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Dacia Duster

Armastab
igat maastikku
Dacia Duster tunneb end koduselt kõikjal, kuhu tee ta viib. Kaasaegne,
vastupidav ja oma Atacama oranžis värvis silmipimestav Dacia Duster teab,
kuidas muljet avaldada. Selle domineeriv esivõre, margiomane tulede joon ning
atraktiivne disain püüavad kahtlemata pilke. Ülevalt katusereelingutest kuni
alla, 16- või 17-tolliste* velgedeni välja, on iga element silmnähtavalt seikluste
jaoks loodud. Küljekaitsed ning eesmine ja tagumine põhjakaitse näitavad
selgelt, et see auto saab hakkama igal teel!
*Sõltuvalt versioonist.
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MULTIVIEW KAAMERA
4 KAAMERAT LIHTSUSTAVAD SÕITMIST
TEEL JA MAASTIKUL

Reisi hästi varustatult
Kas sõidad hästi tähistatud teedel või kaardistad tundmatuid piirkondi –
Dacia Duster on oma ülesannete tasemel. Mäeltstardiassistent toetab sind
ka kõige järsemate tõusude vallutamisel ning mägipidur aitab laskumisel
kiirust kontrolli all hoida. Multiview kaamera avardab su vaatevälja, aitab
avastada augud, kivid ja pisemad takistused ning kindlustab su reisi muretu
kulgemise.

MÄELTSTARDIASSISTENT

MÄGIPIDUR

MULTIVIEW KAAMERA
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4X4 MONITOR

JÄLGI SÕIDUKI KALLET MAASTIKUSÕIDUL

Pole olemas teid, millel
Duster sõita ei suudaks
Roni, ületa, lasku… Dacia Duster viib su kõikjale.
Kõrge kliirens, vastupidav veermik ning 4x4 sõidurežiim võimaldavad sul nautida
suurepärast maastikuvõimekust. Veenvalt ja kütkestavalt kutsub see sind uusi horisonte
avastama. Jäta siledad teed seljataha ja sõida muretult uutele seiklustele vastu.
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Ootusi ületav mugavus
Linnas ei kohuta uut Dacia Dusterit miski – elektriline kiirustundlik roolivõimendi
muudab sõitmise kergeks, pimenurga jälgimissüsteem suurendab ohutust ning
Multiview kaamera lihtsustab parkimismanöövreid. Päevatuled ja kliimaseade toimivad
automaatselt ning Media Nav Evolution multimeediasüsteem on alati sinu käsutuses.
Salongile lisavad mugavust reguleeritavad istmed, hoolikalt viimistletud polsterdus ning
võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem – kõik on hästi läbi mõeldud!
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Mahukas pakiruum ning
hulgaliselt nutikaid lahendusi

Dacia Duster kohaneb kõigi sinu mõeldavate seiklustega. Selle salongi paigutus
on hästi paindlikult ümber seadistatav, et vastata su transpordivajadustele nii

nädalavahetuse väljasõidul kui ostureisil. 1/3 - 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaiste,
suur pakiruumi maht ning suur hulk panipaiku ustes, esiistmete seljatugedel, esiistme
all ja armatuurlaual muudavad ka kõige ootamatud ekspeditsioonid võimalikuks.
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Kerevärvid

LUITEBEEŽ

MEREVÄESININE

Veljed

MUST PÄRL

16“ TERASVELJED

ATACAMA ORANŽ

LIUSTIKUVALGE

KOMEEDIHALL

16“ CYCLADE VALUVELJED

KOSMOSESININE

NAARITSAPRUUN

16“ FIDJI TERASVELJED

HIGHLAND HALL

17“ MALDIVES VALUVELJED
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Access

Essential

STANDARDVARUSTUS

STANDARDVARUSTUS

ACCESS

--Juhi ja kaassõitja esiturvapadjad (kaassõitja
turvapadja saab välja lülitada)
--Juhi ja kaassõitja külgturvapadjad
--Eesmised turvakardinad
--ABS-pidurid + hädapidurdusassistent
--Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC +
mäeltstardiassistent
--Kolmepunkti turvavööd taga
--Pürotehnilised turvavööd esi- ja tagaistmetel
--Kinnitamata turvavöö meeldetuletus
esiistmetel
--3 reguleeritava kõrgusega peatuge taga
--ISOFIX lasteistmete kinnitussüsteem
välimistel tagumistel istekohtadel
--Elektriline roolivõimendi
--Kiirusepiiraja
--Rehvirõhu jälgimissüsteem
--Pardakompuuter
--Käiguvahetuse indikaator
--ECO režiim
--Kaugjuhtimisega kesklukustus
--LED päevasõidutuled
--Raadiovalmidus
--Elektrilised aknatõstukid esiustel

