
 Dacia
Ilyen autót ezért az árért? 
Ez most vicc?

Dacia Duster

ÉPPENSÉGGEL NEM. Mi a  Dacianál elsőként gondoltuk úgy, hogy lehet egyszerre olcsó de vonzó, biztonságos és megbízható autót kínálni.  

Autóink megbízhatóságát és tartósságát ma már szerte a  világon elismerik, a  legújabb Dacia modellek pedig meglepetést keltettek különleges  

designjukkal. Az utasok és csomagok rendelkezésére álló tágas helykínálat pedig a hab a tortán. Sikerünk annak köszönhető, hogy tudjuk: szerethetjük 

és igényelhetjük az autót anélkül, hogy vagyonokat kellene áldoznunk rá. A RENAULT CSOPORTHOZ TARTOZÓ Dacia olyan műszaki megoldásokat kínál,  

amelyek már bizonyítottak, így - a  kedvező fenntartási költségek mellett - 3 év vagy 100  000 km garanciát kínálhatunk. Környezettudatosságunk  

jegyében pedig megalkottuk a Dacia eco2 jelzést: a Dacia modellek ISO 14001 minősítésű gyárakban készülnek, és 140 gr/km-nél alacsonyabb CO2 kibo-

csátású motorokkal rendelhetők (a négykerékmeghajtásos járműveknél ez az érték 150 gr CO2/km alatt marad!). A környezet védelme nem lehet pénz-

tárca kérdése!

www.dacia.hu

A jelen prospektusban szereplő termékek és az azokkal kapcsolatos valamennyi információ a nyomtatás időpontjában hatályos állapotot tükrözik. A jelen prospektus DACIA előszériák és prototípusok 
alapján készült. A termékek folyamatos tökéletesítési programjára tekintettel a Renault Hungária Kft. fenntartja annak jogát, hogy bármikor módosítsa a jelen prospektusban szereplő termékekkel 
kapcsolatos információkat. A Renault Hungária Kft. az esetleges módosításokat a lehető legrövidebb időn belül jelzi a DACIA márkakereskedéseknek. Az adott gépjárművek verziói az értékesítés 
helyétől függően különbözőek lehetnek, mivel bizonyos felszereltségek (szériafelszerelésként, opcióként vagy tartozékként) nem állnak rendelkezésre valamennyi országban. A hatályos és pontos 
tájékoztatás érdekében kérjük, vegye fel a  kapcsolatot bármely DACIA márkakereskedéssel. A  nyomtatási technikák korlátai miatt a  jelen prospektusban bemutatott színek kissé eltérhetnek 
a gépjárművek valódi színeitől vagy az azok belsejében használt anyagok színeitől. A jelen prospektus szerinti tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. Minden jog fenntartva.  
A kiadványban használt képek illusztrációk. A jelen prospektus bármely részének – bármely formában és bármely módszerrel történő – sokszorosításához a Renault Hungária Kft. előzetes engedélye 
szükséges. A mindenkori frissített fogyasztási és CO2-kibocsátási adatokat tartalmazó anyagok megtekinthetők minden Dacia márkakereskedésben. Információs vonal: 06 80 101 211 (2012.03)

* Amelyik előbb teljesül
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GARANCIA

Renault Hungária Kft.
Ügyfélszolgálat:

06 80 101 211

Think big, pay little



A Dacia Duster kormányánál szabadnak érezheti magát. A tágas belső terű, 

négykerék-meghajtású Dacia Duster segít megvalósítani vágyait. A variálható belső 

tér maximális kényelmet kínál, miközben akár nagyméretű csomagjait is szállíthatja 

vele. Magas vezetőpozíciójának köszönhetően mindig átláthatja az Önt körülvevő 

területet, így mindig biztonságban érezheti magát. A hihetetlen árú Dacia Duster 

még a környezetre is tekintettel van a gazdaságos és alacsony CO2 kibocsátású 

motorjaival. Dacia Duster: többet, kevesebbért.

