
Dacia Duster VAN

eN rå og robust VAN 
Kør prAKtisK med Attitude



dacia duster Van
super sej og nærmest sensationel 

op til 22,7 km/l

*afhængigt af, hvad der indtræffer først (se betingelser hos din Dacia forhandler eller på Dacia.dk).

Duster Van er det nyeste seje højde-
punkt i Dacia Van programmet.  I 
sjælen en ægte Dacia - men i profilen 
en høj og helt anderledes van.  Rå og 
resultatorienteret og nærmest sen-
sationel i attituden. Duster Van byder 
på individuel her-kommer-jeg frihed  
både i by og i åbent terræn - endelig 
er det blevet sjovt at køre gult!

Med Duster Van får du naturligvis og-  
så alle de sædvanlige Dacia fordele: 
Enkel, økonomisk, robust, driftsikker og 
3 års fabriksgaranti/ 100.000 km***. 
Duster Van er en dynamisk men 
komfortabel partner i hverdagen, 
hvor funktionalitet og ergonomi 
arbejder sammen og skaber et 
 effektivt men afstressende miljø.

På udstyrssiden tilbyder Duster Van 
en lang række udstyrselementer, 
som du vil sætte pris på i hverdagen 
- f.eks. på Ambiance-niveau: Integre-
ret radio med CD, MP3, USB-stik, 
Bluetooth og ratbetjening, beskyttel-
sesplade under motor, sorte tagrails, 
el-ruder for, og højdejusterbart rat- og 
førersæde. 
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duster Van - mål (mm)

A Læssehøjde 770

b Højde i varerumsåbning 725

C Bredde i varerumsåbning 980

d Bredde sidedør 300

e Højde sidedør 830

F Bredde mellem sidedøre 1265

g Bredde mellem hjulkasser 1000

H Varerumslængde 1600

i Indvendig højde ml. sidedøre 930
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dacia duster Van
rummelig og robust 
varebil med store 

kvaliteter

duster Van - Vægte (kg)

1.6 16V
115 hk

1.2 tCe
125 hk

1.5 dCi
90 hk

1.5 dCi 4x2 
109 hk

1.5 dCi 4x4
109 hk

Køreklar vægt 1165 1276 1280 1280 1395

Egenvægt 1035 1146 1150 1150 1265

Totalvægt 1697 1751 1775 1795 1875

Vogntogsvægt 2897 2951 2975 2995 3375

Maks. lasteevne* 662 605 625 645 610

Maks. anhængervægt 
m/bremser** 1500 1500 1500 1500 1500

Maks. anhængervægt 
u/bremser 580 635 640 640 695

duster Van - garanti

Fra leveringsdatoen er Dacia Duster Van dækket af 3 års fabriksgaranti/100.000 km***. Dacia Duster Van har desuden 2 års 
lakgaranti og 6 års rustgaranti. 3 års Dacia Assistance/100.000 km*** 

Som varebil disker Duster Van op med alle de samme 
basiskvaliteter som personbilen. F.eks. 5 døre, generøse 
adgangsforhold og et regulært varerum, der sikrer dig alle 
muligheder for at klare de lette og mindre pladskrævende 
opgaver - til en langt mere attraktiv økonomi!

Bemærk i øvrigt det praktiske rum med lås i varerums-
adskillelse (tilbehør) til opbevaring af værdigenstande - 
dimensioner længde 129 cm., højde 28 cm., dybde (bund) 
12 cm., og dybde (top) 3 cm. - helt i stil med Duster Van’s 
brugsvenlige interiør. 

*Beregnet ud fra min. egenvægt **Vær opmærksom på, at vogntogsvægten altid skal overholdes, dvs. den faktiske totalvægt + anhængervægt (m. bremser) ikke må overskride den angivne vogntogsvægt.
***afhængigt af, hvad der indtræffer først (se betingelser hos din Dacia forhandler eller på Dacia.dk).



