Dacia Duster

Bevrijd
gedachtes
ga op avontuur

Dacia Duster

Geschikt voor elk
terrein
De nieuwe Dacia Duster is overal in zijn element. De moderne, robuuste
uitstraling en de verleidelijke kleur Orange Atacama laten niemand koud.
De zeer uitgesproken grille, opvallende lichtsignatuur en het design
zijn echte eyecatchers. Van de dakrails tot de stalen of lichtmetalen
wielen van 16- of 17-inch*: ieder element toont aan dat het ontworpen
is voor avontuur. Door de zijbeschermers en skidplates vóór en achter
kan de Duster alle omstandigheden en wegen aan!
*afhankelijk van de uitvoering
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POSITIE VAN DE AUTO
TIJDENS OFF-ROAD DRIVING

Alle wegen
begaanbaar voor
de Duster
Klimmen, doorkruisen, dalen... De nieuwe Dacia Duster brengt u overal.
Dankzij de grotere bodemvrijheid, het robuuste chassis en het
4x4-systeem profiteert u van uitstekende off-roadcapaciteiten.
Veilig en vertrouwd nodigt deze SUV u uit om duizend-en-een
ontdekkingen te doen. Verlaat de gebaande paden vol vertrouwen.
Met de 4x4 monitor kunt u de auto positie van de auto in de gaten
houden... zoals de hellingshoek, aanrijhoek...
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4 CAMERAS DIE HELPEN BIJ OFF-ROAD RIJDEN
EN BIJ MANOEUVREREN IN DE STAD

Ga goed voorbereid
op pad
Of u nu rijdt op bekend terrein of op een onbekende weg, de nieuwe
Dacia Duster biedt altijd de passende oplossing: met Hill Start Assist
overwint u zelfs de steilste helling en met Hill Descent Control beheerst
u perfect uw snelheid tijdens het afdalen (alleen op 4x4). En omdat het
soms lastig is om alles in de gaten te houden, helpt het 360 multi-view
camerasysteem u met het ontdekken van obstakels zodat u uw weg
moeiteloos kunt vervolgen.

HILL START ASSIST

HILL DESCENT CONTROL

360 MULTI VIEW CAMERA
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Ook de stad is
zijn terrein
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Comfort op niveau
In de stad is de nieuwe Dacia Duster niet te stoppen: de elektrische
stuurbekrachtiging vergemakkelijkt het rijden, de Blind Spot Warning*
verhoogt de veiligheid en het optionele multi-view camerasysteem
vereenvoudigt het in- en uitparkeren. Met het multimediasysteem Media
Nav DAB+ kunt u gebruik maken van Apple Carplay™ & Android Auto™.
Het comfort binnenin mag er zijn: verstelbare stoelen, bekleding met
verzorgde afwerking, en optionele Dacia handsfree card waarbij u de
kaart niet uit uw broekzak hoeft te halen om de auto te openen...
Over alles is nagedacht!

*Blind Spot Warning is niet op alle uitvoeringen beschikbaar
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Bagageruimte voor al
uw ideeën
De nieuwe Dacia Duster past zich aan al uw avonturen aan. Dankzij

zijn mogelijk dankzij de neerklapbare achterbank (1/3-2/3), de riante

de grote modulariteit kan het interieur aan uw wensen en behoeften

bagageruimte en de vele opbergruimten in de portieren, de achterzijde

worden aangepast, zodat u kunt meenemen wat u nodig hebt voor een

van de rugleuningen van de voorstoelen én het dashboard.

weekendje weg of een middagje winkelen. De meest spontane uitstapjes
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Essential

Stoer en Functioneel
De uitgebreide standaard uitrusting geeft een optimaal
gevoel van veiligheid en bedieningsgemak. De auto
beschikt over een nieuw vormgegeven dashboard wat het
gebruiksgemak verhoogd. Daarbij beschikt de nieuwe Duster
over een stoere uitstraling met 16” stalen design wiel.

Stalen wielen 16”
Standaard i.c.m.
TCe100 Bi-Fuel

Gestyled stalen wiel 16”
‘Fidji’ standaard i.c.m.
TCe100 en TCe130 GPF
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Comfort

Van alle gemakken voorzien
Het is comfortabel reizen in de nieuwe Duster. De uitrusting
is compleet en voldoet aan al uw wensen. Chromen accenten
in het interieur geven een stoere uitstraling.

