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JANTES EM LIGA LEVE 17“ ASSINATURA LUMINOSA EM YFACE DIANTEIRA REDESENHADA

Estilo icónico e design melhorado, o Novo Duster é mais do que nunca “o” SUV emblemático. A grelha 
dianteira, finamente redesenhada, reforça o seu carácter aventureiro. A assinatura luminosa exibe o 
novo design em Y da marca. As luzes, agora com a tecnologia LED* tanto à frente como atrás, iluminam 
a estrada ainda com mais eficácia e aumentam a sua segurança.

O spoiler, redesenhado, contribui para reduzir as emissões de CO2, impulsionando o dinamismo da 
carroçaria. As novas jantes em liga leve conferem um toque de evasão que só é reconhecido no Duster.  
A nova cor de carroçaria Laranja Arizona é um verdadeiro convite a viajar! 
* Exceto na posição de luzes de estrada.

MAIS DUSTER 

DO QUE NUNCA
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CAIXA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA REPLICAÇÃO DE SMARTPHONE ATRAVÉS DA APLICAÇÃO APPLE CARPLAY™* OU  

ANDROID AUTO™* NO ECRÃ TÁTIL DE 8”

Muitos ansiavam por ela e a caixa de velocidades automática chegou. Disponível a partir de agora no 
Novo Duster, na versão de 2 rodas motrizes, torna a condução ainda mais agradável; tal como o sistema 
multimédia com ecrã tátil de 8“, que facilita a utilização e a leitura das informações. Simplesmente mais 
conforto: os estofos têm uma nova imagem, os apoios de cabeça dianteiros são mais confortáveis, o apoio 
de braço central é deslizante e oferece um espaço de arrumação adicional (cerca de 1,1 litros). 

Os passageiros traseiros, também eles, foram mimados: 2 entradas USB para que possam carregar os seus 
tablets ou smartphones e desfrutar de longas viagens com toda a tranquilidade. Além das características 
que são a razão do sucesso do Dacia Duster, o cartão mãos-livres, o modo 4x4 e a câmara multiview são 
trunfos que fazem com que nunca tenha sido tão agradável estar a bordo!
* Android Auto™ é uma marca da Google Inc. Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.

MODO 4X4

CONFORTO 

TODO O TERRENO

DACIA DUSTER
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DACIA DUSTER

JANTES  

CORES  

BRANCO

GLACIAR(1)

AZUL

IRON(2)

VERMELHO

FUSION(2)

PRETO

NACARADO(2)

CINZENTO

HIGHLAND(2)

LARANJA

ARIZONA(2)

CINZENTO

COMETA(2)

(1) Pintura opaca – (2) Pintura metalizada

CORES E JANTES

EMBELEZADORES DE 

RODA 16” 

JANTE EM LIGA  

LEVE 16”

JANTE EM LIGA  

LEVE 17”
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DACIA DUSTER

EQUIPAMENTOS E OPÇÕES
ESSENTIAL COMFORT PRESTIGE

APRESENTAÇÃO EXTERIOR
Puxadores exteriores das portas Em preto Na cor da carroçaria Na cor da carroçaria
Retrovisores exteriores em preto -
Retrovisores exteriores cromados - -
Barras de tejadilho em preto -
Barras de tejadilho cromadas com inscrição Duster - -
Embelezadores de roda 16” - -
Jantes em liga leve 16” - -
Jantes em liga leve 17” - -

BANCOS E AMBIENTE INTERIOR
Banco traseiro com encosto rebatível e fracionável 1/3-2/3
Estofos específicos Essential - -
Estofos específicos Comfort - -
Estofos específicos Prestige - -
Estofos em couro (1) - - o

CONDUÇÃO E DISPOSITIVOS DE CONTROLO 
Sistema de controlo da velocidade em descida (apenas na versão 4x4) -
Limitador de velocidade - -
Regulador e limitador de velocidade o

Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro -
Câmara de marcha-atrás (2) - o

Câmara multiview (3) - o o

VISIBILIDADE
Faróis de nevoeiro o

Retrovisores exteriores com regulação manual - -
Retrovisores exteriores elétricos, com sistema de desembaciamento -

CONFORTO
Aquecimento e ventilação com 4 velocidades e reciclagem do ar - -
Ar condicionado manual o -
Ar condicionado automático - -
Cartão mãos-livres - - o

Consola central semielevada com apoio de braço e porta-objetos - o

Bancos dianteiros aquecidos - - o

AUDIO     
Plug & Music: rádio CD MP3, entradas jack e USB, conectividade por Bluetooth® com comandos no volante - -
Media Display: rádio DAB, replicação de smartphone através de cabo USB, ligação Bluetooth®, 6 altifalantes (4 altifalantes + 2 tweeters), ecrã tátil de 8” o -
Media Nav: navegação, rádio DAB, replicação de smartphone Wi-Fi, ligação Bluetooth®, 6 altifalantes (4 altifalantes + 2 tweeters), ecrã tátil de 8” - o

Cartografia Europa Ocidental (4) - o o

: disponível de série; o : disponível em opção; - : indisponível. (1) Os bancos mencionados em couro neste documento são constituídos por uma parte de couro verdadeiro e uma parte em têxtil. Para mais informações sobre os materiais utilizados, contacte o seu Conselheiro Comercial. (2) A opção câmara de marcha-atrás implica a presença do 
equipamento Media Display ou Media Nav. (3) A opção câmara multiview depende da presença da opção Media Nav, sistema de ajuda ao estacionamento traseiro e alerta de ângulo morto. (4) A opção Cartografia Europa Ocidental requer a presença do equipamento Media Nav.
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Tudo fizemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia 

de melhoria contínua dos produtos, a Dacia reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir modificações nas especificações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas 

modificações serão transmitidas à rede de concessionários Dacia, nos melhores prazos possíveis. Consoante o país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos podem não 

estar disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um representante da marca Dacia. Devido a limitações técnicas na impressão, as cores 

reproduzidas neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução 

sob qualquer forma ou por qualquer outro meio, seja da globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem uma autorização por escrito da Dacia.

PUBLICIS – CRÉDITO FOTOS: MARC & DAVID, HDRI : ADDITIVE / Backplate : P. CURTET, TWIN GROUP, © RENAULT MARKETING 3D-COMMERCE – JULHO 2021

DACIA.PT

Dacia recomenda
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