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Dacia Duster tar dig dit du vill oberoende var det är. Förverkliga dina drömmar med 

den här robusta, fyrhjulsdrivna bilen med stora utrymmen och bra terrängegenskaper. 

Dess rymliga kupé erbjuder maximal komfort för fem personer och plats för all din 

fritidsutrustning. Med den höga körställningen har du en bra överblick var du kör. Dacia 

Duster är otroligt prisvärd både vid inköp och användning då den har bränslesnåla 

motorer vilket gör den prisvärd att äga. Dacia Duster ger dig mer för mindre!

Stort
utrymme
till ett
lågt pris
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De stora skärmarna och den höga hållningen vittnar om dess egenskaper: 

Dacia Duster är en riktig terrängbil! Den kraftiga konstruktionen avslöjar en 

riktig äventyrare, robust och säker. Dacia Duster passar även in i staden 

med sin eleganta stil, sin förkromade kylargrill och sina dubbla strålkastare. 

Den unika stilen kan förstärkas ytterligare med tillval som sportpaketet 

(16“ aluminiumfälgar, takbågar, backspeglar, skyddsplåtar fram/bak, tröskellåda 

i sidenmatt krom, tonade bakrutor) eller några av de många tillbehören 

(som t.ex. dörrskydd, skärmbreddare eller sidorör). Utseendet är 

en del av nöjet när du kör Dacia Duster.

Stil som 
en riktig
terrängbil
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Utmana
din omgivning 
Dacia Duster viker inte för något. Med förhöjd markfrigång och stora in- och 

utgångsvinklar har den alla 4x4-egenskaper som en riktig terrängbil ska ha. 

Tack vare sin konstruktion klarar den enkelt av alla vägförhållanden. Dacia 

Duster är kompakt och lätt för sin klass, vilket gör den mycket fl exibel och bidrar 

till dess goda terrängegenskaper. Det gör även den nya 6-växlade manuella 

växellådan* som har en kort 1:a växel (5,79 km/h vid 1 000 varv/min) för körning 

i kuperad terräng, start i backe eller med last och dessutom full kontroll över 

bilen i nedförsbacke. Med det intuitiva 4x4-reglaget* anpassar sig Dacia Duster 

till alla situationer så att du kan köra avslappnat – och säkert!

* Finns för 4x4-versionen.

Auto-läget:
-  Funktion: fördelar automatiskt motorns vridmoment på alla fyra hjulen 

beroende på väggreppet.

-  Användning: alla vägtyper oavsett väggrepp, i synnerhet hala vägbanor 

(regn, snö, is).

-  Fördel: bättre grepp vilket ger ökad säkerhet.

Lock-läget:
-  Funktion: fördelar motorns vridmoment till alla fyra hjulen. Motorkontroll 

och bromsning anpassas till 4x4-drift.

-  Användning: svåra manövrer och på oframkomliga vägar (kuperad terräng, 

lera, jord, sand) vid låg hastighet (<80 km/h).

- Fördel: optimerar terrängegenskaperna.

2WD-läget: 
- Funktion: fördelar motorns vridmoment mellan de två framhjulen.

- Användning: underlag med bra väggrepp samt motorväg.

- Fördel: optimerar bränsleförbrukningen.
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Insidan av Dacia Duster är rymlig och bekväm. Den praktiska 

kupén rymmer fem passagerare och ett bagageutrymme på upp 

till 475 dm3 (beroende på version) – här får passagerarna enkelt 

plats med allt sitt bagage och sin fritidsutrustning. Om du fäller ner 

baksätet får du tillgång till en volym på 1 636 dm3. Om du fäller ner 

ryggstödet på passagerarstolen fram rymmer kupén upp till 

2,65 m långa föremål.  

Eftersom alla i familjen har olika önskemål har vi koncentrerat 

utrustningen i Dacia Duster till det viktigaste, utan onödigt överfl öd. 

På så sätt kan Duster anpassa sig till alla! För att alla ska få sina 

krav uppfyllda fi nns många paket och tillval: radioanläggning 

med CD och MP3*, elektriska fönsterhissar bak*, läderpaket* 

(klädsel av läder/konstläder, ratt och växelspaksknopp i läder). 

Med andra ord: Dacia Duster är en bil för alla.