Forhandlerfelt

HVID GLACIER (389)

HJULKAPSLER TISA 15’’ HJULKAPSLER LYRIC 15’’ ALUFÆLGE EMPREINTE 15’’*

BLÅ NAVY D42

SORT NACRÉ (676)BEIGE CENDRÉ (HNK) GRÅ COMÈTE (KNA)

FARVER

ALMINDELIG LAK

METALLAK*

HJULKAPSLER & FÆLGE

LODGY AMBIANCE
15" hjulkapsler Tisa (standard) Lyric (standard)
Aluminiumsfælge - Empreinte 15" (ekstraudstyr)

* Ekstraudstyr afhængig af version.

DACIA – SMARTE LØSNINGER TIL EN GOD PRIS.

Dacia er Danmarks nye bilmærke. Et bilmærke, hvor høj kvalitet for små penge er nøgleordet. Dacia er ejet 
af Renault og en Dacia kunde kan forvente samme høje standard som en Renault kunde, når det gælder 
kvalitet og kundetilfredshed. En Dacia-ejer har ikke alene 3 års garanti på sin nye bil, men også mulighed 
for et benytte sig af en lang række tilbud som forsikring, finansiering og serviceaftaler. Alt sammen noget, 
der gør hverdagen som Dacia-ejer lettere og mere overskuelig. Dacia er det hurtigst voksende bilmærke 
i Europa. Det er Dacia, fordi de 2.3 millioner mennesker, der indtil nu har købt en Dacia har oplevet, at en 
Dacia er en smart løsning til en god pris. Vi er sikker på, at du får samme oplevelse. 

DACIA GARANTI
Fra dagen for første indregistrering er din Dacia dækket af fabriksgaranti og Dacia Assistance i 
3  år  /100.000  km, afhængig af, hvad der indtræffer først. Dacia Lodgy har desuden 2 års lakgaranti og 
6 års rustgaranti.

RENAULT FORSIKRING TIL DIN DACIA
Den bedste bil fortjener den bedste forsikring. Når du køber en Dacia hos din Renaultforhandler, får du 
samtidig et unikt tilbud fra Renault Forsikring til din Dacia. Vi koncentrerer os om at gøre dit ejerskab af en 
Dacia så problemfrit som muligt. Et godt eksempel er, at vi som det eneste forsikringsselskab garanterer 
reparation med originaldele.

RENAULT FINANCE
Renault Finance finansieringsløsninger giver dig mulighed for finansiering af din nye Dacia på fordelagtige 
vilkår, uanset om du er privat kunde eller virksomhed. Renault Finance kan i samarbejde med Santander 
Consumer Bank, Danmark tilbyde nogle af de mest attraktive finansieringsprodukter i markedet, uanset 
om du ønsker at eje eller du ønsker at lease din nye Dacia. Se mere på www.dacia.dk eller hør mere om dine 
muligheder her i forretningen (hos din nærmeste forhandler).

DACIA TILBEHØR
Du kan gøre din Dacia mere personlig ved at vælge mellem vores mange praktiske, komfortable og sjove 
tilbehørsdele. Dacias tilbehørssortiment er specielt udviklet til at opfylde dine behov for komfort, sikkerhed 
og styling.

DACIA ASSISTANCE TIL RÅDIGHED DØGNET RUNDT
Dacia Assistance er en serviceydelse, der er inkluderet i garantien. Dacia Assistance er til rådighed døgnet 
rundt, året rundt. Det eneste du skal gøre, er at foretage et opkald til 80 88 98 52 (gratis) og du vil blive 
betjent af en medarbejder hos Dacia Assistance. 
For opkald i Danmark 80 88 98 52 (gratis) 
For opkald uden for Danmark +46 8-4113251

DACIA SECURITY
Med Dacia Security forlænger du din bils nybilsgaranti med næsten samme dækning (op til i alt 72 måneder) 
og får endda en masse tryghed med i købet. DACIA Security omfatter: 
• Tryghed – du slipper for at bekymre dig om uventede og dyre reparationer. 
• Altid i nærheden – gælder alle Dacia-værksteder i hele Europa (med undtagelse af Hviderusland). 
• Hjælp på stedet (hvis det er muligt) – med Dacia Assistance får du hjælp i forbindelse med 
produktrelaterede driftsstop, for eksempelmekaniske/elektriske fejl eller uheld som punktering, fladt 
batteri, brændstofmangel, forkert brændstof og tabt/knækket nøgle. Gælder i alle europæiske lande 
(med undtagelse af Hviderusland).

