Сè што ти треба

НОВИОТ
DACIA DUSTER

РОБУСТЕН ПО
ПРИРОДА

СÈ ПОВЕЌЕ
ВЕРЕН НА СЕБЕ
Ништо не може да го спречи: Новиот Duster е најиконскиот SUV на брендот Dacia. Легендарен стил,
карактеристичен дизајн и нова портокалова Arizona каросерија, сето ова дополнително го нагласува
неговиот авантуристички дух. Новата предна маска е надополнета со карактеристичниот светлосен
потпис на самиот бренд во Y форма. Покрај тоа, фаровите се изработени со Eco-LED * технологија, сè за
да ја зголемиме вашата безбедност и да го осветлиме патот што е можно подобро.

Нов дизајниран заден спојлер кој помага да се намалат емисиите на CO2 кој истовремено
позитивно придонесува за подобрување на аеродинамиката на возилото. Нови 16-инчни и
17-инчни алуминиумски фелни кои се во допир со секоја авантура, нагласувајќи го она што е толку
карактеристично за Duster. Што Ви преостанува друго, освен да се препуштите во непознатото?
* Кратки светла, изведени со LED технологија.

НОВ СВЕТЛОСЕН ПОТПИС

ОБНОВЕНА ПРЕДНА МАСКА

СОВЛАДАЈТЕ ГИ СИТЕ ПРЕПРЕКИ
Чувствувајте се слободни и безбедни: новиот Duster ќе Ве одвезе каде и да посакате. Благодарение на
издржливата шасија, високото растојание од земјата и супериорните теренски способности, верзијата со
погон на сите тркала функционира многу добро и тоа на секаков вид на терени. Асистенција за тргнување
по нагорнина - оваа можност Ви овозможува да ги совладате дури и најстрмните предели, додека

„Downhill Assist“* спречува лизгање на тркалата по надолини и следење на брзината на вашиот нов SUV.
Системот 4x4 Monitor* со вграден компас и висинометар Ви ги обезбедува сите потребни информации во
вистинско време. Едноставно подесете ја саканата активност преку ротирачкото копче* одберете погон
на сите тркала и уживајте во возењето на било каков терен!
* За верзии со погон на сите тркала (4x4).

КОМПАС И ВИСИНОМЕТАР

РОТИРАЧКО КОПЧЕ ЗА ИЗБОР НА НАЧИНОТ НА
РАБОТА 4X4

УРБАНИ
АВАНТУРИ

СНАОДЛИВ ВО
ГРАДОТ
Авантури, подготвени и чекаат за старт од секој агол. Новиот Duster е подеднакво добар на
предизвикувачки терен и во град. Со електрично управување, систем за предупредување на “мртов
агол“* и комплетно нов EDC автоматски менувач*, возењето со Duster е “помеко“ од било кога. Кога
станува збор за моторот, можете да одберете помеѓу дизел, бензински или бензински-плински мотор.
Дел од предностите на технологијата ECO-G се помали CO2 емисии, помала потрошувачка на гориво и
подолг опсег благодарение на двате резервоари за бензин и плин (50l и 42l).
Подобрена аеродинамика - новите фелни и активните крила помеѓу предната решетка и моторот
спречуваат продирање на воздухот.
Сите елементи на возилото се реновирани, вклучително и автоматските LED фарови кои сега се уште
поекономични. Не заборавајте - природата е всушност домот на Duster.
* Достапно со мотор TCe 150 за верзија со погон на предните тркала

НОВ АВТОМАТСКИ МЕНУВАЧ*

КОМПЛЕТНО ОПРЕМЕНА
ВНАТРЕШНОСТ
Удобноста во внатрешноста на возилото е повеќе од загарантирана: нова навлака, потпирачи за глава,
лизгачка централна конзола со уште поголем простор за складирање (речиси 1,1l). Јасни и осветлени контроли
на управувачот. Контролната табла има голем 8-инчен екран на допир и два USB приклучоци. Постојат два
мултимедијални системи за да ги задоволат потребите и тоа на сите патници: Media Display со интуитивен и
практичен интерфејс со Bluetooth®, функција за безжично пресликување на паметниот телефон и шест звучници

