
Täysin uusi Dacia Duster



Toteuta 
unelmasi
seikkailusta





Täysin uusi Dacia Duster on elementissään kaikkialla. Uusi Duster 
on moderni, jämäkkä ja näyttävän näköinen auto, joka ei jätä ketään 
kylmäksi. Dusterin etusäleikkö on huomiota herättävä, ja auton valoisa 
ilme ja muotoilu kääntävät myös katseet. Kattokaiteet ja 16“ tai 17“ 
vanteet ilmentävät, että jokainen auton yksityiskohta on suunniteltu 
seikkailua varten. Lokasuojan takaosan suojalistat sekä etu- ja 
takapuskuri kertovat omaa kieltään: tämä auto selviää reitistä 
kuin reitistä!

Sopii kaikkiin 
maastoihin
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4X4-MONITORI
MAASTOAJOON

Dusterilla 
kuljet kaikkialle
Ylämäki, alamäki, mökkitie… Täysin uusi Dacia Duster vie sinut 
kaikkialle. Korotettu maavara, jämäkkä alusta, neliveto... Käytössäsi 
on erinomaiset off-road-ominaisuudet. Luotettava ja jämäkkä maasturi 
kutsuu sinut mukaansa – voit poiketa tutuilta poluilta turvallisesti.
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MULTIVIEW-KAMERA
HELPOTTAA PYSÄKÖINTIÄ
JA MAASTOAJOA

Lähde matkaan 
varustautuneena

Täysin uusi Dacia Duster tottelee kuljettajaa aina asiaankuuluvasti, 
oli kyse sitten tutusta tiestä tai tuntemattomasta maastosta: 
mäkilähtöavustin auttaa tiukimmissakin rinteissä ja alamäkihidastin 
puolestaan huolehtii vauhdin hallinnasta. Koska kaikkea on vaikea 
pitää itse silmällä, 4 eri näkymää näyttävä MultiView-kamera auttaa 
havaitsemaan kuopat, kivet ja esteet ja avustaa näin matkantekoa.
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MÄKILÄHTÖAVUSTIN ALAMÄKIHIDASTIN MULTIVIEW-KAMERA





Kotonaan 
myös kaupungissa
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Laatua, mukavuutta
Uutta Dacia Dusteria ei kaupungissakaan häiritse mikään: täysin sähköinen 
ohjaustehostin avustaa ajamista, katvealueen valvontajärjestelmä 
lisää turvallisuutta ja 4 eri näkymää näyttävä MultiView-kamera 
helpottaa pysäköimistä. Ilmastointi on saatavilla myös automaattisena ja 
suomenkielinen Media Nav Evolution navigointi- ja multimediajärjestelmä 
on suunniteltu sinua varten. Sisätilojen mukavuus on yhtä erinomainen: 
säädettävät istuimet, viimeistelty verhoilu, kätevä älyavainkortti... 
Kaikki on loppuun saakka mietittyä!
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Tavaratila, jossa on ideaa
Täysin uusi Dacia Duster muuntautuu kaikkiin seikkailuihisi. Sen 
erinomainen muunneltavuus mahdollistaa matkustamon säädöt 
tarpeidesi mukaan ja tavaroiden kuljettamisen niin viikonloppuretkelle 
kuin ostoskierrokselle. 1/3–2/3 -suhteessa taittuva takapenkin 

selkänoja, reilun kokoinen tavaratila sekä säilytystilat ovissa, 
etuistuinten selkänojissa, matkustajan istuimen alla ja kojelaudassa 
mahdollistavat monenlaiset matkat.
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Mitat

MITAT (MM)    
A Akseliväli 2WD/4WD 2 674/2 676
B Kokonaispituus 4 341
C Etuylitys 2WD/4WD 842/841
D Takaylitys 2WD/4WD 826/824
E Raideväli edessä 1 563
F Raideväli takana 2WD/4WD 1 570 /1 580
G Kokonaisleveys ilman ulkopeilejä/ulkopeilien kanssa 1 804/2 052
H Korkeus kattokaiteiden kanssa 2WD/4WD 1 693/1 682
H1 Korkeus takaluukku avattuna 2WD/4WD 2 020/2 002

