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JEDNODUCHO 
ROBUSTNÁ
Nič ju nezastaví. Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, je nová Dacia Duster 
autentickým SUV. Jeho ikonický štýl, asertívny dizajn a nové laky karosérie 
umocňujú jeho dobrodružný charakter. Nový Duster je teraz k dispozícii 
vo verzii Extreme, ktorá ponúka novú farbu zelenú Cèdre odkazujúcu na 
prírodu. Všetko, čo potrebujete, aby ste sa vydali za veľkými objavmi. 





Novú Dacia Duster spoznáte na prvý pohľad podľa dizajnových prvkov interiéru a exteriéru v medenej 
farbe na spätných zrkadlách, bokoch vozidla, modulárnych strešných lištách a zadných dverách. Vozidlo 
pôsobí robustne vďaka lesklým čiernym kolesám z ľahkých zliatin s logom v medenej farbe, lemom 
blatníkov a čiernej shark anténe. 

V interiéri nájdete prahy dverí a gumové rohože s topografickým motívom. Detaily v medenej farbe zdobia 
výduchy klimatizácie a okolie radiacej páky, prešívanie výplne dverí, stredovej lakťovej opierky a ručnej 
brzdy. A v neposlednom rade čalúnenie v kombinácii látka/materiál MicroCloud, ktorý je vďaka svojim 
vlastnostiam podobný zamatu, mäkký a príjemný. Zároveň je jednoduchý na údržbu a odolný. 

EXTREME, DUSTER 
AKO NIKDY PREDTÝM

DISKY KOLIES Z ĽAHKÝCH ZLIATIN ČIERNE LAKOVANÉ 
S LOGOM V MEDENEJ FARBE

SPÄTNÉ ZRKADLÁ V MEDENEJ FARBE LOGO DACIA V MEDENEJ FARBE NA ZADNÝCH DVERÁCH



Nemajte obavy, nový Duster vás v kľude odvezie kamkoľvek budete chcieť. Vďaka robustnému podvozku, 
veľkej svetlej výške a pohonu štyroch kolies uľahčuje pohyb v nerovnom teréne a po nerovnom povrchu. 
Asistent rozjazdu do kopca vám umožní vysporiadať sa aj s tými najstrmšími svahmi; asistent pre jazdu 
z prudkých svahov* bráni akémukoľvek šmyku riadením rýchlosti vášho SUV. Systém 4×4 Monitor so 

vstavaným kompasom a výškomerom zaistí, že budete mať vždy správne informácie v správny čas. 
Nastavte si pohon presne podľa vašich potrieb: 2WD, AUTO alebo 4WD LOCK

PREKONÁVAJTE 
PREKÁŽKY

KOMPAS A VÝŠKOMER VOLIČ 4×4

* Vo verziách 4×4.





MESTSKÝ 
DOBRODRUH
Pretože dobrodružstvo začína hneď na rohu vašej ulice, nová Dacia Duster 
je teraz v meste ako doma. Vďaka elektrickému posilňovaču riadenia, 
systému sledovania mŕtveho uhla a novej automatickej prevodovke EDC* 
nebolo riadenie nikdy tak jednoduché. A čo sa týka motorov, je v prípade 
modelu Duster naozaj z čoho vyberať: vznetový motor, benzínový motor 
alebo LPG s dvoma druhmi paliva. 

* K dispozícii s motorom TCe 150 a pohonom predných kolies





Vo vnútri je samozrejme dôležité pohodlie: čalúnenie a opierky hlavy získali nový vzhľad a posuvná stredová 
lakťová opierka ponúka ďalší úložný priestor (takmer 1,1 l). Na volante sú podsvietené tlačidlá ľahšie 
rozpoznateľné. Na palubnej doske je umiestená veľká 8-palcová dotyková obrazovka s dvomi USB vstupmi. 
Teraz sú k dispozícii dva multimediálne systémy, ktoré uspokoja všetky individuálne potreby: Media Display 
a jeho intuitívne a používateľsky prívetivé rozhranie ponúka pripojenie Bluetooth®, a zrkadlenie smartfónu. 

