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EXCLUSIEVE ZWARTE LICHTMETALEN WIELENORANJE DETAILS IN DE GRILL DUSTER TAG IN ORANJE LETTERS

De Dacia Duster is altijd al een dappere avonturier geweest. Sinds vele jaren heeft hij alle soorten wegen 
weten te bedwingen. De nu beschikbare Limited Edition Extreme toont de Duster op zijn best, met zijn 
stoere looks die je naar het ware buitenleven trekken – meer dan ooit tevoren.

De Extreme versie is gemakkelijk te herkennen aan de oranje details in de grill, in de buitenspiegelkappen 
en in de naam Duster op de dakrails en op de achterklep. De exclusieve zwarte lichtmetalen wielen maken 
de Extreme versie al even uniek. Even stijlvol als handig voldoet de Dacia Duster Extreme aan wensen op 
elk vlak.

EEN UNIEKE,  
ORIGINELE LOOK



SPECIALE BEKLEDING MET DUSTER LOGO IN RELIËF ORANJE STIKSELS EN INTERIEURDETAILS

Voorzien van speciale bekleding in stof / TEP met oranje stiksels, is de nieuwe Duster Extreme van alle 
gemakken voorzien: het ontbreekt echt aan niets. De airconditioning is automatisch, de centrale armsteun is 
voorzien van een opbergruimte van 1,1 liter, het interieur van de deuren, portiergrepen en ventilatieroosters 
is versierd met oranje details... Aan de bestuurderskant is het Media Nav multimediasysteem met  
8” touchscreen heel gebruiksvriendelijk met onder andere de draadloze smartphone-replicatie.

Om het avontuur in de beste omstandigheden te beleven, is de Duster Extreme beschikbaar met 
verschillende motoren: de Bi-Fuel variant voor benzine en LPG en de benzinemotoren. In de stad of 
daarbuiten, overal rijd je comfortabel! Helemaal met de 6-traps EDC-automaat met dubbele koppeling, 
die de rijervaring nog fijner maakt.

KLAAR VOOR HET AVONTUUR





DACIA DUSTER EXTREME LIMITED EDITION 

KLEUREN EN MOTOREN

(1) Standaard lak met vernislaag. 
(2) Metallic lak.

MOTOREN

KLEUREN

GLACIER 
WHITE(1)

IRON 
BLUE(2)

PEARL 
BLACK(2)

URBAN 
GREY(1)

ARIZONA 
ORANGE(2)

COMET 
GREY(2)

TCe 100 Bi-Fuel GPF TCe 130 GPF TCe 150 EDC GPF
MOTOREN
Brandstof Benzine / LPG Benzine Benzine
Max. vermogen kW (pk) / Bij toerental (t/min) 74 (100) / 4 600 - 5 000 96 (130) / 4 500 - 6 000 110 (150) / 5 250 - 6 000
Max. koppel in Nm (Bij toerental (t/min)) 170 (2 000 - 3 500) 240 (1 600 - 3 500) 250 (1 700 - 3 250)

BRANDSTOFVERBRUIK EN UITSTOOT*
CO2 uitstoot in gecombineerde cyclus (gr/km) 126 140 141
Brandstofverbruik in gecombineerde cyclus (L/km) 6,9 6,2 6,2
* De CO2- en relatieve verbruikscijfers worden officieel gemeten volgens EG-richtlijn 715/2007. Deze testmethode geeft u de mogelijkheid auto’s op zuinigheid met elkaar te vergelijken en heeft niet als doel het daadwerkelijke verbruik nauwkeurig 
weer te geven. De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-uitstoot zijn gebaseerd op de WLTP - testmethode voor de standaarduitvoering van de versie zonder opties. Het verbruik van uw auto zal in de praktijk veelal afwijken van de in 
het kader van de Europese test gemeten waarden en is afhankelijk van zaken als de belading, weersomstandigheden en uw rijgedrag. 



 

UITRUSTING

STANDAARD UITRUSTING 

COMFORT
 - Dacia handsfree sleutelkaart, twee USB poorten achterin

RIJHULPSYSTEMEN 
 - MultiView camera

EXTERIEUR
 - Exclusieve zwarte 17” lichtmetalen wielen
 - Oranje details op de grill, buitenspiegelkappen in hoogglans zwart  
met oranje lijnen, oranje belettering op dakrails en achterklep

INTERIEUR
 - Bekleding ‘Extreme’ in textiel en TEP, met oranje stiksels
 - Oranje details in de deurgrepen voor
 - Oranje details op de luchtroosters, armsteun en middenconsole

OPTIES
 - Kaart west Europa
 - Stoelverwarming
 - Reservewiel (niet mogelijk op de Bi-Fuel versie)
 - Metallic lak / Gris Urban



Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (januari 2022) 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 op ieder moment het recht voor om wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven 
en afgebeelde auto’s en accessoires door te voeren. Eventuele wijzigingen worden zo snel mogelijk aan de Dacia-dealers doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en 
kunnen bepaalde uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke Daciadealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen 
bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en 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 brochure. 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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