
Dacia Duster



Z vozilom Dacia Duster boste lahko osvajali širna prostranstva. Vozilo Dacia Duster 

4 x 4 z velikim potniškim prostorom, robustnostjo in dobrimi terenskimi lastnostmi 

čaka, da vas popelje na potovanja, o katerih ste doslej samo sanjali. Prostorna in 

prilagodljiva notranjost zagotavlja najvišjo stopnjo udobja in omogoča prevoz vseh 

vaših pripomočkov za prosti čas. Po zaslugi visokega položaja za vožnjo se boste 

brezskrbno odpravili na potovanje. Vozilo Dacia Duster, ki je na voljo po neverjetni 

ceni, je s pomočjo varčnih motorjev in manjših izpustov CO
2
 prijazno do okolja. Dacia 

Duster: za manj denarja si lahko privoščite več!

(zelo) veliko 
prostora
za (res)
neverjetno ceno







povsem
preprosto
oblikovanje



Široki blatniki in visoka postava odkrivajo njegov pravi značaj: Dacia Duster 

je pravi terenec! Njegove energične oblike razkrivajo pravega, robustnega 

in zaščitniškega pustolovca. Dacia Duster je s svojim elegantnim stilom, s 

kromirano okrasno masko in prednjimi dvojnimi žarometi nadvse primeren tudi 

za vožnjo po mestu. Ta edinstven videz lahko še dodatno poudarite s paketom 

opreme Look (platišča iz lahke litine 16’’, zunanji ogledali in vzdolžna strešna 

nosilca, okrasni prag in zaščitna letev spredaj / zadaj v temno sivi barvi, 

dodatno zatemnjena stekla na zadnjih vratih, bočna zadnja stekla in zadnje 

steklo) ali z izbiro dodatne opreme v bogati ponudbi (kot so na primer široke 

zaščitne obloge vrat, ščitniki blatniških košev ali stilski drogovi). Pri vozilu Dacia 

Duster k užitku pripomore tudi stil.
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Obvladovanje
vseh terenov
Dacia Duster se ne ustraši nobenega terena. Visoko podvozje in veliki prevozni 

koti zagotavljajo vozilu zelo dobre lastnosti terenskega vozila 4 x 4. Njegova 

zgradba mu seveda omogoča obvladovanje vseh razmer na najrazličnejših cestah 

in poteh. Dacia Duster je kompaktno, a vendar lahko vozilo. To mu zagotavlja 

izjemno okretnost in prispeva k njegovim zmogljivostim terenskega vozila. 

Zmogljivosti, h katerim pripomore tudi nov 6-stopenjski ročni menjalnik*, ki ima 

prvo prestavo z majhnim hitrostnim razponom (5,79 km/h pri 1000 vrt/min) za 

premikanje po neravnem terenu, speljevanju v klanec ali pri večji obremenitvi 

ter zadrževanju vozila pri spustih. S svojim intuitivnim upravljalnim gumbom 

4 x 4* se Dacia Duster prilagaja vsem situacijam za popolnoma enostavno vožnjo. 

In to popolnoma varno!

*Na voljo za izvedenke 4 x 4.

Način Auto:
-  Delovanje: samodejna porazdelitev navora med vsa štiri kolesa glede 

na pogoje oprijema vozila.

- Pogoji uporabe: vse vrste cest ne glede na pogoje oprijema vozila in 

predvsem na spolzkih cestiščih (dež, sneg, led).

- Prednost: boljši kompromis med lego vozila na cesti in vlečno močjo 

ne glede na to, kakšno je stanje oprijema in torej optimalna varnost.

Način Lock:
-  Delovanje: porazdelitev navora na vsa štiri kolesa. Kontrola motorja in 

zaviranje sta prilagojena uporabi 4 x 4.

- Pogoji uporabe: težko prehodni odseki in nevozne poti (poškodovane 

površine, blato, zemlja, pesek) z nizko hitrostjo (< 80 km/h).

- Prednost: optimizacija terenskih lastnosti.

Dvokolesni pogon (2 WD):
- Delovanje: porazdelitev navora med obe prednji kolesi.

- Pogoji uporabe: cestišča z dobrim oprijemom in avtoceste.