Media Nav je potom vybavený vstavanou navigáciou. Obidva systémy poskytujú najrôznejšie užitočné 
informácie a sú kompatibilné s Android Auto™ a Apple CarPlay™. Cestujúci vzadu majú k dispozícii dva USB 
vstupy na nabíjanie mobilných zariadení. Všetky vaše cesty budú teraz skutočne pohodlné.

SEDADLÁ S NÁPISOM DUSTERSTREDOVÁ KONZOLA S POSUVNOU LAKŤOVOU OPIERKOU A ÚLOŽNÝM PRIESTOROM ZRKADLENIE SMARTFÓNU

PLNE VYBAVENÝ PRIESTOR
PRE CESTUJÚCICH

Android Auto™ je obchodná značka spoločnosti Google Inc. Apple CarPlay™ je obchodná značka spoločnosti Apple Inc.







478-LITROVÝ OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU SKLOPNÉ ZADNÉ SEDADLÁ

Nebudete veriť, čo všetko si so sebou v novej Dacia Duster môžete vziať. Tak neváhajte! Batožina, balíky, 
nábytok… toto SUV je vždy pripravené na všetko. Extrémne modulárne usporiadanie umožňuje prispôsobiť 
priestor pre cestujúcich vašim potrebám alebo prianiam: objem batožinového priestoru a flexibilita 

využitia vnútorného priestoru (sklopné operadlá zadného sedadla delené v pomere 60/40) maximalizujú 
možnosti prepravy. Mnoho úložných priestorov vo dverách a operadlách predných sedadiel vás vyzýva na 
to, aby ste si vyprázdnili vrecká a užili si voľnosť pohybu na ceste.

BATOŽINOVÝ PRIESTOR
PLNÝ NÁPADOV



Skutoční dobrodruhovia by mali dbať tiež na bezpečnosť. Nový Duster nie je výnimkou a ponúka systémy, vďaka ktorým môžete jazdiť úplne pokojne, nech už sa vydáte kamkoľvek. 
Zosilnená konštrukcia karosérie, predné a bočné airbagy a systém uchytenia detských sedačiek Isofix zaisťujú ochranu všetkým cestujúcim.

JAZDITE ÚPLNE BEZPEČNE

KAMEROVÝ SYSTÉM MULTIVIEW

Kamerový systém Multiview vám poskytuje viac očí! Ponúka pohľad 
dopredu, dozadu a do strán, pomáha vám odhaliť diery, kamene 
alebo prekážky, ktoré nie sú vždy ľahko viditeľné, a uľahčuje vám tak 
riadenie.

ASISTENT PRE JAZDU Z PRUDKÝCH SVAHOV

Asistent pre jazdu z prudkých svahov v prípade verzie 4×4 udržuje 
nízku a konštantnú rýchlosť, aby sa predišlo šmyku.

AUTOMATICKÉ STIERAČE

Dažďový senzor v hornej časti čelného skla v prípade potreby 
automaticky aktivuje stierače.



Asistent

rozjazdu do kopca

Systém

sledovania mŕtveho uhla

Automatické

 stierače

ABS + ESC

Tempomat

s obmedzovačom rýchlosti

Kamerový systém

Multiview

Asistent pre jazdu

z prudkých svahov

Zadná

parkovacia kamera

Zadné

parkovacie senzory



DACIA DUSTER

VÝBAVA

EXPRESSION 

HLAVNÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ 
VÝBAVY EXPRESSION 
 - Kľučky dverí vo farbe karosérie 
 - Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe matného chrómu 
 - Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 
 - Zadné parkovacie senzory 
 - Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 
 - Manuálna klimatizácia 
 - Elektrické ovládanie predných okien, impulzné na strane vodiča 
 - Elektrické ovládanie zadných okien 
 - Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 
 - Čalúnenie sedadiel Expression 
 - Media Display: rádio DAB + zrkadlenie smartfónu prostredníctvom 
USB káblu (kompatibilné s Apple CarPlay a Android Auto) 
+ Bluetooth + 6 reproduktorov (4 reproduktory + 2 výškové 
reproduktory) + 8" dotyková obrazovka

