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Hjemme
i all slags terreng
Nye Dacia Duster føler seg hjemme i all slags terreng. Det moderne, robuste uttrykket 
og den sprudlende karosserifargen Oransje Atacama går ikke upåaktet hen. Tøff 
frontgrill, flott lyssignatur og elegant design er også noe alle legger merke til. Helt fra 
takbøylene og til 16- eller 17” felgene* viser hver komponent at denne bilen er klar for 
eventyr. Sidebeskyttelseslistene og beskyttelsesplatene foran og bak taler sitt 
tydelige språk: Ingen vei eller trasé kan stoppe Dacia Duster!

* Avhengig av versjon.
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Alle veier ligger 
åpne for Duster

Klatre opp bratte stigninger, ta deg frem på vanskelig underlag, og ta 
utforkjøringene på strak arm ... Nye Dacia Duster tar deg med overalt. Med 
høy bakkeklaring, robust understell og 4x4-modus er terrengegenskapene 
de aller beste. Dette er en sikker SUV som aldri gir seg, og oppdagelsene 
står i kø for den som våger seg utenfor allfarvei.

4X4-MONITOR
BILENS POSISJON  
UNDER TERRENGKJØRING

Toutes les routes  
s’ouvrent à Duster
Grimpez, franchissez, descendez… Nouveau Dacia Duster  
vous emmène partout. Garde au sol surélevée, châssis robuste,  
mode 4x4… Vous profitez d’excellentes capacités off-road. Rassurant 
et accrocheur, votre SUV vous invite à mille découvertes. Quittez les 
sentiers battus en toute confiance.

Dacia Duster
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Det skal ikke stå på utstyret
På oppmerket vei eller i ukjent terreng er nye Dacia Duster aldri i beit: Med 
bakkestartassistent temmes de bratteste bakker, og med Hill Descent Control* 
holdes farten under kontroll. Og siden det kan være vanskelig å følge med på 
alt, oppdager multivisningskameraet hull, steiner og små hindringer så du 
kommer deg lettere frem.

MULTIVISNINGSKAMERA
4 KAMERAER HJELPER DEG  
PÅ VEIEN OG I TERRENGET

BAKKESTARTASSISTENT HILL DESCENT CONTROL

Partez bien équipé
Sur chemin balisé ou en terre inconnue, Nouveau Dacia Duster a toujours 
la réponse adéquate : l’aide au démarrage en côte permet d’apprivoiser 
les pentes les plus raides ; le système de contrôle en descente assure 
la maîtrise de votre vitesse. Et parce qu’il est parfois difficile d’avoir 
l’œil partout, la caméra multivues détecte les trous, pierres ou petits 
obstacles pour faciliter votre progression.

Dacia Duster

AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE AIDE À LA DESCENTE CAMÉRA MULTIVUESMULTIVISNINGSKAMERA

* Kun Dacia Duster 4x4
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Byen er også 
hjemmebane
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Høy komfort
I bytrafikken er det ingenting som stopper nye Dacia Duster: Elektrisk servo-
styring gjør det enklere å ta seg frem, blindsonevarsleren øker sikkerheten, og 
multivisningskameraet gjør det lettere å parkere. Føreren kan glede seg over 
funksjoner som automatisk kjørelys, klimaanlegg og multimediesystemet 
Media Nav Evolution*. Den innvendige komforten står ikke tilbake for noe, med 
blant annet høyderegulerbart førersete med midtarmlene*, regulerbar 
korsryggstøtte* og handsfree nøkkelkort**. Alt er nøye gjennomtenkt!

* Standard på Dacia Duster Prestige.
** Ekstrautstyr.
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Bagasjerommet med 
alle mulighetene

Nye Dacia Duster er like eventyrlysten som deg. Kupeen er så fleksibel at den kan spesialtilpasses 
dine ønsker og gi plass til alt du trenger til helge- eller shoppingturen. Mulighetene er nærmest 
uendelige med baksete som kan felles ned 1/3–2/3, stor bagasjeromskapasitet og utallige 
oppbevaringsrom i dører, på forseteryggene, under passasjersetet og i dashbordet.
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Comfort

16" «Fidji» stålfelger  
er standard.

