
Dacia Duster



De Dacia Duster,

In een wereld waarin toegekende waarde iets heel anders is dan werkelijke waarde, waarin iets het ene 
moment in de mode is en het volgende moment alweer passé en waarin technologische revoluties vooral 
een kwestie zijn van nieuwe gadgets en blingbling, blijft de Dacia Duster verbazen door zijn eenvoud en 
functionaliteit.

Het vernieuwde design van de auto benadrukt zijn avontuurlijke, moderne en dynamische karakter.  
Maar de echte revolutie heeft zich vanbinnen voltrokken. Het interieur is elegant en nu nóg functioneler. 
De Duster is ruim en biedt een groot aantal voorzieningen die echt nuttig zijn. 

De nieuwe, krachtige en stille motoren zijn zuinig en milieuvriendelijk. De Duster is robuust en 
betrouwbaar, een echte 4x4 die op alle terreinen uitstekend presteert.

méér Duster dan ooit.







Eersteklas design.

Het gespierde design van de Dacia Duster is nu nog aantrekkelijker. En de moderne, robuuste 
en dynamische stijl past uitstekend bij zijn sterke karakter. Door het nieuwe front met de 
verchroomde grille en dubbele koplampen, de nieuwe dakrails en de nieuwe 16” Dark Metal-
wielen** is de Duster een opvallende verschijning.

Het interieur is nóg eleganter, met keus uit drie nieuwe, prachtige bekledingsstoffen, 
waaronder leder*. Door zijn volledig vernieuwde dashboard en de verchroomde details oogt** 
de Duster nu fraaier dan ooit. Hij heeft de unieke allure van een echte avonturier. 

Het ultieme bewijs dat goede smaak geen kwestie van prijs is. Echt niet.

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

** Afhankelijk van de uitvoering

Met een avontuurlijke stijl.



De Dacia Duster is een echte 4x4 en kan elk terrein en iedere uitdaging aan. Hij heeft een grote bodemvrijheid  

(21 cm) en grote op- en afloophoeken, waardoor hij geschikt is voor alle omstandigheden en wegen. 

Dankzij de intuïtieve 4x4-bediening past de Duster zich uitstekend aan elke situatie aan, zodat de veiligheid is 

gegarandeerd. Op wegen met een goede grip geniet de 4x2-modus de voorkeur. Het motorkoppel wordt dan 

verdeeld over de voorwielen om het brandstofverbruik te beperken. 

In de AUTO-modus wordt het koppel automatisch over voor- en achteras verdeeld, afhankelijk van het type wegdek, 

de snelheid en de hoeveelheid grip. Dit biedt u het beste compromis tussen wegligging en kracht. 

In de LOCK-modus wordt het motorkoppel verdeeld over beide assen, waardoor ook ongelijk en zanderig terrein en 

moeilijk begaanbare en besneeuwde wegen geen obstakel vormen. De motor en remmen functioneren dan op een 

manier die is aangepast aan het 4x4-gebruik.

De zesversnellingsbak vervolmaakt de off-roadcapaciteiten van de Duster. Met de korte eerste versnelling kunt 

u met lage snelheid over ongelijk terrein rijden, eenvoudig wegrijden op een helling of met maximale trekkracht 

afdalen met een zware aanhangwagen. De auto is compact en licht. Daardoor is hij zeer wendbaar en levert hij 

uitstekende prestaties. Wat wilt u nog meer van een 4x4?

Geschikt voor elk terrein.
Wat verwacht u nog meer van een echte 4x4?







De Dacia Duster is royaal uitgerust met nieuwe technieken, zoals cruise control*, parkeersensoren* in de 

achterbumper*, achteruitrijcamera*, eco-modus en ESC, En dat alles nog steeds voor een Dacia-prijs. 

Het MEDIA NAV multimedia- en navigatiesysteem is intuïtief en gebruiksvriendelijk. Het heeft een  

7” touchscreen (18 cm) en is uitgerust met diverse functies: navigatie, telefoon, radio, media enzovoort. 

Dankzij de Bluetooth®-verbinding** kunt u handsfree bellen, naar uw eigen muziek luisteren via audiostreaming 

en muziekapparaten direct aansluiten via de USB- of jack-aansluiting op het dashboard. De technologie aan boord 

van de nieuwe Duster is betrouwbaar en echt nuttig. Want wees eerlijk: aan gadgets op zich heb je niet zoveel.

* Afhankelijk van de uitvoering. 

** De werking van de bluetoothondersteuning kan verschillen, afhankelijk van het type en merk telefoon dat u gebruikt.

Royale voorzieningen.
Technologie waar u echt wat aan heeft. 

De weergegeven armleuning op deze pagina is alleen als accessoire leverbaar.