Gestyled stalen wiel 16”
‘Fidji’ standaard i.c.m.
TCe100 en TCe130 GPF

Lichtmetalen wielen
‘Cyclade’ standaard i.c.m.
TCe100 Bi-Fuel (Optioneel
voor TCe100 en TCe130 GPF)
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Prestige

Chique verschijning
Deze complete uitvoering schitterd door zijn mooie 17” lichtmetalen
wielen uitgevoerd met hoogglans zwarte details. Door de mooie
accenten in chroom met satijnglans in het interieur en exterieur
krijgt de Duster een chique uitstraling waarmee u voor de dag kunt
komen. Uiteraard is deze Duster ook voorzien van alle gemakken die
het rijden makkelijker en ook veiliger maken!
Lichtmetalen wielen 17”
Maldive
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Série Limitée 15th Anniversary

Vrijheid in stijl
De Série Limtée 15 th Anniversary is te herkennen aan de blauwe
details in de deur rond de versnellingspook en de ventilatie
roosters. De stoelbekleding is speciaal ontworpen en sluit
uitstekend aan bij het stoere en sportieve uiterlijk van de Duster.
Standaard beschikt deze uitvoering o.a. over een handsfree card
& elektronisch geregelde airconditioning.
Lichtmetalen wielen 17”
‘MALDIVE ’
met blauwe naaf
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Carrosseriekleuren

beige dune (HNP)*

orange atacama (EPY)*

brun vison (CNM)*

bleu navy (D42)* *

blanc glacier (369)* *

gris Highland (KQA)*

Wielenoverzicht

noir nacré (676)*

Stalen Wiel 16‘’

Gestyled stalen wiel 16’’
‘FIDJI’

Lichtmetalen wielen 16’’
‘CYCLADE’

Lichtmetalen wielen 17’’
‘MALDIVE’

Gris comète (KNA)*

ROUGE FUSION (NPI)*

bleu IRON (RQH)*
*Metaallak
* *Lak met vernislaag

Lichtmetalen wielen 17’’
‘MALDIVE’ met blauwe naaf
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Accessoires
Design en bescherming
1. BULLBAR: Geef uw Dacia Duster een extra
robuuste en stoere uitstraling met deze bullbar.
2. SIDESTEPS: Ideaal voor het benadrukken van het
robuuste karakter van uw crossover. De sidesteps
bieden heel veel comfort en maken in- en uitstappen
uit de Duster makkelijker. Bovendien zijn spullen die
op het dak worden vervoerd beter bereikbaar.
3. BREDE ZIJSCHERMEN: De wielkastverbreders
beschermen de carrosserie en de wielen op
stijlvolle wijze.
4. DAKSPOILER: Afwerking: gegreineerd zwart.
Klaar om te monteren of om in de kleur van de auto
te spuiten (naar keuze).

1-2.

3.

4.
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Accessoires
Comfort en bescherming
5. Verlichte Duster portierdrempels: Elegant
en modern in- en uitstappen. De tijdgeschakelde
witte verlichting bij de dorpels trekt dag en nacht de
aandacht. Set van 2 drempels (rechts en links).
6. Stoffen vloermatten Comfort: Geniet van
deze comfortable afwerking met een grijze bies en
geborduurde naam van uw auto.
7. Armsteun - Voorin: Meer comfort tijdens het rijden
door extra opbergruimte voor kleine, persoonlijke
spullen. Bovendien in hoogte verstelbaar voor nog
meer comfort. Kleur: zwart. Inhoud: 1 liter
5.

6.

7.

8. Bagageruimtebak: Handig voor het vervoer van
allerhande voorwerpen, met name vieze spullen.
De bak beschermt de originele vloerbedekking en past
perfect in de bagageruimte van uw auto. Hij is erg
handig en makkelijk te plaatsen en schoon te maken
vanwege het semi-flexibele materiaal en de hoge
randen.
9. EasyFlex modulaire bescherming van de
bagageruimtevloer: Een onmisbare bescherming
voor de bagageruimte van uw auto en voor het
vervoeren van grote en vieze spullen! Hij kan
makkelijk worden in- en uitgevouwen en voegt zich
perfect naar de stand van de achterstoelen. Geheel
uitgevouwen, bedekt hij de hele bagageruimte Hij is
multifunctioneel en praktisch, zowel in het dagelijkse
leven als voor de vrijetijdsbestedingen.

