
Shockingly aff ordable

Dacia Duster
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Met Dacia Duster wordt het leven grenzeloos. 

De Dacia Duster, met een ruim interieur, maakt uw dromen werkelijkheid. 

De modulaire binnenruimte is comfortabel en groot genoeg voor alle spullen die u voor 

uw hobby‘s nodig heeft. Met name de hoge zitpositie is uitermate comfortabel en maakt 

het rijden minder vermoeiend. De Dacia Duster wordt voor een bijzonder voordelige prijs 

aangeboden en is milieubewust dankzij de zuinige motoren met beperkte CO2 uitstoot.

Dacia Duster, meer voor minder.

(Heel) veel
ruimte
voor een
heel lage prijs
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Design
in al zijn
eenvoud
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De brede zijpanelen en de hoge carrosserie weerspiegelen zijn persoonlijkheid. 

Het gespierde design laat zien dat het hier gaat om een robuuste en veilige 

avonturier. De Dacia Duster voelt zich thuis in de stad met zijn elegante 

karaktertrekken zoals de chromen grille en de dubbele koplampen. 

Het uiterlijk van de Duster kan nog meer benadrukt worden met een Pack Look 

(16" lichtmetalen wielen, dakrails chroomkleurig met satijnglans, buitenspiegels 

chroomkleurig met satijnglans, voor- en achterskids, instaplijsten chroomkleurig 

met satijnglans en extra getinte zijruiten achter en achterruit), 

of één van de vele leverbare accessoires zoals brede portierstrips, 

wielkastverbreders of sidebars).

Bij de Dacia Duster maakt stijl deel uit van het plezier.

Krachtig
en
stijlvol
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Onbeperkte
mogelijkheden 
De Dacia Duster is geschikt voor alle soorten wegen. Hij heeft een hoge bodemvrijheid 

en fl inke op- en afl oophoeken en heeft bovendien 4x4 mogelijkheden, waardoor hij 

zich op alle soorten wegen thuis voelt. De Dacia Duster is een lichte auto voor zijn 

afmetingen waardoor hij bijzonder wendbaar is. Aan die prestaties levert ook zeker 

de nieuwe handgeschakelde 6-bak* een bijdrage met zijn korte eerste versnelling 

(5,79 km/h bij 1.000 t/min) waardoor de auto effi  ciënt rijdt, goed wegrijdt op een 

helling met belasting en veilig kan afdalen.

De 4x4 versies beschikken over een intuïtieve 4x4 bediening*. Hiermee past 

de Duster zich aan iedere situatie aan waardoor hij overal prettig rijdt.

En veilig !

* Leverbaar voor de 1.6 16V benzine 4x4 versie en alle dieselsversies.

AUTO-modus :
-  Werking: automatische verdeling van het motorkoppel over de vier wielen 

afh ankelijk van de grip.

-  Gebruiksvoorwaarden: alle soorten wegdek ongeacht de grip en in het 

bijzonder geschikt voor gladde wegen (regen, sneeuw, ijs).

-  Voordeel: bijzonder veilig door een betere verhouding tussen wegligging 

en trekkracht ongeacht de grip.

LOCK-modus :
-  Werking: systematische verdeling van het koppel over de vier wielen. 

Motorrem afgestemd op 4x4 gebruik. 

-  Gebruiksvoorwaarden: lastige, slecht berijdbare wegen (kapot wegdek, 

modder, aarde, zand) bij lage snelheden (<80 km/h).

- Voordeel: verbetering van de off road capaciteiten.

2x4-stand : 
-  Werking: systematische verdeling van het koppel over de twee voorwielen.

-  Gebruiksvoorwaarden: wegdek dat voldoende grip biedt en snelwegen.

- Voordeel: minder brandstofverbruik.
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Essentie
als prioriteit 
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De Duster heeft een ruim en comfortabel interieur. Er passen vijf 

volwassenen in die 475 liter bagageruimte (afh ankelijk van de versie) 

ter beschikking hebben om al hun bagage en vrijetijdspullen te 

vervoeren. Als de achterbank is neergeklapt, is er zelfs 1.636 liter 

aan bagageruimte beschikbaar. Als de rugleuning van 

de voorstoel wordt neergeklapt kunnen er spullen met een lengte 

van maar liefst 2,65 m worden vervoerd.

Omdat bestuurders en hun gezinnen allemaal andere 

verwachtingen en behoeften hebben, biedt de Dacia Dusters qua 

uitrusting het essentiële, geen poespas dus. Maar iedereen kan 

naar hartelust zijn Duster personaliseren! Voor ieder is er wat 

wils in de pakketten en opties die worden aangeboden: airco* 

en een radio met CD-speler en MP3-aansluiting**, een pakket — 

modulariteit — met onder andere een 1/3-2/3 neerklapbare 

achterbank*, elektrische ruitbediening achter***, een leder 

pakket**** (lederen stoel bekleding, met leer bekleed stuur en 

versnellingspookknop)…

Het is heel eenvoudig: Dacia Duster heeft voor ieder wat wils.

* Op Ambiance.

** Vanaf Ambiance.

*** Optioneel op Lauréate.

**** Leren bekleding op het middengedeelte van de zitting en op de voorzijde 

van de rugleuning, de overige delen zijn voorzien van kunstleder TEP.