(Nagyon) 
nagy tér 
(nagyon) 
alacsony áron



Letisztult
forma



Széles kerékívei és magas termete árulkodnak arról, hogy  

a Dacia Duster egy valódi terepjáró! A Dacia Duster 

városban is tökéletesen megállja a helyét elegáns stílusával, 

krómozott hűtőrácsával és duplaoptikás fényszóróival. 

A Look csomaggal (16" alumínium keréktárcsák, krómhatású 

tetőrudak, visszapillantó tükrök, első és hátsó lökhárítók  

és sárvédők, színezett hátsó üvegek), vagy akár 

a számtalan választható kiegészítővel (széles  

oldalvédő csík, kerékjárati ív védőelem…)  

tovább erősíthető ez a rendkívüli megjelenés. 

Dacia Duster: stílus és élvezet. 

Egy valódi
terepjáró



Annyi 
felfedezni

terep várja
való



Nincs
akadály
A Dacia Duster minden terepen otthonosan mozog.  

Nagy hasmagassággal és terepszöggel, vagyis egy valódi 

terepjáró tulajdonságaival rendelkezik. Kialakítása révén 

bármilyen úton és bármilyen körülmények között könnyen 

veszi az akadályokat. Kompakt kialakításával és termetéhez 

képest könnyű súlyával a Dacia Duster igen rugalmas, 

amihez jelentősen hozzájárul az új 6 fokozatú manuális 

sebességváltó*, mely egy rövid 1. fokozattal rendelkezik 

(5,79 km/h 1.000 ford./percnél), hogy még nehéz terepen,  

erős emelkedőn vagy nagy lejtőn se kelljen izgulnia.  

intuitív 4x4 vezérlésével* pedig alkalmazkodik  

a körülményekhez, hogy egyszerű legyen az élete.

És hogy biztonságban legyen!

* 4x4 verzióknál

Auto üzemmód:

-  Működési elv: a motornyomatékot automatikusan osztja 

el a négy keréken a tapadástól függően.

-  Használat körülményei: tapadástól függetlenül minden 

úttípuson, és kiemelten csúszós utakon (eső, hó, jég).

-  Előnye: legjobb kompromisszum az úttartás és a motor 

rugalmassága között a körülményektől függetlenül.

Lock üzemmód:
-  Működési elv: a motornyomatékot a négy keréken osztja el. 

Nehéz terepviszonyokhoz igazított motorvezérlés és fék. 

-  Használat körülményei: nehezen járható útszakaszok 

(sár, föld, homok, egyenetlen út) alacsony sebességnél 

(<80 km/h).

-  Előnye: optimalizált menetképesség.

2WD üzemmód: 

-  Működési elv: a nyomaték az első két keréken kerül 

elosztásra.

-  Használat körülményei: jó tapadású terepen és autópályán.

- Előnye: optimális üzemanyag-fogyasztás



Érezzen rá
a lényegre



A Dacia Duster belső tere tágas, kényelmes és 

praktikus. 5 személy és az akár 475 literes (verziótól 

függően) csomagtérnek köszönhetően rengeteg 

csomag fér el benne kényelmesen, lehajtott hátsó 

üléssorral már 1.636 liter helyet kínál. Az első 

utasülést lehajtva pedig akár 2,65 m hosszú tárgyak  

is elférnek benne! 

Tudván, hogy minden családnak és minden vezetőnek 

más igényei vannak, a Dacia Duster csak a lényeget 

kínálja, feleslegek nélkül, hogy utána mindenki 

szabadon alkothassa meg saját autóját. Ehhez több 

csomag és opció áll rendelkezésre: klíma, audio 

rendszer, autórádió CD-MP3 lejátszóval, USB és 

Bluetooth, variálhatóság csomag (benne az 1/3-

2/3 arányban osztott hátsó üléssorral), elektromos 

ablakemelők.  

Bőr csomag (bőr/műbőr kárpit, bőr borítású  

kormány és sebességváltó gomb)…

kényelem
Testreszabott

"



Új lehetőségek nyílnak
meg Ön előtt!
Hajdanán a terepjárók kiváltságnak számítottak, de ez a Dacia Duster révén már a múlté. 

