
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*, 

of één van de vele leverbare accessoires zoals brede portierstrips, 

wielkastverbreders of sidebars.

Bij de Dacia Duster maakt stijl deel uit van plezier.

* 16’’ lichtmetalen wielen, dakrails chroomkleurig met satijnglans, buitenspiegels chroomkleurig 
met satijnglans en extra getinte zijruiten achter en achterruit.

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 en is bijzonder wendbaar. Aan die prestaties levert ook zeker 

de nieuwe handgeschakelde 6-bak* een bijdrage. Deze versnellingsbak heeft

een 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 eenvoudig aan iedere situatie aan waardoor hij overal prettig rijdt.

En veilig !

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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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 iedereen andere verwachtingen en behoeften heeft, 

biedt de Dacia Duster qua uitrusting het essentiële, 

geen poespas dus. Maar u kunt uw Duster naar hartelust 

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 pack Modulariteit* — met onder andere 

een 1/3-2/3 neerklapbare achterbank, elektrische ruitbediening 

achter**, of een pack Leder** — lederen stoel bekleding 1, 

stuurwiel en versnellingspookknop bekleed met leder)…

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

* Op Ambiance.

** Optioneel op Lauréate.
1 Lederen 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 
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De Dacia Duster staat voor economisch en ecologisch rijplezier! De Dacia Duster wordt ongeloofl ijk voordelig 

aangeboden, heeft een bescheiden kilometerkostprijs vanwege een effi  ciënt onderhoudsprogramma, en zuinige en 

milieuvriendelijke motoren die hun betrouwbaarheid bewezen hebben. De dCi-motoren hebben een grote actieradius 

en een beperkte 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
Versie

Laureate

Een ruim interieur met smaakvolle bekleding voor u en uw 

medepassagiers. Deze combinatie voorziet in alle functionaliteit 

en comfort.

Zilverkleurige accenten voorzien het interieur van extra fl air. 

Centrale portiervergrendeling en elektrisch bedienbare zijruiten 

zorgen voor optimaal bedieningsgemak.

Hoogglans bruine accenten en fraaie bekleding. Deze 

uitvoering biedt maximale fl exibiliteit en een zeer complete 

standaarduitrusting.

Vind alle specifi caties van elke versie in de prijslijst
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* Metaallak niet beschikbaar als optie op Duster versie.

BRUN CAJOU 

CNA (MV)

BLEU NAVY* 

O42 (MV)

GRIS BASALTE 

KNM (MV)

GRIS PLATINE* 

D69 (MV)

BLEU MINERAL* 

RNF (MV)

NOIR NACRE* 

676 (MV)

BLANC GLACIER 

369 (V)

Kleurenaanbod Duster

V: Lak met vernislaag. 

MV: Metaalak met vernislaag.

Versie

Aniversare

Sportiviteit en elegantie vormen het karakter van dit interieur. Pure luxe in combinatie met 

een fraaie uitstraling.
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1. DWARSDRAGERS
Deze dwarsdragers zijn een goede basis voor bijvoorbeeld 
een fietsendrager of dakkoffer.
Vanaf €120,09

2. BAGAGENET ENVELOP
Met dit net kan een extra opbergvak met drie onderverdelingen 
in de kofferruimte worden gemaakt waarin kleine spullen 
kunnen worden opgeborgen.
Vanaf €40,20

3. 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.
Vanaf €366,60

4. KOFFERNET
Met dit koffernet kunnen voorwerpen worden vastgezet zodat 
ze niet gaan schuiven door de bagageruimte.
Vanaf €34,46

5. TREKHAAK
Deze standaard trekhaak met vaste kogel is beschikbaar met 7-polige 
of 13-polige stekker is ideaal voor een fietsendrager, aanhanger of 
caravan.
Vanaf €292,99

6. FIETSENDRAGER
Dacia biedt u verschillende mogelijkheden voor fietsendragers ook voor 
een elektrische fiets. Voor meer informatie vraag uw Dacia dealer.
Vanaf €259,00

7. VLOERBESCHERMING
Kunstof bescherming voor de vloer, op maat gemaakt voor 
uw Duster. Beschermd de vloerbedekking tegen vuil en 
beschadigingen en is eenvoudig schoon te maken.
Vanaf €53,81

8. 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).
Vanaf €28,11

9. 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.
Vanaf €40,16

Accessoires Duster

De vermelde prijzen voor de getoonde accessoires zijn exclusief eventuele montagekosten. 
Raadpleeg uw dealer voor meer informatie.
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10. STOELHOES
Deze stoelhoezen "Elegance" – beschermen het interieur 
van uw Dacia Duster. Beschikbaar in verschillende prints. 
Voor meer informatie vraag uw Dacia dealer.
Vanaf €130,39

11. 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-geintegreerd systeem 
(voor meer informatie vraag uw Dacia dealer). 
Prijs op aanvraag

12. 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. 
Vanf €159,28

VOLGENDE PAGINA.

13. 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.
Vanaf €500

14. ACHTERBUMPERLIJST
Deze sierlijst in chroom-look beschermt de achterbumper tegen 
beschadigingen en geeft uw Duster een chic uiterlijk.
Vanaf €64,86

15. 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).
Vanaf €272,51

16. CENTRALE ARMSTEUN
Deze centrale armsteun, in donker grijs leverbaar, geeft u extra zitcomfort 
tijdens het rijden en biedt u ook extra opbergmogelijkheden.
Vanaf €123,87

17. VERCHROOMD UITLAATSIERSTUK
Dit sportieve uitlaatsierstuk is perfect voor de "finishing touch" 
van uw Duster.
Vanaf €36.03

18. 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.
Vanaf €202,30

De vermelde prijzen voor de getoonde accessoires zijn exclusief eventuele montagekosten. 
Raadpleeg uw dealer voor meer informatie.
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Accessoires Duster
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ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE

 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.

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
S i n d s  1  j a n u a r i  1 9 9 5  w o r d t  e e n 
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

GARANTIE
De service van Dacia

Dacia Garantie. Dacia geeft op haar nieuwe 
personenauto’s standaard 36 maanden 
fabr ieksgarant ie  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
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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 Personenauto’s

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (augustus 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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