Comfort
à la carte 

10-11_B_Duster_H79_V4_NL.indd   1210-11_B_Duster_H79_V4_NL.indd   12 4/05/11   10:03:074/05/11   10:03:07



10-11_B_Duster_H79_V4_NL.indd   1310-11_B_Duster_H79_V4_NL.indd   13 4/05/11   10:03:114/05/11   10:03:11



De tijden zijn veranderd. Auto’s van een dergelijk formaat waren voorbehouden aan de – welgestelden’, maar de 

Dacia Duster zorgt ervoor dat dergelijke auto’s voor iedereen bereikbaar worden. De Dacia Duster wordt ongeloofl ijk 

voordelig aangeboden, heeft een bescheiden kilometerkostprijs vanwege een effi  ciënt onderhoudsprogramma, 

zuinige en milieuvriendelijke motoren die hun betrouwbaarheid al bewezen hebben. De dCi-motoren hebben dus 

een grotere actieradius en een beperkter CO2-uitstoot (minder dan 140 g/km voor de 4x2 versies en 145 g/km voor 

de 4x4 versies). Dat is pas winst! Dacia is een merk van de Renault Groep en profi teert daarmee uiteraard van alle 

expertise op het gebied van veiligheid. De Duster heeft standaard ABS en noodstopbekrachtiging, frontairbags voor 

bestuurder en passagier en zijairbags ter bescherming van hoofd en borstkas*. In de Dacia Duster bent u altijd veilig. 

* Vanaf Ambiance

ECO-fun,
voor iedereen
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Versie

Duster

Versie

Ambiance

BELANGRIJKSTE 
STANDAARDUITRUSTING

AMBIANCE = DUSTER +

Bestuurdersairbag
Bijrijdersairbag uitschakelbaar
ABS-remsysteem met 
noodstopbekrachtiging
Signaal “gordel niet om“ bestuurder
1/1 neerklapbare 
achterbankleuning
Stuurbekrachtiging
Bandenreparatiekit
Verlichting kofferruimte
Buitenspiegels handmatig 
verstelbaar van binnenuit zwart

Elektronische startonderbreking 
met transponder
Toerenteller 
Ruitenwissers vóór met 3 snelheden
Achterruitenwisser / 
Verwarmbare achterruit
Rokerskit: 12 V accessoire-aansluiting 
in de middenconsole + asbak
Verwarming en ventilatie 
met vier snelheden met 
luchtrecirculatiestand
Radio voorbereiding

Stalen wielen 16“
Getinte ruiten rondom
Chroomkleurige koplampen
Opbergvakken in voorportieren
3-punts veiligheidsgordels vóór
Hoofdsteunen vóór
3-punts veiligheidsgordels achter 
(drie zitplaatsen)
Drie hoofdsteunen achter, 
middelste ‘komma’ vormig
ISOFIX bevestigingssysteem 
voor kinderzitjes bij de buitenste 
zitplaatsen achter

Centrale portiervergrendeling 
met afstandsbediening 
In lengterichting geplaatste 
dakrails zwart
Zij-airbags vóór

Signaal “gordel niet om“ bestuurder 
en bijrijder
Elektrisch bedienbare zijruiten vóór
Middenconsole uitgevoerd in 
zilvergrijs
Luchtroosters interieur uitgevoerd 
in zilvergrijs

Handgreep voorportier interieur 
uitgevoerd in zilvergrijs
Donkere koplampunits 
(uitlsuitend op 4x4 uitvoering)
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Versie

Aniversare

LAURÉATE = AMBIANCE +

uitgevoerd in hoogglans bruin
Sierstrip deurpaneel vóór 
uitgevoerd in hoogglans bruin
Inleg deurpaneel vóór stof
Rugleuning achterbank 
neerklapbaar 1/3 - 2/3
Bestuurdersstoel in hoogte 
verstelbaar
Insteekvakken aan achterzijde 
voorstoelen
Instaplijst dorpel vóór
3-punts veiligheidsgordels vóór in 

Buitenspiegels chroomkleurig 
met satijnglans
Voor- en achterskids
Instaplijsten chroomkleurig 
met satijnglans
Extra getinte zijruiten achter 
en achterruit

Airconditioning
Bumpers gedeeltelijk in 
carrosseriekleur
Portier handgrepen exterieur in 
carrosseriekleur
Design stalen wielen 16“
Middenconsole uitgevoerd in 
hoogglans bruin
Luchtroosters interieur uitgevoerd 
in hoogglans bruin
Pookknop met zilveren inleg
Handgreep voorportier interieur 

ANIVERSARE = LAURÉATE +

16" lichtmetalen wielen
Dakrails in lengterichting 
chroomkleurig met satijnglans

Stuurwiel in hoogte verstelbaar
Pack Modulariteit

*  Lederen bekleding op het 
middengedeelte van de zitting en 
voorzijde rugleuning, de overige delen 
zijn voorzien van kunstleder (TEP)

hoogte verstelbaar met gordelspanner
Boordcomputer met 6 functies: 
brandstofverbruik totaal/gemiddeld, 
resterend bereik in km, afgelegde 
afstand, gemiddelde snelheid
Signaal “deur niet gesloten“
Mistlampen vóór
Buitenspiegels verwarmbaar en 
elektrisch verstelbaar van binnenuit
Binnenverlichting centraal console 
met leeslampje
Verlicht dashboardkastje

Antraciet lederen bekleding*
Met leder bekleed stuurwiel
Radio CD-speler 4x15W met 
MP3 ondersteuning, incl. 
bedieningssatelliet aan stuurkolom