MITAT (MM)    
K Maavara kuormaamattomana 210
L Polvitila takana 170
M Matkustamon leveys edessä kyynärpäiden korkeudella 1 403
M1 Matkustamon leveys takana kyynärpäiden korkeudella 1 416
P Pääntila edessä 14°:n kulmalla 900
P1 Pääntila takana 14°:n kulmalla 892
Y Tavaratilan leveys pyöränkoteloiden kohdalta 977
R Lähestymiskulma 2WD/4WD 30°/30°
R1 Poistumiskulma 2WD/4WD 34°/33°
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Access Essential

VAKIOVARUSTEITA VAKIOVARUSTEITA
ACCESS-VAKIOVARUSTEIDEN LISÄKSI/ASEMESTA

 - 16“ teräsvanteet
 - 3-pistevyöt kaikilla paikoilla
 - ABS-jarrut elektronisella jarruvoimanjaolla 
(EBD)
 - Ajotietokone ja ulkolämpötilanmittari
 - Ajovalojen korkeudensäätö
 -  Automaattiset ajovalot valotunnistimella
 - ECO-ajotila
 - Edessä päätä ja rintakehää suojaavat 
sivuturvatyynyt
 - Elektroninen ajonestojärjestelmä
 - ESC + ASR ajovakaudenhallintajärjestelmä 
luistonestolla
 - ISOFIX-kiinnikkeet takapenkkien 
reunapaikoilla
 - Kauko-ohjattu keskuslukitus
 - Korinväriset puskurit (mustat alaosat)
 - Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt
 - Kuormauslenkit tavaratilassa
 - Kyynärnojat etuovissa
 - Lapsilukot takaovissa
 - Lukittava polttoainesäiliön korkki

 - Lämmitettävä takalasi
 - Lämmityslaite sisäilmankierrolla
 - Manuaalisesti säädettävät sivupeilit (mustat)
 - Metallinen moottorin suojapelti
 - Mäkilähtöavustin (HSA)
 - Niskatuet kaikilla istuinpaikoilla
 - Päiväajovalot
 -  Rengaspainevalvonta (passiivinen)
 -  Renkaanpaikkaussarja
 -  Sisävalo
 -  Stop & Start -järjestelmä
 -  Sähköinen ohjaustehostin
 -  Sähkötoimiset etulasinnostimet edessä
 -  Säilytyslokerot etu- ja takaovissa
 -  Tavaratilan valo
 -  Turvaverhot edessä ja takana
 -  Turvavyövaroittimet
 -  Turvavöiden voimanrajoittimet kaikilla 
istuinpaikoilla
 -  Verhoilu “Duster”
 -  Yhdessä osassa taittuva takaistuimen 
selkänoja

 - 1/3 - 2/3 osissa alas taitettava takaistuin
 - 16“ Design-teräsvanteet (Fidji)
 - Dacia Plug & Radio (radio, CD, MP3,  
Bluetooth musiikin suoratoistolla ja 
puhelintoiminnoila, AUX- ja USB-liittimet), 
kaukosäätö ohjauspyörästä

 -  Ilmastointi (manuaalinen)
 -  Kuljettajan istuimen korkeudensäätö
 -  Lämmitettävät etuistuimet
 -  Mustat kattokaiteet
 -  Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyyssäätö
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Saatavana lisävarusteena.

Comfort Prestige

VAKIOVARUSTEITA
ESSENTIAL-VAKIOVARUSTEIDEN LISÄKSI/ASEMESTA

VAKIOVARUSTEITA
COMFORT-VAKIOVARUSTEIDEN LISÄKSI/ASEMESTA

 - Alamäkihidastin (HDC) (vain 
nelivetoversioissa)
 - Etusumuvalot
 - Korinväriset ulko-ovien kahvat
 - Kromattu pakoputkenpää
 - Kuljettajan sähköikkunan 
kertapainallustoiminto

 - Mustat B-pilarit
 - Sähkötoimiset ja lämmitetyt ulkopeilit
 - Sähkötoimiset takalasinnostimet
 - Säilytystaskut etuistuinten selkänojissa
 - Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin
 - Verhoilu “Comfort“

 - Design pack: Kevytmetallivanteet 17“ 
(Maldive musta / harmaa), hopeanharmaat 
peilinkuoret ja kattokaiteet (Duster-
merkinnöillä), harmaat etu- ja 
takapuskureiden alaosat, tummennetut 
takalasit
 - Katvealueen valvontajärjestelmä
 - Kuljettajan istuimen ristiseläntuen säätö
 -  Kyynärnoja edessä
 -  Media Nav 3.0 Evolution (7“ kosketusnäyttö, 
suomenkielinen navigointi, radio, AUX- 

ja USB-liittimet, Bluetooth-musiikin 
suoratoistolla ja puhelin-toiminnoilla), 
kaukosäätö ohjauspyörässä
 -  Peruutustutka ja peruutuskamera
 -  Soft feel -ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
 -  Säilytystila etumatkustajan istuimen alla
 -  4x4-monitori (kallistuskulmat/kompassi)  
(vain nelivetoversioissa)
 -  Verhoilu “Prestige“ ja Duster-tekstit 
etuistuimissa
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Värit

