-elevada com apoio de braços e local de arrumação
Trancamento elétrico das portas com telecomando por radiofrequência
Trancamento automático das portas em andamento
Elevadores elétricos de vidros dianteiros condutor e passageiro
Elevador de vidro do condutor com função impulsional e antientalamento
Elevadores elétricos de vidros traseiros
Volante regulável em altura e profundidade
Cartão mãos-livres

-

ÁUDIO
Dacia Plug & Music: rádio MP3 DAB, entradas jack e USB, 4 altifalantes, telefone por Bluetooth® com comandos no volante
Media Display 8”(1): rádio DAB, replicação de smartphone, ligação Bluetooth®, 4 altifalantes, ecrã tátil de 8”
Media NAV 8”(1): navegação, rádio DAB, replicação de smartphone, Bluetooth®, ecrã tátil de 8”, cartografia europa ocidental e 3 anos atualização
mapas navegação
Ё disponível de série; o : disponível em opção; - : indisponível. (1) Desativável apenas nas versões 4x4.
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CIRCULE, VIAJE, DESFRUTE.

ESTE É O ESPÍRITO DACIA!
Na Dacia, construímos veículos práticos e robustos, ao melhor preço. Modelos com um estilo distinto mas
sem supérfluos, equipados com as tecnologias mais fiáveis e comprovadas, tudo a um preço imbatível.
Em quinze anos, mudámos os conceitos e revolucionámos o mercado automóvel. É difícil acreditar?

O nosso segredo? Uma combinação perfeita de simplicidade, transparência e acessibilidade. Desde a
escolha do modelo até à manutenção, passando pelo preço, tudo é claro e evidente com a Dacia.
Conduzir um Dacia é ter a certeza de fazer a melhor escolha.

O SUV
AUTÊNTICO

Tudo fizemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia
de melhoria contínua dos produtos, a Dacia reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir modificações nas especificações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas
modificações serão transmitidas à rede de concessionários Dacia, nos melhores prazos possíveis. Consoante o país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem não
estar disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um representante da marca Dacia. Devido a limitações técnicas na impressão, as cores
reproduzidas neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução
sob qualquer forma ou por qualquer meio, seja a globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem autorização prévia por escrito da Dacia.
Dacia recomenda
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