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Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány pontos és naprakész legyen a nyomtatás pillanatában. Ez a dokumentum előszériák és 
prototípusok alapján készült. Azon politikája keretében, miszerint folyamatosan javítja termékeit, a Renault Hungária Kft. fenntartja magának a jogot 
arra, hogy bármikor módosíthatja a specifikációkat, illetve az itt leírt és bemutatott járműveket és tartozékokat. Ezekről a módosításokról a lehető 
legrövidebb időn belül tájékoztatást kapnak a Dacia márkakereskedők. A különböző országokban eltérhetnek a verziók, illetve bizonyos felszereltségek 
(széria, választható vagy tartozék) nem elérhetőek. Forduljon helyi kereskedőjéhez a legfrissebb információkért. A nyomtatási technikák korlátai miatt 
a jelen dokumentumban reprodukált színek enyhén eltérhetnek a fényezés vagy a belső kialakítás anyagainak valódi színeitől. Minden jog fenntartva. 
A jelen publikáció bármely formában vagy bármely eszközzel történő reprodukciója, akár teljesen, akár részben tilos a Renault Hungária Kft. előzetes 
írásbeli beleegyezése nélkül. Duster vegyes fogyasztás l/100 km: 4,8 – 8,4; CO2-kibocsátás g/km: 126 - 147. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra 
vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a 
www.dacia.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági 
ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen 
értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki 
adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor 
egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás 
érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Dacia Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a 
módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A képek illusztrációk.
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Engedje  
szabadjára 
kalandvágyát!



A Dacia Duster mindenhol elemében van. Modern, robusztus külsejével 
és feltűnő Atacama narancs színével senkit nem hagy közömbösen. 
Hangsúlyos első hűtőrácsa, jellegzetes fényjegyei  
és vonzó dizájnja magára vonz minden tekintetet. A tetőrudaktól  
a 16" vagy 17"-os* keréktárcsákig minden elem azt mutatja, hogy  
a Dustert kalandra tervezték. Az oldalsó védőelemek  - csakúgy,  
mint az első és hátsó lökhárító-betétek is - jól mutatják, hogy  
semmilyen út vagy ösvény nem állhat ellen!

*Felszereltségtől függően.

Rajong 
minden terepért 

Dacia Duster



Minden út megnyílik 
a Duster előtt
Másszon fel, hódítsa meg a csúcsot, ereszkedjen…  
A Dacia Duster mindenhová elviszi.  
Megemelt hasmagasság, robusztus alváz, 4x4 mód…  
Kiváló terepképességek állnak rendelkezésére.  
Megnyugtató és magával ragadó SUV-ja mindig új 
felfedezésre hívja Önt.  
Nyugodtan hagyja el a járt utakat! 

Dacia Duster

A 4X4 MONITOR
INFORMÁCIÓI ÉRTÉKES ADATOKKAL SZOLGÁLNAK  
A TEREPEN TÖRTÉNŐ VEZETÉSHEZ, TÖBBEK  
KÖZÖTT A JÁRMŰ HELYZETÉRŐL ÉS IRÁNYÁRÓL



Induljon el felkészülten!
Járt úton vagy ismeretlen terepen, a Dacia Dusternek mindenre 
van kész válasza: emelkedőn elindulást segítő rendszerével a 
legmeredekebb lejtőket is beveheti, míg a lejtmeneti fékező 
rendszer biztosítja az ereszkedési sebesség ellenőrzés alatt 
tartását. És mivel néha nehéz mindenre  
figyelni, a több nézetet lehetővé tevő kamerával észlelheti 
a gödröket, köveket vagy a kisebb akadályokat, hogy 
megkönnyítse a haladást. 

Dacia Duster

EMELKEDŐN ELINDULÁST SEGÍTŐ 
RENDSZER

LEJTMENETI FÉKEZŐ RENDSZER MULTI-VIEW KAMERA

A MULTI-VIEW KAMERA 
KIVÁLÓ MEGOLDÁS ARRA,  
HOGY A VEZETŐ MINDIG LÁTHASSA,  
MI TÖRTÉNIK A JÁRMŰVE KÖRÜL



A város is az 
ő terepe

Dacia Duster



Magas fokú  
kényelem
A városban sem állhat semmi a Dacia Duster útjába: az elektromos rásegítésű 
szervokormány megkönnyíti a vezetést, a holttérfigyelő rendszer növeli 
a biztonságot, a Multi-view kamera pedig egyszerűbbé teszi a parkolási 
manővereket. 
Az autó belsejében a fényszórók felkapcsolása és a klímaberendezés 
automatikusan működik, és rendelkezésre áll a MEDIA NAV Evolution 
multimédia rendszer is. Nincs kivetnivaló a kényelem terén sem: állítható 
ülések, finoman kidolgozott kárpitok, automata Dacia Kártya…  
Minden ki van találva! 