STANDARDUTSTYR  COMFORT

 y 16" «Fidji» stålfelger 215/65 R 16
 y 3-punkts belter på alle seter
 y ABS med elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)  

og panikkbremsassistent (EBA)
 y AC – manuelt klimaanlegg
 y Airbag for fører og passasjer
 y Airbag – sidekollisjonsputer foran
 y Airbag – sidekollisjonsgardiner foran/bak
 y Antisladd ESP med ASR antispinn
 y Armlene fordører
 y Automatisk kjørelys
 y Bagasjeromsbelysning
 y Bakkestartassistanse (HSA)
 y Bakseterygg nedfellbar 1/3–2/3
 y Barnesikring i bakdørene

 y Beltestrammere foran
 y Beltevarsler for fører og passasjer foran
 y Beskyttelsesplate under motor
 y Cruise control/hastighetsbegrenser
 y DAB+ radio, 4 høyttalere, AUX+USB, Bluetooth
 y Dekkreparasjonssett
 y Dekktrykksovervåkning
 y Dørhåndtak lakkert i bilens farge
 y ECO MODE (program for eco-kjøring)
 y Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil
 y Elektriske vindusheiser foran og bak, "one-touch" foran
 y Elektronisk transponderstyrt startsperre
 y Fjernstyrt sentrallås
 y Hill Descent Control (HDC) (kun 4x4)
 y Høydejusterbare frontlykter
 y Høydejusterbart førersete
 y ISOFIX-fester for barneseter på de ytre baksetene

 y Kjørecomputer
 y Kurvehåndtak for passasjer foran
 y Lastekroker i bagasjerommet
 y Mørkt interiør
 y Oppbevaringslommer på baksiden av forseteryggene
 y Oppbevaringsrom i dørene foran
 y Oppvarmede forseter
 y Oppvarmet bakrute
 y Ratt justerbart i høyde og lengde
 y Servostyring, elektrisk
 y Seter i tekstil «Comfort»
 y Sorte takrails
 y Stop&Start
 y Taklamper foran og bak
 y Tonede vinduer
 y Tåkelys foran
 y Utetemperaturmåler
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Prestige

Automatisk klimaanlegg er ekstrautstyr.

17" «Maldives» 
 alu miniumsfelger er standard.

STANDARDUTSTYR PRESTIGE (COMFORT+)

 y 17" «Maldives» aluminiumsfelger (215/60R17)
 y 4x4 monitor (vinkler/kompass) (kun på 4X4-modeller)
 y Blindsonevarsling
 y Førersete med korsryggstøtte
 y Langsgående takrails, sidespeil og felter i støtfanger foran  

og bak i farge sølv
 y MEDIA NAV Evolution (7" skjerm, navi, DAB+ radio,  

AUX+USB, Bluetooth)
 y Midtarmlene foran
 y Mørktonede bakre sideruter, tonet bakrute
 y Oppbevaringsrom under passasjersete foran
 y Ratt i «Soft feel» (imitert skinn)
 y Ryggekamera med parkeringssensor bak
 y Seter i tekstil «Prestige» med Duster-logo (foran)
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ORANSJE ATACAMA (M)HVIT GLACIER

GRÅ HIGHLAND (M)BLÅ IRON (M)

RØD FUSION (M)BRUN VISON (M)

SORT NACRÉ (M)

GRÅ COMÈTE (M)

Farger Felger

17” «Maldives» aluminiumsfelger16” «Fidji» stålfelger

M = metallic lakk.



Nye Dacia Duster

Tilbehør

4.

5.

7. 6.

1-2-3.

DESIGN OG BESKYTTELSE

1. FRONTBØYLE: Beskytt støtfangeren foran og få 
ekstra tøff design på kjøpet.

2. STIGTRINN: Tenk utenfor boksen som en ekte 
eventyrer. Stigtrinn er praktisk og gjør det enklere å 
komme inn i bilen og nå opp på taket.

3. TAKLYSKASTERE: Skaff deg flombelysning til 
terrengkjøringen. De to lyskasterne er montert på 
takbøylene og supplerer fjernlysene.

4. STYLINGRØR: Gi Duster et mer spenstig uttrykk 
med forkrommede stylingrør foran, bak og på sidene.

5–6. SPORTSPAKKE: Perfekt for å sprite opp Duster 
og skape et sprekere uttrykk. Pakken omfatter 
panserbeskytter, speildeksel og takspoiler.