De Dacia Duster is leverbaar met een volledig nieuwe turbobenzinemotor en dieselmotoren die hun kwaliteit hebben 

bewezen. De nieuwe motoren zijn sterk, stil en zuinig, zowel in de 4x2- als de 4x4-uitvoering. 

De nieuwe TCe 125 is een bijzonder stille en krachtige turbobenzinemotor. De auto is aangenaam om mee te rijden, 

zowel in de stad als daar buiten.

Door de krachtige, soepele acceleratie biedt hij een plezierige, dynamische rijervaring met een laag brandstofverbruik 

en een beperkte CO
2
-uitstoot. Deze twee financiële en ecologische voordelen worden nog groter als u de ECO-modus 

activeert en de adviezen opvolgt van de schakelindicator. De dCi 110, een van de beste dieselmotoren op de markt, 

biedt uitstekende prestaties, een laag brandstofverbruik en een geringe uitstoot.

Zuinige en 
sterke motoren...

voor meer rijplezier.





De nieuwe TCe 125-motor combineert kracht en souplesse. In combinatie met de handgeschakelde versnellingsbak zorgt deze 

turbobenzinemotor voor optimaal rijplezier. De motor geeft de Duster een uitstekende acceleratie en prima reacties op bewegingen van 

het gaspedaal, zelfs bij lage toerentallen. Dat alles dankzij het vermogen van 125 pk (92 kW) en het koppel van 205 Nm bij 2.000 tpm.

Met de TCe 125 4x2 heeft de Dacia Duster een bescheiden brandstofverbruik van 6,1 l/100 km en een eveneens bescheiden  

CO2-uitstoot van 138 g/km, (6,4 l/100 km en 145 g/km voor TCe 125 4x4) wat goed is voor het milieu. En mede dankzij de 

distributieketting die een leven lang meegaat, blijven de onderhoudskosten beperkt. En dat is weer goed voor uw portemonnee.

dCi 110

Als u de voorkeur geeft aan een dieselmotor, bieden wij de dCi 110 (80 kW). Deze motor is soepel, dynamisch, prettig, degelijk 

en zeer zuinig in het gebruik. De dCi 110 heeft een gemiddeld verbruik van 4,7 l/100 km en een CO2 -uitstoot van 123 g/km.  

(4,4 l/100 km en 115 g/km voor dCi 110 4x2)

Dankzij deze motoren is de Duster zeer veelzijdig, waardoor hij voldoet aan de behoeften van elke gebruiker. Ledere motor staat garant 

voor rijplezier, comfort en lagere gebruikskosten.

De Duster TCe 125
Nog meer rijplezier.







Het interieur van de Dacia Duster is helemaal opnieuw ontworpen. Het is ruim en biedt zowel de bestuurder als de 
passagiers op alle zitplaatsen veel comfort. Het interieur is nog fraaier dankzij de nieuwe bekleding, de verzorgde 
afwerking en de gebruikte materialen. Maar het is ook zeer functioneel en flexibel. Het praktische interieur van de 
Duster biedt veel ruimte om spullen binnen handbereik te bewaren, met nieuwe bergvakken in het dashboard en de 
portieren, een bekerhouder voorin en achterin*, en een verlicht handschoenenvak*… 

Door de in delen neerklapbare achterbank* (1/3-2/3) kunt u de ruimte naar wens aanpassen. Met een inhoud van 
475 liter** heeft de Duster een van de grootste bagageruimtes op de markt. En met de achterbank neergeklapt, 
is het zelfs 1.463 liter, een uitzonderlijk volume waarin ook grote voorwerpen passen. De grote opening en de 
nieuwe hoedenplank zijn zeer handig als u spullen wilt inladen.

De Duster is royaal en comfortabel en bewijst dat ontwikkelingen die het dagelijks leven beter maken  
ook de mooiste zijn.

* Afhankelijk van de uitvoering. 

** 475 liter voor de 4x2-versies, 443 liter voor de 4x4 versies.

Een volledig
nieuw interieur.

Een ontwerp dat
nog functioneler is.





De degelijkheid van de Dacia Duster zorgt voor optimale veiligheid voor de inzittenden. Ledere passagier is omringd 

door de veiligheidsvoorzieningen: front- en zij-airbags voor bestuurder en bijrijder en ISOFIX-bevestigingspunten 

voor kinderzitjes op de buitenste zitplaatsen achterin. Door de verstevigde carrosserie zijn de inzittenden onder alle 

omstandigheden uitstekend beschermd.

