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DACIA DUSTER





Pajauskite laisvę: naujasis DUSTER be jokio vargo nuveš jus visur, kur norite. Dėl savo tvirtos važiuoklės, 
didelės prošvaisos ir bekelei skirto 4 varomųjų ratų varianto šis visureigis nesunkiai įveikia reljefo ar 
paviršiaus nelygumus. Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema padės stačiausiose įkalnėse. Pagalbinė 

važiavimo nuokalne sistema* neleidžia automobiliui slysti, kontroliuodama jo greitį. Funkcija 4x4 
MONITOR su integruotu kompasu ir aukščiamačiu visada rodys reikiamą informaciją. Pasukite ratuką*, 
įjunkite 4 varomųjų ratų režimą ir mėgaukitės nuotykiais!

ĮVEIKITE VISAS KLIŪTIS

KOMPASAS IR AUKŠČIAMATIS 4X4 RATUKAS

* 4x4 variantuose.





Kadangi nuotykiai paprastai prasideda nuo namų, naujasis DUSTER puikiai jaučiasi ir mieste. Su elektriniu 
vairo stiprintuvu, nematomos zonos įspėjimo funkcija ir nauja automatine EDC pavarų dėže1 vairavimas 
dar niekad nebuvo toks sklandus. Naujas DUSTER gaminamas su įvairiais varikliais: dyzeliniu, benzininiu 
arba kombinuotu LPG ir benzininiu. Pastaroji ECO-G technologija – DACIA kūrinys – turi daug privalumų: 
mažesnis išmetamo CO2 kiekis, mažesnės degalų sąnaudos ir įspūdingas nuvažiuojamas atstumas, nes 
naudojami du 50 l talpos bakai. Pagerintos ir automobilio aerodinaminės savybės – patobulinti ratlankiai, 
automobilio dangčiai ir mobilios sklendės tarp grotelių ir variklio. Atnaujintas daugybės elementų dizainas, 
pavyzdžiui, įrengti automatiškai įsijungiantys priekiniai žibintai ECO innov LED, energiją naudojantys 
dar taupiau. Miestas – šio gražuolio teritorija, o nauji automatiškai užlenkiami veidrodėliai2 jam padeda 
prisitaikyti prie aplinkos.

NAUJA AUTOMATINĖ PAVARŲ DĖŽĖ1

TIKRAS MIESTIETIS

1 Galima įsigyti su TCe 150 varikliu dviem varomaisiais ratais. 2 Yra JOURNEY versijoje.



NAUJI APMUŠALAI IR GALVOS ATRAMACENTRINIS PULTAS SU SLANKIU PORANKIU IR DĖTUVE IŠMANIOJO TELEFONO EKRANO 
DUBLIAVIMAS USB LAIDU

Pagalvota ir apie komfortą salone: stačiakampio formos ventiliacijos angos atrodo moderniau, o slankiame 
centriniame porankyje įrengta papildoma dėtuvė (beveik 1,1 l talpos). Ant vairaračio įrengtus mygtukus 
su foniniu apšvietimu rasti dar lengviau. Prietaisų skydelyje įrengtas didelis 8 colių pusiau įleistas 
jutiklinis ekranas, taip pat du USB lizdai. Pagal savo poreikius galite pasirinkti vieną iš dviejų multimedijos 
sistemų: MEDIA DISPLAY su intuityvia ir patogia naudotojo sąsaja, 8 colių ekranu, keturiais garsiakalbiais, 
„Bluetooth®“ ryšiu ir išmaniojo telefono ekrano dubliavimo USB laidu funkcija, suderinama su operacinėmis 

sistemomis „Android Auto™“ ir „Apple CarPlay™“; MEDIA NAV su automobiline MAP CARE navigacijos 
sistema (Vakarų arba Rytų Europos žemėlapiai + 6 nemokami naujiniai per 3 metus) ir dviem papildomais 
garsiakalbiais. Gale sėdintys keleiviai galės naudotis dviem USB lizdais* planšetiniams kompiuteriams ar 
išmaniesiems telefonams įkrauti. Viskas, ko reikia ilgoms kelionėms!