* För Lauréate

Valfrihet
och komfort
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**

Världen har förändrats. Fyrhjulsdrivna bilar har länge varit förbehållet ett fåtal – men alla kan nu njuta av Dacia Duster. 

I kombination med ett oslagbart pris visar Dacia Duster upp små brukskostnader, tack vare ett optimerat underhållsprogram 

och bränslesnåla motorer vars driftsäkerhet har testats noga. Med dieselmotorn kan du köra längre med full tank, 

med låga CO2-utsläpp – mindre än 140 g/km för 4x2-versionerna och mindre än 150 g/km för 4x4-versionerna. Det kallar 

vi bränslesnålt! Dacia tillhör Renaultgruppen och har tillgång till erkänd expertis inom säkerhetsområdet. Dacia Duster 

har ABS och panikbromsassistans, förar- och passagerarkrockkuddar fram och på sidan samt i brösthöjd* som standard. 

Dacia Dusters robusthet medför både säkerhet och hållbarhet. Med Dacia Duster kan du känna dig säker en lång tid framåt. 

* Fr.o.m. Lauréate

** Beroende på vilket som inträff ar först (se säljvillkoren).

Ett rent nöje för den 
miljömedvetna bilisten
- nyhet

100 000 km

ÅRS 
GARANTI
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Modell

Duster
HUVUDUTRUSTNING FÖR DUSTER

• ABS + panikbromsassistans
• Dubbla strålkastare
• Däckreparationssats
• Fällbart baksäte
• Förberedd för radio
• Krockkudde på förarsidan
• Manuella fönsterhissar fram/bak
• Servostyrning
• Stålfälgar 16"

•  Svarta stötfångare och yttre 
dörrhandtag

•  Urkopplingsbar krockkudde på 
passagerarsidan

•  Ytterbackspeglar som ställs 
in manuellt från insidan

TILLVAL
• Reservhjul
• Svarta längsgående takbågar
•  Komfortpaket: Sidokrockuddar fram, 

bältespåminnare för passagerare, 
fj ärrstyrt centrallås och 
elmanövrerade fönterhissar fram
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Modell

Lauréate
HUVUDUTRUSTNINGEN FÖR LAURÉATE = DUSTER +

• Design stålfälgar i 16" 
• Dimljus fram, spoiler 
• Elektriska fönsterhissar fram
• Eluppvärmda ytterbackspeglar som ställs in elektriskt
• Fjärrstyrt centrallås 
• Fällbart och delbart baksäte 1/3–2/3
• Färddator
• Förarstol, bilbälte och ratt inställbara i höjdled
•  Kastanjebrun dekor (central frontpanel, 

ventilationsmunstyckenas sargar, framdörrarnas handtag)
• Manuell luftkonditionering
• Sidokrockkuddar i huvudhöjd/bröstkorgshöjd fram
• Stötfångare i samma färg som karossen och i svart
• Svarta takbågar 
• Yttre dörrhandtag i samma färg som karossen

TILLVAL
• Aluminiumfälgar 16"

• ASR-ESP OBS! Endast till dieselmodellerna
• Elektriska fönsterhissar bak 
•  Läderpaket (klädsel av läder/konstläder, 

läderklädd ratt och växelspaksknopp)
• Metalliclack
•  Radioanläggning med CD-spelare 4x15 W med 

MP3-spelare och satellitstyrning
• Reservhjul
•  Sportpaket (aluminiumfälgar 16", ytterbackspeglar och takbågar i 

sidenmatt krom, tröskellåda och skydd fram/bak i sidenmatt kromlack, 
tonade rutor på bakdörrarna, bakre sidorutor och bakruta)
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Duster

Sportpaket
SPORTPAKET OCH LÄDERKLÄDSEL

För ett sportigare utseende kan man välja till Sportpaketet som innehåller 
aluminiumfälgar i 16", ytterbackspeglar, takbågar, tröskellådaskydd och 
hasplåtar fram och bak i sidenmatt krom, tonade rutor på bakdörrarna, 
bakre sidorutor och bakruta.