- Prednost: optimizirana poraba goriva.
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Dacia Duster ima prostorno in udobno notranjost. Praktičen in 

funkcionalen potniški prostor lahko sprejme 5 potnikov, prtljažnik 

s prostornino do 475 litrov (glede na izvedenko) pa omogoča 

enostaven prevoz prtljage in opreme za prosti čas. Pri preklopljeni 

sedežni klopi prostor v prtljažniku dosega 1636 litrov. Pri zloženem 

naslonjalu sovoznikovega sedeža lahko v potniškem prostoru 

prevažate predmete, dolge 2,65 m. 

Ker so pričakovanja voznikov in njihovih družin različna, ponuja 

Dacia Duster le najpomembnejšo opremo. In nato si vsakdo lahko 

po želji preuredi svoj Duster! Da bi zadovoljil vse potrebe, je na 

voljo več paketov opreme in dodatnih opcij: Paket Ambiance Plus 

(klimatska naprava, radio CD MP3 AUX BLUETOOTH USB 4X15W z 

upravljalnikom ob volanu, meglenki spredaj), paket Modularnost, ki 

vključuje preklopno zadnjo sedežno klop, deljivo v razmerju 1/3-

2/3*, električni pomik zadnjih stekel**, paket Usnje*** (oblazinjenje 

v umetnem usnju, v usnje oblečena volanski obroč in ročaj prestavne 

ročice) … Enostavno: Dacia Duster ponuja rešitev za vse potrebe.

* Pri izvedenki Ambiance.

** Pri izvedenki Lauréate.

*** Pri izvedenki Lauréate, obloga iz usnja na osrednjem delu sedišča in naslonjala.

Udobje

po želji





Časi so se spremenili. Voziti vozilo 4 x 4 je dolgo časa veljalo za privilegij; z vozilom Dacia Duster je ta užitek postal dostopen. 

Dacia Duster, ki je na voljo po neverjetni ceni, se ponaša z zmernimi stroški uporabe po zaslugi optimiziranega programa 

vzdrževanja, varčnih in okolju prijaznih motorjev, ki so se izkazali kot zanesljivi. Motorji dCi omogočajo daljšo vožnjo z enim 

polnjenjem goriva in hkrati tudi nizko stopnjo emisije CO
2
, ki pri izvedenkah 4 x 2 znaša manj kot 140 g/km, pri izvedenkah 

4 x 4 pa manj kot 150 g/km. Pravi smisel za varčnost! Znamka Dacia je del skupine Renault in razpolaga s priznanim 

strokovnim znanjem na področju varnosti. Dacia Duster je serijsko opremljen s sistemom ABS in sistemom za pomoč pri 

zaviranju v sili, čelnima varnostnima blazinama za voznika in sovoznika ter s stranskimi varnostnimi blazinami za zaščito glave 

in prsnega koša*. Preizkušena robustnost vozila Dacia Duster v vseh razmerah prispeva tako k varnosti kot vzdržljivosti vozila. 

Z vozilom Dacia Duster boste vedno varni.

* Od izvedenke Ambiance dalje.

** Karkoli se zgodi prej.
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Dimenzije

Barvna paleta

BRUN CAJOU (TE CNA) GRIS BASALTE (TE KNM) GRIS PLATINE (TE D69)

PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA (dm3 po normi ISO 3832) 4x2 4x4
Pod pokrovom za prtljago s kompletom za popravilo/
rezervnim kolesom 

475/475 443/408

Največja pri preklopni zadnji sedežni klopi s kompletom za 
popravilo/rezervnim kolesom 

1 636/1 636 1 604/1 570

DIMENZIJE (mm)
A Medosna razdalja 2 673
B Celotna dolžina vozila 4 315
C Previs spredaj 822
D Previs zadaj 820
E Kolotek spredaj 1 560
F Kolotek zadaj 1 567
G Celotna širina vozila brez/z vzvratnimi ogledali 1 822/2 000
H Višina praznega vozila/s strešnimi drogovi 1 625/1 695

K Višina podvozja
4 x 2 / 4 x 4 

205/210
L Prostor v predelu kolen zadaj 183
M Širina v višini komolcev spredaj 1 411

