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ЗДРАВ И 
НАДЕЖДЕН





Нищо не може да го спре. Сега, повече от всякога, новият Duster е автентичният SUV. Неговият 
емблематичен стил, изявен дизайн и нов цвят оранжев „Аризона“ подчертават приключенския 
му характер. Преработената решетка интегрира новия Y-образен светлинен подпис на марката. 
Предните фарове вече съдържат технологията Eco-LED* и увеличават вашата безопасност, 

осветявайки пътя с още по-голяма ефективност. Обновеният заден спойлер спомага за намаляване 
на CO2 емисиите и същевременно изтъква динамичната привлекателност на автомобила. Новите 16” 
или 17” алуминиеви джанти добавят усещането за бягство от ежедневието, ексклузивно за Duster. 
Всичко, от което се нуждаете, за да се отправите към голямо приключение!

ПОВЕЧЕ DUSTER 
ОТ ВСЯКОГА

*LED къси светлини.

ОБНОВЕНА ПРЕДНА РАДИАТОРНА РЕШЕТКАНОВ СВЕТЛИНЕН ПОДПИС НА МАРКАТА



Почувствайте се свободни: Новият Duster ще ви отведе навсякъде, където искате да отидете, в 
пълно спокойствие. Със здраво шаси, голям пътен просвет и офроуд възможности във версията със 
задвижване на 4-те колела, той преодолява с лекота трудните терени и неравните повърхности. 
Системата за подпомагане на потеглянето по наклон ви позволява да се справите и с най-стръмните 

склонове, а функцията за контрол при спускане по наклон* предотвратява всяко приплъзване, като 
контролира скоростта на автомобила. Функцията 4х4 Monitor с вграден компас и висотомер ви 
гарантира, че винаги разполагате с подходящата информация в подходящото време. Изберете режим 
на шофиране от контролера* и се насладете на вашето поле за приключения!

ПРЕОДОЛЕЙТЕ ПРЕПЯТСТВИЯТА

*при версиите 4x4.

КОМПАС И ВИСОТОМЕР РЕЖИМ 4X4





ГРАДСКИ 
ПРИКЛЮЧЕНЕЦ







НОВА АВТОМАТИЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ*

И тъй като приключението започва зад ъгъла на вашата улица, новият Duster е като у дома си в 
града. С електрическо усилване на волана, предупреждение за наличие на обект в „сляпата“ точка на 
автомобила и новата автоматична скоростна кутия EDC*, шофирането никога не е било толкова плавно. 
А що се отнася до двигателите, новият Duster предлага богат избор: дизелови, бензинови или ECO-G 
с два вида гориво. Технологията ECO-G, комбинираща бензин и пропан-бутан – ексклузивна за Dacia 
– има предимството на по-ниски CO2 емисии, по-голяма икономия на гориво и впечатляващ пробег 
благодарение на двата 50-литрови резервоара за гориво. Аеродинамиката също е усъвършенствана 
с джанти и подвижни клапи между решетката и двигателя, които подобряват движението на въздуха. 
Всичко е обновено, включително автоматичното активиране на предните фарове с иновативната и още 
по-енергийно ефективна ECO LED технология. Градът също е негова територия.

УТВЪРДЕН 
ГРАДСКИ ОБИТАТЕЛ

*Налично с двигател TCe 150 и задвижване на 2-те колела.



НОВА ТАПИЦЕРИЯ И ПОДГЛАВНИЦИ СРЕДНОВИСОКА ЦЕНТРАЛНА КОНЗОЛА С ПЛЪЗГАЩ СЕ ПОДЛАКЪТНИК И МЯСТО ЗА 
СЪХРАНЕНИЕ 

БЕЗЖИЧНО РЕПЛИКИРАНЕ НА ЕКРАНА НА 
СМАРТФОНА

В интериора комфортът също е с приоритет: тапицерията и подглавниците имат нова визия, а средно 
високата централна конзола предлага плъзгащ се подлакътник с допълнително място за съхранение 
на вещи (почти 1,1 л). Бутоните със подсветка на волана са по-лесно разпознаваеми. Таблото вече 
предлага голям 8-инчов сензорен екран, както и два USB порта. Вече са на разположение две 
мултимедийни системи, които отговарят на всички индивидуални нужди: С интуитивен и лесен за 

използване интерфейс Media Display предлага Bluetooth® свързаност, репликиране на екрана на 
смартфона и шест високоговорителя. От друга страна, Media Nav има интегрирана навигационна 
система и безжично репликиране на екрана на смартфона. И двете системи предоставят различна 
полезна информация и са съвместими с Android Auto™ и Apple CarPlay™. Отзад, пътниците разполагат 
с два USB порта за зареждане на устройства. Спокойствие при дълги пътувания!

НАПЪЛНО ОБОРУДВАН

Android Auto™ е търговска марка на Google Inc. Apple CarPlay™ е търговска марка на Apple Inc.







