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Legendinis stilius, dar geresnis dizainas. Naujasis „Duster“ – tai pats tikriausias miesto visureigis, 
tikresnis už visus pirmtakus. Naujo dizaino priekinės grotelės pabrėžia, kad šis automobilis mėgsta 
nuotykius. Naujoviški, šios markės automobiliams būdingi Y raidės formos žibintai. Šviesadiodžiai* 
priekiniai ir užpakaliniai žibintai dar veiksmingiau apšvies kelią ir padidins saugumą. Naujo stiliaus 

aptakas padeda sumažinti išmetamo CO2 kiekį ir prisideda prie dinamiškos kėbulo išvaizdos.
Naujieji lengvojo lydinio ratlankiai tarsi primena, kad „Duster“ – geriausia priemonė pabėgti nuo 
kasdienybės. O naujoji Arizonos oranžinė kėbulo spalva neliks nepastebėta kelyje.

17’’ LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI Y RAIDĖS FORMOS ŽIBINTAINAUJO DIZAINO PRIEKIS 

DAR TIKRESNIS
DUSTER

* Išskyrus tolimųjų šviesų žibintus.



AUTOMATINĖ PAVARŲ DĖŽĖ IŠMANIOJO TELEFONO EKRANO DUBLIAVIMAS PER „APPLE CARPLAY™“ ARBA „ANDROID AUTO™“ 
8 COLIŲ JUTIKLINIAME EKRANE

Daugelio džiaugsmui pristatome automatinę pavarų dėžę. Dėl šios pavarų dėžės naujuoju „Duster“ (su 
dviem varančiaisiais ratais) važiuoti dar smagiau. Prie patogumo prisideda ir 8 colių multimedijos sistema 
su jutikliniu ekranu, kuriame lengviau peržiūrėti reikiamą informaciją.
Važiuokite komfortiškai: naujo dizaino apmušalai, patogesnės priekinių sėdynių galvos atramos, slankus 
vidurinis porankis su papildoma dėtuve (beveik 1,1 litro).

Gerai pasirūpinta ir gale važiuojančiais keleiviais: įrengti du USB lizdai planšetiniams kompiuteriams ir 
telefonams įkrauti, todėl galima ramiai leistis į ilgiausias keliones.
Be kitų dalykų, nulėmusių DACIA DUSTER sėkmę, rasite ir kortelę „Keyless Entry“, režimą „4x4“, kelių 
vaizdų kamerą – šios naujos funkcijos padės prie vairo jaustis patogiai, lyg namuose.

REŽIMAS „4X4“

PATOGUMAS
KELIONĖS BEKELE

DACIA DUSTER

„Android Auto™“ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. „Apple CarPlay™“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas





DACIA DUSTER

RATLANKIAI  

SPALVOS  

LEDYNO 
BALTA(1)

GELEŽINĖ 
MĖLYNA(2)

LIEPSNOS 
RAUDONA(2)

PERLAMUTRINĖ 
JUODA(2)

HAILANDO 
PILKA(2)

ARIZONOS 
ORANŽINĖ(2)

SKALŪNŲ 
PILKA(2)

1 Neskaidrūs dažai
2 Metalizuojamieji dažai

SPALVOS IR RATLANKIAI

16’’ PLIENINIAI 
RATLANKIAI 

16’’ PLIENINIAI 
RATLANKIAI „FIDJI“

16’’ LENGVOJO LYDINIO 
RATLANKIAI „ORAGA“

17’’ LENGVOJO LYDINIO 
RATLANKIAI „TERGAN“



DACIA DUSTER

STANDARTINĖ IR PASIRENKAMA ĮRANGA
Access Essential Comfort Prestige

IŠORĖ     
Išorinės durų rankenos Juodos Juodos Kėbulo spalvos Kėbulo spalvos
Juodi šoniniai veidrodėliai • • • -
Chromo spalvos šoniniai veidrodėliai - - - •
Juodi stogo laikikliai - • • -
Chromo spalvos stogo laikikliai su DUSTER ženklu - - - •
16’’ plieniniai ratlankiai • - - -
16’’ plieniniai ratlankiai FIDJI - • - -
16’’ lengvojo lydinio ratlankiai ORAGA - - • -
17’’ lengvojo lydinio ratlankiai TERGAN - - - •

