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ČIERNE DISKY KOLIES Z ĽAHKÝCH ZLIATINORANŽOVÉ DETAILY NA ČELNEJ MASKE ORANŽOVÝ NÁPIS DUSTER

Duster sa nikdy ničoho nebál. V minulosti už dokázal, že vie prekonať všetky typy ciest. Teraz prichádza 
v limitovanej sérii Duster Extreme, ktoré dokonale vystihuje ducha modelu Duster a svojim dobrodružným 
štýlom vás donúti vydať sa vpred. Limitovanú edíciu Extreme spoznáte vďaka oranžovým detailom 

na čelnej maske, spätných zrkadlách, oranžovému nápisu DUSTER na zadnej strane vozidla a pozdĺžnych 
strešných lištách. Štýl verzie Extreme naviac dopĺňa nový dizajn 17" diskov kolies z ľahkých zliatin 
s čiernym lakovaním. Dacia Duster je teraz nielen úsporná, ale aj štýlová.

UNIKÁTNY 
NOVÝ VZHĽAD



ŠPECIÁLNE ČALÚNENIE EXTREME V KOMBINÁCII LÁTKY 
A UMELEJ KOŽE S ORANŽOVÝM PREŠÍVANÍM

ORANŽOVÉ PREŠÍVANIE A DETAILY

Nová Dacia Duster Extreme prichádza s bohatou výbavou, ako napríklad špeciálne čalúnenie v kombinácii 
látka/umelá koža s oranžovým prešívaním. K dispozícii je tiež automatická klimatizácia, stredová lakťová 
opierka s 1,1 l úložného priestoru, dizajn Extreme zvýrazňujú oranžové prvky interiéru. Multimediálny 
systém Media Nav ponúka vstavanú navigáciu, 8" dotykový displej alebo bezdrôtové zrkadlenie vášho 

smartfónu. Aby ste si mohli vybrať vozidlo presne pre vás, k dispozícii je benzínový, dieselový aj LPG 
pohon. Dacia Duster Extreme sa hodí do mesta aj mimo neho. Pre ešte väčšie pohodlie a bezstarostnú 
jazdu je dostupná 6-stupňová automatická prevodovka. A pokiaľ máte naozaj radi dobrodružstvo, je tu pre 
vás aj pohon 4×4.

PRIPRAVENÍ NA DOBRODRUŽSTVO?





DACIA DUSTER EXTREME 

FARBY KAROSÉRIE A MOTORIZÁCIE

(1) Nemetalický lak. (2) Metalický lak.

MOTORIZÁCIE

FARBY

BIELA 

GLACIER(1)

MODRÁ 

IRON(2)

ČIERNA 

NACRE(2)

SIVÁ 

URBAN(1)

ORANŽOVÁ 

ARIZONA(2)

SIVÁ 

COMETE(2)

TCe 90 TCe 100 

LPG

TCe 130 TCe 150 

EDC

TCe 150 

4×4

Blue dCi 115 

4×2 / 4×4

MOTOR 
Palivo Benzín Benzín / LPG Benzín Benzín Benzín Diesel
Zdvihový objem 999 999 1 332 1 332 1 332 1 461

Maximálny výkon (kW/k) 
pri otáčkach (ot./min)

67 (91) 
pri 4 400–4 900

67 (91) pre benzín 
pri 4 400–4 900 
74 (100) pre LPG 
pri 4 600–5 000

96 (130) 
pri 4 500–6 000

110 (150) 
pri 5 250–6 000

110 (150) 
pri 5 250–6 000

84 (115) 
pri 3 750

Maximálny krútiaci moment (Nm)
pri otáčkach (ot./min)

160 
pri 2 200–3 750

160 pre benzín 
pri 2 200–3 750

170 pre LPG 
pri 2 000–3 500

240 
pri 1 600–3 500

250 
pri 1 700–3 250

250 
pri 1 700–3 250

260 
pri 1 750–2 750

SPOTREBA (l/100 km) A EMISIE CO2 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 6,1–6,2 6,4 pre benzín
6,9–7,0 pre LPG 6,2 6,2 6,8 4,8 / 5,3

Emisie CO2 (g/km) 137–140 143–145 pre benzín
125–127 pre LPG 141 140–141 153–154 126–127 / 139–140

Uvedená spotreba paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologizáciu vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa 
môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení vozidla, poveternostných podmienkach a profile trasy. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli zistené podľa testovacej metodiky WLTP.



 

VÝBAVA

HLAVNÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY

 - Automatická klimatizácia
 - Media NAV: vstavaná navigácia + rádio DAB + zrkadlenie smartfónu 
prostredníctvom Wifi (komaptibilné s Apple CarPlay a Android 
Auto) + Bluetooth pripojenie + 6 reproduktorov + 8“ dotyková 
obrazovka

 - Kamerový systém Multiview
 - Hands-free karta pre bezkľúčový prístup a štartovanie + 2× USB 
vstup pre zadných cestujúcich 

 - Systém sledovania mŕtveho uhla
 - Špeciálne čalúnenie Extreme v kombinácii látka/umelá koža 
s oranžovým prešívaním 

 - Oranžové detaily v interiéri: výplne dverí, palubná doska a stredový 
tunel 

 - Oranžové detaily exteriéru: čelná maska, vonkajšie spätné zrkadlá 
(čierne, lakované), nápisy DUSTER v zadnej časti vozidla a na 
pozdĺžnych strešných lištách

 - 17" disky kolies z ľahkých zliatin design Tergan, čierne lakovanie
 - Zatmavené zadné okná

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

 - Predné vyhrievané sedadlá
 - Rozšírené mapové podklady pre strednú a východnú Európu
 - Rezervné koleso 



Zaisteniu presnosti a aktuálnosti tejto publikácie v čase tlače bola venovaná maximálna pozornosť. Tento dokument bol vytvorený na základe predprodukčných modelov a prototypov. V súlade so svojimi 

zásadami neustáleho zlepšovania produktov si spoločnosť Dacia vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť popísané a uvedené špecifikácie vozidla a príslušenstva. Všetky také úpravy sú predajcom Dacia 

oznamované v najkratšom možnom čase. V závislosti od krajiny predaja sa môžu verzie líšiť a určité vybavenie nemusí byť dostupné (štandardne, na prianie alebo ako príslušenstvo). Najnovšie informácie 

vám poskytne zástupca značky Dacia. Z technických dôvodov sa farby vytlačené v tomto dokumente môžu mierne líšiť od farieb skutočného laku alebo obloženia interiéru. Všetky práva vyhradené. 

Rozmnožovanie v akomkoľvek formáte a akýmkoľvek spôsobom celej alebo len časti tejto publikácie je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Dacia. SK 01/22
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