Versie

Lauréate
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PRIJZEN DUSTER

OPTIES DUSTER

MOTOR UITVOERING ENERGIELABEL CO2** CATALOGUSPRIJS BTW BPM* CONSUMENTENPRIJS
NETTO € € € INCL. BTW EN BPM €

1.6 16V 105 4x2 Duster C 165 8 312,71 1 579,41 4 097,87 13 990,00 
Ambiance C 165 9 037,35 1 717,10 4 235,56 14 990,00 
Lauréate C 165 10 051,84 1 909,85 4 428,31 16 390,00 

Aniversare C 165 10 921,41 2 075,07 4 593,53 17 590,00 

1.6 16V 105 4x4 Ambiance D 185 9 091,70 1 727,42 6 170,88 16 990,00 
Lauréate D 185 10 106,19 1 920,18 6 363,64 18 390,00 

Aniversare D 185 10 975,75 2 085,39 6 528,85 19 590,00 
dCi 110 4x2 Ambiance C 139 10 719,23 2 036,65 6 234,11 18 990,00 

Lauréate C 139 11 733,72 2 229,41 6 426,87 20 390,00 
Aniversare C 139 12 603,29 2 394,63 6 592,09 21 590,00 

dCi 110 4x4 Ambiance D 145 11 903,29 2 261,63 6 825,09 20 990,00 
Lauréate D 145 12 917,78 2 454,38 7 017,84 22 390,00 

Aniversare D 145 13 787,35 2 619,60 7 183,06 23 590,00 

CATALOGUSPRIJS CONSUMENTEN-
DUSTER AMBIANCE LAURÉATE ANIVERSARE NETTO € BTW € BPM € PRIJS €

AKTIEPAKKETTEN

Pack Exclusive MP3: Airconditioning, Radio CD-speler 4x15W met MP3 ondersteuning, incl. bedieningssatelliet aan stuurkolom.
De totale waarde van dit pakket bedraagt € 1.390,- 
UW VOORDEEL IS € 495,-

- O - - 648,55 123,22 123,22 895,00

OPTIEPAKKETTEN

Pack Comfort: Elektrisch bedienbare zijruiten vóór, Zijairbags vóór, Waarschuwingssignaal "Niet-dragen-gordel" bestuurder en 
passagier en sleutel met afstandbediening O ● ● ● 431,16 81,92 81,92 595,00

Pack Leder: Antraciet lederen bekleding 1 / TEP + Stuurwiel bekleed met zwart leder - - O ● 576,09 109,46 109,46 795,00

Pack Modulariteit: In hoogte verstelbaar stuurwiel, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Rugleuning achterbank neerklapbaar 
1/3 - 2/3, 3-punts veiligheidsgordels vóór; in hoogte verstelbaar met gordelspanner - O ● ● 431,16 81,92 81,92 595,00

Pack Look: 16" lichtmetalen wielen, dakrails chroomkleurig met satijnglans, buitenspiegels chroomkleurig met satijnglans, 
voor- en achterskids, instaplijsten chroomkleurig met satijnglans en extra getinte zuiruiten achter en achterruit - - O ● 721,01 136,99 136,99 995,00

VEILIGHEID

Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) met tractiecontrole (ASR) (uitsluitend beschikbaar op dCi 110) 2 - O O O 286,23 54,38 54,38 395,00

Reservewiel O O O O 54,35 10,33 10,33 75,00

Mistlampen vóór - O ● ● 141,30 26,85 26,85 195,00

EXTERIEUR

Dakrails in lengterichting zwart O ● ● - 141,30 26,85 26,85 195,00

16" lichtmetalen wielen - O O/* ● 431,16 81,92 81,92 595,00

Metaalkleur - O O O 394,93 75,04 75,04 545,00

INTERIEUR

Stuurwiel bekleed met zwart leder 3 - O O/* ● 213,77 40,62 40,62 295,00

COMFORT

Airconditioning - O/* ● ● 648,55 123,22 123,22 895,00

Elektrisch bedienbare zijruiten achter - - O O 213,77 40,62 40,62 295,00

AUDIO

Radio CD-speler 4x15W met MP3 ondersteuning, incl. bedieningssatelliet aan stuurkolom - O/* O ● 358,70 68,15 68,15 495,00

● = standaard        O = optie        * = Leverbaar in pakket  - = niet leverbaar
1 = Lederen bekleding op het middengedeelte van de zitting en voorzijde rugleuning, de  overige delen zijn voorzien van kunstleder (TEP)
2 = Uitsluitend leverbaar icm optie stuurwiel bekleed met zwart leder
3 = Uitsluitend leverbaar icm optie Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) met tractiecontrole (ASR) (uitsluitend beschikbaar op dCi 110). Op Ambiance tevens alleen in combinatie met Pack Modulariteit
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AFMETINGEN DUSTER

KLEURENAANBOD DUSTER

BRUN CAJOU (TE CNA)

VOLUME BAGAGERUIMTE (dm3 norm ISO 3832) 4x2 4x4
Bagageruimte onder de bagageafdekking met 
bandenreparatiekit / reservewiel 475/475 443/408

Maximale ruimte met achterbank neergeklapt met 
bandenreparatiekit / reservewiel 1 636/1 636 1 604/1 570