DUNE BEIGE (HNP)
(METALLIVÄRI)

ATACAMA ORANSSI (EPY)
(METALLIVÄRI)

COSMOS SININEN (RPR)
(METALLIVÄRI)

NAVY SININEN (D42)
(PERUSVÄRI)

16“ TERÄSVANNE
(Access-varustetasossa)

16“ DESIGN-TERÄSVANNE 
FIDJI

(Essential- ja Comfort-
varustetasossa)

16“ KEVYTMETALLIVANNE 
CYCLADE

(Lisävaruste 
Comfort-varustetasossa)

17“ KEVYTMETALLIVANNE
MALDIVES

(Prestige-varustetasossa)

GLACIER VALKOINEN (369)
(PERUSVÄRI)

VISON RUSKEA (CNM)
(METALLIVÄRI)

NACRÉ MUSTA (676)
(METALLIVÄRI)

COMÈTE HARMAA (KNA)
(METALLIVÄRI)

PLATINE HARMAA (D69)
(METALLIVÄRI)

Vanteet
Dacia Duster



Dacia Duster

Lisävarusteet
MUOTOILU JA SUOJAT

1. TURVAKAARI: Suojaa auton etupuskuria 
törmäystilanteissa ja korostaa auton voimakasta 
muotoilua.

2. ASTINLAUDAT: Käytännölliset astinlaudat 
helpottavat kulkua autoon ja ylettymistä katolle.

3. KATTOLISÄVALOT: Lisävalojen ansiosta näet 
maastossakin paremmin. Kattokaiteisiin asennetut 
kaksi valoa toimivat kaukovalojen lisävarusteena. 

4. PUTKISARJAT: Tyylikkäät kromatut etu-, 
taka- ja kylkiputket tekevät uudesta Dusterista 
muotoilultaan entistäkin näyttävämmän.

5.-6. SPORT-VARUSTEPAKETTI: Poikkea tutuilta 
poluilta ja valitse seikkailulle sopiva tyyli. Sport-
paketti korostaa uuden Dusterin dynaamista 
ulkonäköä ja tuo sille entistä sporttisemman 
ilmeen. Varustepakettiin sisältyy mustat konepellin 
koristelista, sivupeilien kuoret ja takaspoileri.

7. OVILISTAT JA LOKASUOJIEN LEVIKKEET: Listat 
ja lokasuojat ovat mustaa muovia ja suojaavat 
Dusteriasi pieniltä kolhuilta.

7.

4.

5.

6.

1-2-3.



Lisävarusteet
MUKAVUUS JA SUOJAUS

8. KYNNYSLISTAT JA -VALOT: Kynnyslista suojaa 
kynnystä pieniltä naarmuilta ja kolhuilta tyylikkäästi 
ja ajastettu valkoinen valo ovia avattaessa korostaa 
uuden Dusterin modernia ilmettä.

9. TEKSTIILIMATOT: Helposti puhdistettavat 
tekstiilimatot pitävät auton sisätilat siistinä.

10. KESKIKYYNÄRNOJA EDESSÄ: Kyynärnoja tarjoaa 
parempaa ajomukavuutta ja tuo litran verran lisää 
säilytystilaa.

11. TAVARATILAN KAUKALOMATTO JA 
KYNNYSSUOJA: Kaukalomatto sopii täydellisesti 
korin muotoiluun ja se suojaa tavaratilan verhoilua 
likaantumiselta ja on ihanteellinen esimerkiksi 
likaisten esineiden kuljetukseen. Suojaa myös 
Dusterisi takapuskuri käytännöllisen ja räätälöidyn 
kynnyssuojan avulla.

12. TAVARATILAN MUKAUTUVA EASYFLEX-SUOJA: 
Liukumattoman ja vettä läpäisemättömän tavaratilan 
suojan ansiosta voit kuljettaa autossasi suuria, likaisia 
esineitä ja se on ihanteellinen myös esim. koiran 
omistajalle! Suoja sopii paikalleen takaistuinten 
asennosta riippumatta ja kattaa koko tavaratilan sekä 
avattuna myös takapuskurin.