478 ЛИТРА ОБЕМ НА БАГАЖНИКА СГЪВАЕМА ЗАДНА СЕДАЛКА

Няма да повярвате колко много багаж можете да вземете със себе си в новия Duster. Така че не се 
колебайте! Багаж, пакети, мебели... Вашият SUV е винаги готов. Уникалното модулно разпределение ви 
позволява да адаптирате купето спрямо вашите нужди и желания. Товарният капацитет на багажника, 
гъвкавостта при използване на вътрешното пространство (задна седалка, делима в съотношение 

60/40, сгъваемост на всички седалки) увеличават максимално възможностите ви за транспортиране. 
Многобройните места за съхранение във вратите и на гърбовете на предните седалки ви канят да 
оставите багажа си и да се наслаждавате на свободата, докато шофирате.

ИЗОБИЛИЕ ОТ ПРОСТРАНСТВО 



Истинските приключенци отдават огромно значение на безопасността. Новият Duster не прави 
изключение от това правило, предлагайки функции, които ви позволяват да шофирате в пълно 
спокойствие, където и да решите да отидете. Подсилената конструкция на каросерията, предните и 
задните въздушни възглавници и системата за монтиране на детска седалка Isofix гарантират, че всеки 
е защитен.

ШОФИРАЙТЕ 
В ПЪЛНА 
БЕЗОПАСНОСТ

СИСТЕМА MULTIVIEW CAMERA С 4 ИЗГЛЕДА
Системата MultiView Camera ви дава още един поглед! Тя осигурява 
изглед отпред, отзад и отстрани и улеснява шофирането, като ви 
помага да забележите дупки, камъни или препятствия, които не 
винаги се виждат лесно.

КОНТРОЛ НА СПУСКАНЕТО ПО НАКЛОН
Тази система поддържа ниска и постоянна скорост, за да 
предотврати приплъзването при версията 4x4.

СИСТЕМА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИНАЛИЧИЕ 
НА ОБЕКТ В „СЛЯПАТА“ ТОЧКА 
Трудно е да видите всичко, когато се пристроявате. Четири 
ултразвукови сензора отчитат движещи се автомобили във 
вашата „сляпа“ точка и ви предупреждават чрез LED индикатор в 
съответното странично огледало (активна при скорост над 30 км/ч).





DACIA DUSTER

ЦВЕТОВЕ
 

БИСЕРНОЧЕРЕН 

СИН МЕТАЛ (1)

ЛЕДНИКОВОБЯЛ(2)

ОРАНЖЕВ „АРИЗОНА“ (1)

ТЪМНОСИВ

ЧЕРВЕН „ФЮЖЪН“ (1)

СИВ „ХАЙЛЕНД“ (1)

(1) Цвят металик (2) Цвят неметалик



1. ПРАГОВЕ НА ВРАТИТЕ
Това е задължителен аксесоар за подчертаване 
на 4х4 стила на автомобила. Позволява ви лесен 
достъп до багажа на покрива на автомобила. 

2. СТИКЕРИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Комплект от 3 стикера, идеални за вратата на 
багажника, задните странични части и капаците 
на страничните огледала, за да изпъкнете със 
стил.

3. АНТЕНА ТИП „ПЕРКА НА АКУЛА“
Добавете елегантен щрих с тази антена тип 
„перка на акула“, която се вписва хармонично в 
очертанията на автомобила.

4. ХРОМИРАНИ ПРЕДНИ И СТРА-
НИЧНИ ДЕКОРАТИВНИ ПРАГОВЕ
Подчертайте солидния и мощен вид на вашия 
нов Duster, за да помогнете на автомобила да 
изяви своя характер и да изпъкне сред тълпата!

5. ИНДУКТИВНО ЗАРЯДНО ЗА 
СМАРТФОН, МОНТИРАНО ВЪВ 
ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ ОТВОРИ
Осигурява пълен комфорт! Идеално за 
индуктивно зареждане на вашия смартфон в 
автомобила.

6. ОСВЕТЕНИ ПЛАСТИНИ НА ПРА-
ГОВЕТЕ И ПЪРВОКЛАСНИ СТЕЛКИ
С приглушена бяла подсветка, те придават 
елегантен и модерен вид на вашия Duster, 
веднага щом отворите вратата. Насладете се на 
първокласното качество на 4-те стелки, които 
осигуряват пълна защита на пода на купето. 

2.

3.
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1.

4.

DACIA DUSTER

АКСЕСОАРИ
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7. КОРИТО ЗА БАГАЖНИКА И ПРАГ НА 
БАГАЖНИКА
Идеален за транспортиране на замърсени 
предмети, контейнерът за багажник осигурява 
ефективна защита на оригиналната мокетна 
облицовка. Практичният и изработен по поръчка 
праг на багажника от неръждаема стомана 
защитава бронята и добавя стилен щрих.

8. ГУМЕНИ ПОДОВИ СТЕЛКИ
С повдигнати ръбове и сега в комплект с 5-а 
стелка за задната странична секция, нашите 
гумени стелки защитават изложените на 
замърсявания повърхности в автомобила.