VOLITEĽNÁ VÝBAVA 
 - Metalický lak 
 - Dojazdová rezerva (len pre verzie Blue dCi 4×2) 
 - Rezervné koleso (mimo Blue dCi 4×2 a LPG) 
 - Vyhrievané predné sedadlá 



JOURNEY 

HLAVNÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ 
VÝBAVY JOURNEY = EXPRESSION + 
 - Predný a zadný nárazník s prvkami vo farbe sivá Megalithe 
 - Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe matného chrómu 
 - Pozdĺžne strešné lišty vo farbe matného chrómu 
 - Disky kolies z ľahkých zliatin 17", design Tergan 
 - Systém sledovania mŕtveho uhla 
 - Zadná parkovacia kamera 
 - Zatmavené zadné okná 
 - Automatická klimatizácia 
 - Stredová konzola s posuvnou lakťovou opierkou a úložným 
priestorom 

 - Sedadlo vodiča s nastaviteľnou bedrovou opierkou a posuvnou 
stredovou lakťovou opierkou s úložným priestorom 

 - Čalúnenie sedadiel Journey 
 - Media NAV vstavaná navigácia + rádio DAB + zrkadlenie smartfónu 
(kompatibilné s Apple CarPlay a Android Auto) + pripojenie 
Bluetooth + 6 reproduktorov (4 reproduktory + 2 výškové 
reproduktory) + 8" dotyková obrazovka 

 - Modulárne strešné lišty 

VOLITEĽNÁ VÝBAVA 
 - Metalický lak 
 - Dojazdová rezerva (len pre verzie Blue dCi 4×2) 
 - Rezervné koleso (mimo Blue dCi 4×2 a LPG) 
 - Kamerový systém Multiview (predné, zadné, 2 bočné kamery 
s možnosťou prepínania) 

 - Hands-free karta Dacia pre bezkľúčové odomykanie a štartovanie 
+ 2 USB vstupy pred zadných cestujúcich 

 - Vyhrievané predné sedadlá 
 - Rozšírené mapové pokrytie (stredná a východná Európa) 

DACIA DUSTER

VÝBAVA



EXTREME 

HLAVNÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ 
VÝBAVY EXTREME = JOURNEY + 
 - 17" disky kolies z ľahkých zliatin design Tergan, čierne lakovanie 
 - Kamerový systém Multiview 
 - Hands-free karta Dacia pre bezkľúčové odomykanie a štartovanie 
+ 2 USB vstupy pred zadných cestujúcich 

 - Špeciálne čalúnenie Extreme v kombinácii látka/Microcloud 
s prešívaním v medenej farbe 

 - Doplnky interiéru a exteriéru v medenej farbe 
 - Gumové koberce vpredu 
 - Shark anténa 

VOLITEĽNÁ VÝBAVA 
 - Vyhrievané predné sedadlá 
 - Metalický alebo nemetalický lak mimo oranžovú Arizona 

DACIA DUSTER

VÝBAVA



DACIA DUSTER

FARBY KAROSÉRIE

 

ZELENÁ CEDRE(2)**

ORANŽOVÁ ARIZONA(2)* BIELA GLACIER(1)

ČIERNA NACRE(2)

ZELENÁ DUSTY(1)

SIVÁ COMETE(2) SIVÁ URBAN(1)

(1) Nemetalický lak.
(2) Metalický lak
* nedostupné vo verzii EXTREME
** dostupné len vo verzii EXTREME
Ilustračné foto.



1. BOČNÉ NÁŠĽAPY

Nenahraditeľné príslušenstvo, ktoré vylepší 
celkový dizajn vozidla. Umožňuje pohodlne 
dosiahnuť na náklad na streche.

2. ŠTÝLOVÝ POLEP KAROSÉRIE

So súpravou 3 polepov, ktoré perfektne pasujú na 
dvere batožinového priestoru, zadnú časť vozidla 
a kryty spätných zrkadiel, môže vaše vozidlo 
štýlovo vyniknúť.

