PERFEKT NOK

NYE
DACIA DUSTER

GANSKE
ENKELT
ROBUST

TØFFERE ENN
NOENSINNE
Den nye Duster er ustoppelig og har blitt selve klasseeksemplet på en SUV. Den tøffe stilen og den nye
lakkfargen Oransje Arizona forsterker det eventyrlystne preget. I tillegg til en ny grill har modellen fått
merkets nye Y-formede lyssignatur. Hovedlyktene med Eco-LED*-teknologi lyser opp veien enda mer

effektivt og øker dermed sikkerheten i trafikken. Den nydesignede hekkspoileren bidrar til å redusere
CO2 -utslippene og fremhever den dynamiske stilen. De nye lettmetallfelgene på 17 tommer gir et ekstra
robust preg. Her ligger alt til rette for store opplevelser!
* Nærlys med LED

NY LYSSIGNATUR

GRILL MED NY DESIGN

TAKLER DET MESTE
Nye Dacia Duster føler seg hjemme i all slags terreng. Med et robust understell, høy bakkeklaring og
gode terrengegenskaper i 4x4-versjonen tar bilen seg frem på vanskelig underlag. Bakkestartassistenten
hjelper deg opp bratte bakker, og utforbakkeassistenten (Hill Descent Control)* hjelper deg å holde

jevn fart nedover, slik at du kommer deg trygt ned igjen uten skrens. 4x4 monitor-funksjonen* har
integrert kompass og høydemåler, slik at du alltid har oversikt over relevante data. Du trenger bare vri på
bryteren* for å aktivere 4x4-modus, så er du klar for nye utfordringer.
* gjelder kun 4x4-versjonen

KOMPASS OG HØYDEMÅLER

4X4-BRYTER

URBAN
EVENTYRER

URBAN OG
ØKONOMISK
Byen har også mye spennende å by på. Derfor er den nye Duster like velegnet til bykjøring. Med elektrisk
servostyring, blindsonevarsler og en helt ny EDC-automatgirkasse* er bilen smidigere å kjøre enn
noensinne. I tillegg er bilens aerodynamiske egenskaper forbedret, med felger, deksler og bevegelige
klaffer mellom grillen og motoren som reduserer luftmotstanden. De energieffektive ECO-LED-lyktene
(nærlys) som slår seg på automatisk, er en annen ny løsning. Denne bilen passer like godt i byen som ute i
terrenget.

* Fås til TCe 150 bensinmotor med 2-hjulsdrift

NY AUTOMATGIRKASSE*

FULLT UTSTYRT KUPÉ
I den komfortable kupeen finner du seter og hodestøtter i ny design, og mellom forsetene er
det et regulerbart armlene med ekstra oppbevaringsplass (nesten 1,1 liter). Knappene på rattet
har bakgrunnsbelysning som gjør dem ekstra godt synlige. Dashbordet rommer en 8-tommers
berøringsskjerm og to USB-porter. Multimediesystemet Media Nav har et intuitivt og brukervennlig

grensesnitt med Bluetoothtilkobling, DAB+ radio og seks høyttalere, innebygd navigasjonssystem og
trådløs speiling av smarttelefon. Begge systemene gir tilgang til mye nyttig informasjon og er kompatible
med både Android Auto™ og Apple CarPlay™. I baksetet er det to USB-porter, slik at passasjerene kan
lade nettbrett og mobiler. Her er det bare å lene seg tilbake og nyte turen.
Android Auto™ er et varemerke for Google Inc. Apple CarPlay™ er et varemerke for Apple Inc.

HØY MIDTKONSOLL MED REGULERBART ARMLENE OG OPPBEVARINGSROM

NYE SETETREKK OG NAKKESTØTTER

TRÅDLØS SPEILING AV SMARTTELEFON

BAGASJEROM MED
MANGE MULIGHETER
Det er nesten ikke grenser for hvor mye du får plass til i den nye Duster. Det er bare å laste inn kofferter,
esker eller møbler – her er det plass til det meste. Takket være den fleksible innredningen kan du tilpasse
kupeen etter behov og ønske. Det romslige bagasjerommet og baksetene som kan slås ned enten delt

BAGASJEROM PÅ 478 LITER

(60 / 40) eller helt gir mange muligheter. Du har også mange oppbevaringsmuligheter i dørene og
bak på forseteryggene.

NEDFELLBART BAKSETE

MED
SIKKERHET
I HØYSETET
Det er ikke noen motsetning mellom å være eventyrlysten og opptatt av sikkerhet. Det viser Duster til
fulle med omfattende sikkerhetsutstyr. Forsterket karosseri, front- og sidekollisjonsputer og Isofix-fester
til barneseter sørger for at alle i bilen kan føle seg trygge.