ESSENTIAL = ACCESS +
--Käsitsi reguleeritavad küljepeeglid
--Ühes tükis kokkuklapitav tagaiste
--Standard rool (ilma nahkkatteta)
--Musta värvi küljepeeglite korpused
--Musta värvi välimised uksekäepidemed
--Rehviparanduskomplekt
--16“ terasveljed

--Mägipidur (ainult 4x4 versioonil)
--MP3 raadio, AUX + USB, Bluetooth,
kaugjuhtimispult rooli all, ilma CD-ta, DAB
--Reguleeritava kõrgusega juhiiste
--Reguleeritava kõrguse ja sügavusega rool
--1/3 – 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaiste
--Musta värvi katusereelingud
--16” Fidji terasveljed

Valik lisavarustust
--Udutuled
--Mehaaniline kliimaseade
--Esiistmete soojendus
--Tagumine parkimisabisüsteem
--Plus pakett (Media Nav Evolution,
Ida-Euroopa kaardid, nahkkattega rool
ja käigukangi nupp, kiirusepiirajaga
püsikiirusehoidik)
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Comfort

Prestige

STANDARDVARUSTUS

STANDARDVARUSTUS

COMFORT = ESSENTIAL +

--Mehaaniline kliimaseade
--Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
--Udutuled
--Esiuste elektrilised aknatõstukid,
impulsslülitiga juhiuksel
--Tagauste elektrilised aknatõstukid
--Käsitsi kokkuklapitavad, elektriliselt
reguleeritavad soojendusega küljepeeglid
--Nahkattega rool ja käigukanginupp
--Kere värvi välimised uksekäepidemed

PRESTIGE = COMFORT +
Valik lisavarustust
--Automaatne kliimaseade
--Reguleeritava nimmetoe ja käetoega juhiiste
--Esiistmete soojendus
--Tagumine parkimisabisüsteem
--Multimeedia pakett (Media Nav Evolution,
navigatsioonikaartide baasversioon,
tagurduskaamera)
--Look pakett (mattkroomi viimistlusega välised
detailid – eesmine ja tagumine põhjakaitse,
katusereelingud ja küljepeeglite korpused,
toonitud tagumised klaasid, 16“ Cyclade
valuveljed)
--Ökonahast elementidega nahkpolster

--Pimenurga jälgimissüsteem
--Tagumine parkimisabisüsteem
--Tagurduskaamera
--Reguleeritava nimmetoe ja käetoega juhiiste
--Media Nav Evolution multimeediasüsteem:
navigatsioonisüsteem, MP3 raadio, AUX +
USB, Bluetooth, kaugjuhtimispult rooli all,
ilma CD-ta, DAB
--4x4 Monitor nelikveolisele versioonile
--Tumeda metalli värvi katusereelingud
--Musta värvi tekstiilpolster valgete õmbluste ja
Duster logoga
--Kroomviimitlusega küljepeeglid
--Toonitud tagumised klaasid
--17“ Maldives valuveljed

Valik lisavarustust
-- Ida-Euroopa kaartide laiendatud versioon
--Automaatne kliimaseade
--Võtmeta sisenemine
--Esiistmete soojendus
--Multiview kaamera
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Lisavarustus

DISAIN JA KAITSE
1. KAITSERAUAD: Kaitse oma auto põrkeraudu ja
lisa välimusele jõulisust.
2. ASTMELAUAD: Keera stiilselt pinnatud teelt
kõrvale. Need praktilised astmelauad lihtsustavad
ligipääsu sõidukile ja selle katusele.
3. LISATULED KATUSELE: Valgusta teed igal
maastikul. Katusereelingutele kinnituvad tuled
täiendavad esitulesid.
4.