Vill man höja standarden interiört kan man välja till läder/ konstläder. 
(Läder på sittytorna och konstläder på sidorna)
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Dimensioner

Färger

JAVABRUN CNA* SNÖVIT 369**HIMMELSBLÅ RNF* VULKANGRÅ KNM* SILVER D69* MARINBLÅ D42**NATTSVART 676*

* Metalliclack (mot pristillägg)
** Solidlack

BAGAGERUMSVOLYM (dm3 ISO-standard 3832) 4x2 4x4
Under insynsskyddet med reparationssats/reservhjul 475/475 443/408
Maximalt nedfällt baksäte med reparationssats/reservhjul 1 636/1 636 1 604/1 570

DIMENSIONER/MÅTT (mm)
A Axelavstånd 2 673
B Totallängd 4 315
C Överhäng fram 822
D Överhäng bak 820
E Spårvidd fram 1 560
F Spårvidd bak 1 567
G Totalbredd/bredd med backspeglar 1 822/2 000
H Höjd olastad/med takbågar 1 625/1 695
K Markfrigång olastad 4x2/4x4 205/210
L Benutrymme bak 183
M Armbågsutrymme fram 1 411
M1 Armbågsutrymme bak 1 438
N Axelbredd fram 1 387
N1 Axelbredd bak 1 400
P1 Invändig takhöjd fram vid 14º rygglutning 907
P2 Invändig takhöjd bak vid 14º rygglutning 895
Y2 Bredd mellan hjulhusen 1 002
Z1 Lastlängd med baksätet uppfällt 992
Z2 Lastlängd med baksätet nedfällt 1 760
IN- OCH UTGÅNGSVINKLAR
1 Ingångsvinkel 30°
2 Rampvinkel 23°
3 Utgångsvinkel 36°
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1. FRÄMRE STYLINGRÖR
Det horisontella, lågt placerade röret av rostfritt 
stål med diametern 60 mm framhäver styrkan 
och stilen hos din Dacia Duster. Det är det 
naturliga komplementet till sidorören.
620624882R
TD005

2. SIDORÖR
Dessa sidorör av rostfritt stål med diametern 
60 mm skyddar tröskellådorna, mjukar upp linjen och 
förstärker Dacia Dusters imponerande siluett med 
oslagbar elegans. Kompatibla med stänkskydd fram.
769C42889R
TD005

3. KROMAD AVGASRÖRSPIPA
Framhäver den dynamiska och sportiga 
karaktären hos din Dacia Duster.
Motor K4M 200910184R
Motor K9K 200910477R
RÖ003

4. MITTARMSTÖD FRAM
Mittarmstödet fram höjer förarens komfort 
under resan och fungerar även som ett 
diskret extra förvaringsutrymme.
877003175R
AR005

5. LASTNÄT STÅENDE
Nätet fungerar som ett extra 
förvaringsutrymme i bagageutrymmet
där du kan placera mindre föremål i tre olika fack.
849355473R
LB004

6. LASTNÄT LIGGANDE
Med nätet kan du förankra föremål på 
bagagerummets golv och vara säker
på att de inte flyttar sig under transporten. 
Fästs i bilens originalfästen.
849351921R
LB004

7. LASTSKYDD BAK
Skyddar och pryder bakänden av din 
Dacia Duster både i staden och 
på landsvägen.
849933883R
TD002

8. BAGAGERUMSMATTA SKÅLAD
Passar perfekt i bagageutrymmet i din Dacia Duster 
(4x2-versionerna). Den är vattentät och smutstålig 
och skyddar bagagerummet så att du kan transportera 
alla typer av produkter och nedsmutsande föremål. 
Enkel att ta ur och spola av med vatten.
849751116R
MA011

9. SATS PERSONBIL/TRANSPORTBIL
Gör att du kan omvandla din personbil 
till en företagsbil med två platser och 
maximerad volym som är enkel att lasta.
Ombyggnadssats 792608151R, lastgaller
731508982R
IR001

Tillbehör
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10. HJULSKYDD, STÄNKSKYDD 
FRAM OCH BAK, DÖRRSKYDD
Denna sats skyddar garanterat de främre 
och bakre hjulhusen mot stenskott och repor, 
skyddar nederdelen av dörrarna och trösklarna 
och förhindrar stänk. Den förstärker även bilens 
robusta utseende, dess hållning och mångsidiga 
karaktär. Höger framhjulsskydd 960169632R TD006, 
vänster framhjulsskydd 960178918R TD006, 
höger bakhjulsskydd 788A24426R TD006, 
vänster bakhjulsskydd 788A33613R TD006, 
dörrskydd 808725725R TD006, främre 
stänkskydd 638537420R ST001, bakre 
stänkskydd 7881218 85R ST003