MULTI VIEW CAMERA - KAMERA FORAN, BAK OG
PÅ SIDENE

«Multivisningskamera» fungerer som et ekstra par øyne! Du kan se
foran, bak og på sidene av bilen, slik at du lettere kan oppdage hull,
steiner og andre hindringer i veien.

HILL DESCENT CONTROL

BLINDSONEVARSLER

Dette systemet (kun på 4x4-versjonen) holder jevn og langsom fart i
bratte utforbakker for å forhindre skrens.

Det er ikke alltid lett å skaffe seg full oversikt når man skal skifte
kjørefelt. Fire ultralydsensorer oppdager eventuelle kjøretøyer i
blindsonene dine og varsler deg ved hjelp av en LED-indikator i
sidespeilet på den aktuelle siden (fungerer i hastigheter fra 30 km/t
og oppover)

Bakkestartassistanse

Blindsonevarsling

Cruise Control

Parkeringssensorer bak

ABS

Ryggekamera

Hastighetsbegrenser

Hill Descent Control

Multi View Camera - kamera foran,
bak og på sidene

DACIA DUSTER

FARGER

RQH BLÅ ”IRON”(1)

NPI RØD ”FUSION”(1)

ENZ ORANGE ”ARIZONA”(1)

HVIT ”GLACIER” 369(2)

KQA GRÅ ”HIGHLAND”(1)

KNA GRÅ ”COMETE”(1)

676 SORT ”NACRÉ”(1)

(1)

Metallic lakk. (2) Standard lakk.

DACIA DUSTER

UTSTYRSNIVÅ
PRESTIGE

PRESTIGE UTSTYRSNIVÅ INNEHOLDER BLANT ANNET:
UTSTYR
- Automatisk klimaanlegg
- Ryggekamera og parkeringssensorer bak
- 8” Media Nav: Navigasjon, DAB radio, smarttelefonspeiling via USB-kabel og Wi-Fi, Android Auto™ og Apple CarPlay™
kompatibel, 6 høyttalere inkludert 2 diskanthøyttalere, 8” berøringsskjerm, Bluetooth® lydstrømming og telefoni med
rattkontroller, 4x4 info(1), Eco-driving coaching
- Høydejusterbart førersete med justerbar korsryggstøtte
- Blindsonevarsling
- Høy midtkonsoll med skyvbart armlene og oppbevaring
DESIGN
- 17” Tergan aluminiumsfelger
- Krom-effekt eksoshale, takrails med «Duster» logo, mørktonede vinduer bak
- ‘Prestige’ setetrekk
EKSTRAUTSTYR
- Multi View Camera: kamera foran, bak og på sidene
- Komfort Pluss-pakke: Nøkkelkort med handsfree-funksjon + 2 USB-uttak bak
- Skinnseter (kombinasjon skinn/imitert skinn)(2)
- Metallic lakk
(1)

Kun på 4x4-versjoner

(2)

Seter som i denne brosjyren benevnes «skinnseter» er kledd delvis i ekte skinn og delvis i kunstig imitert skinn.

Android Auto™ er et varemerke som tilhører Google Inc.
Apple CarPlay™ er et varemerke som tilhører Apple Inc.

DACIA DUSTER

TILBEHØR

2.

1. STIGTRINN

Et typeriktig tilbehør som fremhever 4x4-stilen og
gjør det lett å nå opp til last på taket.
2. HAIFINNEANTENNE

Den elegante haifinneantennen passer perfekt til
bilens design.
3. INNSTEGSLIST MED LYS OG
EKSKLUSIVE GULVMATTER

1.

3.

Når du åpner døren, lyser en hvit Duster-logo opp
innstegslistene i noen sekunder. De fire eksklusive
gulvmattene gir full beskyttelse til gulvet i kupeen.
4. STYLINGRØR I KROM FORAN OG PÅ
SIDENE

Gir din nye Duster et enda mer robust og
kraftfullt utseende
5. INDUKSJONSLADER TIL
SMARTTELEFON

Med den praktiske induksjonsladeren blir det
enkelt å lade mobiltelefonen.

4.

5.

6. BAGASJEROMSMATTE OG
LASTEKANTBESKYTTELSE

Bagasjeromsmatten er god å ha når du skal frakte
last som kan skitne til teppet. Den spesialtilpassede
lastekantbeskyttelsen i rustfritt stål beskytter
støtfangeren og ser dessuten bra ut.
6.

7. GULVMATTE I GUMMI

Gummimattene våre har høye kanter og fås nå
også med en femte gulvmatte til gulvet i midten
bak. Dermed er alle utsatte gulvflater i bilen godt
beskyttet mot søle og skitt.
8. BESKYTTELSESLISTER NEDERST
PÅ DØRENE, HJULBUELISTER FORAN
OG BAK (MED SENSOR FORAN) OG
KANTBESKYTTELSE PÅ DØRENE OG
SIDESPEILENE

7.