Dacia Duster



Csomagtartó és ötletes 
tárolóhelyek
A Dacia Duster alkalmazkodik kalandvágyához. Széles körű 
variálhatósága lehetővé teszi, hogy saját igényei szerint alakítsa ki 
az utas- és csomagteret, és magával vigye mindazt, amire szüksége 
van egy kalandos hétvégéhez vagy egy bevásárló túrához. 

A hátsó üléstámlák 1/3-2/3 arányban történő dönthetősége,  
a méretes csomagtartó és az ajtókban, az első ülések hátoldalán  
vagy a műszerfal alatt elhelyezett számos tárolóhely  
a legváratlanabb expedíciókat is lehetővé teszik. 

Dacia Duster



Még több terep-  
és kényelmi funkció

A MEDIA NAV Evolution rendszer a Dacia Dusterben még egy hasznos 
funkcióval bővült. A 4x4 Monitor (összkerékhajtás információk) 
segítsé gével mindig tudni fogja járműve terepen lévő helyzetét:  
a kijelzőn folyamatosan nyomon követheti, hogy autója mennyire dől 
meg oldalra, illetve a bólintási szögből kiderül, milyen meredek lejtőn 
halad éppen. 
A beépített iránytű segítségével pedig megtalálhatja a kívánt irányt. 

Az egyzónás automata klímaberendezéssel könnyedén beállíthatja 
az ideális hőmérsékletet. A Duster utasterében mindig kellemes, 
megfelelő hőmérsékletű környezet várja, hogy az utazás a 
legnagyobb kényelemben teljen.

Dacia Duster



Access Essential

FŐBB FELSZERELTSÉGEK FŐBB FELSZERELTSÉGEK
ESSENTIAL = ACCESS +

 - LED-es fényjegyek (nappali menetfény)
 - Fényszórók automatikus felkapcsolása
 - Krómbetétek a hűtőrácson
 - 16”-os acél keréktárcsák
 - Karosszéria színű első és hátsó lökhárítók
 - Fekete külső ajtókilincsek
 - Fekete külső visszapillantó burkolatok
 - Belülről kézzel állítható külső visszapillantó 
tükrök
 - Távirányítós központi zár
 - Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC)
+ emelkedőn elindulást segítő rendszer (HSA)
 - Blokkolásgátló (ABS) + vészfékrásegítő (EBA)
 - 6 légzsák (2-2 első, oldalsó- és
függönylégzsák)
 - ISOFIX rögzítési rendszer a hátsó szélső
üléseken
 - Sebességkorlátozó 
 - Elektromos rásegítésű szervokormány
 - Eco üzemmód + Stop & Start rendszer + 
sebességváltás optimális idejének jelzése

 - Fedélzeti számítógép
 - Elektromos ablakemelők elöl
 - Rádió előkészítés
 - 12 V-os csatlakozó elöl
 - Vezetőoldali első olvasólámpa 20 
másodperces időzítéssel
 - Fekete légbeömlő keretek
 - Egyben dönthető hátsó üléstámla
 - Pirotechnikai övfeszítővel ellátott biztonsági 
övek elöl és hátul
 - Három fejtámla a hátsó üléseken
 - Tárolóhelyek a hátsó ajtókban
 - Átdolgozott padlóburkolat az utastérben

Opciós választék
 - Fekete hosszanti tetősínek

 - Fekete hosszanti tetősínek
 - 16”-os acél keréktárcsák FIDJI dizájnnal
 - Hátsó olvasólámpa
 - Szaténfényű króm légbeömlő keretek
 - R&GO DAB rádió, Bluetooth® kihangosító, 
USB- és Jack csatlakozó, 4 hangszóró, 
kormány alatti vezérlés
 - Magasságban állítható vezetőülés
 - Magasságban és mélységben állítható 
kormány
 - 1/3-2/3 arányban dönthető hátsó üléstámla

Opciós választék
 - Ködfényszórók
 - Manuális klímaberendezés
 - KÉNYELEM csomag:
+ bőrhatású kormány 
+ tempomat
+ MEDIA NAV Evolution* 4x4 monitorral** 
+ bővített K-Európa térkép 
+ okostelefon-tükrözés
 - Hátsó parkolóradar
 - Ülésfűtés az első üléseken