и Media Nav систем, кој сега е проширен со навигација и функција за безжично пресликување на паметниот
телефон. Двата системи овозможуваат пристап до корисни информации и доаѓаат со поддршка за Android
Auto и Apple CarPlay. Патниците на задните седишта имаат два USB приклучоци за полнење таблети и паметни
телефони. Сега можете комплетно, безгрижно да тргнете на подолго патување!
Android Auto ™ е заштитен знак на Google Inc. Apple CarPlay ™ е заштитен знак на Apple Inc.

ПОДИГНАТА СРЕДИШНА КОНЗОЛА СО ИДЕАЛЕН АГОЛ ЗА ПОТПИРАЊЕ НА РАКАТА И МЕСТО ЗА
СКЛАДИРАЊЕ

НОВА НАВЛАКА И ПОТПИРАЧИ ЗА ГЛАВА

БЕЗЖИЧНО ПОВРЗУВАЊЕ НА ПАМЕТНИОТ
ТЕЛЕФОН

ИНОВАТИВEН БАГАЖЕН ПРОСТОР
Неверојатно е сè што можете да поставите во багажникот на новиот Duster. Затоа, не двоумете сe да
понесете сè што Ви треба! Куфери, пакети или мебел... Вашиот теренец ќе пренесе сè што ќе посакате.
Можете да го прилагодите патничкиот простор според вашите потреби и желби. На пример, можете
да го зголемите капацитетот за складирање или да ја прилагодите внатрешноста по желба (можете

да ја преклопите задната клупа во сооднос 1/3: 2/3 или комплетно да ја преклопите истата) со цел да
пренесете што повеќе товар. Има дополнителни прегради за складирање на вратата и на задната
страна од предните седишта, можете да ги испразните вашите џебови и релаксирано да уживате во
возењето.

ТОВАРЕН КАПАЦИТЕТ ОД 478 ЛИТРИ

ЗАДНА КЛУПА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ ПРЕКЛОПУВА

ПОТПОЛНО БЕЗГРИЖНО
ВОЗЕЊЕ
Безбедноста е на прво место. Новиот Duster Ви нуди системи за безбедно возење на сите терени. Со
поцврста каросерија, предни и задни воздушни перничиња и прицврстувачи за детски седишта Isofix,
новиот Duster ги штити сите патници.

КАМЕРА КОЈА ПРИКАЖУВА ОД НЕКОЛКУ АГЛИ

ПОМОШ ПРИ ДВИЖЕЊЕ НА НАДОЛНИНА

За сите оние на кои им се потребни дополнителен пар очи додека
Достапен за верзија со погон на сите тркала, овој систем спречува
возат! Новиот Duster Ви овозможува да го гледате патот од напред, лизгање на тркалата со прилагодување и одржување на постојана
одзади и од двете страни, овој систем ќе Ви помогне да забележите брзина на возење.
тешко видливи дупки, камења, одрони или било какви пречки на
патот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА ’’МРТОВ АГОЛ’’

Кога променувате сообраќајни ленти, не сте во состојба секогаш
сè да забележите. Четирите ултразвучни сензори откриваат
возила кои се поставени на вашите “мртви агли“ од возилото и
Ве предупредуваат со вклучување на светлата во соодветниот
ретровизор (тие се активираат со брзина од 30 км/ч).