11. SKÅLAD GUMMIMATTA
Den skålade gummimattan i fyra delar passar 
för tuffa  användningsförhållanden och 
skyddar golvet mot smuts och väta.
4x2 749026804R
4x4 749026390R
MA010

12. TEXTILMATTA MADRIGAL
Specialanpassad textilmatta i fyra delar med behaglig 
velouryta, stilfullt skydd för golvet mot smuts och väta.
4x2 749027079R
4x4 749025485R
MA010

13. TAKRÄCKEN TILL RAILS
Med takräckena som du monterar på bilens 
långsgående rails kan du transportera ytterligare 
80 kg bagage eller montera ytterligare 
fritidsutrustning (cykelhållare, skidhållare, takbox etc.).
738200208R
LA001

14. TAKBOX
Med ett komplett sortiment av takboxar 
ökar vi Dacia Dusters redan generösa 
lastkapacitet på ett säkert och elegant sätt.
Flera alternativ
TB003

15. FAST DRAGKROK
Konstruerad för permanent bruk.
Dragkrok 511608361R + 511605399R
Ledningsmatta 7-pin 241577864R
Ledningsmatta 13-pin 241577257R
DR001
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STANDARDUTRUSTNING OCH TILLVAL
Duster Lauréate

EXTERIÖR

Stötfångare Svart
Övre del i samma 

färg som karossen
Yttre dörrhandtag Svart Samma färg som karossen
Svarta ytterbackspeglar ● ●

Ytterbackspeglar i sidenmatt krom - o (2)
Svarta längsgående takbågar o ●

Längsgående takbågar i sidenmatt krom - o (2)
Tröskellådans lock i sidenmatt krom - o (2)
Tonade rutor ● ●

Mörktonade rutor på bakdörrarna, bakre sidorutor och bakruta - o (2)
Stålfälgar 16’’ ● -
Design stålfälgar 16’’ - ●

Aluminiumfälgar 16’’ - o /o (2)
Metalliclack - o

SÄTEN OCH INTERIÖR
Frontpanel i mitten Mörkgrå Kastanjebrun
Sarg runt ventilationsmunstyckena Mörkgrå Kastanjebrun
Rattens utseende Mörkgrå Kastanjebrun
Märke på växelspaksknoppen Mörkgrå Sidenmatt krom
Handtag på framdörrarna Mörkgrå Kastanjebrun
Dekorlist på dörrplåtarna - Kastanjebrun
Dörrklädsel - ●

Parkeringsbromskonsol Mörkgrå Kastanjebrun
Klädsel Track ● -
Klädsel Krest - ●

Klädsel läder/konstläder - o (3)
Fällbart odelat baksäte ● -
Fällbart och delbart baksäte 1/3–2/3 - ●

Förarsäte, reglerbart i höjd - ●

Förvaringsfack i framdörrarna ● ●

Förvaringsfack på baksidan av framstolarna - ●

Instegslist fram - ●

AKTIV OCH PASSIV SÄKERHET
ABS + panikbromsassistans ● ●

Krockkudde på förarsidan ● ●

Urkopplingsbar krockkudde på passagerarsidan ● ●

Sidokrockkuddar i huvudhöjd/bröstkorgshöjd fram o (4) ●

Bilbälten fram som går att ställa in i höjdled - ●

Bilbälten fram med pyrotekniska bältesspännare - ●

Nackskydd på alla sittplatser ● ●

Nya generationens nackskydd fram o (4) ●

3st tre punktsbälten bak ● ●

Isofi x-fästen på ytterplatser bak ● ●

ASR-ESP OBS! Endast diesel modellerna - o

Duster Lauréate

BILSÄKERHET
Elektronisk transponderstyrd startspärr ● ●

KÖRNING OCH KOMBINATIONSINSTRUMENT
Varvräknare ● ●

Servostyrning ● ●

Färddator med sex funktioner - ●

Kontrollampa för öppna sidodörrar - ●

Visuell varning och ljudsignal vid ej fastspänt förarbälte ● ●

Visuell varning och ljudsignal vid ej fastspänt passagerarbälte - ●

SIKT
Dimljus fram, spoilerljus - ●

Vindrutetorkare med tre hastigheter ● ●

Eluppvärmd bakruta med torkare ● ●

Ytterbackspeglar, manuellt inifrån justerbara ● -
Elstyrda och eluppvärmda ytterbackspeglar - ●