M1 Širina v višini komolcev zadaj 1 438
N Širina v višini ramen spredaj 1 387

N1 Širina v višini ramen zadaj 1 400
P1 Razdalja od kolka do stropa na prednjih sedežih 907
P2 Razdalja od kolka do stropa na zadnjih sedežih 895
Y2 Notranja širina med blatniškimi koši 1 002
Z1 Nakladalna dolžina pri nameščeni zadnji sedežni klopi 992
Z2 Nakladalna dolžina pri preklopljeni zadnji sedežni klopi 1 760
PREVOZNI KOTI

1 Prevozni kot spredaj 30°
2 Prevozni kot na sredini 23°
3 Prevozni kot zadaj 36°

BLANC GLACIER (OV 369) BLEU NAVY (OV D42)NOIR NACRÉ (NV 676)
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     Dodatna oprema
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1. KROMIRANA LETEV PREDNJEGA ODBIJAČA
Vodoravna cev iz nerjaveče pločevine s premerom 60 mm poudarja močan 
in imeniten značaj avtomobila Dacia Duster. 
Kataloška št.: 62 06 248 82R

2. STRANSKE KROMIRANE CEVI
Kromirane cevi premera 60 mm ščitijo robove pragov in prispevajo k 
elegantnemu videzu vozila Duster.
Kataloška št.: 76 9C 428 89R

3. ZAKLJUČEK IZPUŠNE CEVI
Poudarja dinamičen in športen značaj vašega vozila Dacia Duster.
Kataloška št.: 20 09 101 84R (za 1.6 110, 1.5dCi 85)
 20 09 104 77R (za 1.5 dCi 110, 2.0 16V 140)

4. OBLOGA PRTLJAŽNEGA ROBA
Ščitnik elegantno prekriva zadnji del vašega vozila Dacia Duster in je 
primeren tako za mestno kot podeželsko uporabo.
Kataloška št.: 84 99 338 83R

5. SREDINSKI NASLON
Naslon zagotavlja udobje voznika med vožnjo in dodatni prostor za 
odlaganje.
Kataloška št.: 87 70 031 75R (temno siva)
 87 70 029 45R (svetlo siva)

6.  GUMIJASTI TEPIHI PLUS
Zasnovani so za intenzivno uporabo, njihova oblika omogoča zadrževanje 
vode in gramoza in tako varuje potniški prostor.
Kataloška št.: 74 90 268 04R (za 4x2)
 74 90 263 90R (za 4x4)

7. GUMIJASTA PREPROGA NOVESTRA
4-delni komplet gumijastih preprog je predviden za intenzivno uporabo in 
učinkovito ščiti talne obloge pred snegom ali blatom.
Kataloška št.: 74 90 287 14R (za 4x2)

8. TEKSTILNA PREPROGA MONITOR
Originalne preproge iz polipropilena ter pliša so izdelane po meri ter ščitijo 
tla vašega vozila pred obrabo.
Kataloška št.: 74 90 286 27R (4x2)
 74 90 245 93R (4x4)

9. ALU PLATIŠČA
Alu platišča prispevajo k estetskemu videzu in varnosti vašega vozila.
Obrnite se na vašega prodajaca vozil Dacia in izberite alu platišča 
po vašem okusu.

10. KORITO ZA DNO PRTLJAŽNIKA
Nepremočljivo in trpežno korito ščiti prtljažnik in omogoča prevoz 
umazanih ali mokrih predmetov. Enostavno ga odstranite in operete.
Kataloška št.: 84 97 511 16R (4x2)

11. KOLESNE ZAVESICE  
Zavesice ščitijo spodnji rob karoserije pred praskami, ki nastanejo zaradi 
škropljenja kamenčkov in blata.
Kataloška št.: 63 85 374 20R (prednje)
 78 81 218 85R (zadnje)
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12. STREŠNI NOSILCI
Prečni strešni drogovi z namestitvijo na vzdolžne drogove omogočajo 
prevoz 80 kg dodatne prtljage ali namestitev drugih pripomočkov za prosti 
čas (nosilec za kolesa, nosilec za smuči, strešni kovček …).
Kataloška št.: 73 82 002 08R