Beskytter dørene og skjermene på nye Duster og
fremhever samtidig bilens robuste stil. Den fleksible
kantbeskyttelsen på dørene og sidespeilene
beskytter godt mot små riper og lakkskader.

8.

9. TAKBOKS PÅ TAKBØYLENE

Lar deg frakte enda mer med din Duster. Takbøylene
i aluminium oppfyller de høyeste standardene for
sikkerhet og bæreevne.
10. VERKTØYFRITT AVTAGBART
SYKKELSTATIV

9.

10.

Ta syklene dine med hvor som helst - raskt, enkelt
og trygt ved hjelp av det hengerfeste-monterte
sykkelstativet som kan avmonteres raskt og
uten verktøy.

DACIA DUSTER

MOTORER
TCe 150 EDC

Blue dCi 115 4WD

Bensin
110 (150 hk) ved 5250-6000
250 ved 1700-3250
Direkte innsprøytning
1332
4 sylindere /16 ventiler
Euro 6
Ja
Ja

Diesel
84 (115 hk) ved 3750
260 ved 1750-2750
Direkte innsprøytning
1461
4 sylindere /8 ventiler
Euro 6
Ja
Ja

199/9,7
31.4

175/10,2
33.2

Forhjulsdrift
Automat/6

4x4
Manuell/6

MOTORER
Drivstoff
Max. effekt kW EEC (hk) ved turtall (o/min)
Max. dreiemoment Nm EEC ved turtall (o/min)
Innsprøytningssystem
Sylindervolum (cm3)
Antall sylindere / ventiler
Utslippstandard
Partikkelfilter
Stop & Start

YTELSER
Toppfart (km/t)/0-100 km/t (s)
1,000 m fra stillestående (s)

GEARKASSE OG DRIFT
Drivhjul
Girkasse type / Antall gir

STYRING
Styring
Snudiameter, fortauskant til fortauskant (m)

Elektrisk servostyring
10.72

10.72

280
9

280
9

BREMSER
Foran: ventilerte skivebremser - diameter (mm)
Bak: trommelbremser - diameter (tommer)

HJUL OG DEKK
Standard dekkdimensjoner

215/65 R16 & 215/60 R17

FORBRUK OG UTSLIPP(1)
Eco mode
Volum drivstofftank (l)
Volum AdBlue® tank (l)
CO2-utslipp (g/km)
Forbruk, blandet kjøring (l/mil)

Ja
50
141
0.62

Ja
50
15.1
139
0.53

1360
2978
1778
418
1500
665
445
478
1478
1623

1525
3445
1952
427
1500
740
411
467
1444
1614

VEKTER (KG) OG VOLUMER
Egenvekt inkl. fører, fra
Max. tillatt vogntogvekt
Max. tillatt totalvekt
Max. tillatt nyttelast(2)
Max. tillatt tilhengervekt (m/bremser)
Max. tillatt tilhengervekt (u/bremser)
Min. bagasjeromsvolum under bagasjeromsdeksel (biler uten reservehjul) (dm3 VDA)
Min. bagasjeromsvolum under bagasjeromsdeksel (biler uten reservehjul) (liter)
Max. bagasjeromsvolum med nedfelt baksete (biler uten resevehjul) (dm3 VDA)
Max. bagasjeromsvolum med nedfelt baksete (biler uten resevehjul) (liter)
(1) Forbruk og utslipp målt i henhold til gjeldende forskrifter (WLTP målemetode). Faktisk forbruk/utslipp vil kunne avvike og variere avhengig av en rekke faktorer.
(2) Reell nyttelast kan påvirkes av ekstrautstyr

DACIA DUSTER

STANDARD- OG EKSTRAUTSTYR
PRESTIGE
EKSTERIØR
LED lyssignatur
Automatisk kjørelys
Kromdetaljer i grillen
Støtfanger foran/bak
Utvendige dørhåndtak
Speilhus
Takrails med Duster logo
Mørktonede ruter (bakdører, bakre sideruter, bakrute)
Krom eksoshale
Aluminiumsfelger 17” ”Tergan”

Ё
Ё
Ё
Karosserifarge
Karosserifarge
Sølvfargede
Sølvfargede
Ё
Ё
Ё

INTERIØR
Bakseterygg nedfellbar 1/3–2/3
Ratt i «Soft feel» (imitert skinn)
Setetrekk i tekstil, Prestige
Skinnseter (kombinasjon skinn/imitert skinn)(1)