SALONAS
SU VISA REIKIAMA ĮRANGA

„Android Auto™“ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. „Apple CarPlay™“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas
* Pasirenkama įranga – priklauso nuo varianto







478 LITRŲ TALPOS BAGAŽINĖ NULENKIAMA UŽPAKALINĖ SĖDYNĖ

Į naująjį DUSTER tilps neįtikėtinai daug. Neribokite savęs. Bagažas, kroviniai, baldai – šis visureigis viskam 
pasiruošęs. Daug išdėstymo konfigūracijų leidžia pritaikyti saloną prie savo poreikių ar pageidavimų: dėl 
bagažinės talpos, galimybės naudoti salono erdvę (60/40 padalijama ir nulenkiama užpakalinė sėdynė) 

galėsite gabenti daugybę pačių įvairiausių daiktų. Dėtuvės duryse ir priekinių sėdynių atlošuose leis 
atlaisvinti kišenes ir tiesiog mėgautis kelione.

BAGAŽINĖ, PILNA IDĖJŲ



DACIA DUSTER

KĖBULO SPALVOS
 

1 Metalizuojamieji dažai. 
2 Nemetalizuojamieji dažai.

IRON MĖLYNA1 ARIZONA ORANŽINĖ1 GLACIER BALTA2

PEARL JUODA1

RUSVAI ŽALSVA LICHEN2

COMET PILKA1 URBAN PILKA2





DACIA DUSTER

VARIANTAI
EXPRESSION     

PAGRINDINIAI ĮRANGOS ELEMENTAI 
EXPRESSION = ESSENTIAL+

ĮRANGA
 - Rankiniu būdu reguliuojamas kondicionierius
 - Impulsinis langų valdymas vairuotojo pusėje
 - Elektra valdomi užpakaliniai langai
 - Rūko žibintai
 - Galiniai automobilio statymo davikliai
 - Greičio reguliatorius
 - Elektra reguliuojami šildomi rankiniu būdu užlenkiami šoniniai 
veidrodėliai

 -  Vairaratis SOFT FEEL su dekoratyviniais pilkos ACIER spalvos 
elementais

 - Aktyvioji pagalbos važiuojant nuokalne sistema (4x4 variante)
 - Multimedijos sistema MEDIA DISPLAY: DAB radijas, išmaniojo 
telefono ekrano dubliavimo USB laidu funkcija, suderinama su 
programomis „Android Auto™“ ir „Apple CarPlay™“, 6 garsiakalbiai, 
įskaitant 2 aukštadažnius, 8 colių jutiklinis ekranas, „Bluetooth®“ 
ryšys garsui ir telefono ryšiui perduoti, nuotolinis valdymas ant 
vairaračio, ekologiško vairavimo rekomendacijos

 - 2 lemputės priekyje: vairuotojui ir keleiviui
 - Kišenės priekinių sėdynių atlošuose
 - 12 V lizdas užpakalinėje salono dalyje

PAPILDOMA ĮRANGA
 - Navigacijos paketas: atbulinės eigos kamera, MEDIA NAV 8’’ su 
navigacija MAP CARE (Vakarų arba Rytų Europos žemėlapis + 6 
nemokami atnaujinimai per 3 metus), 6 garsiakalbiai, 8 colių jutiklinis 
ekranas, srautinis garso siuntimas ir galimybė prijungti telefoną 
„Bluetooth®“ ryšiu su nuotoliniu valdymu ant vairaračio, informacija 
apie 4x41 pavarą, ekologiško vairavimo rekomendacijos.

 - Paketas VIEW: nematomų zonų stebėjimo sistema,  kamera 
MULTIVIEW 

 - Paketas COMFORT PLUS: sėdynė su reguliuojama juosmens atrama, 
centrinis pultas su dėtuve ir reguliuojamu porankiu, 2 USB lizdai 
galinėje plokštėje

 - Šildomos priekinės sėdynės
 - Rytų Europos žemėlapis – išplėstas variantas
 - Atsarginis ratas + kėliklis1, 2

 - Metalizuojamieji kėbulo dažai
1 Atsarginį ratą galima pakeisti reikmenų pradurtai padangai taisyti rinkiniu.
2 Išskyrus variantą ECO-G.

