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Neatkārtojams stils, vēl izteiksmīgāks dizains – jaunais Duster ir ikonisks, vairāk nekā jebkad agrāk. Jaunizveidotais ra-
diatora režģis uzsver tā piedzīvojumu meklētāja garu. Lukturos ir iekļauts zīmola jaunais Y formas gaismu dizains. LED* 
lukturi priekšā un aizmugurē izgaismo ceļu ar vēl lielāku efektivitāti un palielina jūsu drošību. Pārveidotais spoilers 
palīdz samazināt CO2 emisiju, vienlaikus palielinot virsbūves dinamisko pievilcību. 

Jaunie vieglmetāla diski rada vēl sportiskāku izskatu un tā vien mudina doties ceļā. Savukārt jaunā krāsa - oranžā 
Arizona - ir vēl viens aicinājums mesties pretī piedzīvojumiem.

17” VIEGLMETĀLA DISKI LUKTURI AR Y FORMAS LED GAISMĀMJAUNS PRIEKŠDAĻAS DIZAINS 

VĒL PĀRLIECINOŠĀKS - 
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*Izņemot priekšējo lukturu tālās gaismas



AUTOMĀTISKĀ EDC PĀRNESUMKĀRBA VIEDTĀLRUŅA REPLICĒŠANA AR APPLE CARPLAY™ VAI ANDROID AUTO™ 8 COLLU 
SKĀRIENEKRĀNĀ

Daudzi no jums to ļoti gaidīja – automātiskā pārnesumkārba ir klāt! Tagad pieejama jaunajā Duster (ar 
priekšējo riteņu piedziņu), tā padara braukšanu vēl patīkamāku, gluži tāpat kā multimediju sistēma ar 
8 collu skārienekrānu, kas atvieglo informācijas lasīšanu  un izmantošanu. Vēl augstāks braukšanas 
komforts un vairāk ērtību kopumā: jauns apdares materiālu dizains, ērtāki priekšējie galvas balsti, bīdāms 
centrālais roku balsts, zem kura izvietota papildu uzglabāšanas vieta (gandrīz 1,1 litrs).

Arī aizmugurē sēdošajiem pasažieriem  tagad nodrošināts vēl lielāks komforts: 2 USB porti ļauj uzlādēt 
planšetdatorus un viedtālruņus un doties tālos braucienos ar pilnīgi mierīgu prātu. Jaunas funkcijas - 
brīvroku karte, 4x4 režīms, vairākskatu kamera un daudz kas cits - sniedz vēl lielāku komfortu un padara 
Dacia DUSTER par vēl labāku sabiedroto ikvienā braucienā.

4X4 REŽĪMS

KOMFORTS ARĪ 
BEZCEĻĀ

DACIA DUSTER

Android Auto™ ir Google Inc. preču zīme. Apple CarPlay™ ir Apple Inc. preču zīme.





DACIA DUSTER

RITEŅI  

KRĀSAS  

BALTĀ 
GLACIER(1)

ZILĀ IRON(2) SARKANĀ 
FUSION(2)

MELNĀ PEARL(2)PELĒKĀ 
HIGHLAND(2)

ORANŽĀ 
ARIZONA(2)

PELĒKĀ 
SLATE(2)

1 Nemetāliskā krāsa
2 Metāliskā krāsa

KRĀSAS UN RITEŅI

16” TĒRAUDA 
DISKI

16” TĒRAUDA DISKI 
FIDJI

16” VIEGLMETĀLA DISKI 
ORAGA

17” VIEGLEMTĀLA DISKI 
TERGAN
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STANDARTA UN PAPILDU APRĪKOJUMS
Access Essential Comfort Prestige

ĀRĒJAIS IZSKATS     
Ārējie durvju rokturi Melni Melni Virsbūves krāsā Virsbūves krāsā
Melni spoguļu korpusi • • • -
Hromēti spoguļu korpusi - - - •
Melni jumta reliņi - • • -
Hromēti jumta reliņi ar uzrakstu DUSTER - - - •
16” tērauda diski • - - -
16” tērauda diski Fidji - • - -
16” vieglmetāla diski Oraga - - • -
17” vieglmetāla diski Tergan - - - •

SĒDEKĻI UN INTERJERA APDARE
Nolokāma aizmugurējā sēdekļa vienlaidu atzveltne • - - -
1/3- 2/3 proporcijā nolokāma aizmugurējā sēdekļa atzveltne - • • •
Īpašā apdare Access / Essential • • - -
Īpašā apdare Comfort - - • -
Īpašā apdare Prestige - - - •
Ādas un ekoādas apdare(1) - - - o