AFMETINGEN (mm)
A Wielbasis 2 673
B Totale lengte 4 315
C Overhang voor 822
D Overhang achter 820
E Spoorbreedte voor 1 560
F Spoorbreedte achter 1 567
G Totale breedte zonder zijspiegels 1 822/2 000
H Totale hoogte 1 625/1 695
K Grondspeling 4x2 / 4x4 205/210
L Beenruimte achter 183
M Breedte interieur op ellebooghoogte voor 1 411

M1 Breedte interieur op ellebooghoogte achter 1 438
N Breedte interieur op schouderhoogte voor 1 387

N1 Breedte interieur op schouderhoogte achter 1 400
P1 Afstand tussen zitting en het dak achter 907
P2 Afstand tussen zitting en het dak voor 895
Y2 Breedte bagageruimte tussen de wielkasten 1 002
Z1 Lengte bagageruimte tot de voorstoelleuning 992
Z2 Lengte bagageruimte tot de achterbankleuning 1 760

1 Aanloophoek 30°
2 Overrijhoek 23°
3 Afl oophoek 36°

BLANC GLACIER (OV 369)BLEU MINÉRAL (TE RNF)GRIS BASALTE (TE KNM) GRIS PLATINE (TE D69) BLEU NAVY (OV D42)NOIR NACRÉ (NV 676)

OV OV MV MV MV MV MV
OVD42

BLEU NAVY
OV369

BLANC GLACIER
TERNF

BLEU MINERAL
TEKNM

GRIS BASALTE
TED69

GRIS PLATINE
TECNA

BRUN CAJOU
NV676

NOIR NACRE
Duster ● ● - - - - -

Ambiance ● ● o o o o o
Lauréate ● ● o o o o o
Aniversare ● ● o o o o o
● = standaard        o = optioneel        - = niet leverbaar        OV= met vernislaag        MV= metaallak met vernislaag
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1. TUBE LOOK VÓÓR
Lage horizontale stang van RVS met een diameter van 6 cm. 
Deze tube Look vóór is compatibel en past perfect bij de Sidebars.

2. SIDEBARS
Deze Sidebars benadrukken de sportieve lijn van uw Duster. 
De sidebars zijn uitgevoerd in RVS met een diameter van 6 cm 
(accessoire mogelijk in combinatie met spatlappen vóór).

3. VERCHROOMD UITLAATSIERSTUK
Dit sportieve uitlaatsierstuk is perfect voor de "finishing touch" 
van uw Duster.

4. ACHTERBUMPERLIJST
Deze sierlijst in chroom-look beschermt de achterbumper tegen 
beschadigingen en geeft uw Duster een chic uiterlijk.

5. CENTRALE ARMSTEUN
Deze centrale armsteun, in donker grijs leverbaar, geeft u extra zitcomfort 
tijdens het rijden en biedt u ook extra opbergmogelijkheden.

6. VLOER BESCHERMING 
Een kunstof bescherming voor de vloer, op maat gemaakt voor uw Duster. 
Beschermd de vloerbedekking tegen vuil en beschadigingen en is 
eenvoudig schoon te maken.

7. MATTENSET
Op maat gemaakte mattensets voor een perfecte pasvorm. 
Comfortabel en beschermt de originele bekleding tegen slijtage 
en vuil. Mattenset beschikbaar in rubber of in kunstof 
(Monitor of Madrigal mattenset 4 delen).

8. KOFFERBAK BESCHERMPLAAT 
Deze beschermplaat beschermt de bagageruimte tegen beschadigingen 
en vuil en is op maat gemaakt voor uw Dacia Duster (4x2). U kunt deze 
accessoire gemakkelijk demonteren om kunnen schoon te maken.

9. STOELHOES
Deze stoelhoezen "Elegance" – beschermen het interieur van uw Dacia 
Duster. Beschikbaar in verschillende prints. Voor meer informatie vraag 
uw Dacia dealer.

10. NAVIGATIESYSTEEM TOMTOM  
Dit gebruiksvriendelijke navigatiesysteem is van hoogwaardige kwaliteit, 
biedt uitstekende prestaties en bevat geavanceerde functies. U heeft ook 
de mogelijkheid om dit navigatiesysteem te monteren op uw dashboard 
als een semi-geintegreerde systeem (voor meer informatie vraag uw 
Dacia dealer).

11. BLUETOOTH HANDSFREE CARKIT  
Deze Parrot MKi-9200 draadloze handsfree carkit met LCD-kleurenscherm 
biedt u tevens de mogelijkheid om uw favoriete muziek te beluisteren 
via de verbinding met uw iPod of iPhone. 

18-19_B_Duster_H79_V4_NL.indd   2118-19_B_Duster_H79_V4_NL.indd   21 4/05/11   10:44:374/05/11   10:44:37



20-21_B_Duster_H79_V4_NL.indd   2220-21_B_Duster_H79_V4_NL.indd   22 4/05/11   10:52:194/05/11   10:52:19



15

13

17

12

14

16

LINKER PAGINA: PACK ROBUUST
Dit pack bestaat uit wielkastverbreders en zijpanelen die de onderkant van 
de portieren beschermen. Dit Pack benadrukt de belijning van de auto en 
draagt bij aan de robuuste uitstraling van uw Duster.

12. DWARSDRAGERS
Deze dwarsdragers zijn een goede basis voor bijvoorbeeld een 
fietsendrager of dakkoffer.

13. BAGAGENET ENVELOPPE
Met dit net kan een extra opbergvak met drie onderverdelingen in de 
kofferruimte worden gemaakt waarin kleine spullen kunnen worden 
opgeborgen.