STILIUS
 - Sidabro spalvos šoniniai veidrodėliai
 - Kėbulo spalvos išorinės rankenėlės
 - Pilkos ACIER spalvos vidinės durų rankenėlės
 - Stačiakampės pilkos ACIER spalvos ventiliacijos grotelės su baltais 
slankikliais

 - Blizgios juodos spalvos pavarų perjungimo rankena
 - Apmušalai EXPRESSION
 - 16 colių aliumininiai ratlankiai ORAGA 



JOURNEY     

PAGRINDINIAI ĮRANGOS ELEMENTAI
JOURNEY = EXPRESSION+

ĮRANGA
 - Automatinis oro kondicionierius
 - Automobilio statymo atbuline eiga kamera
 - Automatiškai nulenkiami šoniniai veidrodėliai su valdymu 
vairuotojo durų plokštėje

 - MEDIA NAV 8’’: navigacija su MAP CARE (Vakarų arba Rytų 
Europos žemėlapiai + 6 nemokami atnaujinimai per 3 metus), 8 
colių jutiklinis ekranas, DAB radijas, išmaniojo telefono ekrano 
dubliavimo USB laidu funkcija, suderinama su programomis 
„Android Auto™“ ir „Apple CarPlay™“, 6 garsiakalbiai, įskaitant 2 
aukštadažnius, srautinis garso siuntimas ir telefono skambučiai 
„Bluetooth®“ ryšiu su mygtukais ant vairaračio, informacija apie 
4×41 pavarą, ekologiško vairavimo rekomendacijos 

 - Važiavimo nuokalne pagalbos sistema
 - Vairuotojo sėdynė su reguliuojama juosmens atrama
 - Nematomų zonų stebėjimo sistema

 - Centrinis pultas su porankiu ir dėtuve
 - Žemas centrinis pultas su reguliuojamu porankiu ir 1,1 l dėtuve
 - Plastikinė pakoja vairuotojo pusėje
 - Centrinis salono apšvietimas galiniams keleiviams
 - Dėtuvės prietaisų skydelyje apšvietimas

STILIUS
 - 17 colių aliumininiai ratlankiai TERGAN
 - Priekinių durų apmušalai iš ekologiškos odos su siūle
 - Paketas LOOK: matinės chromo spalvos stogo laikikliai, tamsintas 
galinis stiklas, kėbulo apsaugos priekyje ir gale, chromuotas 
išmetamojo vamzdžio antgalis

 - Apmušalai PRESTIGE su balta siūle ir išsiuvinėtu logotipu priekinių 
sėdynių atlošuose

 - Pilkos FOG spalvos vidinės priekinių durų rankenėlės
 - Pilkos FOG spalvos salono apdaila ir oro kondicionieriaus valdymo 
skydelis

PAPILDOMA ĮRANGA
 - Kamera MULTIVIEW
 - Paketas KEYLESS ENTRY: įėjimo be rakto sistema, 2 USB lizdai 
galiniams keleiviams

 - Rytų Europos žemėlapis – išplėstas variantas
 - Odos apmušalai su ekologiškos odos elementais3 

 - Šildomos priekinės sėdynės
 - Atsarginis ratas + kėliklis2 (išskyrus variantą ECO-G)
 - Metalizuojamieji kėbulo dažai

1 4×4 variantuose.
2 Atsarginį ratą galima pakeisti reikmenų pradurtai padangai taisyti rinkiniu.
3 Visų sėdynių apmušalai, brošiūroje vadinami odiniais, yra iš dalies odiniai ir iš dalies     
   medžiaginiai su specialia danga. Daugiau informacijos apie naudojamas medžiagas   
   galite gauti DACIA salonuose.



DACIA DUSTER

STANDARTINĖ IR PASIRENKAMA ĮRANGA
EXPRESSION JOURNEY

IŠORĖ
Šios markės automobiliams būdingi šviesadiodžiai žibintai • •
Automatiniai dienos žibintai • •
Baltos grotelės ir ratų gaubtai • •
Priekinė ir užpakalinė važiuoklės apsauga Juoda MEGALITHE spalvos
Išorinės durų rankenos Kėbulo spalvos Kėbulo spalvos
Šoniniai veidrodėliai Sidabro spalvos MEGALITHE spalvos
Stogo laikikliai Juodi MEGALITHE spalvos
Tamsinti langai (galiniai, galinių sparnų, bagažinės) - •
16 colių plieniniai ratlankiai - -