Dacia Duster Dacia Duster

Comfort Prestige

FŐBB FELSZERELTSÉGEK
COMFORT = ESSENTIAL +

FŐBB FELSZERELTSÉGEK
PRESTIGE = COMFORT +

 -Ködfényszórók
 -Manuális klímaberendezés
 -Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó 
funkcióval
 -Bőrhatású kormány és sebességváltó gomb
 -Elektromos ablakemelők hátul
 -Fekete B-oszlop
 -Karosszéria színű külső ajtókilincsek
 -Elektromosan állítható és fűthető külső
visszapillantó tükrök
 -Vezető- és utasoldali első olvasólámpák 
 -Comfort üléskárpit
 -12 V-os csatlakozó hátul
 -Szaténfényű króm belső kilincsek
 -Szaténfényű króm díszítés a váltókar körül
 -Lejtmeneti fékező rendszer (kizárólag 4WD
verzión)

Opciós választék
 -Egyzónás automata klímaberendezés
 -Hátsó parkolóradar
 -Magasságban állítható vezetőülés 
deréktámasszal és lehajtható könyöklővel 
 -NAVIGÁCIÓ csomag:
+ tolatókamera
+ MEDIA NAV Evolution* 4x4 monitorral** 
+ bővített K-Európa térkép 
+ okostelefon-tükrözés
 -LOOK csomag:
+ szaténfényű külső tükörborítások 
+ sötét metál tetősín 
+ sötétített hátsó ablakok 
+ szaténfényű külső lökhárító elemek 
+ 16” CYCLADE alufelnik
 -Ülésfűtés az első üléseken
 -Fekete bőr-műbőr üléskárpit

- 17”-os MALDIVE könnyűfém keréktárcsák 
- Egyzónás automata klímaberendezés
- LOOK csomag
- Hátsó parkolóradar és tolatókamera
- Holttérfigyelő
- MEDIA NAV Evolution* 4x4 monitorral** 

+  bővített K-Európa térkép
- Magasságban állítható vezetőülés 

deréktámasszal és lehajtható könyöklővel 
- Prestige üléskárpit
- TEP első ajtóbetétek
- Krómozott díszítés a középkonzol alsó részén
- Króm kipufogóvég

Opciós választék
- Multi-view kamera
- Automata Dacia Kártya
- Ülésfűtés az első üléseken
- Bővített K-Európa térkép
- Fekete bőr-műbőr üléskárpit

* MEDIA NAV Evolution 7” színes, 
érintőképernyős multmédia rendszer: gyári 
navigáció, okostelefon-tükrözés, DAB rádió, 
Bluetooth® telefonkihangosító, USB- és Jack 
csatlakozó, kormány alól vezérelhető
** kizárólag 4x4 verzión



Színek

16”-OS ACÉL KERÉKTÁRCSA  
(ACCESS)

16”-OS ACÉL KERÉKTÁRCSA  
FIDJI DIZÁJN  

(ESSENTIAL, COMFORT)

16” CYCLADE KÖNNYŰFÉM  
KERÉKTÁRCSA  

(COMFORT OPCIÓ) 

17” MALDIVE KÖNNYŰFÉM  
KERÉKTÁRCSA  

(PRESTIGE)

ATACAMA NARANCS IZZÓ VÖRÖS

JÉGFEHÉR

NYÉRC BARNA

FEKETE GYÉMÁNT METEOR SZÜRKE

HIGHLAND SZÜRKE

Keréktárcsák Dizájn és védelem
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Dacia Duster Dacia Duster

DIZÁJN ÉS VÉDELEM
1. GALLYTÖRŐ RÁCS: Óvja meg első lökhárítóját, és
tegye még határozottabbá járműve megjelenését! 

2. OLDALFELLÉPŐK: Térjen le a járt utakról és váltson 
kalandor üzemmódba. A praktikus oldalfellépők 
könnyebbé teszik a gépkocsiba való beszállást és a 
tetőcsomagtartóhoz való hozzáférést. 

3. KRÓM DÍSZÍTŐ ELEMEK: Tegye még dinamikusabbá
Dustere megjelenését a stílusos, krómozott rudakkal 
elöl, hátul és oldalt.

4-5. SPORT CSOMAGOK: Így teheti még
dinamikusabbá és sportosabbá Dustere megjelenését!
A csomag magában foglalja az első motorháztető 
díszítőelemét, a visszapillantó tükör borításokat és 
egy légterelőszárnyat.

6. AJTÓK OLDALSÓ VÉDELME ÉS KERÉKJÁRATI 
VÉDŐELEM: Védje meg Dusterét a mindennapok
koccanásaitól és horzsolásaitól.

FERRIT KÉK
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SZÁLLÍTÁS ÉS BIZTONSÁGKÉNYELEM ÉS VÉDELEM
12. VONÓHOROGRA SZERELHETŐ EXPRESS HANG 
ON KERÉKPÁRTARTÓ: Akár egyedül, akár többen 
ülnek az autóban, mindenhova magukkal vihetik 
kerékpárjukat gyorsan, egyszerűen és biztonságosan! 
Összecsukható és billenthető, így a csomagtér teljesen 
hozzáférhető marad.
 