7. SIDEBESKYTTELSESLISTER OG HJULBUELISTER: 
Beskytt Duster mot hverdagens små støt og bulker.
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Tilbehør
KOMFORT OG BESKYTTELSE

8. INNSTEGSLIST MED LYS: Beskytt dørterskelen med stil. 
Den tidsinnstilte, hvite belysningen fremhever den 
moderne siden ved Duster når dørene åpnes.

9. GULVMATTE I BEHAGELIG TEKSTIL: Mattene er lette å 
vedlikeholde og beskytter gulvet på steder som er utsatt for 
slitasje.

10. BAGASJEROMSMATTE OG LASTEBESKYTTER TIL 
BAGASJEROMMET: Perfekt for å frakte forskjellige ting 
uten å skitne til bagasjerommet. Beskytter effektivt den 
opprinnelige matten og tilpasser seg perfekt formen på 
bagasjerommet. Beskytt støtfangeren bak med et praktisk, 
skreddersydd tilbehør.

11. EASYFLEX UTFELLBAR BAGASJEROMSMATTE: Denne 
sklisikre, vanntette matten er uunnværlig for å beskytte 
bagasje rommet og frakte store, skitne gjenstander! Den 
tilpasser seg baksetets stilling og dekker hele bagasje-
rommet.

8. 9.

11.10.
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TRANSPORT OG SIKKERHET

12. EXPRESS HANG ON SYKKELSTATIV FOR 
TILHENGERFESTET: Enten du er alene eller har 
med deg noen i bilen, kan du raskt, enkelt og trygt 
ta med deg syklene på tur! Stativet er sammenlegg-
bart og kan vippes ned slik at du alltid har full 
tilgang til bagasjerommet.

13. AVTAGBART HENGERFESTE: Uunnværlig for å 
trekke eller frakte utstyr på en sikker måte. Kulen 
kan fjernes uten verktøy, slik at du slipper å kjøre 
rundt med skjemmende utstyr når du ikke trenger 
det.

14. TAKBØYLER: Perfekte for å montere et 
sykkelstativ, et skistativ eller en takboks og øke 
bilens lastevolum.

15. DACIA HARD TAKBOKS: Øk lastevolumet i bilen, 
og legg ut på tur uten å måtte legge igjen noe 
hjemme!

16. INTEGRERT FERDSKRIVER MED VIDEO: 
Essensielt for å kunne kjøre rundt sikkert og med 
senkede skuldre. Dette automatiske, integrerte 
opptakssystemet loggfører kjøreruten med data om 
tid og sted.

17. 180° VIDVINKELKAMERA FORAN: Uunnværlig 
for å manøvrere sikkert og presist. Dette systemet 
gir deg full oversikt over området foran bilen ved å 
vise det direkte på navigeringsskjermen.

12.

13.

16. 17.

14-15.
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Standard- og ekstrautstyr
UTVENDIG DESIGN
LED-lyssignatur • •
Automatisk kjørelys • •
Grill med kromlister • •
Støtfangere foran/bak Karosserifarge Karosserifarge
Sølvfargede felter i støtfanger foran/bak - •
Utvendige dørhåndtak Karosserifarge Karosserifarge
Sorte sidespeilhus • -
Sølvfargede sidespeilhus - •
Sorte takrails • -
Sølvfargede takrails med Duster-merke - •
Sotede vinduer (bak, bakre sidepaneler, bakluke) - •
Forkrommet eksosenderør • •
16” «Fidji» stålfelger • -
17” «Maldives» aluminiumsfelger - •
Metalliclakk ° °

SETER OG INTERIØR
Ramme rundt luftdyser Matt krom Matt krom
Innvendige dørhåndtak Matt krom Matt krom
Baksete som kan felles ned 1/3–2/3 • •
Ratt i soft feel-materiale (1) - •
Modellspesifikke setetrekk, Comfort/Prestige • •
Setetrekk i skinn og imitert skinn (2) - °