9. ЗАЩИТА ЗА ДОЛНАТА ЧАСТ И 
РЪБОВЕТЕ НА ВРАТИТЕ, ПРЕДНИТЕ 
И ЗАДНИТЕ УШИРЕНИЯ НА 
КАЛНИЦИТЕ (С ПРЕДЕН СЕНЗОР) И 
СТРАНИЧНИТЕ ОГЛЕДАЛА
Подчертайте солидния стил на вашия нов Duster 
и защитете долната част на вратите и арките 
на колелата. С гъвкавата защита за ръбовете 
на вратите и страничните огледала можете да 
забравите за драскотините по боята и малките 
ежедневни вдлъбнатини.

10. НАПРЕЧНИ ГРЕДИ С 
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ.
Увеличете товароносимостта на вашия Duster. 
Алуминиевите напречни греди отговарят на най-
високите приложими стандарти за безопасност и 
якост.

11. ПОДЛАКЪТНИК И ОРГАНАЙЗЕР 
КЪМ ПОСТАВКАТА ЗА ЧАШИ
Подобрете вашия комфорт и се насладете на 
допълнително място за вещи благодарение 
на фиксирания към седалката на водача 
подлакътник, съвместим с конзолата на средно 
ниво. Органайзерът към поставката за чаши 
ви дава максимално пространство за ключове, 
монети, кенчета или бутилки.

12. СВАЛЯЕМ БЕЗ ИНСТРУМЕНТИ 
ТЕГЛИЧ ЗА МОНТАЖ НА БАГАЖНИК 
ЗА ВЕЛОСИПЕДИ
Пренасяйте велосипедите си навсякъде, бързо, 
лесно и безопасно, като използвате теглича, който 
може да се сваля бързо и без инструменти.



DACIA DUSTER

РАЗМЕРИ

БАГАЖНИК (Л)

Мин. обем на багажника под кората с резервно колело (4x2/4x4) 478/414

Макс. обем на багажника със сгъната задна седалка, с резервно колело (4x2/4x4) 1,623/1,559

1 570*/1 580**

ИЗГЛЕД ОТСТРАНИ ИЗГЛЕД ОТПРЕД    

ИЗГЛЕД ОТЗАД    

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

2,
02

0*
/2

,0
02

**

1,
69

3*
/1

,6
82

**

4,341

Размерите са в мм. *Версия 4x2. **Версия 4x4



В Dacia създаваме практични, надеждни автомобили, предлагащи най-доброто съотношение качество-
цена. Модели с изявен стил, без излишно  оборудване с най-надеждните изпитани и доказани технологии 
и на най-достъпни цени.
За 15 години ние променихме правилата на играта и направихме революция на автомобилния пазар. 
Невероятно? Не съвсем. Нашата тайна? Идеална комбинация от здравина, прозрачност и достъпност. От 
избирането на модел, минавайки през цената и стигайки до поддръжката, всичко е видимо и ясно с Dacia.

Шофирайки Dacia, можете да бъдете сигурни, че сте направили правилния избор. Избрали сте качеството, 
надеждността, модерния дизайн и комфорта на една справедлива цена. Това е вашата възможност да се 
сдобиете с нов автомобил, отговарящ на вашите нужди.
И накрая, избирайки Dacia, не ви се налага да инвестирате всичките си средства в автомобила - можете 
да отидете на почивка, да подарите на дъщеря си китарата на мечтите й или просто да спестите.

ШОФИРАЙТЕ, ПЪТУВАЙТЕ, НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ!
ТОВА Е ДУХЪТ НА DACIA!



АВТЕНТИЧНИЯТ 
SUV





Положени са всички усилия съдържанието на настоящата публикация да е точно и актуално към датата на нейното издаване. Документът е изготвен въз основа на предварителни серии 
и прототипи. Като част от политиката за постоянно усъвършенстване на продуктите, Dacia си запазва правото във всеки един момент да внася изменения в описаните и представени 
спецификации, автомобили и аксесоари. Търговските представители на Dacia се уведомяват за тези изменения възможно най-бързо. В зависимост от държавите, където Dacia развива 
търговска дейност, версиите могат да се различават, като някое оборудване (по стандарт, по избор или аксесоар) може да не бъде налично. Моля, свържете се с вашия местен дилър, за 
да получите възможно най-актуална информация. Поради ограниченията на полиграфията, възпроизведените в настоящия документ цветове могат да се различават в малка степен от 
действителните цветове на боята на автомобила или на материите на вътрешното оборудване. Всички права са запазени.
Забранено е възпроизвеждането под каквото и да е форма или по какъвто и да е начин на цялата или на част от настоящата публикация без предварителното писмено съгласие на Dacia.

PUBLICIS - АВТОРИ НА ФОТОГРАФИИТЕ:   юли 2021

DACIA.BG

Dacia препоръчва