13. NAVPIČNA MREŽA V PRTLJAŽNIKU
Mreža s tremi razdelki predstavlja dodatno odlagalno mesto za manjše 
predmete v prtljažniku.
Kataloška št.: 84 93 519 21R

14. STREŠNI KOVČEK
S pomočjo izbora strešnih potovalnih kovčkov lahko varno in elegantno 
povečate zmogljivost prtljažnega prostora, ki je pri vozilu Dacia Duster že 
sama po sebi radodarna.
Kataloška št.: 77 11 422 441 (Eco 320L)

15. MREŽA ZA DNO PRTLJAŽNIKA
Mreža zadrži predmete na dnu prtljažnika in preprečuje, da bi se med 
prevozom premikali. Pričvrsti se na originalne pritrditve v vozilu.
Kataloška št.: 84 93 554 73R

16. POMOČ PRI PARKIRANJU 
Senzorji vgrajeni v zadnji odbijač vas s piski opozarjajo na oddaljenost od 
ovire in tako ohranijo vaše vozilo nepoškodovano.
Kataloška št.: 28 44 757 53R

17. SEDEŽNE PREVLEKE
Izberite med različnimi modeli sedežnih prevlek, ki ščitijo originalne 
prevleke in popestrijo potniški prostor z zanimivimi vzorci.
Na sliki sedežne prevleke ‘’ELEGENCE’’.
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16 Oglejte si celotno ponudbo v katalogu dodatne opreme za Dacia Duster.



www.dacia.si

 Dacia

Avtomobil po neverjetni ceni!
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Storili smo vse, da bi bila vsebina pričujoče tiskovine na dan tiskanja točna in bi vsebovala najnovejše podatke. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. V okviru politike stalnega napredka proizvodov si DACIA pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni predstavljene specifi kacije, vozila ali 

dodatno opremo. Koncesionarji znamke DACIA so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke so lahko glede na posamezna tržišča različne, nekatera oprema pa morda ne bo na voljo (kot serijska, opcijska ali dodatna oprema). Za najnovejše informacije se obrnite na lokalnega 

koncesionarja znamke DACIA. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tiskovini nekoliko odstopajo od dejanskih barv karoserije ali notranje opreme. Vse pravice so pridržane. Kakršenkoli ponatis ali razmnoževanje te tiskovine delno ali v celoti je brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani 

znamke DACIA prepovedano.

* Karkoli se zgodi prej.

LETA
GARANCIJE
OZ. 100 000 km*

NE. PRAV NASPROTNO. V Daciji smo bili prvi, ki smo razmišljali o ugodnem avtomobilu, ki je 

lahko privlačen, zanesliv in kakovosten. In nekaj nam pravi, da smo imeli prav... Izkazalo se je, da 

so naši modeli zanesljivi in robustni. Najnovejši Daciini modeli so izzvali pravo presenečenje s 

svojo prepoznavno obliko, ki viša vrednost avtomobilu. Še več, Daciini modeli so prostorni, zato 

širokogrudno sprejmejo vsakega potnika in njegovo prtljago. Ta uspeh pa je posledica preproste 

ugotovitve: radi imamo avtomobile in jih potrebujemo, ampak nam zato vseeno ni treba zanje 

odšteti celega premoženja. 

DACIA, ZNAMKA SKUPINE RENAULT. Pri snovanju naših vozil se opiramo na tehnične rešitve , ki so že 

priznane po učinkovitosti in zanesljivosti. Zato našim kupcem ponujamo 3-letno jamstvo in ugodne 

stroške uporabe! Da bi tudi navzven pokazali našo skrb za okolje, smo razvili oznako Dacia eco2. Vozila 

znamke Dacia so proizvedena v tovarnah s certifi katom ISO 14 001, 85% vozila se lahko reciklira, 

vgrajeni dizelski motorji pa imajo emisijo CO
2
 manjšo od 120g/km*. To je še eno naše prepričanje: 

naša skrb do okolja ne sme biti odvisna od cene.

*V ponudbi vozil 4x4, ima Dacia tudi motor dCi 110, ki je glede izpusta CO
2
, z manj kot 150g/km, med najboljšimi na tržišču.