KOMFORT
Fjärrstyrt centrallås o (4) ●

Elmanövrerade fönsterhissar fram o (4) ●

Elmanövrerade fönsterhissar bak - o

Högt placerat bromsljus ● ●

Taklampa ● -
Taklampa med läslampa för passagerare - ●

Askkopp ● ●

Belysning i handskfack - ●

Bagagerumsbelysning ● ●

Svart läderklädd ratt - o/o (3)
Ratt ställbar i höjd - ●

VÄRME/VENTILATIONSSYSTEM
Värme och ventilationssystem med fyra hastigheter och luftrecirkulation ● ●

Luftkonditionering (AC) - ●

LJUDANLÄGGNING
Förinstallation för radio ● ●

Radio med CD MP3 4x15W med satellitstyrning - o

Reservhjul o o

Däckreparationssats ● ●

PAKET
Sportpaket (Allt med en (2):a ingår) - o (2)
Läderpaket (Allt med en (3):a ingår) - o (3)
Komfortpaket (Allt med en (4):a ingår) o (4) ●

● = Standard       o = Tillval       - = Ej tillgänglig
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MOTOR 1.6 16V 1.6 16V 1.5 dCi 1.5 dCi

4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4
Motorkod AS MR MC
Växellådstyp 5-vxl manuell 6-vxl manuell 6-vxl manuell
Avgasreningsnivå Euro 5 Euro 5 Euro 5
Antal platser 5 5 5
Motortyp K4M K4M K9K THP

Motorns lufttillförsel Atmosfär Atmosfär
Turbokompressor med 

variabel geometri

MOTOR
Motortyp K4M 696 K4M 606 K9K 896 K9K 898
Bränsle Bensin/E85 Bensin Diesel Diesel
Partikelfi lter - Ja Ja
Cylindervolym (cm3) 1 598 1461 1461
Cylinderdiameter x slaglängd (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Antal cylindrar/ventiler 4 i rad / 16 4 i rad / 8 4 i rad / 8
Kompressionstal 9,8 15,7 15,7
Maximal eff ekt kW CEE (hk DIN) 77 (105) 79 (107) 80 (109)
Maximal eff ekt/varvtal (varv/min) 5 750 4 000 4 000
Maximalt vridmoment CEE (Nm) 148 240 240
Maximalt vridmoment/varvtal (varv/min) 3 750 1 750 1 750

Insprutningstyp Multipoint sekventiell Direktinsprutning med 
common rail + fl erpunktsinsprutning

VÄXELLÅDA 
Växellådstyp och index JR5*316 TL8*002 TL4*043 TL8*000
Antal växlar framåt 5 6 6 6
Hastighet vid 1 000 varv/min: 1:an 7,47 5,79 7,58 5,79
2:an 13,6 9,97 14,5 9,97
3:an 21,08 14,82 21,36 15,8
4:an 28,67 20 28,97 23,16
5:an 36,84 25,14 37,01 31,83
6:an - 31,83 44,25 41,82

STYRNING
Manuell styrning/servostyrning (typ) Servo (hydraulisk)
Vänddiameter mellan trottoarer/mellan väggar (m) 10,44 / 10,76
Antal rattvarv mellan ändlägen 3,3

CHASSI 
Typ av framvagn Mac-Pherson med rektangulär nedre länkarm och krängningshämmar
Typ av bakvagn:
    Fjädrad axel med programmerad korrigering och spiralfj ädrar Ja - Ja -
    Flerlänksystem med MacPherson-fj ädring - Ja - Ja

HJUL/DÄCK
Standardfälgar 6,5 J 16
Standarddäck 215/65 R 16

  
MOTOR 1.6 16V 1.6 16V 1.5 dCi 1.5 dCi

4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4

BROMSSYSTEM
Typ av bromskrets X X
ABS Bosch 8.1 Standard Standard
Panikbromsassistans Standard Standard
Elektronisk bromsfördelning Standard Standard
ESP-ASR - Tillval
Bromsassistans: enkel (S) dubbel (D) - Ø (") S - 10" S - 10"
Fram: ventilerade skivor (DV) Ø (mm)/bredd (mm) DV 269 / 22,4 DV 280 / 24
Bak: trumma (T)/Ø (tum) T - 9 tum T - 9 tum