Помош при тргнување
по нагорнина

Предупредување на

возилото од “мртов агол“
Aдаптабилен темпомат

Помош при возење на
назад

ABS + систем за
активно сопирање во
итен случај

Задни сензори за
паркирање

Ограничување на
брзината
Помош при спуштање
по надолнина

Камера за прикажување
на сите агли

DACIA DUSTER

БОЈА

СИНА IRON(1)

ЛЕДЕНА БЕЛА(2)

БИСЕРНО ЦРНА

1.Металик боја 2.Мат боја

(1)

ЦРВЕНА FUSION(1)

ПОРТОКАЛОВА ARIZONA(1)

СИВА HIGHLAND(1)

СИВА COMETE(1)

DACIA DUSTER

ESSENTIAL

СЕРИСКА ОПРЕМА ESSENTIAL
БЕЗБЕДНОСТ И ПОМОШ ПРИ
ВОЗЕЊЕТО
• Автоматско вклучување на светлата
• Брзинометар во километри на час
• Далечинско централно отклучување
• Електрично управување
• Филтер за тврди честички
• ЕКО функција за возење
• Индикатор за промена на брзината
• Индиректен систем за следење на притисокот во пневматиците
• ISOFIX систем за прицврстување на детски седишта
• Систем за контрола на стабилност на возилото (ESP)
• Можност за деактивирање на воздушното перниче за совозачот
• Ограничувач на брзина
• Систем за помош на надолнина (HDC, на 4WD верзии)
• Помош за движење на нагорнина (HSA)
• Воздушни перничиња од предната страна и воздушни
перничиња со завеса
• Предно воздушно перниче за возач и совозач
• Пренослив компјутер
• Рачно затемнување на ретровизори
• Безбедносни појаси што се прилагодуваат по висина

• Безбедносни ремени со затегнувачи и ограничувачи на силата
• Централен сигурносен појас со три точки со повлекувач
• Автоматски систем за итно сопирање (AEBS)
• Систем против заклучување - ABS
• Светло за возење на назад
• Трето светло за сопирачките
• Предупредување за неврзан безбедносен појас (и во предниот
и заден дел)

ДИЗАЈН
• Челични фелни 16“ со декоративни капаци
• Клуч со копчиња за отклучување
• LED дневни светла во форма на буквата Y
• Задни LED светла во форма на буквата Y
• Црн надолжен кровен држач
• Надворешни огледала во црна боја
• Затемнет заден прозорец

УДОБНОСТ
• Електрично движење на предните стакла
• Задно стакло со функција за греење
• Преклопувачка задна клупа во сооднос 1/3 - 2/3
• Навлака ESSENTIAL
• Рачно прилагодливи надворешни ретровизори
• Рачно подигнување на задното стакло
• Систем за греење со циркулација на воздух
• Темно сива внатрешност
• Управувач од тврда пена
• Управувач кој се прилагодува по висина и длабочина
• Возачко седиште прилагодливо по должина
• Заштитни летвички напред и назад

МУЛТИМЕДИЈА
• Радио DAB со MP3, AUX, Bluetooth и USB интерфејс
ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА
• Комплет за поправка на пневматици

DACIA DUSTER

COMFORT

СЕРИСКА ОПРЕМА COMFORT
(опционално за опремата на
ESSENTIAL)
БЕЗБЕДНОСТ И ПОМОШ ПРИ
ВОЗЕЊЕТО
• Сензори за паркирање на назад
• Предни светла за магла
• Регулатор и ограничувач на брзина
УДОБНОСТ
• Електрично движење на ветробранско стакло (импулсно)
сместено кај возачот
• Електрични надворешни ретровизори со функција за греење
• Електричен подигнување на задното стакло
• Навлака COMFORT
• Рачен клима уред
• Светлосна внатрешност
• Управувач и рачка на менувачот од вештачка кожа
• Возачкото седиште прилагодливо по должина и висина

PRESTIGE

ДИЗАЈН
• Алуминиумски фелни 16" ORAGA
МУЛТИМЕДИЈА
• MEDIA Display мултимедијален систем со 8-инчен екран на
допир, DAB радио, Bluetooth, USB, AUX, функција за поврзување
на апликациите Android Auto™ или Apple CarPlay™

СЕРИСКА ОПРЕМА PRESTIGE
(ОПЦИОНАЛНО НА ОПРЕМАТА
COMFORT)
• БЕЗБЕДНОСТ И ПОМОШ ПРИ
ВОЗЕЊЕТО
• Камера за возење на назад
• Систем за надзор на “мртов агол“
УДОБНОСТ
• Автоматска клима со сензор за температура
• Навлака PRESTIGE
• Металик темно сив надолжен кровен држач со хромиран натпис
DUSTER
• Висока централна конзола со потпирач за рака и простор за
складирање
• Возачко седиште прилагодливо на висина и лумбална висина
• Затемнети задни стакла