De bestuurdersstoel is in hoogte verstelbaar en biedt goed uitzicht op de weg, waardoor u beter kunt anticiperen en 

ontspannen kunt rijden. De Duster is standaard uitgerust met het ABS-remsysteem met noodstopbekrachtiging en 

ESC (Elektronische Stabiliteits Controle) met tractie- en onderstuurcontrole - voorzieningen die ervoor zorgen dat u 

krachtig kunt remmen, terwijl de auto optimaal stabiel is. 

Ook de motoren hebben op het gebied van betrouwbaarheid hun sporen verdiend. Want de Duster  

is gemaakt om lang mee te gaan en lang als nieuw te blijven! We geven drie jaar of 100.000 km garantie*,  

omdat we weten dat de auto zeer betrouwbaar is. Zo simpel is het. 

*Hetgeen het eerst wordt bereikt

Garantie van drie jaar
of 100.000 km...

Echt een betrouwbare auto.



Versie

Série Limitée Robust
Versie

Lauréate

Ruimte en sportiviteit kenmerken de Duster Série Limitée Robust. Het interieur 
voorziet in alle functionaliteit en comfort.
De Série Limitée Robust is optioneel uit te rusten met de exclusieve 16" 
lichtmetalen wielen 'Aconit'.

Een modern interieur met fraaie accenten geven de Lauréate extra chic.  
De Lauréate combineert design met extra flair.

* Optioneel



Versie

Prestige

Luxe en comfort dankzij de rijke standaarduitrusting en een opvallend exterieur. 

BLANC GLACIER  
369

BLEU NAVY  
D42 

GRIS COMÈTE 
KNA

NOIR NACRÉ 
676

VERT ALTAÏ  
DPC

BRUN TOURMALINE 
CNG*

GRIS PLATINE 
D69

Carrosseriekleuren
LAK MET VERNISLAAG

METAALLAK

BLEU COSMOS  
RPR

* Optioneel

* Uitsluitend verkrijgbaar op Série Limitée Robust
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DESIGN EN BESCHERMING VAN 
HET EXTERIEUR

1. FRONT- EN SIDEBARS, OMLIJSTING 
MISTLAMPEN VÓÓR EN LICHTMETALEN WIELEN

De elegante front- en sidebars versterken 
de krachtige uitstraling. De omlijsting van 
de mistlampen vóór benadrukken de lijnen  
aan de voorzijde van uw Duster. De lichtmetalen 
wielen accenturen het nieuwe design en geven 
een unieke uitstraling. 

2. BULL BAR

Versterk het avontuurlijke karakter van uw Duster. 

3. SIDEBARS

Onmisbaar om de 4x4 stijl van uw Duster 
te completeren. 

4. SPATLAPPEN

Geheel in stijl van uw Duster beschermen 
de spatlappen de carrosserie  tegen modder 
en steenslag. 

Accessoires
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COMFORT EN BESCHERMING

1. MIDDENARMSTEUN VOOR
De middenarmsteun voor biedt meer comfort voor 
de bestuurder en biedt een extra opbergruimte 
met een capaciteit van 1 liter. 

2. VLOERBESCHERMING
Op maat gemaakte kunstof bescherming tegen 
vuil en beschadigingen en is eenvoudig schoon 
te maken.

3. ACHTERBUMPERLIJST
Deze sierlijst beschermt uw achterbumper tegen 
beschadigingen en geeft een chic uiterlijk.

4. BAGAGEBAK
De bagagebak is solide en robuust en beschermt 
uw bagageruimte. Geschikt voor het vervoer van 
vanalles en nog wat, met name vuile voorwerpen. 
Waterdicht en gemakkelijk schoon te spoelen.

5. BAGAGESCHEIDINGSREK
Het bagagescheidingsrek biedt een eff ectieve 
scheiding tussen de bagageruimte en de 
passagiers voor extra veiligheid. Onmisbaar voor 
het vervoer van uw hond. 



TRANSPORT EN VEILIGHEID

1. FIETSENDRAGER
Dacia biedt u verschillende mogelijkheden voor 
fietsendragers. Raadpleeg uw Dacia dealer voor 
meer informatie. 

1-2. TREKHAAK
Deze standaard trekhaak is zeer robuust 
en verbreedt uw transport mogelijkheden. 
Ontworpen voor dagelijks gebruik met een 
elegant design.

3. SKI DRAGER
Zeer eenvoudig in gebruik, om alle typen ski’s 
te vervoeren.

3-4. DWARSDRAGERS 
U kunt de dwarsdragers eenvoudig aan 
uw dakrails monteren om een dakkoffer, 
fietsendrager, of ski drager te bevestigen. 

4. DAKKOFFER
In slechts enkele minuten bevestigt u de 
dakkoffer op uw Duster voor nog meer 
extra ruimte. 

5. PARKEERSENSOREN VOOR – EN ACHTER
Dankzij de parkeersensoren kunt u eenvoudig 
manoeuvreren. De sensoren registreren alle 
obstakels die uw Duster zouden kunnen 
beschadigen.