Ezt a kedvező áron kínált négykerék-meghajtásos autót a visszafogott használati költségek is 

jellemzik, hála az optimalizált karbantartási programnak, és az alacsony fogyasztású motoroknak. 

A dCi motorokkal egy tele tank hosszabb utazást jelent, alacsony CO2 kibocsátás mellett - 4x2 

verzióban kevesebb, mint 140 gr CO2/km, 4x4 verzióban pedig még mindig kevesebb, mint 

150 gr CO2/km kibocsátás! A Renault Csoporthoz tartozó Dacia Duster élvezi a Renault műszaki 

megoldásait, szériafelszereltség az ABS, a vészfék-rásegítő rendszer és az első, oldalsó, illetve 

fej/mellkas légzsákok. Az erős Dacia Duster egyet jelent a biztonsággal és a tartóssággal. ÉV
vagy 100 000 km

GARANCIA



Access
felszereltség

AZ ACCESS VERZiÓBAN 
TÖBBEK KÖZÖTT 
MEGTALáLHATÓK:

• Szervokormány
• Vezetőoldali légzsák

MOTORiZáCiÓ:

•  4x2 verzió:  
1.6 16V 77 kW / 105 LE
5 fokozatú kézi sebességváltóval

FEKETE GRAFiT HARMÓNiA

•  16“ acél keréktárcsák
•  Kikapcsolható utasoldali 

légzsák
•  Isofix rögzítési pontok
•  Pótkerék

MOTORiZáCiÓ:

•  4x2 verzió:  
1.6 16V 77 kW / 105 LE 
1.5 dCi 66 kW / 90 LE FAP 
5 fokozatú kézi sebességváltóval

•  4x4 verzió:  
1.6 16V 77 kW / 105 LE 
1.5 dCi 66 kW / 90 LE FAP 
6 fokozatú kézi sebességváltóval SZÜRKE HARMÓNiA

SHiNY BARNA HARMÓNiA

SHiNY BARNA HARMÓNiA

Cool
Limitált széria

Arctic Music
felszereltség

=  ACCESS +

•  Elektromos első ablakemelők
• Távirányítós központizár
•  Fekete lökhárítók 

és külső ajtókilincsek

= COOL +

•  Elektromosan állítható fűthető 
külső visszapillantó tükrök

• Fedélzeti számítógép
• Rádió CD / MP3 USB

•  Modularitás csomag (1/3-2/3 
arányban osztott hátsó üléssor; 
magasságban állítható vezetőülés, 
biztonsági öv és kormány)

• Ködfényszórók

MOTORiZáCiÓ:

•  4x2 verzió: 
1.5 dCi 80 kW / 108 LE FAP 
6 fokozatú kézi 
sebességváltóval

•   4x4 verzió:  
1.6 16V 77 kW / 105 LE 
1.5 dCi 81 kW / 110 LE FAP 
6 fokozatú kézi 
sebességváltóval

• 16’’ acél keréktárcsák
• Fej/mellkas légzsákok elöl
• Hosszanti tetősínek
• Légkondícionáló

MOTORiZáCiÓ:
•  4x2 verzió:

1.6 16V 77 kW / 105 LE 
1.5 dCi 80 kW / 108 LE FAP 
a dízelmotorhoz hatfokozatú 
a benzinmotorhoz ötfokozatú 
sebességváltó tartozik.

•  4x4 verzió:
1.6 16V 77 kW / 105 LE 
1.5 dCi 81 kW / 110 LE FAP 
mindkettő hatfokozatú 
sebességváltóval

Stepway
Limitált széria
= ARCTiC MUSiC +

LOOK CSOMAG:
• 16”-os könnyűfém keréktárcsák
•  Matt króm színű hosszanti 

tetőrudak és külső visszapillantó 
tükrök, első és hátsó alvázvédő 
lemezek, valamint ajtóküszöbök

• Sötétített hátsó ablakok

"STEPwAY" OFF-ROAD 
MűANYAG ELEMEK:
• Ajtó díszlécek
• Kerékív burkolatok



Exception
felszereltség
= ARCTiC MUSiC +

LOOK CSOMAG
•  16’’ alumínium keréktárcsák
•  Krómhatású külső visszapillantó tükrök és 

hosszanti tetőrúd 
• Krómhatású sárvédő és első/hátsó lökhárítók
• Sötétített hátsó üveg