ДИЗАЈН
• Алуминиумски фелни 17“ ТЕRGAN
• Предни и задни браници со хромирани детали
• Хромирани надворешни ретровизори
МУЛТИМЕДИЈА
• Мултимедијален систем MEDIA NAV со 8-инчен екран на допир
и навигација, DAB радио, Bluetooth, USB, AUX, функција за
поврзување со апликации Android Auto™ или Apple CarPlay™
• Adriatik картографија
Android Auto™ е заштитен знак на Google Inc.
Apple CarPlay™ е заштитен знак на Apple Inc.

DACIA DUSTER

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

1. ЗАШТИТНИ ПРАГОВИ НА ВРАТАТА

Суштинска опрема со која ќе го потенцирате
изгледот на вашиот SUV со погон на сите тркала.
За лесен пристап до кровните држачи.

2. НАЛЕПНИЦИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАН
ИЗГЛЕД

Комплет од три налепници, идеални за
украсување на капакот на багажникот, задниот
дел и куќиштето на ретровизорот, истакнете го
вашиот стил.
1.

3. SHARK АНТЕНА

Преку shark антената која совршено одговара на
обликот вашето возило делува софистицирано и
елегантно.
4. ПРЕДНИ И СТРАНИЧНИ

ХРОМИРАНИ ЗАШТИТНИ ПРАГОВИ

Нагласете го робусниот изглед на вашиот нов
Duster и дозволете му гордо да ја изрази својата
сила и карактер.
2.

5. ОСНОВА ЗА БЕЗЖИЧНО ПОЛНЕЊЕ

3.

НА ВЕНТИЛАЦИСКИОТ ОТВОР

Комплетна удобност и едноставност! Совршено
решение за полнење на паметен телефон во
возило.
6. ОСВЕТЛЕНИ ПРАГОВИ НА ВРАТАТА
И ПРЕМИУМ ПОДЛОГА
“Duster“

4.

5.

6.

oсветлениот натпис на праговите на
вратата, носи допир на софистицираност и
современост, автоматски се активира секој пат
кога ќе се отвори вратата. Разубавете го вашиот
секојдневен живот со некои од четирите премиум
подлоги кои ефикасно го штитат патничкиот
простор.

DACIA DUSTER

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

7. ПОДЛОГА И ПРАГОВИ НА БАГАЖНИКОТ
Подлогата за багажникот е идеално решение за
чување на валкани предмети, се со цел да не се
извалкаат оригиналните подни навлаки. Праговите за
багажникот се практични и по мерка, изработени од
нерѓосувачки челик кој се протега до задниот браник,
внесувајќи допир на елеганција.
8. ГУМЕНА ПОДЛОГА
Гумени подлоги со појачани и поткачени рабови, во
сет од пет дела (со додавање на подлога за центарот
на задната клупа) за да ги заштитат површините кои
лесно се валкаат.
9. СТРАНИЧЕН И ЗАШТИТЕН ПРАГ, ПРЕДЕН
И ЗАДЕН ЗАШТИТЕН КАЛНИК (СО ВГРАДЕН
ПРЕДЕН СЕНЗОР), ЗАШТИТА НА КРАЕВИТЕ
ОД ВРАТИТЕ И РЕТРОВИЗОРИТЕ.
Нагласете го робусниот изглед на вашиот нов Duster
додека ги заштитувате вратите и калниците.
Преку оваа заштита за рабовите на вратата и
ретровизорите, повеќе не треба да се грижите за
оштетување на бојата или вдлабнатини од
секојдневна употреба на возилото.

8.