16 colių lengvojo lydinio ratlankiai ORAGA • -

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai TERGAN  - •

SĖDYNĖS IR VIDAUS APDAILA
Ventiliacijos grotelių apvadai Pilkos STEEL spalvos Pilkos STEEL spalvos
Vidinės durų rankenos Pilkos STEEL spalvos Pilkos STEEL spalvos
Priekinių durų traukiamos rankenėlės - Pilkos FOG spalvos
1/3 ir 2/3 nulenkiamas užpakalinės sėdynės atlošas • •
Vairaratis SOFT FEEL (su plastiku dengtu audiniu) • •
Specialūs apmušalai ESSENTIAL - -

Specialūs apmušalai EXPRESSION • -

Specialūs apmušalai JOURNEY - •

AKTYVIOSIOS IR PASYVIOSIOS SAUGOS PRIEMONĖS
ABS (stabdžių antiblokavimo sistema) + EBA (avarinio stabdymo sistema) • •
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC)1 ir pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HSA) • •
Vairuotojo priekinė oro pagalvė • •
Atjungiama keleivio priekinė oro pagalvė • •
Šoninės oro pagalvės (ties pečiais ir užuolaidinės) • •
Priekiniai ir užpakaliniai saugos diržai su pirotechniniais temptuvais • •
Padangų slėgio stebėjimo sistema • •
Trečiasis 3 taškų užpakalinis saugos diržas (inertinis stabdymas) • •
Nematomos zonos įspėjimas - •
Atsarginis ratas + JACK lizdas2 (išskyrus variantą ECO-G) o o

Padangų pripūtimo prietaisų rinkinys • •
Vaikų kėdutės fiksavimo ant užpakalinių sėdynių sistema ISOFIX • •

VAIRAVIMO IR VALDYMO ELEMENTAI
Elektrinis vairo stiprintuvas • •
11 funkcijų kelioninis kompiuteris (LCD ekranas): automobilio rida, kelionės atstumas, degalų sąnaudos, vidutinės degalų sąnaudos, su turimais degalais 
nuvažiuojamas atstumas, vidutinis greitis, techninės priežiūros / alyvos keitimo intervalai, pavaros keitimo indikatorius, lauko temperatūra, laikrodis, 
degalų lygis 

- -

13 funkcijų kelioninis kompiuteris (TFT ekranas): automobilio rida, kelionės atstumas, degalų sąnaudos, vidutinės degalų sąnaudos, su turimais degalais 
nuvažiuojamas atstumas, vidutinis greitis, techninės priežiūros / alyvos keitimo intervalai, pavaros keitimo indikatorius, važiavimo greitis, kalbos 
nustatymas, neuždarytų durų įspėjamoji lemputė, laikrodis, lauko temperatūra1

• •

Regimas ir garsinis įspėjimas prisisegti saugos diržą sėdint priekinėje sėdynėje • •
Režimas ECO (Euro 6) + STOP & START + pavaros keitimo indikatorius • •
Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (tik 4x4 versijoje) • •
Greičio ribotuvas - -

Pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvas • •



EXPRESSION JOURNEY
VAIRAVIMO IR VALDYMO ELEMENTAI (TĘSINYS)
Automobilio statymo atbuline eiga jutikliai • •
Galinio vaizdo kamera o •
Kelių vaizdų kamera - o

MATOMUMAS      
Priekiniai rūko žibintai • •
Šildomas užpakalinis stiklas / sinchronizuotas užpakalinio stiklo valytuvas •/• •/•
Iš vidaus rankiniu būdu reguliuojami šoniniai veidrodėliai - -

Šildomi, elektra valdomi šoniniai veidrodėliai • •
Automatiniai priekinio stiklo valytuvai - •

PATOGUMAS      
Keturių greičių šildymas ir vėdinimas su salono oro grąžinimo funkcija - -

Rankiniu būdu valdomas šildymas ir oro kondicionavimas • -

Automatinis šildymas ir oro kondicionavimas - •
Automatiškai užlenkiami šoniniai veidrodėliai - •
Elektrinis durų užraktas su nuotoliniu radijo bangų valdikliu • •
Kortelė KEYLESS ENTRY - o

Elektra valdomi priekiniai langai • •
Elektra valdomi galiniai langai • •
Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis • •
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė • •
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su elektra reguliuojama juosmens atrama  o (paketas COMFORT+) •
Pusės aukščio centrinis pultas su slankiu porankiu ir dėtuve - •
Pultas su slankiu porankiu ir dėtuve, 2 USB lizdai gale o (paketas COMFORT+) o