AKTIV OG PASSIV SIKKERHET
Blokkeringsfrie bremser (ABS) + nødbremsassistent (EBA) • •
Antiskrens (ESP) (3) med bakkestartassistent (HSA) • •
Frontkollisjonspute på førersiden • •
Deaktiverbar frontkollisjonspute på passasjersiden • •
Sidekollisjonsputer foran • •
Sidekollisjonsgardiner foran/bak • •
Sikkerhetsbelter foran og bak med pyrotekniske beltestrammere • •
Dekktrykkmåler • •
3-punktsbelter på alle sitteplasser bak • •
Blindsonevarsling - •
Reservehjul + jekk (4) ° °
Luftfyllingssett • •
ISOFIX-system for barnesete på ytre sitteplasser bak • •
KJØRING OG STYRESYSTEMER
Elektrisk servostyring • •
Kjørecomputer med 11 funksjoner (LCD-skjerm): Kilometerteller, tripteller, benyttet drivstoff, gjennom-
snittsforbruk, beregnet rekkevidde, gjennomsnittshastighet, service-/oljeskiftintervaller, girskiftindikator, 
utetemperatur, klokke og drivstoffmåler

• -

Comfort Prestige



Nye Dacia Duster

Kjørecomputer med 13 funksjoner (TFT-skjerm): Kilometerteller, tripteller, benyttet drivstoff, gjennom-
snittsforbruk, beregnet rekkevidde, gjennomsnittshastighet, service-/oljeskiftintervaller, girskiftindikator, 
kjørehastighet, språkinnstilling, varsellampe for dører, klokke og utetemperatur (5)

- •

Lys- og lydvarsel for sikkerhetsbelter foran • •
Hill Descent Control (bare på 4x4) • •
Cruise Control og hastighetsbegrenser • •
Ryggesensorer - •
Ryggekamera - •
Multivisningskamera - °

SIKT
Tåkelys • •
Bakrute med varmetråder/vindusvisker med intervall •/• •/•
Oppvarmede sidespeil med elektrisk regulering • •
KOMFORT
Manuelt klimaanlegg • •
Automatisk klimaanlegg - °
Fjernstyrt sentrallås • •
Handsfree nøkkelkort - °
Elektriske vindusheiser foran • •
Elektriske vindusheiser bak • •
Høyde- og dybderegulerbart ratt • •
Høyderegulerbart førersete • •
Høyderegulerbart førersete med korsryggregulering og armlene - •
2 leselys foran (på førersiden, med 20-sekunders tidsinnstilling, og på passasjersiden) • •
1 leselys i baksetet • •
12 V-kontakt foran/bak •/• •/•
Lys i hanskerom • •
Lys i bagasjerom • •
Forseter med setevarme • •
MULTIMEDIA
Plug & Music: DAB+ radio, MP3, jack- og USB-kontakt, Bluetooth®-funksjon med rattmonterte brytere • -
Media Nav Evolution: 7" berøringsskjerm med GPS og trafikkinformasjon, DAB+ radio, jack- og USB-kon-
takt, musikkstrømming, funksjon for mobiltilkobling og Bluetooth®-funksjon med rattmonterte brytere, 
4x4-informasjonssystem (bare på 4x4-versjonen), informasjon om ECO-kjøring

- •

Vest-Europakart - °

Comfort Prestige

• = Standardutstyr
° = Ekstrautstyr
- = Ikke tilgjengelig

(1) Imitert skinn. (2) Setetrekk i skinn/imitert skinn med ekte skinn (ku) på midtre del av setet og ryggen. 
(3) Kan kun kobles ut på 4x4-versjoner. (4) Reservehjul + jekk erstatter luftfyllingssett. (5) Hvis bilen har Media Nav Evolution, vises klokke og utetemperatur på navigeringsskjermen.
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Drivstoff Bensin Diesel
Maks. effekt kW CEE (hk) ved et turtall på (o/min) 74 (100) ved 5000 85 (115) ved 3750
Maks. dreiemoment Nm CEE (m/kg) ved et turtall på (o/min) 160 ved 2750 260 ved 2000
Type innsprøytning/motor Multipoint sekvensiell Direkte innsprøyting + turbolader
Slagvolum (cm3) 999 1461
Antall sylindere/ventiler 3 rekke/12 4 rekke/8
Avgassnorm og -type Euro 6
Stop & Start Ja Nei

YTELSE
Topphastighet (km/t)/0–100 km/t (s) 173/12,5 175/ 10,2
400 m/1000 m fra stillestående (s) 18,8/34,3 17,3/ 33,1