13. SZERSZÁM NÉLKÜL LESZERELHETŐ 
VONÓHOROG: 
Elengedhetetlen a vontatáshoz vagy a felszerelés 
biztonságos szállításához, de a szerszám nélkül 
leszerelhető vonóhorog egyúttal azt is lehetővé teszi,  
hogy járműve megjelenése esztétikus maradjon.

14. TETŐRUDAK: Ideálisak a kerékpártartó, a 
síléctartó vagy egy tetőcsomagtartó szállításához  
és a jármű tárolókapacitásának megnöveléséhez.

15. MEREVFALÚ DACIA TETŐBOX: Növelje 
meg járműve rakodó képességét és utazzon 
kompromisszumok nélkül!

16. INTEGRÁLT VIDEÓ FEKETEDOBOZ: Fontos, 
hogy biztonságban és nyugalomban érezze magát 
útközben? Ez a beépíthető, automatikus menetrögzítő 
rendszer megőrzi az utazásai előzményeit időben  
és térben.

17. 180°-os ELSŐ KAMERA : Elengedhetetlen a könnyű 
és pontos manőverezéshez. Ez a rendszer teljes 
áttekinthetőséget nyújt a jármű előtti térről, amelyet 
közvetlenül a navigációs képernyőn mutat meg.

18. TOLATÓKAMERA: Legyenek kényelmesebbek 
a manőverei! A hátramenet bekapcsolásával 
közvetlenül a navigációs képernyőn jelenítheti meg  
a jármű mögötti teret.

7. MEGVILÁGÍTOTT AJTÓKÜSZÖBÖK: Stílusosan 
védi a gépjármű ajtajának alsó részét. Az időzített, 
fehér fényű világítás az ajtók nyitásától kezdve 
hangsúlyozza a Duster modernségét. 

8. COMFORT TEXTILSZŐNYEGEK: Könnyen 
tisztán tarthatók, és megóvják a jármű belsejét a 
szennyeződésektől olyan terepen is, amely erős 
igénybevételt okoz.

9. ELSŐ KÖNYÖKTÁMASZ: A jobb vezetési kényelem 
érdekében gondoljon a középső könyöktámaszra és  
az 1 literes, kiegészítő tárolóhelyére. 

10. CSOMAGTÉRTÁLCA ÉS CSOMAGTÉR 
KÜSZÖBVÉDŐ: Ideális a különféle termékek, 
különösen a szennyeződést okozó tárgyak 
szállításához. Hatékonyan védi az eredeti szőnyeget, 
és tökéletesen illeszkedik a jármű csomagtartójának 
alakjához. Vonja be és védje meg a hátsó lökhárítót 
egy praktikus és személyre szabott kiegészítővel. 

11. EASYFLEX MODULÁRIS CSOMAGTÉR 
SZŐNYEG: A csúszásgátlós és vízhatlan csomagtér 
szőnyeg elengedhetetlen a jármű csomagterének 
megóvásához és a nagyméretű, szennyeződést okozó 
tárgyak szállításához! Illeszkedik a hátsó ülések 
pozíciójához és befedi a teljes rakodófelületet. 



Dacia Duster

Méretek

MÉRETEK (mm)
A Tengelytáv 2WD/4WD 2 674/2 676
B Teljes hossz 4 341
C Első túlnyúlás 2WD/4WD 842/841
D Hátsó túlnyúlás 2WD/4WD 826/824
E Első nyomtáv 1 563
F Hátsó nyomtáv 2WD/4WD 1 570 /1 580
G Teljes szélesség tükrök nélkül/tükrökkel 1 804/2 052
H Terheletlen magasság tetőrudakkal  2WD/4WD 1 693/1 682
H1 Terheletlen magasság nyitott csomagtérajtó  

esetén 2WD/4WD 2 020/2 002

MÉRETEK (mm)
K Hasmagasság 210
L Távolság a hátsó és az első ülés között 170
M Könyökszélesség elöl 1 403
M1 Könyökszélesség hátul 1 416
P Csípő-tető távolság az első üléseken, ha az ülések 

közepes magasságban vannak 900
P1 Csípő-tető távolság a hátsó üléseken 892
Y Kerékdobok közötti belső szélesség 977
R Első terepszög 2WD/4WD 30°/30°
R1 Hátsó terepszög 2WD/4WD 34°/33°



Dacia Duster

Dusterebb, 
mint valaha