14. DAKKOFFER
Dacia biedt u een compleet dakkoffer gamma van hoogwaardige kwaliteit. 
Het is een ideale manier om ski’s of extra bagage mee te nemen tijdens 
uw vakantie.

15. KOFFERNET
Met dit koffernet kunnen voorwerpen worden vastgezet zodat ze niet 
gaan schuiven door de bagageruimte.

16. TREKHAAK
Deze standaard trekhaak met vaste kogel is beschikbaar met 7-polige of 
13-polige is ideaal voor een fietsendrager, aanhanger of caravan.

17. FIETSENDRAGER
Dacia biedt u verschillende mogelijkheden voor fietsendragers ook voor 
een elektrische fiets. Voor meer informatie vraag uw Dacia dealer.
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UITRUSTING EN OPTIES

Duster Ambiance Lauréate Aniversare
ACTIEVE EN PASSIEVE VEILIGHEID
ABS-remsysteem met noodstopbekrachtiging ● ● ● ●

Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) met tractiecontrole (ASR) 
(uitsluitend beschikbaar op dCi 110)

- - O O 

Frontairbags bestuurder en passagier (passagier airbag uitschakelbaar) ● ● ● ●

Zij-airbags vóór O1 ● ● ●

3-punts veiligheidsgordels vóór ● ● - -
3-punts veiligheidsgordels vóór in hoogte verstelbaar met gordelspanner - O2 ● ●

Hoofdsteunen vóór ● ● ● ●

3-punts veiligheidsgordels achter (drie zitplaatsen) ● ● ● ●

Drie hoofdsteunen achter, middelste ‘komma’ vormig ● ● ● ●

ISOFIX bevestigingssysteem voor kinderzitjes op de buitenste zitplaatsen achter ● ● ● ●

Elektronische startonderbreking met transponder ● ● ● ●

BESTURING EN CONTROLE-INSTRUMENTEN
Toerenteller ● ● ● ●

Stuurbekrachtiging ● ● ● ●

Boordcomputer met 5 functies: brandstofverbruik totaal/gemiddeld, 
resterend bereik in km, afgelegde afstand, gemiddelde snelheid

- - ● ●

Waarschuwingslampje "niet goed gesloten zij portieren" - - ● ●

Waarschuwingssignaal "gordel niet om" bestuurder ● ● ● ●

Waarschuwingssignaal "gordel niet om" bijrijder - ● ● ●

Reservewiel O O O O 
Bandenreparatiekit (vervalt bij keuze voor optie reservewiel) ● ● ● ●

LICHT EN ZICHT
Mistlampen vóór - O ● ●

Ruitenwissers vóór met 3 snelheden ● ● ● ●

Achterruitenwisser / Verwarmbare achterruit ● ● ● ●

Buitenspiegels handmatig verstelbaar van binnenuit ● ● - -
Buitenspiegels verwarmbaar en elektrisch verstelbaar van binnenuit - - ● ●

Signaal "vergeten verlichting" O1 ● ● ●

VERWARMING EN VENTILATIE
Verwarming en ventilatie met vier snelheden met luchtrecirculatiestand ● ● ● ●

Airconditioning - O /O3 ● ●

COMFORT
Centrale portiervergrendeling - ● ● ●

Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening O1 ● ● ●

Elektrisch bedienbare zijruiten vóór O1 ● ● ●

Elektrisch bedienbare zijruiten achter - - O O

Binnenverlichting centraal console ● ● - -
Binnenverlichting centraal console met leeslampje - - ● ●

Rokerskit: 12 V accessoire-aansluiting in de middenconsole + asbak ● ● ● ●

Verlicht dashboardkastje - - ● ●

Verlichting koff erruimte ● ● ● ●

Stuurwiel bekleed met leder - O4 O4/O5 ●

Stuurwiel in hoogte verstelbaar - O2 ● ●

AUDIO
Radio voorbereiding: Antenne, bekabeling radio en bekabeling voor 
dashboardspeakers

● ● ● -

Radio CD-speler 4x15W met MP3 ondersteuning, incl. bedieningssatelliet aan 
stuurkolom - O /O3 O ●

Duster Ambiance Lauréate Aniversare
EXTERIEUR
Bumpers uitgevoerd in zwart ● ● - -
Bumpers uitgevoerd in carrosseriekleur/ zwart - - ● ●

Chroomkleurige koplampen (uitsluitend op 4x2 uitvoering) ● ● ● ●

Donkere koplampen (uitsluitend op 4x4 uitvoering) - ● ● ●

Portier handgrepen exterieur zwart ● ● - -
Portier handgrepen exterieur in carrosseriekleur - - ● ●

Buitenspiegels zwart ● ● ● -
Buitenspiegels chroomkleurig met satijnglans - - O6 ●

Dakrails zwart O ● ● -
Dakrails chroomkleurig met satijnglans - - O6 ●

Getinte ruiten ● ● ● -
Extra getinte zijruiten achter en achterruit - - O6 ●

Stalen wielen 16’’ ● ● - -
Design stalen wielen 16’’ - - ● -
Aluminium wielen 16’’ - O O /O6 ●