8.

9.
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Transport en veiligheid
10. Fietsen drager - voor op de trekhaak: Alleen
op weg of met z’n tweeën, de fietsen kunnen
overal snel, makkelijk en veilig mee naartoe!
Het kan snel en zonder extra afstellingen op
de trekhaak worden bevestigd. Ideaal voor het
vervoeren van zware en grote fietsen die lastig
te tillen zijn. Het is invouwbaar en kantelbaar
waardoor de bagageruimte altijd bereikbaar blijft,
ook met fietsen op de drager.
11. Afneembare trekhaak: Onmisbaar voor
het veilig trekken of dragen van uw materieel
bijvoorbeeld een fietsendrager, een aanhanger,
boot, caravan, professioneel materiaal, Hij past
gegarandeerd perfect op uw auto. Dankzij het
systeem met een simpel en zonder gereedschap
verwijderbare kogel, kan de trekhaak aan het zicht
worden onttrokken waardoor de lijn van de auto
behouden blijft. Geschikt voor frequent gebruik.

10.

12. Dakkoffer- Dacia: Zorg voor meer
laadvermogen en reis met meer gemak! Deze
dakkoffer is praktisch, stevig en bovendien mooi.
Hij wordt afgesloten met een sleutel zodat uw
spullen veilig zijn. Kleur: zwart met wafelprofiel.
Keuze uit verschillende maten.

11.

12.

13. Ingebouwde Dashcam: Essentieel om veilig
en ontspannen te kunnen rijden. Dit autonome,
automatische, ingebouwde registratiesysteem
slaat de historie van uw ritten, in tijd en ruimte op.
14. Achteruitrijcamera: Comfortabel
manoeuvreren! Met ingeschakelde
achteruitversnelling wordt het beeld van het
gebied achter de auto weergegeven op het
navigatiescherm in de auto. Op het beeld geven
strepen de afstanden ten opzichte van de
obstakels aan.

13.

14.
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Afmetingen

Afmetingen (mm)

A
B
C
D
E
F
G
H
H1

Wielbasis 2WD / 4WD
Totale lengte
Vooroverhang 2WD / 4WD
Achteroverhang 2WD / 4WD
Spoorbreedte voor
Spoorbreedte 2WD / 4WD achter
Totale breedte zonder / met spiegels
Dak hoogte met dakrails 2WD / 4WD
Hoogte met open achterklep 2WD / 4WD

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

Afmetingen (mm)

K
L
M
M1
P
P1
Y
R
R1

Bodemvrijheid
Beenruimte achter
Breedte interieur op ellebooghoogte vóór
Breedte interieur op ellebooghoogte achter
Afstand tussen zitting en het dak vóór bij 14 °
Afstand tussen zitting en het dak achter bij 14 °
Binnenbreedte bagageruimte tussen de wielkasten
Aanloophoek 2WD / 4WD
Afloophoek 2WD / 4WD

210
170
1 403
1 416
900
892
977
30°/30°
34°/33°
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Dacia
Rijden, reizen, genieten,
dát is het Dacia-gevoel!
Bij Dacia ontwerpen we onze auto’s volgens een vaste formule: met

tot en met de prijs en het onderhoud: bij Dacia is alles glashelder. Rijden

een uitgesproken stijl, maar zonder tierlantijntjes, uitgerust met de

in een Dacia is de zekerheid van de juiste keuze. Kiezen voor kwaliteit,

betrouwbaarste techniek en tegen een ongekend lage prijs. In amper

betrouwbaarheid, design, comfort en vooral een aantrekkelijke prijs.

tien jaar hebben we een nieuwe norm gesteld en de automobielmarkt

Maar ook uzelf de mogelijkheid bieden in een nieuwe auto te rijden

op zijn kop gezet. Ongelooflijk? Niet echt. Ons geheim? Een perfecte

die voldoet aan al uw wensen en behoeften.

mix van eenvoud, transparantie en gulheid. Van het modellengamma

Met Dacia komt u waar u wilt en kunt u doen wat u wilt.
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Meer Duster
dan ooit