SĖDYNĖS IR VIDAUS APDAILA
Ištisinis nulenkiamas užpakalinės sėdynės atlošas • - - -
1/3 ir 2/3 nulenkiamas užpakalinės sėdynės atlošas - • • •
Specialūs apmušalai ACCESS / ESSENTIAL • • - -
Specialūs apmušalai COMFORT - - • -
Specialūs apmušalai PRESTIGE - - - •
Odiniai ir ekologiškos odos apmušalai(1) - - - o

VAIRAVIMO IR VALDYMO ELEMENTAI
Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (tik „4x4“ versijoje) - • • •
Greičio ribotuvas • • - -
Pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvas - o • •
Automobilio statymo atbuline eiga jutikliai - - • •
Galinio vaizdo kamera(2) - - o •
Kelių vaizdų kamera(3) - - o o

MATOMUMAS     
Priekiniai rūko žibintai - o • •
Iš vidaus rankiniu būdu reguliuojami šoniniai veidrodėliai • • - -
Šildomi, elektra valdomi šoniniai veidrodėliai - - • •

PATOGUMAS     
Keturių greičių šildymas ir vėdinimas su salono oro grąžinimo funkcija • • - -
Rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius - o • -
Automatinis oro kondicionierius - - - •
Kortelė-raktas KEYLESS ENTRY - - - o

Pusės aukščio centrinis valdymo pultas su porankiu ir dėtuve - - - •
Pusės aukščio centrinis valdymo pultas su porankiu ir dėtuve, du USB lizdai gale - - o (Paketas COMFORT PLUS) o

GARSO ĮRANGA     
Gamyklinė garso įranga • - - -
PLUG & RADIO: DAB radijas, MP3, USB ir JACK lizdai, „Bluetooth®“ ryšys telefonui prijungti, valdikliai prie vairo - • - -
MEDIA DISPLAY: 8 colių jutiklinis ekranas, DAB radijas, išmaniojo telefono ekrano dubliavimo funkcija naudojant USB laidą, „Bluetooth®“ ryšys, 6 
garsiakalbiai (2 aukštadažniai garsiakalbiai) - o • -

MEDIA NAV: navigacija, 8 colių jutiklinis ekranas, DAB radijas, išmaniojo telefono ekrano dubliavimo funkcija „Wi-Fi“ ryšiu, „Bluetooth®“ ryšys, 6 
garsiakalbiai (2 aukštadažniai garsiakalbiai) - - o •

Rytų Europos žemėlapiai(4) - - o o

PAKETAI     
Paketas COMFORT: ekologiška oda aptrauktas vairaratis ir pastovaus greičio palaikymo sistema - o • •
Paketas MEDIA NAV: multimedijos sistema MEDIA NAV su 8 colių jutikliniu ekranu, navigacija, DAB radiju, išmaniojo telefono ekrano dubliavimo funkcija 
belaidžiu ryšiu, „Bluetooth“ ryšiu, 2 USB lizdais priekyje, valdikliais prie vairo, taip pat Rytų Europos žemėlapis (bazinė versija), galinio vaizdo kamera - - o •

Paketas COMFORT PLUS: sėdynė su reguliuojama juosmens atrama, centrinis valdymo pultas su dėtuve ir reguliuojamu porankiu, 2 USB lizdai gale
Paketas VIEW: aklosios zonos stebėjimo sistema, kelių vaizdų kamera - - o -

Paketas KEYLESS ENTRY: įėjimo ir variklio paleidimo be rakto sistema, 2 USB lizdai gale - - - o

• – standartinė įranga; o – pasirenkama įranga; P – pakuotės įranga, - – nėra. 1 Visi sėdynių apmušalai, šiame dokumente vadinami odiniais, yra ir iš odos, ir iš dengtos tekstilės. Išsamesnės informacijos apie naudojamas medžiagas teiraukitės pardavimo konsultanto. 2 Galinio vaizdo kamera galima tik pasirinkus paketą MEDIA DISPLAY arba 
MEDIA NAV. 3 Kelių vaizdų kamera galima tik pasirinkus paketą MEDIA NAV EVOLUTION, automobilio statymo atbuline eiga jutiklius ir aklosios zonos įspėjimo funkciją. 4 Rytų Europos žemėlapiai galimi tik pasirinkus paketą MEDIA NAV.



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.
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