Metaallak - O O O

Pack Look extérieur - - O ●

INTERIEUR

Middenconsole Antraciet Zilvergrijs
Hoogglans 

bruin
Hoogglans 

bruin

Afwerking luchtroosters Antraciet Zilvergrijs Hoogglans 
bruin

Hoogglans 
bruin

Stuurwielafwerking Antraciet /
Zilvergrijs

Antraciet / 
Zilvergrijs

Antraciet / 
Hoogglans 

bruin

Antraciet / 
Hoogglans 

bruin
Afwerking pookknop Antraciet Antraciet  Zilvergrijs  Zilvergrijs

Handgreep voorportier interieur Antraciet Zilvergrijs Hoogglans 
bruin

Hoogglans 
bruin

Sierstrip deurpaneel vóór - - Hoogglans 
bruin

Hoogglans 
bruin

Inleg deurpaneel vóór stof - - ● ●

Bekleding Track ● ● - -
Bekleding Krest - - ● -
Lederen bekleding / TEP antraciet7 - - O ●

Achterbank leuning neerklapbaar 1/1 ● ● - -
Rugleuning achterbank neerklapbaar 1/3 - 2/3 - O2 ● ●

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar - O2 ● ●

Opbergvakken in voorportieren ● ● ● ●

Insteekvakken aan achterzijde voorstoelen - - ● ●

Instaplijst dorpel vóór - - ● ●

Pack Comfort O ● ● ●

Pack Modulariteit - O ● ●

Pack Leder - - O ●

1 = Onderdeel van het Pack Comfort
2 = Onderdeel van het Pack Modulariteit
3 = Onderdeel van het Pack Exclusive MP3
4 =  Uitsluitend leverbaar icm optie Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) met tractiecontrole (ASR) 

(uitsluitend beschikbaar op dCi 110). Op Ambiance tevens alleen in combinatie met Pack Modulariteit
5 = Onderdeel van het Pack Leder
6 = Onderdeel van het Pack Look extérieur 
7 = Lederen bekleding op het middengedeelte van de zitting en voorzijde rugleuning, de overige delen zijn voorzien van kunstleder (TEP)
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TECHNISCHE SPECIFICATIES DUSTER
MOTOREN 1.6 16V 105 dCi 110
Aantal zitplaatsen 5 5 5 5

MOTOR
Aandrijving 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4
Cilinderinhoud (cm3) 1 598 1 461
Brandstof Benzine Benzine Diesel Diesel
Aantal cilinders / kleppen 4 in lijn / 16 4 in lijn / 8
Max. vermogen kW (pk) 77 (105) 79 (107) 80 (109)
Bij toerental (t/min) 5 750 4 000 4 000
Max. koppel (Nm) 148 (3750) 240 (1750) 240 (1750)

Inspuitsysteem Multipoint sequentieel
Direct met common rail + 

multi-injection
Emissienorm Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5
Roetfi lter n.v.t. n.v.t. standaard standaard

VERSNELLINGSBAK
Aantal versnellingen 5 6 6 6

REMSYSTEEM
Vóór: geventileerde schijven, Ø (mm), dikte (mm)  269 / 22 280 / 24
Achter: trommelremmen Ø (inch) 9
ABS Bosch 8.0 Standaard Standaard
Elektronische remkrachtverdeler Standaard Standaard

WIELOPHANGING
Bodemvrijheid (mm) 350
Type voortrein Type McPherson met rechthoekige onderste draagarm en stabilisatorstang

TYPE ACHTERTREIN
Flexibele achteras met voorgeprogrammeerde 
geometrie - schroefveren Ja - Ja -

McPherson - Ja - Ja

STUURINRICHTING
Stuurbekrachtiging Hydraulische stuurbekrachtiging
Ø draaicirkel tussen stoepranden / muren (m) 10,44 / 10,76

MOTOREN 1.6 16V 105 dCi 110

BANDEN EN WIELEN
Standaard wielen 6,5 J 16
Standaard bandenmaat 215/65 R 16 M+S

INHOUD
Brandstoftank (liter) 50

PRESTATIES
Topsnelheid (Km/h) 165 160 171 168
0 - 100 Km/h (s) 11,5 12,8 11,8 12,5
400 m staande start (s) 18,1 18,9 18,4 18,7
1.000 m staande start (s) 33,9 34,6 33,9 34,3

BRANDSTOFVERBRUIK (l/100 km) / (km/l)1 (VOLGENS EG RICHTLIJN 2004/3)
Verbruik binnen de stad (koude start) (l/100 km) 9,6 (10,4) 10,4 (9,6) 6,4 (15,6) 6,5 (15,4)
Verbruik buiten de stad (l/100 km) 6,0 (16,6) 7 (14,3) 4,9 (20,4) 5,3 (18,9)
Gecombineerd verbruik (l/100 km) 7,1 (14,0) 8 (12,5) 5,3 (18,9) 5,6 (17,9)
CO2 (g/km) 165 185 139 145

GEWICHT (kg)1     
Leeg rijklaar gewicht (kg) 1135 1225 1180 1269
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 1 710 1 800 1 755 1 844
Max. toelaatbaar treingewicht (kg) 2 910 3 300 2 955 3 344
Max. toelaatbaar aanhangergewicht, geremd2 1 200 1 500 1 200 1 500
Max. toelaatbaar aanhangergewicht, ongeremd 615 660 640 680
1 Afh ankelijk van extra uitrusting van een auto, kunnen gewicht en brandstofverbruik varieren
2 Dit maximale aanhangergewicht is alleen toegestaan als bovengenoemd treingewicht (beladen auto + beladen aanhanger) niet wordt overschreden