BŐR CSOMAG
• Bőrborítású kormány
• Bőrborítású sebességváltó-gomb
• Bőr / műbőr kárpit

 KORMáNYRÓL VEZÉRELHETŐ RáDiÓ

MOTORiZáCiÓ:

•  4x4 verzió:  
1.6 16V 77 kW / 105 LE 
6 fokozatú kézi sebességváltóval 
1.5 dCi 81 kW / 110 LE FAP 
6 fokozatú kézi sebességváltóval

Méretek

Színválaszték

KESUDIÓ (CNA) TENGERÉSZKÉKFEKETEBAZALTSZÜRKE PLATINA GLECCSER FEHÉR

CSOMAGTARTÓ TÉRFOGATA (l) 4x2 4x4

Kalaptartó alatt 475 408
Maximum lehajtott hátsó üléssorral 1 636 1 570

Méretek (mm)
A Tengelytáv 2 673
B Hosszúság 4 315
C Első túlnyúlás 822
D Hátsó túlnyúlás 820
E Első nyomtáv 1 560
F Hátsó nyomtáv 1 567
G Szélesség külső tükrök nélkül / tükrökkel 1 822/2 000
H Magasság terhelés nélkül / tetőrúddal 1 625/1 695
K Alvázmagasság 4x2 / 4x4 205/210

L Hely a térdeknél hátul 183
M Könyökszélesség elöl 1 411

M1 Könyökszélesség hátul 1 438
N Derékszélesség elöl 1 387

N1 Derékszélesség hátul 1 400
P1 Távolság a derékhajlat és a tető között az első üléseknél 907
P2 Távolság a derékhajlat és a tető között az második üléssorban 895
Y2 Belső szélesség a kerékdobok között 1 002
Z1 Rakodóhosszúság 992
Z2 A rakodóhosszúság a csomagtartótól a ledöntött hátsó üléspadig 1 760
ÁTHALADÁSI SZÖGEK

1 Első terepszög 30°
2 Áthaladási szög 23°
3 Hátsó terepszög 36°

BŐR CSOMAG HARMÓNiA
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1. ELSŐ SUV CSŐ
Ez a 60 mm átmérőjű inox cső hangsúlyozza az autó 
erőteljes karakterét. Tökéletesen illeszkedik az oldalsó 
küszöbspoiler vonalához.

2. OLDALSÓ KÜSZÖBCSÖVEK
A 60 mm átmérőjű inox csövek védik a küszöbspoilereket 
és azokhoz igazodnak ahhoz. A Dacia Duster még 
elegánsabbá válik tőlük

3. KRÓMOZOTT KiPUFOGÓVÉG
Kihangsúlyozza a Dacia Duster sportos és dinamikus 
vonásait.

4. CSOMAGTÉR-KÜSZÖB
Egyszerre öltöztet és véd.

5. ELSŐ KÖNYÖKTáMASZ
Az első középső könyöktámasz biztosítja a vezető 
kényelmét hosszú utakon is, és még egy kiegészítő 
tárolóhelyet is biztosít (világosszürke színben  
is rendelhető). 

6. HÓTáLCA
Az erőteljes igénybevételre tervezett peremes tálcában 
megreked a víz és a kavicsok is, ezzel megóvva a belső  
tér épségét.

7. Novestra GUMiSZŐNYEG
A nagy igénybevételre tervezett 4 részes gumiszőnyeg 
tökéletes védelmet biztosít hó és sár ellen egyaránt.

8. Monitor TEXTiLSZŐNYEG
Méretpontos 4 részes szőnyeg, mely megóvja a belső 
teret a kopástól és a nevességtől.

9. Madrigal TEXTiLSZŐNYEG
Méretpontos 4 részes szőnyegkészlet elegáns velúr 
kidolgozással, mely megvédi a belső teret a nedvességtől 
és a kopástól. 

