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JANTE ALIAJ 17” BLOCURI OPTICE ÎN FORMĂ DE „Y”GRILĂ FRONTALĂ REDESENATĂ

Design iconic, look și mai modern. Noul Duster își reafirmă statutul de SUV veritabil.
Grila frontală redesenată întărește caracterul său aventuros, adăugând un plus de personalitate. 
Blocurile optice integrează lumini de zi în formă de „Y”, cu tehnologie LED* atât pentru față, cât și 
pentru spate, pentru mai multă eficiență și siguranță la drum. 

Eleronul restilizat ajută la reducerea emisiilor de CO2, conferindu-i mașinii un caracter și mai dinamic. 
Jantele din aliaj te îndeamnă să pornești imediat în aventură. Ca să nu mai vorbim despre noua culoare 
de lansare, Lichen Kaki, un adevărat stimulent pentru a porni la drum!
*Excepție faruri fază lungă.

MAI DUSTER 
CA NICIODATĂ



CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ REPLICARE SMARTPHONE CU ECRAN TACTIL 8”

Așteptată cu nerăbdare, cutia automată a revenit și este disponibilă de acum pe noul Duster cu tracțiune 
4x2, pentru un condus mai ușor și mai plăcut. În plus, sistemul multimedia cu ecran tactil de 8” devine mai 
ușor de utilizat, iar informațiile sunt mai simplu de citit.
Confort îmbunătățit în general și cu precădere la condus: o nouă tapițerie, tetierele din față sunt mai 
confortabile, cotiera centrală culisează și oferă spațiu suplimentar de depozitare (aproape 1,1 litri).

Totodată, portul USB permite reîncărcarea de tablete și smartphone-uri pentru călătorii lungi fără griji. 
Alături de caracteristicile care au făcut ca Dacia Duster să aibă un mare succes (cardul mâini libere, 
tracțiunea 4x4, camera MultiView), noile dotări te fac să te simți în largul tău la bord! 

MOD 4X4

CONFORT 
OFF-ROAD
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JANTE  

CULORI  

ARCTIC 
WHITE(1)

IRON 
BLUE(2)

LICHEN 
KAKI(1)

URBAN 
GREY(1)

PEARL 
BLACK(2)

ARIZONA 
ORANGE(2)

COMET 
GREY(2)

(1) Vopsea mată  - (2) Vopsea metalizată

CULORI & JANTE

16” OȚEL, SILVER GREY 16” ALIAJ,
DESIGN ORAGA

17” ALIAJ,
DESIGN TERGAN
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DUSTER ECHIPAMENTE ȘI OPȚIUNI

Essential Expression Journey Journey+
PREZENTARE EXTERIOARĂ     
Mânere exterioare deschidere uși Negru Culoarea caroseriei Culoarea caroseriei Culoarea caroseriei
Carcase oglinzi retrovizoare Negru Gri Gri Megalith Gri Megalith
Bare de pavilion longitudinale Negru Negru Gri Megalith Gri Megalith
Jante oțel stilizate 16” silver grey •• - - -
Jante aliaj 16” design Oraga - •• - -
Jante aliaj 17” design Tergan - - •• ••

PREZENTARE INTERIOARĂ     
Banchetă spate rabatabilă fracționabilă 1/3 - 2/3 •• •• •• ••
Tapițerie interioară specifică Essential •• - - -
Tapițerie interioară specifică Expression - •• - -
Tapițerie interioară specifică Journey - - •• ••

SISTEME DE ASISTENȚĂ     
Sistem de asistență la coborârea pantei HDC (versiuni 4x4) - •• •• ••
Limitator de viteză •• - - -
Cruise control - •• •• ••
Asistență la parcarea cu spatele (senzori acustici) - •• •• ••
Cameră video marșarier pentru asistența la parcare - o •• ••
MultiView Camera - - o ••

VIZIBILITATE     
Proiectoare de ceață - •• •• ••
Oglinzi retrovizoare reglabile manual •• - - -
Oglinzi retrovizoare reglabile electric dejivrante - •• •• ••
Oglinzi retrovizoare rabatabile electric - - •• ••

CONFORT     
Aer condiționat manual o •• - -
Aer condiționat automat - - •• ••
Consolă centrală cu cotieră și spațiu de depozitare - o •• ••
Scaune față încălzite - o o ••

AUDIO     
Dacia Plug & Music: radio DAB, USB, Bluetooth®, comenzi pe volan și satelit •• - - -
Media Display: radio DAB, replicare smartphone cu cablu USB, Bluetooth®, ecran tactil 8” - •• - -
Media Nav: navigație, radio DAB, replicare smartphone cu cablu, Bluetooth®, ecran tactil 8”; pachet hărți* - o •• ••

PACHETE OPȚIUNI     
Pachet City Plus: cameră video pentru asistență la parcarea cu spatele, Media Nav, pachet hărți* (incompatibil cu Pachet Techno) - o •• ••
Pachet Confort 1: consolă centrală cu cotieră și spațiu de depozitare; 2 porturi USB locuri spate; scaun șofer cu reglaj înălțime și lombar - o - -
Pachet Confort 2: card acces "mâini libere", 2 porturi USB locuri spate - - o ••

•• : disponibil în standard; o : disponibil ca opțiune; -: nu este disponibil. 
*Cuprinde țările: Austria, Bosnia și Herțegovina, Belgia, Bulgaria, Elveția, Republica Cehă, Germania, Estonia, Finlanda, Guyana Franceză, Guadalupe, Grecia, Croația, Ungaria, Islanda, Italia, Liechenstein, Lituania, Luxemburg, Letonia, Muntenegru, Martinica, Olanda, Norvegia, Danemarca, Polonia, Reunion, România, Serbia, Suedia, Slovenia, 
Slovacia, San Marino, Turcia, Vatican, Ucraina, Kosovo.   



Au fost luate toate măsurile de precauţie pentru a se asigura că prezenta publicaţie este exactă și actualizată la data tipăririi. Acest document a fost realizat pornind de la modele de preproducție și 
de prototipuri. În cadrul politicii de îmbunătăţire permanentă a produselor sale, Dacia își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conţinutul legat de specificaţiile, vehiculele și accesoriile descrise și 
reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modificări sunt aduse la cunoștinţă agenţilor Dacia în cel mai scurt timp. În funcţie de ţara de comercializare, versiunile pot fi diferite, anumite echipamente 
pot să nu fie disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultaţi agentul Dacia pentru a primi cele mai recente informaţii. Avand în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea 
acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot fi ușor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele folosite la interior. Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea 
parţială sau integrală, sub orice formă sau prin orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Dacia.
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