De Dacia Duster  voldoet aan de 3 volgende criteria: de CO2-uitstoot van minder dan 120 g / km of voertuigen 
die rijden op biobrandstoff en, voertuig geproduceerd in een ISO 14001 gecertifi ceerde fabriek die het milieu zo min 
mogelijk belast, gebruik van meer dan 7% gerecyclede kunststoff en en voor minimaal 95% recyclebaar aan het einde 
van de levensduur. Op deze manier verbindt het  signatuur zich de gehele levenscyclus aan het voertuig.
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ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE
Kosten rijklaar maken

Alle consumentenprijzen zijn inclusief BTW en BPM. Voor 
kosten rijklaar maken (excl. brandstof en incl. gevarendriehoek, 
lifehammer, graveren ruiten, transportkosten, nulbeurt, 
deconserveren en poetsen, kentekenplaten, handling- en 
administratiekosten) wordt door de dealer onderstaand 
bedrag in rekening gebracht (prijzen incl. BTW):

Duster € 555

Dacia behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande 
kennisgeving de prijzen, modellen, alsmede de technische 
eigenschappen, uitrusting en accessoires te wijzigen. 
Alle genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen 
“af importeur”. 

Prijzen exclusief verwijderingsbijdrage 
en leges

Sinds 1 januari 1995 wordt een verwijderingsbijdrage, 
die wettelijk verplicht is op grond van de Wet Milieubeheer, in 
rekening gebracht. Vanaf 1 juli 2010 bedraagt deze € 45,-incl. 
BTW. De verwijderingsbijdrage komt ten gunste van Auto 
Recycling Nederland B.V., een initiatief van de autobranche 
(RAI, BOVAG, FOCWA, STIBA en SVN). Auto Recycling 
Nederland B.V. heeft zich ten doel gesteld auto’s aan het einde 
van de levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke 
wijze te demonteren voor hergebruik van het materiaal. 
De wettelijke verplichting van de verwijderingsbijdrage 
financiert het project en bepaalt in belangrijke mate het 
succes ten bate van een schoner milieu. 

Sinds 1 januari 1998 worden van overheidswege leges 
kentekenbewijs en afdracht tenaamstelling in rekening 
gebracht. Vanaf 1 januari 2010 bedragen deze € 38,- voor 
afgifte deel IA en € 9,25 voor afgifte deel IB. Over de leges 
wordt geen BTW berekend.

Anticorrosie behandeling en 
verzekeringskosten

In de netto catalogusprijs is een bedrag van € 475,- 
begrepen ten behoeve van de anticorrosie behandeling en 
een bedrag van € 66,- voor de verzekeringskosten. Over de 
verzekeringskosten wordt geen BPM berekend. 

Leasing en financieringen 

Renault Financial Services. Renault Financial Services 
is de huisleverancier van Dacia op het gebied van 
leasing en financiering. Bij de Dacia dealer kunt u 
terecht voor deskundig advies en het beheer van 
uw wagenpark, maar ook om uw auto te financieren. 
Voor zowel nieuwe auto’s als voor occasions heeft Renault 
Financial Services altijd een passende oplossing voor u. 

Dacia Plan. Dacia Plan is een financieringsplan voor nieuwe 
Dacia personen-auto’s. Voor nadere informatie verwijzen wij 
u graag naar uw Dacia dealer.

BPM 

Per 1 januari 2011 is van overheidswege een maatregel 
opgenomen in de bpm-wetgeving die effect heeft op het 
bpm-bedrag van personenauto’s. Vanaf deze datum is er 
sprake van een bpm-percentage van 19,0%. Tevens is er 
sprake van een bpm-toeslag, welke gekoppeld is aan de 
absolute CO2-uitstoot van de betreffende auto. 

De toeslag met betrekking tot de absolute CO2-uitstoot 
van de betreffende auto wordt aan de hand van 
verschillende schijven berekend. Indien de betreffende 
benzinepersonenauto een CO2-uitstoot heeft hoger dan 
110 g/km, wordt er per gram CO2-uitstoot een bepaald bedrag 
betaald. Voor dieselpersonenauto’s ligt deze ondergrens 
op 95 g/km.

In de onderstaande tabel staan de verschillende 
drempelwaarden CO2-uitstoot weergegeven met het 
bijbehoorde toeslagsbedrag per g/km CO2.

Per 1 januari 2010 zijn zeer zuinige personenauto’s, 
benzinepersonenauto’s ≤ 110 g/km CO2 en dieselpersonenauto’s 
≤ 95 g/km CO2, vrijgesteld van een CO2 gerelateerde toeslag 
bovenop het bpm-percentage. Auto’s die net buiten deze 
categorie vallen, benzineauto’s met een CO2-uitstoot van 
111 t/m 120 g/km en dieselpersonenauto’s met een CO2-
uitstoot van 96 t/m 120 g/km, ontvangen een korting van 
€ 500,- op het totale bpm-bedrag.

Eveneens geldt per 1 januari 2011 voor benzinepersonenauto’s 
een korting van € 824,- en voor dieselpersonenauto’s een 
toeslag van € 1.526,- op het totale bpm-bedrag. 