10. CSOMAGTÉR TáLCA
Tökéletesen illeszkedik a 4x2 verziójú Dacia Duster 
csomagtartójába. Vízhatlan és ellenálló, így hosszan 
védi a csomagtartó épségét, még szennyezett tárgyak 
szállítása esetén is. Könnyen kivehető, vízsugárral 
tisztítható.

TARTOZÉKOK
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KERÉKJáRAT SZÉLESÍTŐ, ELSŐ ÉS HáTSÓ SáRFOGÓ,  
AJTÓVÉDŐ BURKOLAT
Ez a készlet védi a kerékjárati elemeket a horzsolásoktól, 
és különösképpen a felverődésektől, továbbá 
kihangsúlyozza a Dacia Duster erejét és sokoldalúságát. 

12. KERESZTiRáNYÚ TETŐRUDAK
A hosszanti rudakra rögzített keresztirányú tetőrudak  
80 kg-ig terhelhetők, vagy egyéb kiegészítők helyezhetők 
fel rá (síléc- vagy kerékpártartó, tetőbox...).

13. FÜGGŐLEGES RAKODÓHáLÓ
Ez a háló további rakodási lehetőségeket biztosít 
a csomagtartóban, és biztonságosan rögzíti a kisebb 
tárgyakat is a 3 különálló rekeszében.

14. TETŐBOX
Széles tetőbox kínálatunkból választhat, hogy tovább 
növelhesse a csomagok részére rendelkezésre álló amúgy 
is tágas helykínálatot.

15. CSOMAGRÖGZÍTŐ HáLÓ
Segítségével megakadályozható, hogy a csomagtartó 
padlójára helyezett tárgyak elcsússzanak útközben.

16. STANDARD VONÓHOROG
Tartós használatra kifejlesztve.

17. ELSŐ ÜLÉSHUZAT
Segítségükkel személyre szabható a Dacia Duster belseje.

15
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A Duster megfelel a 3 következő kritériumnak: 140 gr/km alatti CO2 kibocsátás vagy bioüzemanyaggal működő 
autó; ISO 14001 minősítésű gyárban készült autó; legalább 5%.-ban újrafelhasznált műanyagot tartalmazó autó.

                elkötelezettség a teljes életút alatt.

Kiemelkedő
megbízhatóság

A Dacia Duster szériafelszereltségéhez tartozik 
az ABS és a vészfék-rásegítő rendszer, melyek 
biztosítják az autó optimális egyensúlyát és 
lerövidítik a fékutat. 

1.6 16V 77 kw / 105 LE
Élvezni fogja az erőteljes gyorsulását, a vezetési 
kényelmet és a visszafogott üzemanyag-fogyasztást. 
Rendelhető 5 fokozatú váltóval (4x2 verziónál) 
vagy 6 fokozatú sebességváltóval (4x4 verziónál).

1.5 dCi 66 kw / 90 LE FAP

1.5 dCi 80 kw / 108 LE FAP
1.5 dCi 81 kw / 110 LE FAP
A már alacsony fordulatszámon elérhető 240 Nm 
nyomatékával kíváló rugalmasságot és reakcióké-
pességet kínál úton és terepen egyaránt. A motor 
megfelel az EURO5 környezetvédelmi  
követelményeknek s részecskeszűrővel van ellátva..

Fogyasztási adatok:
•  1.6 16V 77 kw / 105 LE: Vegyes fogyasztás: 7,1 - 8,0 l/100 km, 

CO2 kibocsátás: 165 – 185 g/km (hajtásképlettől függően)
•  1.5 dCi 79 kw / 107 LE FAP: Vegyes fogyasztás: 5,3 l/100 km, CO2 kibocsátás: 139 g/km
•  1.5 dCi 81 kw / 110 LE FAP: Vegyes fogyasztás: 5,3 l/100 km, CO2 kibocsátás: 145 g/km

Motorizáció

Az ASR kipörgésgátlóval és a CSV 
alulkormányzás-ellenőrzővel együtt stabilan 

tartja a járművet nehéz útviszonyok esetén is. 

ford./perc

ford./perc

Teljesítmény
Nyomaték


