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Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning 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 
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 brochure 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 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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Série Limitée Techroad
Voeg maximaal plezier en avontuur toe in je dagelijks leven. De Série 
Limitée Techroad is beschikbaar is op alle Dacia modellen. Alles wat 
je leuk vindt bij Dacia gaat nog verder met deze nieuwe Série Limitée 
Techroad: het robuuste en sportieve uiterlijk, de dynamische kleuren 
verleiden je, de moderniteit en moderne technologieën zijn essentieel 

om het reizen te vereenvoudigen. Elke dag zul je geïnspireerd worden 
door een stijl die ervoor zorgt dat je wilt ontsnappen aan het dagelijkse 
leven. Alleen, met z'n tweeën of als gezin, herontdek je dag met een van 
de vijf modellen van de Série Limitée Techroad.
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Dacia Série Limitée Techroad

Sportiviteit, style, technologie.  
Het plezier zit in de details!

De avontuurlijke stijl, het zit tot in de kleinste details! Dacia heeft alles in het 
werk gesteld om de Série Limitée Techroad een atletisch en stijlvol ontwerp te 
geven: De nieuwe kleuren Rouge Fusion- en Gris Highland in combinatie met 
hoogglans zwarte spiegels afgewerkt met rode striping, 16-inch designwielen 
met rode naaf of de sprankelende 17 inch lichtmetalen wielen Maledive 
Diamantées, tevens met rode naaf(1).
Het interieur van deze uitvoering is onderscheidend door het gebruik van 
verschillende rode details zoals bijvoorbeeld de ventilatieopeningen. Tevens is 
de bekleding speciaal ontworpen waarbij het een robuust en sportief uiterlijk 

heeft gekregen. Het comfort is verrijkt met nuttige technologieën voor rijden 
denk hierbij aan: achteruitkijkcamera, elektronisch geregelde airconditioning(2) 
en MediaNav met Android AutoTM en Apple CarPlayTM, waarmee u kunt genieten 
van de toepassingen van uw smartphone op uw Media Nav -scherm. De Série 
Limitée Techroad heeft alles wat je nodig hebt, en altijd tegen een Dacia-prijs!

(1) Lichtmetalen wielen 17” Maledive Diamantées voor  Duster. (2) Beschikbaarheid afhankelijk van 
voertuig. 
Android Auto™ is een handelsmerk van Google Inc. Apple CarPlayTM is een handelsmerk van Apple Inc
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Duster Sandero & Logan MCV

Vrijheid in stijl

De Série Limtée Tech Road is te herkennen aan de rode details in de deur 
rond de versnellingspook en de ventilatie roosters. De stoelbekleding is 
speciaal ontworpen en sluit uitstekend aan bij het stoere en sportieve 
uiterlijk van de Duster. Standaard beschikt deze uitvoering o.a. over een 
handsfree card & elektronisch geregelde airconditioning.

stoer en robuust

De Série Limtée Tech Road beschikt standaard over een elektronisch 
geregelde airconditioning. De auto beschikt over speciale two-tone design 
wielen met een rode naaf. Ook is de Série Limitée te herkennen aan de 
Stepway badge op de B-stijl van de auto. Het interieur is speciaal ontworpen 
en te herkennen aan de stoelbekleding en rode details in de ventilatie 
roosters.
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Lodgy Dokker

AVontuurlijk en comfortAbel

Stoere cross-over looks en een complete standaarduitrusting. Met de Lodgy 
kunt u reizen in stijl en genieten van Android Auto of Apple Carplay die uw 
reis nog aangenamer maakt. Zijn avontuurlijke karakter wordt onderstreept 
door de rode details in het interieur en exterieur.

stoer en prAktisch

De Dokker is van alle gemakken voorzien, door de zijschuifdeuren is de 
auto praktisch en handig in gebruik. Standaard is de Dokker voorzien van 
MediaNav multimedia & navigatiesyteem met de functie Android Auto of 
Apple Carplay. Hiermee kunt u desgewenst overal ontspannen naar toe met 
uw Dokker. Deze Serie Limitée Tech Road is te herkennen aan de mooie rode 
details en speciale stoelbekleding.
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