6. ALARM
Het alarm is afgestemd op uw Duster. 
Het systeem beschermt tegen inbraak 
en detecteert bewegingen in het interieur. 
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ALGEMEEN

Garantie
Dacia geeft op al haar nieuwe personenauto’s, vanaf de datum van aflevering, standaard 3 jaar  
fabrieksgarantie of tot 100.000 kilometer, hetgeen het eerst wordt bereikt. De Daciadealer geeft 1 jaar 
garantie op alle reparaties die hij uitgevoerd en gefactureerd heeft. Dacia geeft op al haar personenauto’s 
6 jaar plaatwerkgarantie en 2 jaar lakgarantie. 

Dacia Route Service
Dacia Route Service is 24 uur per dag, 7 dagen per week vanuit vrijwel geheel Europa bereikbaar om u 
te helpen als uw auto strandt met pech. In Nederland ook bij schade. In Nederland belt u 0900-9998 
700 (€ 0,10 ct p/m); vanuit het buitenland 0031-203549757.

Dacia Route Service+
Tijdens de fabrieksgarantie verzekert u uzelf met Dacia Route Service+ voor uitgebreidere dekking. 
Hiermee bent u verzekerd van vele extra diensten bij pech, in binnen- en buitenland. Duurt de reparatie 
van de auto bijvoorbeeld wat langer, dan regelt Dacia Route Service+ zo nodig een hotelovernachting of 
vervangend vervoer. Ná de fabrieksgarantie is Dacia Route Service+ uw volledige pechhulpverzekering.

Dacia GarantiePlus
De Dacia GarantiePlus verzekering verlengt de oorspronkelijke garantie van uw Dacia. Hiermee bent 
u o.a. verzekerd van pechhulp in heel Europa én in uw eigen woonplaats. Deze verzekering kan alleen 
worden afgesloten door de eerste eigenaar, bij aankoop of binnen 1 jaar bij de dealer. 

Dacia Autoverzekering
De Dacia Autoverzekering kent een uitgebreide dekking tegen een gunstige premie. U kunt bijvoorbeeld 
kiezen tussen 1, 3 of 5 jaar waarde dekking en bij veel polissen is er geen eigen risico als de auto 
gerepareerd wordt door uw Dacia – dealer. Benieuwd naar uw premie? Vraag deze op bij uw Dacia – dealer.

Financiering & leasing | Dacia Financial Services
Dacia Financial Services is de huisbankier van Dacia en verzorgt verschillende vormen van financiering 
& leasing: particuliere financieringen, private lease, financial lease en operational lease. U regelt alles 
direct bij uw Dacia – dealer. Hier kunt u ook terecht voor advies over en het beheer van uw wagenpark. 
Voor nieuwe auto’s én occasions heeft Dacia Financial Services altijd een passende oplossing voor u.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over onze producten en/of dealerorganisatie kunt u contact opnemen met 
Dacia Klant Relaties. U kunt ons telefonisch bereiken op nummer 0900-999 8700 (€ 0,10 ct p/m), via onze website  
www.dacia.nl, of per post via het volgende adres: Dacia Klant Relaties Postbus 75784, 1118ZX SCHIPHOL

KLANT RELATIES



Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (april 2016) te vermelden. Deze brochure 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 

specificaties 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 kan het 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. 

www.dacia.nl
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Dacia Personenauto's
Rijden, reizen, genieten
dát is het Dacia-gevoel!
Bij Dacia ontwerpen we onze auto’s volgens een vaste formule: met een uitgesproken stijl, 

maar zonder tierlantijntjes, uitgerust met de betrouwbaarste techniek en tegen een ongekend 

lage prijs. In amper tien jaar hebben we een nieuwe norm gesteld en de automobielmarkt op 

zijn kop gezet. 

Ongelooflijk? Niet echt. Ons geheim? Een perfecte mix van eenvoud, transparantie en gulheid. 

Van het modellengamma tot en met de prijs en het onderhoud: bij Dacia is alles glashelder. 

Rijden in een Dacia, dat is de zekerheid van de juiste keuze. Dat is kiezen voor kwaliteit, 

betrouwbaarheid en design, maar ook voor comfort en vooral een eerlijke prijs. Dat is uzelf de 

mogelijkheid bieden in een nieuwe auto te rijden die voldoet aan al uw wensen en behoeften. 

Rijden in een Dacia is dus niet meer al uw geld uitgeven aan de auto, het is ook op vakantie 

kunnen gaan, uw dochter kunnen verrassen met de gitaar van haar dromen of simpelweg geld 

besparen. Met Dacia komt u waar u wilt en kunt u doen wat u wilt. 