Vairuotojo priekinė skaitymo lemputė su 20 sek. laikmačiu - -

Dvi priekinės skaitymo lemputės (vairuotojo su 20 sek. laikmačiu ir keleivio) • •
Skaitymo lemputė galiniams keleiviams - •
12 V lizdas priekyje / gale •/• •/•
Prietaisų skydelio dėtuvės apšvietimas - •
Bagažinės apšvietimas • •
Šildomos priekinės sėdynės o o

GARSO ĮRANGA      
Gamyklinė garso įranga - -

PLUG & MUSIC: DAB MP3 radijas, USB ir JACK lizdai, 4 garsiakalbiai, „Bluetooth®“ ryšys su telefonu, valdikliai ant vairaračio - -

8 colių MEDIA DISPLAY: DAB radijas, išmaniojo telefono ekrano dubliavimo funkcija naudojant USB laidą, „Bluetooth®“ ryšys, 4 garsiakalbiai, 8 colių 
jutiklinis ekranas • -

8 colių MEDIA NAV: CARE MAP  navigacija (Vakarų arba Rytų Europos žemėlapis + 6 nemokami atnaujinimai per 3 metus), DAB radijas, išmaniojo telefono 
ekrano dubliavimo funkcija naudojant USB laidą, „Bluetooth®“ ryšys, 6 garsiakalbiai, 8 colių jutiklinis ekranas o •

PAKETAI      
Paketas COMFORT: plastiku dengtu audiniu aptrauktas vairaratis ir pastovaus greičio palaikymo sistema • •
Paketas NAVIGATION3: galinio vaizdo kamera , MEDIA NAV su CARE MAP navigacija (Vakarų arba Rytų Europos žemėlapis + 6 nemokami atnaujinimai per 3 
metus) ir išmaniojo telefono ekrano dubliavimo USB laidu funkcija o •

Paketas COMFORT+: pusės aukščio centrinis pultas su slankiu porankiu ir dėtuve, 2 USB lizdai gale, vairuotojo sėdynė su reguliuojama juosmens atrama o -

Paketas TECHNO: kortelė KEYLESS ENTRY, du USB lizdai gale - o

• : standartinė įranga; o : pasirenkama įranga; - : nėra. 1 Atjungiama, tik 4x4 variantuose. 2 Atsarginis ratas ir JACK jungtis vietoje padangų pripūtimo prietaisų rinkinio. 3 Paketas NAVIGATION nesuderinamas su paketu CITY.



DACIA DUSTER

MATMENYS
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Matmenys milimetrais. * 4x2 variantas. ** 4x4 variantas

IŠ ŠONO      IŠ PRIEKIO     

IŠ GALO     

BAGAŽINĖ (L)

Mažiausia bagažinės talpa su atsarginiu ratu (4x2 / 4x4) 478 / 414

Didžiausia bagažinės talpa su atsarginiu ratu, nulenkus užpakalinę sėdynę (4x2 / 4x4) 1108



TIKRAS 
VISUREIGIS





Dacia recommande

Imtasi visų atsargumo priemonių, kad šis leidinys būtų tikslus ir jame būtų spausdinimo metu turima naujausia informacija. Šis dokumentas sudarytas naudojant ikigamybinius modelius ir prototipus. 
Laikydamasi nuolatinio produkcijos tobulinimo politikos DACIA pasilieka teisę bet kada keisti apibūdintas ar paminėtas savybes, transporto priemones ir priedus. Apie visus tokius pakeitimus DACIA 
atstovams pranešama kuo greičiau. Priklausomai nuo pardavimo šalies, kai kurios versijos gali skirtis ir tam tikra įranga gali būti neparduodama (tiek standartinė, tiek pasirenkama, tiek priedai). Norėdami 
naujausios informacijos kreipkitės į į artimiausią DACIA atstovą. Dėl techninių priežasčių šiame atspausdiname dokumente spalvos gali šiek tiek skirtis nuo faktinių automobilio išorės ar salono apdailos 
spalvų. Visos teisės saugomos. Draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis atkurti kurią nors šio leidinio dalį negavus raštiško DACIA sutikimo.

DACIA rekomenduoja

DACIA.LT
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