Комплетно нов Dacia Duster

Ваша страст
за авантура

Dacia Duster

Љубител
на сите терени
Комплетно новиот Dacia Duster се чувс твува како дома, ка де и д а оди. Модерен,
робус тен и воод ушевувачки во својата пус тински портокалова боја - знае како д а
ос тави траен впечаток . Доминантниот пре ден браник , светлата и атрак тивниот
дизајн дефинитнивно ќе прив лечат внимание. Од кровниот багажник па сè до 16 или
17’’ * фелни, секој елемент Ви покаж ува дека е дизајниран за авант ура. Страничните
браници, како пре дните и за дните капаци на долниот дел од возилото, се јасен знак
дека нема пат или патека по која ова возило не може д а помине!
* Во зависнос т од верзијата.

Dacia Duster

4X4 МОНИТОР

ПРИКАЗ НА ПОЛОЖБАТА НА
ВОЗИЛОТО ПРИ ТЕРЕНСКО
ВОЗЕЊЕ

Нема пат по кој Duster
не може да помине.
Возење по нагорнина, поминување, симнување... Комплетно новиот
Dacia Duster ќе Ве одвезе каде ќе посакате. Голема висина од
земјата, робустна шасија и погон на четири тркала... со сиг урност
ќе уживате во од личните off-road можности. Сиг урен и атрактивен,
Вашиот СУВ го расчистува патот за откритија. Совладајте ги
нерамните патишта со целосна самодоверба.

Dacia Duster

MULTI VIEW КАМЕРА

4 КАМЕРИ ШТО ЌЕ ВИ ПОМОГНАТ ДА
ВОЗИТЕ ПО И НАДВОР ОД ПАТОТ

Патувајте добро опремени.
Кога патувате по добро обележани патишта или талкате по непозната
територија, комплетно новиот Dacia Duster секогаш знае како да реагира.
Помошта при тргнување по нагорнина Ви помага да ги совладате
најстрмните нагорнини, додека помошта при симнување по надолнини Ви
помага да го контролирате забрзувањето. И од причина што не е секогаш
лесно да внимавате на сè, Multi view камерата детектира дупки, камења или
мали пречки што ќе го направат Вашето патување да се одвива глатко.

ПОМОШ ПРИ ТРГНУВАЊЕ ПО НАГОРНИНА

КОНТРОЛА ПРИ СИМНУВАЊЕ ПО НАДОЛНИНА

КАМЕРА ЗА ПРИКАЗ ОД ПТИЧЈИ АГОЛ
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Комплетно новиот
Dacia Duster еднакво ги
сака и градските улици

Dacia Duster

Висината
на комфорот
Ништо не може да се испречи пред патот на комплетно новиот Dacia Duster:
електричното управување го прави возењето полесно, предупредувањето за слепа
точка го прави возењето побезбедно, а Multi view камерата ги поедноставува маневрите
при паркирање. Внатре во возилото, осветлувањето, греењето и системот за клима уред
се автоматски, а мултимедијалниот екран Media Nav Evolution Ви стои на располагање.
Внатрешниот комфор е исто така целосно оптимизиран: прилагодливо седење,
внимателно рафиниран тапацир и влегување без клучеви... ништо не е препуштено на
случајноста!
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Сè е сместено
Комплетно новиот Dacia Duster може да одговори на сите Ваши

за товарење на багажникот, обилниот простор за ск ладирање

замисли за авантура. Тој е мошне прилагод лив, што значи дека

во вратите, потпирачите за грб на предните седишта и под

патничката кабина може да се конфиг урира според Вашиот вкус

совозачкото седиште, надополнето со контролната табла, д ури и

да носи сè што Ви е потребно за викенд авантура или шопинг

најнеочекуваните експедиции ги прави возможни.

патување. Задното седиште на прек лопување 1/3-2/3, капацитетот
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Essential

Comfort

ОСНОВНА ОПРЕМА
--Систем против блокирање на тркалата (ABS)
--Систем за помош при итно сопирање (AFU)
--Систем за контрола на стабилноста на возилото (ESP)
--Систем против лизгање на погонските тркала (ASR)
--3 задни потпирачи за глава
--Предни и задни појаси со три точки
--Предни сигурносни појаси со затегнувач и
ограничувач на затезната сила
--Визуелно и звучно предупредување за
незакопчан појас на возачот и совозачот
--Странични воздушни завеси
--Предни воздушни перничиња за возачот и
совозачот
--Можност за исклучување на возачкото
воздушно перниче
--Предни странични воздушни перничиња за
заштита на главата и градниот кош
--Isofix систем за прицврстување на детско
седиште за задните странични седишта
--Предни потпирачи за глава чијашто висина се
прилагодува
--Индикатор за притисокот во гумите и за промена
на брзината
--Кодирано блокадно палење
--Систем за помош при тргнување по нагорнина (HSA)
--Систем за контрола при спуштање по надолнина
(HDC) (кај возила со погон на четири тркала)
--Загревање на задното стакло со бришачот
--Електрично кревање на предните прозорци
--Рачно кревање на задните стакла
--Рачно прилагодување на огледало
--Средно светло за читање напред и назад
--Преклопувачки потпирач на задната клупа
во сооднос 1/1