3. ANTÉNA SHARK

Dodajte vozidlu elegantný vzhľad prostredníctvom 
tejto antény v podobe žraločej plutvy, ktorá 
plynule prechádza do línií vášho vozidla.

4. CHRÓMOVANÉ PREDNÉ 

A ZADNÉ RÁMY SUV

Vylepšite pôsobivý a robustný vzhľad svojho 
nového modelu Duster. Presadíte tak osobnosť 
vozidla a pomôžete mu vystúpiť z davu!

5. MAGNETICKÝ DRŽIAK TELEFÓNU 

S INDUKČNÝM NABÍJANÍM

Umožňuje absolútne pohodlné a jednoduché 
použitie! Ideálny na indukčné nabíjanie smartfónov 
vo vašom vozidle.

6. VNÚTORNÉ OSVETLENÉ KRYTY 

PREDNÝCH PRAHOV DVERÍ 

A TEXTILNÉ KOBERCE PREMIUM

Prahy modelu Duster s časovaným bielym 
osvetlením zaistia elegantný a moderný vzhľad, 
keď otvoríte dvere. Užite si prvotriednu kvalitu 
4 koberčekov, ktoré poskytujú plnú ochranu 
podlahy v priestore pre cestujúcich.

2.

3.

6.5.

1.

4.

DACIA DUSTER

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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7. OCHRANA HRANY BATOŽINOVÉHO 

PRIESTORU A VAŇA BATOŽINOVÉHO 

PRIESTORU

Vaňa batožinového priestoru je ideálna na prepravu 
znečistených predmetov a poskytuje účinnú ochranu 
koberca. Praktická a na mieru vyrobená ochrana 
batožinového priestoru z nehrdzavejúcej ocele 
vylepšuje nárazník a je štýlovým doplnkom.

8. GUMOVÉ KOBERCE

Gumové koberce so zvýšenými okrajmi a teraz 
vrátane piateho koberca na ochranu zadného 
stredového tunela chránia povrchy priťahujúce 
nečistoty vo vnútri vášho vozidla.

9. OCHRANNÉ BOČNÉ LIŠTY DVERÍ, 

OCHRANA PODBEHOV KOLIES 

A OCHRANA HRÁN DVERÍ A SPÄTNÝCH 

ZRKADIEL

Zdôraznite robustný dizajn svojho úplne nového 
modelu Duster a zároveň ochráňte spodné časti 
dverí a podbehy kolies. Vďaka flexibilnej ochrane 
hrán dverí a spätných zrkadiel môžete zabudnúť na 
odlupovanie laku a drobné každodenné preliačiny.

10. STREŠNÝ PEVNÝ 400 L BOX 

ČIERNY

Zvýšte prepravnú kapacitu svojho vozidla Duster. 
Praktický, odolný a uzamykateľný box v sebe spája 
všetky prednosti, ktoré potrebujete k spokojnosti.

11. PREDNÁ LAKŤOVÁ OPIERKA

Doprajte si viac pohodlia a získajte ďalší úložný 
priestor v lakťovej opierke pripevnenej k sedadlu 
vodiča. Súčasťou je tiež držiak na poháre, ktorý 
vám pomôže organizovať priestor pre fľaše, kľúče 
či mince.

12. NOSIČ BICYKLOV COACH NA ŤAŽNÉ 

ZARIADENIE

Rýchlo, jednoducho a bezpečne vezmite svoje bicykle 
kamkoľvek na ťažnom zariadení.