Het eventueel uit de gewijzigde bpm-wetgeving 
voortvloeiende bedrag is verwerkt in de consumentenprijzen 
van deze prijslijst. In de praktijk kan het voorkomen, dat 
een in deze prijslijst genoemde energie-efficiëntieklasse, 
CO2-uitstoot en/of fijnstofuitstoot niet overeenkomt met de 
definitieve door het RDW gehanteerde waarde waardoor het 
vastgestelde bpm-bedrag op het moment van tenaamstelling 
van het kenteken kan afwijken van het in deze prijslijst 
genoemde bedrag. Dit kan ontstaan door wijzigingen in de 
specificaties van het product of door de aanpassing van de 
berekeningsmethode van de overheid. Renault Nederland 
en haar verkooporganisatie zijn in dat (eventuele) geval 
niet aansprakelijk voor afwijkingen in de prijsstelling. 
Mogelijke verschillen zijn te allen tijde voor rekening van de 
koper. Tevens verwijzen wij u naar de relevante algemene 
leveringsvoorwaarden van de BOVAG.

2011
BENZINE DIESEL €

1e schijf CO2 uitstoot g/km 111 - 180 96 - 155 61

2e schijf CO2 uitstoot g/km 181 - 270 156 - 232 202

3e schijf CO2 uitstoot g/km ≥ 271 ≥ 233 471
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GARANTIE
De service van Dacia
Dacia Garantie. Dacia geeft op haar nieuwe personenauto’s 
standaard 36 maanden fabrieksgarantie met een maximum 
van 100.000 km. 

Dacia Reparatie Garantie. De Dacia dealer geeft 
12 maanden garantie op alle reparaties die hij uitgevoerd en 
gefactureerd heeft.

Plaatwerkgarantie. Dacia geeft op haar auto’s 6 jaar 
plaatwerkgarantie. 

Lakgarantie. Op alle afgeleverde auto’s biedt Dacia 
2 jaar lakgarantie. 

Dacia Route Service. Dacia Route Service is 24/7 
vanuit geheel Europa bereikbaar om u te helpen als uw 
auto strandt met een onvoorzien mechanisch, elektrisch 
of elektronisch incident dat onder de contractuele garantie 
voor nieuwe auto’s valt. De hulpverlening wordt uitsluitend 
uitgevoerd door Dacia Route Service en deze zorgt er voor 
dat de auto zo snel mogelijk en zover mogelijk ter plaatse 
gerepareerd wordt. In Nederland belt u het telefoonnummer 
0900-9998700. 

De voorwaarden van de garantiebepalingen vindt u in het 
Dacia Garantie- en Onderhoudsboekje.

De voorwaarden van het aanvullende garantiecontract 
vindt u in de Algemene Voorwaarden Dacia GarantiePlus. 
Bekijk deze voorwaarden op www.dacia.nl of vraag uw 
dealer om een exemplaar.

Aanvullend garantiecontract 
Uiteraard geeft Dacia op haar nieuwe personenauto’s 
drie jaar fabrieksgarantie. Daarnaast biedt Dacia u de 
gelegenheid deze fabrieksgarantie te combineren met het 
Dacia GarantiePlus Contract:

Het Dacia GarantiePlus Contract. Met Dacia GarantiePlus 
heeft u de mogelijkheid om de oorspronkelijke garantie 
te verlengen. U maakt met Dacia GarantiePlus kosteloos 
gebruik van Dacia Route Service in Europa. U kunt 
GarantiePlus tot 24 maanden na de eerste tenaamstelling 
afsluiten bij uw Dacia dealer.

MODEL DACIA GARANTIE PLUS
Duster 48 mnd / 100.000 km € 60 mnd / 100.000 km € 60 mnd / 150.000 km €

299 399 699

 Dacia is een merk van de Renault-Groep.
Alle productiemethodes en kwaliteitscontroles
zijn dan ook van het hoogste niveau en conform
hedendaagse standaarden. Daarom bieden wij 

u op elke nieuwe Dacia Duster maar liefst 
3 jaar of 100.000 km garantie.
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Jazeker menen we dat, want bij Dacia is bedacht dat een scherp geprijsde auto ook aantrekkelijk,

veilig en degelijk kan zijn. En dat is waar gebleken – de betrouwbaarheid en de robuustheid 

van onze modellen zijn inmiddels beroemd. Het design van de nieuwste modellen van Dacia 

is bovendien verrassend fraai en apart. In onze auto’s is ook altijd voldoende ruimte voor 

de passagiers en al hun bagage. Dit succes is gebaseerd op een heel simpele constatering: 

je kunt dol zijn op auto’s, er één nodig hebben, maar er toch niet al je spaargeld aan 

willen besteden.

Dacia is een merk van de Renault Groep en gebruikt dan ook technische systemen die effi  ciënt 

en betrouwbaar zijn gebleken zodat er een garantie van 3 jaar of 100.000 km kan worden 

gegeven en een voordelige kilometerprijs kan worden gegarandeerd. Met Dacia Eco2 laten we 

zien dat ook dit merk aan het milieu denkt. De auto’s van Dacia worden geproduceerd in 

ISO 14 001 gecertifi ceerde fabrieken en zijn leverbaar met motoren die minder dan 120 g CO2 / km 

uitstoten (en 145 g CO2 / km bij de 4 x 4 versies). Want hoe belangrijk ook: milieuvriendelijkheid 

moet betaalbaar zijn! 

Een auto voor dat geld, 
dat meen je!?

Dacia

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (mei 2011) te vermelden. Deze prijslijst werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt DACIA
zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specifi caties en aan de beschreven en afgebeelde auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de DACIA dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen 
dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke Dacia dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze prijslijst afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van 
de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. DACIA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze prijslijst. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk 
middel dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DACIA.
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www.dacia.nl
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