4. ILURAUAD: Lisa oma Dusteri välimusele
dünaamilisust kroomviimistlusega esi-, taga- ja
küljeraudadega.
5.-6. SPORT PAKETT: Täienda oma Dusteri
dünaamilist välisilmet sportliku stiiliga. Pakett
sisaldab mootorikatte tuulesuunajat, küljepeeglite
korpusi ning tagaspoilerit.
7. KÜLGMISED KAITSELIISTUD JA
RATTAKOOBASTE LAIENDID: Kaitsevad sinu
Dusterit igapäevaste väikeste mõlkide ja
kriimustuste eest.

1-2-3.

5.

7.

6.
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Lisavarustus

MUGAVUS JA KAITSE
8. INTEGREERITUD VIDEO MUST KAST:
Oluline vahend sinu turvalisuse ja meelerahu
tagamisel. See automaatne ja autonoomne
pardasalvestussüsteem salvestab su sõidud ja teel
toimuva.
9. KOMFORT TEKSTIILMATID: Kergesti hooldatavad
matid kaitsevad su auto enim kulutatavat ala.
9.

10. ESIISTMETE VAHELINE KÄETUGI: Tagab
suurema sõidumugavuse ning pakub täiendava
1-liitrise panipaiga.
11. 180° MULTIVIEW KAAMERA: Muudab
manööverdamise lihtsamaks, ohutumaks
ja täpsemaks. 180° kaamera kuvab
navigatsiooniekraanile täieliku pildi sinu sõiduki ees
toimuvast. Hea ülevaade sõiduki ümbrusest hõlmab
ka pimenurka.

8.

12. TÖÖRIISTADETA EEMALDATAV VEOKONKS:
Hädavajalik sinu erineva varustuse vedamiseks
või kandmiseks. Konksuosa eemaldamiseks ja
paigaldamiseks pole vaja tööriistu kasutada.
10.

12.

13.

11.

13. PAKIRUUMI PÕHJAKATE JA KAITSELIIST:
Sobib suurepäraselt erinevate asjade transpordiks,
eriti kui need on määrdunud. Kaitseb efektiivselt
originaalpolstrit ning sobib ideaalselt pakiruumi
kujuga. Kata ja kaitse tagumist kaitserauda
praktilise ja sobiva lisadetailiga.
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Mõõdud

MÕÕDUD (mm)

A
B
C
D
E
F
G
H
H1

Teljevahe 2WD / 4WD
Kogupikkus
Esiülend 2WD / 4WD
Tagaülend 2WD / 4WD
Rööbe ees
Rööbe taga 2WD / 4WD
Kogulaius ilma / koos küljepeegliteta/-ga
Koormata sõiduki kõrgus koos katusereelingutega 2WD / 4WD
Koormata sõiduki kõrgus koos avatud tagaluugiga

2 674 / 2 676
4 341
842 / 841
826 / 824
1 563
1 570 / 1 580
1 804 / 2 052
1 693 / 1 682
2 020 / 2 002

MÕÕDUD (mm)

K
L
M
M1
P
P1
Y
R
R1

Kliirens
Põlveruum 2. istmereas
Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel
Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel
Pearuum 14° nurga all esiistmetel
Pearuum 14° nurga all tagaistmel
Pakiruumi Laius rattakoobaste vahel
Pealesõidunurk 2WD / 4WD
Mahasõidunurk 2WD / 4WD

210
170
1 403
1 416
900
892
977
30° / 30°
34° / 33°

Kasutusele on võetud kõik abinõud, et tagada selles väljaandes esitatud info täpsus ja ajakohasus trükkimise hetkel. Selle dokumendi loomisel on kasutatud
tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Osana oma pideva tootearenduse poliitikast, jätab Dacia omale õiguse igal ajal muuta siin kirjeldatud ja sisalduvaid tehnilisi
andmeid, sõidukeid ja varustust. Dacia volitatud partnereid teavitatakse sellistest muudatustest nii kiiresti kui võimalik. Sõltuvalt riigist, võivad mõned versioonid
erineda ning mõni varustus ei pruugi olla saadaval (standard-, lisavarustuse või tarvikuna). Ajakohaseima info saamiseks võtke palun ühendust lähima Dacia esindusega.
Trükitehnilistel põhjustel võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest ja polstritest. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva väljaande
paljundamine ükskõik millises vormis või mis tahes viisil ilma Dacia eelneva kirjaliku loata on keelatud.

www.dacia.ee
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