10. КРОВЕН КУФЕР СО КРОВНИ ДРЖАЧИ
Зголемете го капацитетот на товарот на вашиот Duster.
Алуминиумските полици за покрив ги исполнуваат
најстрогите стандарди за безбедност и издржливост.
11. ПОТПИРАЧ ЗА РАКА И ДРЖАЧ ЗА ЧАША
Зголемете ја удобноста и искористете го
дополнителниот простор за складирање под
потпирачот за рака кој е прикачен на возачкото седиште
и кој совршено ја надополнува централната конзола.
Држачот за чаши обезбедува дополнителен простор за
складирање на клучеви, монети, лименки и сл.
12. ЛЕСНО ОТСТРАНЛИВ ДРЖАЧ ЗА
ВЕЛОСИПЕД
Понесете го велосипедот со вас, брзо, лесно и
безбедно, каде и да посакате. Благодарение на
држачот ќе можете брзо и лесно да го отстраните
велосипедот од возилото и тоа без употреба на алат.

7.

10.

9.

11.

12.

DACIA DUSTER

ДИМЕНЗИИ
НАПРЕД

14°
900

2 020*/2 002**

14°
892

1 693*/1 682**

СТРАНИЧНИ

217*/214**
842*/841**

2 673*/2 676**

826*/824**

1 563
1 804

4 341

2 052

ПОЗАДИ

1 403
1 416

977

1 570*/1 580**
БАГАЖЕН ПРОСТОР (l)
Минимален волумен на багажникот под подот на багажникот со резервно тркало (во верзии 4x2/4x4)

478/414

Максимален волумен на багажникот со преклопена задна клупа и резервно тркало (верзии 4x2 / 4x4)

1623/1559

Димензии во mm за верзија 4х2.** 4х4 верзија

ВОЗЕТЕ, ПАТУВАЈТЕ И УЖИВАЈТЕ

TОА Е ДУХОТ НА БРЕНДОТ DACIA!
Во Dacia, создаваме практични и робусни возила по најдобра цена. Нашите модели се со
препознатлив стил и без непотребни додатоци, опремени со најбезбедносни и докажани технологии.
Сето ова го нудиме по непобедлива цена. За само петнаесет години, успеавме да ги разнишаме
темелите на автомобилската индустрија и да ги смениме правилата на игра. Звучи неверојатно,
зарем не? Како и да е,ова беше нашиот стремеж. Нашата тајна? Совршен баланс на едноставност,
транспарентност и пристапност. Од понудата на модели до цените и одржувањето на возилото, да

возите Dacia значи да верувате во исправноста на вашата одлука.
Одберете квалитет, сигурност, дизајн и удобност по фер цена. И пред сè, дозволете си возило што ги
задоволува сите ваши потреби. Конечно со Dacia, нема да морате да ги инвестирате сите ваши пари
во возилото. Ќе Ви останат доволно за супер годишен одмор, гитарата што ја посакува вашата ќерка,
или што и да е друго.

SUV
ПО ПРИРОДА

Просечна потрошувачка при комбинирано возење: 4,8-7 l / 100 km. Емисии на CO2: : 125-145 g / km.
Сторивме сè што е во наша моќ содржината на овој материјал да биде точна и ажурирана. Овој документ е составен на основата на предсерија или прототип. Во согласност со својата политика
за подобрување на тековните модели, Dacia го задржува правото на промена во секое време на спецификациите на возилата опишани и претставени во брошурава. За овие измени во
најкраток рок контактирајте ги Dacia. Во зависност од земјата на продажба некои производи може да се разликуваат и одреденa опрема може да биде недостапна (како стандард, опција
или опрема). Со цел да се добијат прецизни информации за возилото, Ве молиме контактирајте со најблискиот импортер. Заради технологијата на печатење, боите, кои се појавуваат во овој
документ може да се разликуваат од вистинските бои на каросеријата на возилото и материјалите во ентериерот. Dacia ги задржува сите права. Репродукција на сите или дел од овој материјал
во било која форма или на кој било начин е дозволено само со претходно писмено одобрение од компанијата Аутомотив Груп, ул.Скупи 14, 1000 Скопје | www.dacia.mk | Септември, 2021 година.
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