PRESTANDA
Vid körning 
på bensin

Aerodynamik S (m2)/Cx 2,42 / 0,42 2,42 / 0,42 2,42 / 0,42 2,42 / 0,42
Maximal hastighet (km/h) 165 160 171 168
0–100 km/h (s) 11,8 12,8 11,8 12,5
400 m D.A. (s) 18,2 18,9 18,4 18,7
1 000 m D.A. (s) 34,1 34,6 33,9 34,3

BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP
(l/100 km RESP. g/km)

Vid körning 
på bensin

CO2 ( g/km ) 165 185 139 145
Stadskörning (l/100 km) 9,6 10,4 6,4 6,5
Landsvägskörning (l/100 km) 6 7 4,9 5,3
Blandad körning (l/100 km) 7,1 8 5,3 5,6

VOLYM
Tank (liter) 50

VIKT (kg)
Tjänstevikt (kg) 1235 1325 1280 1369
Max.vikt med last (M.M.A.C.) (kg) 1710 1 800 1 755 1 844
Max. tillåten tågvikt (kg) 2910 3 300 2 955 3 344
Nyttolast (kg) 550 550 550 550
Max. släpvagnsvikt bromsad (inom gränsen för den
 tillåtna tågvikten) (kg) 1200 1 500 1 200 1 500

Maxvikt släp med B-Körkort 1 200 1 325 1 200 1 369
Max. släpvagnsvikt obromsad (kg) 615 660 640 680

TERRÄNGKÖRNING
Max. djup vid körning i vatten (mm) 350
Ingångsvinkel 30°
Rampvinkel 23°
Utgångsvinkel 36°
 - = Ej tillgänglig

TEKNISK DATA 

Duster  uppfyller följande tre kriterier: CO2-utsläpp mindre än 120 g/km eller biobränsledriven bil, bilen 
är tillverkad i en ISO 14001-certifi erad fabrik och innehåller mer än 7 % återvunnen plast.

Med  tar vi vårt ansvar under hela bilens livscykel.
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*100 000 km

ÅRS 
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www.dacia.se

Dacia
Smarta lösningar,
till ett bra pris.
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Vi på Dacia var de första som förstod att en bil inte behöver vara dyr för att vara robust och 

attraktiv. Och någonting säger oss att vi har haft rätt. Våra modeller är idag kända för sin 

driftsäkerhet och sitt låga pris. De senaste tillskotten i Dacias sortiment, Dacia Duster imponerar 

med sin unika konstruktion och sin höga standard. Våra modeller är dessutom alltid rymliga 

och har generöst med plats för passagerarna och deras bagage. Vår framgång vilar på en enkel 

slutsats: att det går att tillverka och sälja en bil utan att kunden för den skull ska behöva off ra 

hela sin budget utan ska ha pengar kvar till annat.

DACIA TILLHÖR RENAULTGRUPPEN och använder tekniska lösningar med bevisat hög prestanda 

och driftsäkerhet. Därför kan vi erbjuda en garanti på tre år eller 100 000 km samt fördelaktiga 

driftkostnader. Vissa av våra modeller bär också märkningen Dacia eco2. Dessa tillverkas i 

ISO 14 001-certifi erade fabriker och har motorer som släpper ut mindre än 120 g CO2/km eller 

drivs på etanol. Detta är ytterligare en av våra övertygelser om att miljöhänsyn inte ska behöva 

kosta extra!

*Beroende på vilket som inträff ar först (se säljvillkoren).

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att innehållet i denna publikation var korrekt och aktuellt vid trycktillfället. Detta dokument har skapats med utgångspunkt från förstudier och prototyper. Som en del av sin löpande produktutveckling förbehåller sig DACIA rätten att när som helst ändra i speci. kationer för fordon 
och tillbehör som beskrivs och visas. Sådana ändringar kommuniceras snarast möjligt till alla DACIA-åteförsäljare. Beroende på marknad kan vissa versioner skilja sig åt och viss utrustning inte fnnas tillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta närmaste DACIA-återförsäljare för senaste information. 
Av trycktekniska skäl kan färger på lack och klädslar som visas i detta dokument skilja sig något från verkliga förhållanden. Alla rättigheter förbehålles. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt medgivande från DACIA i något som helst format reproducera denna publikation eller delar därav.
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