BRAUKŠANA UN KONTROLES RĪKI
Kontrolsistēma braukšanai no kalna (tikai 4x4) - • • •
Ātruma ierobežotājs • • - -
Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs - o • •
Aizmugurējie parkošanās sensori - - • •
Atpakaļskata kamera(2) - - o •
MultiView vairākskatu kamera(3) - - o o

REDZAMĪBA     
Priekšējie miglas lukturi - o • •
Durvju spoguļi ar manuālo regulēšanu • • - -
Apsildāmi, elektriski regulējami durvju spoguļi - - • •

KOMFORTS     
4 ātrumu apsilde un ventilēšana ar gaisa recirkulēšanas funkciju • • - -
Manuālā gaisa kondicionēšanas sistēma - o • -
Automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma - - - •
Keyless Entry brīvroku karte - - - o

Pusaugstā centrālā konsole ar roku balstu un uzglabāšanas nodalījumu - - - •
Pusaugstā centrālā konsole ar roku balstu un uzglabāšanas nodalījumu, divi USB porti aizmugurē - - o (Pakotne COMFORT PLUS) o

AUDIO
Audiosistēmas priekšaprīkojums • - - -
Plug & Radio: DAB radio, MP3, USB un audio ligzdas, Bluetooth® tālruņa savienojums ar vadību zem stūresrata - • - -
Media Display: 8 collu skārienekrāns, DAB radio, viedtālruņa replicēšana, izmantojot USB vadu, Bluetooth® savienojums, 6 skaļruņi (ar 2 augsto frekvenču 
skaļruņiem), - o • -

Media NAV: navigācija, 8 collu skārienekrāns, DAB radio, Wi-Fi viedtālruņa replicēšana, Bluetooth® savienojums, 6 skaļruņi (ar 2 augsto frekvenču 
skaļruņiem) - - o •

Austrumeiropas kartes(4) - - o o

PAKOTNES     
Pakotne COMFORT: stūresrata ekoādas apdare un kruīza kontrole - o • •
Pakotne: MEDIA NAV PLUS: multimediju sistēma Media Nav ar 8” skārienekrānu, navigāciju, DAB radio, iespēju replicēt viedtālruni bez vada, Bluetooth® 
savienojumu, 2 USB portiem priekšā un attālināto vadību zem stūres + Austrumeiropas kartes + atpakaļskata kamera - - o •

Pakotne COMFORT PLUS: sēdeklis ar regulējamu jostasvietas atbalstu + centrālā konsole ar uzglabāšanas nodalījumu un regulējamu roku balstu + 2 USB 
porti uzlādēšanai aizmugurē - - o -

Pakotne KEYLESS ENTRY: bezatslēgas piekļuve un iedarbināšana + 2 USB porti aizmugurē - - - o

• standarta aprīkojums; o : pieejams kā papildaprīkojums; P pieejams pakotnē, - nav pieejams. (1) Visu šajā dokumentā pieminēto ādas sēdekļu apdare ir daļēji veidota no īstas ādas un daļēji no pārklāta tekstila. Lūdzu, sazinieties ar savu tirdzniecības konsultantu, lai iegūtu sīkāku informāciju par izmantotajiem materiāliem. (2) Lai nodrošinātu 
atpakaļskata kameras funkciju, automobilim jābūt aprīkotam ar Media Display vai Media Nav. (3) Lai nodrošinātu “vairākskatu kameras” funkciju, automobilim jābūt aprīkotam ar Media Nav Evolution, aizmugurējiem parkošanās sensoriem un aklo zonu kontroli. (4) Lai nodrošinātu “Austrumeiropas kartes”, automobilim jābūt aprīkotam ar 
Media Nav



Tika veikti visi iespējamie piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka šīs publikācijas iespiešanas laikā tajā iekļautā informācija būtu precīza un aktuāla. Šis dokuments ir sagatavots, izmantojot pirmssērijas 
un prototipa modeļus. Saskaņā ar savu nepārtrauktas produktu uzlabošanas politiku Dacia patur tiesības jebkurā laikā mainīt aprakstītās un piedāvātās specifikācijas, transportlīdzekļus un piederumus. 
Par visām šādām izmaiņām iespējami ātri tiek paziņots Dacia izplatītājiem. Atkarībā no pārdošanas valsts noteiktas versijas var atšķirties, un noteikts aprīkojums var nebūt pieejams (kā standarta, 
papildu vai piederumi). Lūdzu, sazinieties ar savu Dacia pārstāvi, lai iegūtu jaunāko informāciju. Tehnisku drukāšanas iemeslu dēļ šajā dokumentā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskajām 
krāsas vai iekšējās apdares krāsām. Visas tiesības aizsargātas. Visas šīs publikācijas vai tās daļas reproducēšana jebkurā formātā un ar jebkādiem līdzekļiem ir aizliegta bez iepriekšējas Dacia rakstiskas 
atļaujas.
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