Ё
Ё
Ё
o

AKTIV OG PASSIV SIKKERHET
ABS-bremser med panikkbremsassistent (EBA) og elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)
Elektronisk antiskrenssystem (ESP)(2) med bakkestartassistanse (HSA)
Airbag på førersiden
Utkoblingsbar airbag på passasjersiden
Sidekollisjonsputer foran og sidekollisjonsgardiner foran/bak
Dekktrykksovervåkning
Blindsonevarsling
3-punkts sikkerhetsbelter på alle sitteplasser
Sikkerhetsbeltevarsler på alle sitteplasser
ISOFIX-fester for barneseter på de ytre sitteplassene bak

Ё
Ё
Ё
Ё
Ё
Ё
Ё
Ё
Ё
Ё

KJØRING
Elektrisk servostyring
Kjørecomputer med 11 funksjoner: total kjørelengde, tripteller, drivstoff forbrukt, gjennomsnittlig forbruk, estimert rekkevidde, gjennomsnittshastighet, service-/oljeskiftintervaller, girskiftindikator,
utetemperatur, klokke og drivstoffmåler
Eco Mode + Stop & Start
Kontrollsystem for bremsing i bratte nedoverbakker (Hill Descent Control) (kun på 4x4)
Cruise control og hastighetsbegrenser
Parkeringssensorer bak
Ryggekamera
Multi View Camera - kameraer foran, bak og på sidene
Dekkreparasjonssett

Ё
Ё
Ё
Ё
Ё
Ё
Ё
o

Ё

SIKT
Tåkelys foran
Elektriske, oppvarmede sidespeil

Ё
Ё

PRESTIGE
KOMFORT
Automatisk klimaanlegg
Fjernstyrt sentrallås
Nøkkelkort med handsfree-funksjon
Elektriske vindusheiser foran
Elektriske vindusheiser bak
Ratt justerbart i høyde og lengde
Høydejusterbart førersete med justerbar korsryggstøtte
Høy midtkonsoll med skyvbart armlene og oppbevaring
2 leselamper foran (på førersiden med 20-sekunders timer)
1 leselampe for baksetepassasjerer
12V-uttak
Belysning i hanskerom
Belysning i bagasjerom
Oppvarmet førersete

Ё
Ё
o

Ё
Ё
Ё
Ё
Ё
Ё
Ё
Ё
Ё
Ё
Ё

LYD, MULTMEDIA
Media Nav: 8” touchskjerm, navigasjon, DAB radio, uttak for AUX+USB, Bluetooth®, ratt-betjening og Apple CarPlay™*/ Android Auto™*
Ёϼ:;(5+(9+6ϼ,2:;9(<;:;@9мϼ022,;03.1,5.,30.ϺпΓр,;,9:64),5,=5,:е:2055:,;,9ж0+,55,)96:1@9,5,923,+++,3=0:0,2;,:20556.+,3=0:02<5:;0.040;,9;:2055ϺпΕр2(526)3,:<;2<57ȨΗΗм=,9:165,9Ϻ

Ё

DACIA DUSTER

DIMENSJONER

14°
900

14°
892

1,693*/1,682**

SETT FORFRA

2,020*/2,002**

FRA SIDEN

217*/214**
842*/841**

2,673*/2,676**

826*/824**

1,563
1,804

4,341

2,052

SETT BAKFRA

1,403
1,416

977

1,570*/1,580**
BAGASJEROM (L)
Min. bagasjeromsvolum under bagasjeromstrekk* (4x2/4x4)
Max. bagasjeromsvolum med nedfelt baksete* (4x2/4x4)
* gjelder biler med reservehjul (ekstrautstyr)

478/414
1,623/1,559
Dimensjoner i mm. *4x2. **4x4

KJØR, REIS, NYT

I DIN DACIA!
Dacia produserer praktiske og robuste biler til en gunstig pris. Dette er tøffe bilmodeller uten overflødige
detaljer, men med pålitelig og sertifisert teknologi og en uslåelig pris. På 15 år har vi snudd opp ned på
bilmarkedet. Utrolig? Egentlig ikke. Hemmeligheten? En perfekt blanding av enkelhet, åpenhet og
tilgjengelighet. Fra valg av modell til pris og service er alt enkelt og likefrem med Dacia.

Kjører du Dacia, kan du være trygg på at du har gjort et godt valg. Du får kvalitet, pålitelighet og design,
men også komfort og – ikke minst – en gunstig pris. Det betyr at du kan koste på deg en ny bil som passer
dine behov, og fremdeles ha råd til å oppfylle andre drømmer.

EN EKTE SUV

Vi har gjort alt for at innholdet i denne brosjyren skal være korrekt og oppdatert på trykketidspunktet. Brosjyren er utarbeidet med utgangspunkt 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 er vist 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
Dacia anbefaler
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