DACIA DUSTER

TECHNICKÉ ÚDAJE
TCe 90 TCe 100 ECO-G TCe 130 TCe 150 EDC

MOTOR 

Emisná norma Euro 6DFull Euro 6DFull Euro 6DFull Euro 6DFull
Zdvihový objem 999 999 1 332 1 332
Palivo benzín benzín/LPG benzín benzín

Maximálny výkon (kW/k) 67/91 67/91 pre benzín
74/100 pre LPG 96/130 110/150

 – pri otáčkach (ot./min)  4 400–4 900  4 400–4 900 pre benzín
4 600–5 000 pre LPG 4 500–6 000 5 250–6 000

Maximálny krútiaci moment (Nm) 160 160 pre benzín
170 pre LPG 240 250

 – pri otáčkach (ot./min) 2 200–3 750 2 200–3 750 pre benzín
2 000–3 500 pre LPG 1 600–3 500 1 700–3 250

Typ vstrekovania nepriame nepriame priame priame
Počet ventilov 12 12 16 16
Filter pevných častíc • • • •

PREVODOVKA 

Typ manuálna manuálna manuálna automatická dvojspojková
Počet prevodových stupňov 6 6 6 6

RIADENIE

Priemer otáčania stopový 10,72 10,72 10,72 10,72

BRZDY

Vpredu: kotúčové (Ø v mm) 280 280 280 280
Vzadu: bubnové (Ø) 9" 9" 9" 9"

PNEUMATIKY* 

Pneumatiky 215/65 R16
215/60 R17

215/65 R16
215/60 R17

215/65 R16
215/60 R17

215/65 R16
215/60 R17

VÝKONY 

Maximálna rýchlosť (km/h) 166 166 pre benzín/168 pre LPG 180 180
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 13,1 15,1 pre benzín/13,8 pre LPG 10,6 9,7
Zrýchlenie 1 000 m s pevným štartom (s) 35,4 37,9 pre benzín/36,2 pre LPG 31,6 31,4

SPOTREBA (L/100 KM) A EMISIE CO
2

1) 

Kombinovaná (l/100 km) 6,1–6,2 6,4/6,9–7,02) 6,2 6,2
Emisie CO2 (g/km) 137–140 143–145/125–1272) 141 140–141

HMOTNOSTI (kg) 

Užitočné zaťaženie** min/max 385/470 385/429 385/450 450/515
Prevádzková hmotnosť** min/max 1 264 1 331/1 364 1 317 1 338
Max. povolená celková hmotnosť 1 734 1 760–1 767 1 767 1 778
Max. povolená hmotnosť jazdnej súpravy 2 934 2 960–2 967 2 967 2 978
Max. povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu 630 665–680 655 665
Max. povolená hmotnosť brzdeného prívesu 1 200 1 100 1 200 1 200

ROZMERY

Výška nezaťaženého vozidla (vr. strešných líšt) 1 693 1 693 1 693 1 693
Predný nájazdový uhol (°) 29 29 29 29
Prejazdový uhol (°) 22 22 22 22
Zadný nájazdový uhol (°) 29 29 29 29
Objem batožinového priestoru (VDA, dm3) 445 445 445 445
Objem batožinového priestoru (l) 478 478 478 478
Maximálny objem batožinového (dm3) priestoru 1 478 1 478 1 478 1 478
Objem palivovej nádrže (l) 50 50/48,82) 50 50



Blue dCi 115 4×2 TCe 150 4×4 Blue dCi 115 4×4

MOTOR 

Emisná norma Euro 6DFull Euro 6DFull Euro 6DFull
Zdvihový objem 1 461 1 332 1 461
Palivo diesel benzín diesel
Maximálny výkon (kW/k) 85/115 110/150 84/115
 – pri otáčkach (ot./min) 3 750 5 250–6 000 3 750
Maximálny krútiaci moment (Nm) 260 250 260
 – pri otáčkach (ot./min) 1 750–2 750 1 700–3 250 1 750–2 750
Typ vstrekovania priame common-rail multi-injection priame priame common-rail multi-injection
Počet ventilov 8 16 8
Filter pevných častíc • • •

PREVODOVKA 

Typ manuálna manuálna manuálna
Počet prevodových stupňov 6 6 6

RIADENIE

Priemer otáčania stopový 10,72 10,72 10,72

BRZDY 

Vpredu: kotúčové (Ø v mm) 280 280 280
Vzadu: bubnové (Ø) 9" 9" 9"