GIRKASSE
Type girkasse/antall gir Manuell/5 Manuell/6

STYRING
Styring Elektrisk servostyring
Svingdiameter mellom fortau (m) 10,72

FELGER, HJUL OG DEKK

Referansedimensjon på felger og dekk (foran og bak) 215/65 R16 (S)  
215/60 R17 (O)

FORBRUK OG UTSLIPP
Sertifiseringsprotokoll WLTP
Eco-modus Ja
Tankens kapasitet (l) 50
CO2-utslipp (g/km) 140 - 148 143 - 144
Forbruk ved blandet kjøring (l/mil) 0,62 - 0,66 0,55

VEKT (KG)
Egenvekt inkl. fører, fra 1266 1533
Vogntogvekt 2825 3452
Tillatt totalvekt 1725 1952
Nyttelast, fra 459 419
Maks. tilhengervekt (bremset) 1400 1500
Maks. tilhengervekt (ubremset) 630 750

TCe 100 4x2 dCi 115 4x4Motorer
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MÅL (mm)
A Akselavstand, 2WD/4WD 2674/2676
B Utvendig lengde 4341
C Overheng foran, 2WD/4WD 842/841
D Overheng bak, 2WD/4WD 826/824
E Sporvidde foran 1563
F Sporvidde bak, 2WD/4WD 1570/1580
G Utvendig bredde, uten/med sidespeil 1804/2052
H Høyde uten last, med takbøyler, 2WD/4WD 1693/1682
H1 Høyde uten last, med åpen bakluke, 2WD/4WD 2020/2002

MÅL (mm)
K Bakkeklaring 210
L Benplass i baksetet 170
M Albuebredde foran 1403
M1 Albuebredde bak 1416
P Takhøyde ved 14° vinkel på forseter 900
P1 Takhøyde ved 14° vinkel på baksete 892
Y Innvendig bredde mellom hjulhusene 977
R Frivinkel foran, 2WD/4WD 30°/30°
R1 Frivinkel bak, 2WD/4WD 34°/33°

Dimensjoner
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Dacia
Kjør, reis, nyt,  
det er Dacia  
i et nøtteskall!
Hos Dacia tilbyr vi attraktive biler til markedets beste pris. Modellene er tøffe, 
men uten overflødige detaljer, utstyrt med pålitelig og sertifisert teknologi og 
til en uslåelig pris. På knappe ti år har vi snudd opp ned på bilmarkedet. 
Utrolig? Egentlig ikke. Hemmeligheten? En perfekt blanding av enkelhet, 
åpenhet og raushet. Fra valg av modell til pris og service er alt enkelt og 
likefrem med Dacia. Å kjøre Dacia vil si å være trygg på at man har valgt riktig. 

Det vil si å velge kvalitet, pålitelighet og design, men også komfort og – ikke 
minst – gunstig pris. Det vil si muligheten til å koste på seg en ny bil som 
oppfyller både behov og ønsker. Å kjøre Dacia vil si å slippe å blakke seg på 
bilkjøp, for det vil også si å kunne dra på ferie, kjøpe gitaren datteren din 
drømmer om, eller rett og slett spare.
Med Dacia kan du kjøre der du vil, og gjøre det du vil.
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Alt har blitt gjort for at innholdet i denne brosjyren skal være korrekt og oppdatert ved trykking. Brosjyren har blitt utarbeidet med ut-
gangspunkt i førproduksjonsmodeller eller prototyper. Dacia har som målsetting å kontinuerlig forbedre sine produkter og forbeholder 
seg derfor retten til når som helst å endre spesifikasjonene, bilene og tilbehøret som er beskrevet og illustrert i denne brosjyren. 
 Dacia-forhandlerne vil bli informert om slike endringer så raskt som mulig. Versjonene kan variere fra land til land, og visse typer utstyr 
kan være utilgjengelig i enkelte land (standardutstyr, ekstrautstyr eller tilbehør). Kontakt din lokale Dacia-representant hvis du vil vite 
mer. Av trykktekniske årsaker kan fargene som vises i denne brosjyren, avvike noe fra de reelle fargene på lakk eller interiør. Med 
 enerett. Enhver form for gjengivelse av hele eller deler av denne brosjyren er forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dacia.
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