8.

11. 12.

9. 10.
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Dacia Duster

13. EXPRESS HANG -POLKUPYÖRÄTELINE 
VETOKOUKKUUN: Voit kuljettaa telineessä 
jopa kaksi polkupyörää helposti, turvallisesti ja 
vaivattomasti! Teline voidaan taittaa kätevästi, 
jolloin muu tavaratila on käytössäsi.

14. IRROTETTAVA VETOKOUKKU: Vetokoukku 
voidaan irrottaa näppärästi ilman työkaluja. 
Näin auton tyylikäs ulkomuoto säilyy silloin, kun 
vetokoukkua ei tarvita käytössä.

15. KATTOKAITEET: Kattokaiteiden avulla 
voit kuljettaa polkupyörä- tai suksitelinettä tai 
kuljetuslaatikkoa ja samalla kasvattaa auton 
kuljetuskapasiteettia.

16. VANKKA DACIA-KULJETUSLAATIKKO: Lisää 
auton kuormatilaa ja voit lähteä matkalle ilman 
kompromisseja!

17. INTEGROITU LIIKENNEKAMERA: Tärkeä 
lisävaruste turvallista ja levollista ajamista 
varten. Erillinen automaattinen ja itsenäinen 
tallennusjärjestelmä säilyttää ajomatkojen 
historiatiedot (aika ja matka).

18. ETUKAMERA 180°: Korvaamaton 
apu kadunkulmissa ja erilaisten näköesteiden 
kohdalla. Järjestelmä tarjoaa täyden näkyvyyden 
auton eteen ja näyttää kuvan navigointinäytössä.

19. PERUUTUSKAMERA: Kameran avulla pysäköit 
ja peruutat näppärästi! Kun peruutusvaihde on 
kytkettynä, näet auton takana olevan alueen 
navigointinäytössä.

KULJETUS JA TURVALLISUUS

13.

14. 15-16.

18. 19.17.



Dacia Duster

Aja, matkusta ja nauti – 
siinä Dacian syvin olemus!

Me Dacialla tarjoamme houkuttelevia ja laadukkaita autoja aina 
järkevään hintaan. Tyylikkäät ja tilavat mallit, joihin voit valita 
kaiken tarvitsemasi, mutta joissa ei ole mitään ylimääräistä, 
varustettuina luotettaviksi todetuilla teknisillä ratkaisuilla – ja kaikki 
tämä lyömättömään hintaan. Mikä on salaisuutemme? Helppous, 
suoraviivaisuus ja vilpittömyys, kaikessa mitä teemme. Dacian mallisto 
on selkeä ja sekä auton hankinta että sen omistaminen on mutkatonta. 
Dacialla ajaminen tarkoittaa, että olet tehnyt järkivalinnan. Valintasi 

kertoo, että arvostat laatua, luotettavuutta, tilaa, tyyliä ja mukavuutta 
– ja ennen kaikkea järkevää hintaa. Kaikessa yksinkertaisuudessaan 
Dacia tarjoaa mahdollisuuden hankkia uusi auto, johon voit ihastua ja 
joka täyttää kaikki tarpeet, mutta siihen ei tarvitse kuitenkaan sijoittaa 
kaikkia käytettävissä olevia varoja. 

Toteuta unelmasi: Dacian kyydissä voit mennä minne haluat ja tehdä 
mitä haluat.





www.dacia.fi

Olemme tehneet kaikkemme, jotta tämän esitteen tiedot olisivat virheettömiä ja ajantasaisia esitteen painohetkellä. DACIA pidättää oikeuden muuttaa 
edellä mainittuja ajoneuvoon ja lisävarusteisiin liittyviä tietoja tuotekehitysohjelman mukaisesti. Muutoksista ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti 
kaikille DACIA-jälleenmyyjille. Jotkin mallit saattavat erota toisistaan markkina-alueesta riippuen, ja tiettyjä toimintoja ja varusteita ei välttämättä ole 
saatavilla (valinnaisina, vakio- tai lisävarusteina). Lisätietoa saat lähimmältä DACIA-jälleenmyyjältäsi. Tässä esitteessä kuvatut kori- ja verhoiluvärit 
saattavat painoteknisistä syistä erota todellisista väreistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän esitteen osittainenkin kopioiminen ilman DACIAn kirjallista 
lupaa on kaikin tavoin kiellettyä.
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