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Dacia Série Limitada 

“ADVENTURE”: Espírito 

irreverente! 
 

 

Aventure-se! É este o desafio da nova Série Limitada 

“ADVENTURE”, que a Dacia lança agora e que passa a estar 

disponível em toda a gama de modelos de passageiros. “Look” 

específico e um nível de equipamento superior, tornam esta 

série verdadeiramente especial, como especial é, mais uma 

vez, o preço!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidando o seu crescimento em Portugal e afirmando-se como uma das marcas que 
maior sucesso obteve nos últimos anos, a Dacia acaba de lançar a Série Limitada 
“ADVENTURE”, oferecendo (ainda) mais e melhores argumentos, para combinar emotividade e 
racionalidade num único automóvel.  
 
Transversal a toda a gama – está disponível nos modelos Sandero, Logan MCV, Dokker, 
Lodgy e Duster (4x2 e 4x4) – a Série Limitada “ADVENTURE” assume o estatuto de “topo de 
gama” em termos de equipamento, posicionando-se acima das linhas “Stepway” (no caso do 
Sandero, Logan MCV, Lodgy e Dokker) e “Prestige” (em relação ao Duster).   
 
Duas novas cores – o Vermelho Fusion e o Cinzento Highland – são reforços importantes na 
imagem mais atraente dos modelos “vestidos” com a linha “ADVENTURE”, que, a par dos 
equipamentos de série adicionais agora exibidos, tornam os modelos da Dacia ainda mais 
sedutores.  
 
Ainda no domínio do design exterior, todos os Dacia da série limitada ADVENTURE recebem 
novas jantes de 16 polegadas (17’ no caso do Duster ADVENTURE).    
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No habitáculo, também não faltam novos argumentos para tornar a vida a bordo mais 
confortável. É disso exemplo o ar condicionado automático disponível de série nos modelos 
Sandero, Logan MCV e Duster. Também de série em todos os modelos, o sistema multimédia 
que equipa os Dacia ADVENTURE permite a replicação dos smartphone. Um elemento prático 
para quem utiliza o smartphone para…tudo. O Duster ADVENTURE vem equipado com o 
cartão mãos livres, que oferece a possibilidade de abertura e fecho das portas de forma 
automática, por aproximação ou afastamento do automóvel.  
 
Para zelar pela segurança e ampliar a visibilidade traseira, a integração, de série em todos os 
modelos da série limitada, da câmara de marcha-atrás (Multiview no caso do Duster), com 
sistema de ajuda ao estacionamento traseiro, tornam as manobras à retaguarda mais fáceis, 
tornando-se este equipamento num útil elemento de auxílio à condução.  
 
 

Motorizações a Gasolina, Bi-Fuel e Diesel 
 
A Série Limitada “ADVENTURE” marca presença nos modelos Sandero, Logan MCV, Lodgy,  
Dokker e Duster, com toda a gama de motorizações a gasolina e diesel e, em estreia absoluta, 
todos os modelos da série limitada dispõem também de uma versão bi-fuel (gasolina-GPL), 
uma excelente opção para quem privilegia os custos de utilização!   
 
• Sandero TCe 90, TCe 90 Bi-Fuel e Blue dCi 95 
• Logan MCV - TCe 90, TCe 90 Bi-Fuel e Blue dCi 95 
• Dokker - TCe 130 FAP, SCe 110 Bi-Fuel e Blue dCi 95 
• Lodgy TCe 130 FAP, SCe 110 Bi-Fuel e Blue dCi 115 
• Duster 4x2 TCe 130 FAP, SCe 115 Bi-Fuel e Blue dCi 115 
• Duster 4x4 Blue dCi 115 
 
Dando maior versatilidade e heterogeneidade à gama de modelos da Dacia, a Série Limitada 
“ADVENTURE” já se encontra disponível para encomendas na Rede de Concessionários, com 
preços que variam entre os 13.763 € (Sandero) e os 24.786 € (Duster 4x4), com os modelos 
Logan MCV, Dokker, Lodgy e Duster 4x2 a iniciarem os seus preços nos 14.643 €, 17.365 €, 
19.030 € e 19.530 €, respetivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto: 

Assessor de Imprensa: Hugo Barbosa +351 21 836 10 59 

Site Internet : www.dacia.pt  

Mais fotografias em:  
https://www.flickr.com/photos/renaultportugal/albums/ 
Siga-nos em: https://www.facebook.com/DaciaPortugal/  
Blog: http://renaultportugal.tumblr.com/ 
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