PNEUMATIKY* 

Pneumatiky 215/65 R16
215/60 R17

215/65 R16
215/60 R17

215/65 R16
215/60 R17

VÝKONY 

Maximálna rýchlosť (km/h) 180 180 175
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 10,2 10,4 10,2
Zrýchlenie 1 000 m s pevným štartom (s) 32,2 31,8 33,2

SPOTREBA (L/100 KM) A EMISIE CO
2

1) 

Kombinovaná (l/100 km) 4,8 6,8 5,3
Emisie CO2 (g/km) 126–127 153–154 139–140

HMOTNOSTI (kg) 

Užitočné zaťaženie** min/max 460/523 460/525 460/532
Prevádzková hmotnosť** min/max 1 383/1 425 1 399 1 488/1 514
Max. povolená celková hmotnosť 1 798–1 855 1 849 1 945–1 952
Max. povolená hmotnosť jazdnej súpravy 2 998–3 055 3 349 3 445–3 452
Max. povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu 690–710 695 740–750
Max. povolená hmotnosť brzdeného prívesu 1 200 1 500 1 500

ROZMERY

Výška nezaťaženého vozidla (vr. strešných líšt) 1 693 1 682 1 682
Predný nájazdový uhol (°) 29 29 29
Prejazdový uhol (°) 22 18 18
Zadný nájazdový uhol (°) 29 29 29
Objem batožinového priestoru (VDA, dm3) 471 411 411
Objem batožinového priestoru (l) 491 467 467
Maximálny objem batožinového (dm3) priestoru 1 478 1 444 1 444
Objem palivovej nádrže (l) 50 50 50
Objem palivovej nádrže AdBlue (l) 15,1 - 15,1
1)  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. Nejedná sa o finálne homologované údaje.
* Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej motorizácii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií získate u vášho predajcu.
**  Údaje sa môžu líšiť v závislosti od výbavy. V údajoch je započítaná hmotnosť vodiča (75 kg).
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ROZMERY

BOČNÝ POHĽAD ČELNÝ POHĽAD 

ZADNÝ POHĽAD 

842*/841** 2 673*/2 676**

217*/214**

14°
900

1 403

1 416 977

14°
892

826*/824** 1 563

1 804

2 052

1 570*/1 580**

2 0
20

*/
2 0

02
**

1 6
93

*/
1 6

82
**

4 341

Rozmery v mm. * Verzia 4×2. ** Verzia 4×4.

BATOŽINOVÝ PRIESTOR (L)

Min. objem batožinového priestoru pod krytom batožinového priestoru s rezervným kolesom (4×2/4×4) 478/414

Max. objem batožinového priestoru so sklopeným operadlom zadného sedadla a rezervným kolesom (4×2/4×4) 1 623/1 559



 V spoločnosti Dacia vyrábame praktické a spoľahlivé vozidlá, ktoré ponúkajú najlepší pomer ceny 
a kvality. Modely s asertívnym štýlom, ale bez zbytočných ozdôb, vybavené najspoľahlivejšími 
a osvedčenými technológiami… všetko za bezkonkurenčnú cenu. Za pätnásť rokov sme zmenili pravidlá 
hry a narušili automobilový trh. Neuveriteľné? Ani nie. Naše tajomstvo? Dokonalá zmes jednoduchosti, 
transparentnosti a dostupnosti. Od výberu modelu až po cenu a údržbu je v prípade značky Dacia všetko 

jasné a zrejmé.Riadiť vozidlo Dacia znamená mať istotu, že ste urobili správnu voľbu. Znamená to, že ste 
zvolili kvalitu, spoľahlivosť, dizajn, pohodlie a najmä primeranú cenu. Znamená to, že si môžete kúpiť nové 
vozidlo, ktoré zodpovedá vašim potrebám. Navyše zakúpenie vozidla Dacia znamená, že už nemusíte dať 
všetky svoje peniaze za nové vozidlo – stále môžete ísť na dovolenku, dať svojim deťom darček, ktorý si 
tak veľmi želajú, alebo jednoducho ušetriť. 

JAZDITE, CESTUJTE, BAVTE SA,

TO JE NOVÝ DUCH DACIA!



AUTENTICKÉ 
SUV





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. 
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