DACIA SERVICE
Når du følger producentens serviceintervaller, er det let at passe på din nye Dacia. Og når du benytter dig 
af et autoriseret Dacia værksted, som bruger originale Dacia reservedele, får du både tryghed og garanti. 
Du ved, at din Dacia mekaniker er uddannet i at servicere netop den bilmodel, du ejer. Alle reservedele, 
der monteres i bilen ved service eller reparation, er perfekt tilpasset, så de kan fungere optimalt. Det gælder 
både sliddele, olier og nye dæk. Alt er testet og godkendt, inden det anvendes på din bil.

DACIA KUNDESERVICE
Har du spørgsmål til din nye Dacia, hvad enten det omhandler din bil, reparationer service eller andet - kan 
du ringe eller maile til vores kompetente medarbejdere i Dacia kundeservice mellem 08:00 og 17:00.
Vi lover, at du får hurtigt svar.
Dacia Kundeservice Danmark: 80 25 14 72
E-post: kundeservice.danmark@renault.com 
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*Metallak mod merpris

dACiA 
assistaNce 
Assistance er en serviceydelse, der er inkluderet 
i nybilsgarantien. Dacia Assistance er til rådighed 
døgnet rundt, året rundt. Det eneste du skal gøre, 
er at foretage et opkald til 80 88 98 52 (gratis) og 
du vil blive betjent af en medarbejder hos Dacia 
Assistance.
For opkald i Danmark 80 88 98 52 (gratis)
For opkald uden for Danmark +46 8-4113251

dACiA security
Med Dacia Security forlænger du din bils nybilsga-
ranti med næsten samme dækning (op til i alt 6 år) 
og får endda en masse tryghed med i købet. DACIA 
Security omfatter: 
• Tryghed – du slipper for at bekymre dig om uvent-
ede og dyre reparationer. 
• Altid i nærheden – gælder alle Dacia-værksteder i 
hele Europa (undtagen Hviderusland). 
• Hjælp på stedet – med Dacia Assistance får du 
hjælp i forbindelse med produktrelaterede drift-
stop, for eksempel mekaniske/elektriske fejl. Drift-
stoppet søges afhjulpet på stedet hvis muligt. 
Gælder i alle europæiske lande (undtagen Hvide-
rusland). Se priser, dækning og betingelser hos din 

Dacia forhandler eller på Dacia.dk. 

dACiA care
Med Dacia Care får du både forlænget nybilsga-
ranti på op til i alt 6 år og udvidet serviceaftale i 
den valgte periode:
• Fuld service i henhold til producentens anbe-
falede serviceintervaller uden omkostninger. Du 
betaler ikke ekstra for udskiftning af olie, oliefilter, 
pærer, viskerblade og andre normale udskiftnings-
dele.
• Så snart du opdager en fejl eller har brug for at 
udskifte dele, lægger du blot vejen forbi et Dacia-
værksted og får det ordnet. Gælder på alle Dacia 

værksteder i Danmark.

*Afhængigt af, hvad der indtræffer først (se betingelser hos din 
Dacia forhandler eller på Dacia.dk).

Der tages forbehold for ændringer i specifikationerne for de biler 
og det tilbehør, der beskrives og vises. Evt. ændringer vil hur-
tigst muligt blive kommunikeret videre til alle DACIA forhandlere. 
Afhængigt af land kan visse versioner være anderledes og have 
udstyr, der ikke er tilgængeligt (som standard, ekstraudstyr eller 
tilbehør). Kontakt din nærmeste DACIA forhandler for de nyeste 
informationer. Af trykningsmæssige årsager kan farver på lak og 
indtræk i denne brochure afvige fra de virkelige forhold. 
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