ОСНОВНА ОПРЕМА
--Осветлување во багажниот простор
--Обрач од пена на воланот
--Заклучување со далечински управувач
--Рачен клима уред
--ECO функција за економичност при возењето
--Систем за стартување и сопирање
--Електричен серво управувач
--Патнички компјутер
--Ограничувач на брзината
--Самозаклучување на возилото во текот на
возењето
--LED дневни светла со автоматско палење
--Браници со боја на каросеријата
--Куќиште вo црна боја за надворешните
ретровизори
--Надворешни рачки на вратите во црна боја
--Затемнети прозорци и задно стакло на
багажникот
--16" стилизирани челични Fiji бандажи
--Тапацир Essential
--Средишна конзола во темносива боја
--Оквири во темносива боја на отворите за
вентилација
--Рачка во темносива боја на предните врати
--Надолжен кровен багажник во црна боја
--СУВ заштитна облога на долниот дел од
предниот и задниот браник
--Резервна гума со стандардна големина
--Приклучок од 12V
--Предопрема за радио

COMFORT= ESSENTIAL +

--Предни магленки
--Електрично прилагодување на надворешните
ретровизори со функција за одмрзнување
--Волан и рачка на менувачот обложени со кожа
--Управувач за модуларност: висината и
дофатот на воланот се прилагодуваат,
висината на возачкото седиште се
прилагодува, потпирачот за грб на задната
клупа се преклопува во сооднос 1/3-2/3
--Темпомат и ограничувач на брзината

--Електрично импулсно кревање на
прозорецот на возачот
--Електрично кревање на задните прозорци
--Куќиште на надворешните огледала во
Dark Metal изработка
--Навлаки Comfort
--Хромирани внатрешни рачки на вратите
--Радио, Bluetooth, CD, MP3, Aux in, USB
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Prestige

ОСНОВНА ОПРЕМА
PRESTIGE = COMFORT +

--Задни сензори за паркирање + камера за
возење наназад
--Предупредување за мртов агол
--Монитор за возила со погон на четири
тркала (кај верзиите со погон на четири
тркала)
--Пакет: Возачкото седиште има можност за
прилагодување во долниот дел од грбот,
потпирач за рака на возачкото седиште
--Автоматски клима уред
--17" алуминиумски фелни "Maldive"

Essential

Comfort

Prestige

Металик боја

O

O

O

Предни магленки

O

S

S

16ʺ алуминиумски фелни "Cyclade"

-

O

-

Радио, bluetooth, MP3, CD, AUX

O

S

-

Систем Media Nav Evolution со следење на
четирите тркала кај возилата со погон на
четири тркала

-

O

S

Автоматски клима уред

-

O

S

Ажурирана карта

-

O

O

Предни седишта со функција на греење

-

O

O

Задни сензори за паркирање

O

O

S

Пакет модуларност: преклопување на задната
клупа во однос 1/3-2/3, прилагодување на
возачкото седиште и сигурносните појаси по
висина, прилагодување на воланот по висина
и длабочина

O

S

S

Систем за контрола при спуштање по
надолнина кај возилата со погон на
четири тркала

O

S

S

Кожни облоги

-

O

O

Пакет за изглед: хромирани надворешни
елементи: предна и задна СУВ облога,
кровен багажник, странични ретровизори,
потемнети задни стакла

-

O

S

Камера за возење наназад

-

O

S

Камера MultiView

-

-

O

Картичка ̎ Hands free ̎

-

-

O

Пакет за внатрешност Comfort: Возачкото
седиште се прилагодува во долниот
дел од грбот / преден потпирач за раце /
преграда под совозачкото седиште

-

O

S

Опционално (избор на опрема)

--Навлаки Prestige
--СУВ облога на предниот и задниот браник
во мат хромиран дизајн
--Пакет за изглед: Кровен багажник во
мат хромиран дизајн, дополнително
потемнување на страничните стакла
--Пакет Media Nav со картографија Adriatic

- = не е достапно
S = во сериска опрема
O = опционална опрема
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Бои

DUNE БЕЖ

ФЕЛНИ

NAVY СИНА

PEARL ЦРНА

16ʺ ЧЕЛИЧНИ ФЕЛНИ

ATACAMA ПОРТОКАЛОВА

GLACIER БЕЛА

COMET СИВА

16ʺ CYCLADE ФЕЛНИ

COSMOS СИНА

MINK КАФЕАВА

16ʺ FIDJI ФЕЛНИ

PLATINUM СИВА

16ʺ MALDIVES ФЕЛНИ
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ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА
ДИЗАЈН И ЗАШТИТА
1.БИКОВСКИ РЕШЕТКИ: Ги штитат браниците
на Вашето возило и го зголемуваат неговиот
мускулен изглед.
2.СТРАНИЧНИ СКАЛИЛА: Скршнете каде сакате
по напуштени патеки и секаде движете се со
стил. Овие странични скалила Ви го олеснуваат
пристапот до возилото и неговиот кров.

4.

3.КРОВНИ СВЕТЛА: Го осветлуваат патот
на каков било терен. Инсталирани на
кровниот багажник, двете кровни светла ги
надополнуваат долгите светла.
4.СТИЛСКИ РЕШЕТКИ: Му даваат на Вашиот
Duster подинамичен изглед со предни, задни и
странични решетки со хромиран изглед.
5-6.СПОРТСКИ ПАКЕТ: Идеален за
надополнување на динамичниот изглед на
Вашиот Duster со спортска нијанса. Пакетот
вклучува спортски дизајн на хаубата, школки за
ретровизорите на вратите и спојлер.

1-2-3.

5.

7.

6.

7. СТРАНИЧНИ ШТИТНИЦИ НА ПРАГОВИТЕ ОД
ВРАТИТЕ И ПРОДОЛЖЕТОЦИ НА КРИЛАТА:
Го штитат Вашиот Duster од малите удари и
гребнатинки од секојдневното возење.

Dacia Duster

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА
КОМФОР И ЗАШТИТА
8.ОСВЕТЛЕНИ ПРАГОВИ НА ВРАТИТЕ: Со стил го
заштитуваат долниот дел од возилото. Белата
светилка што е контролирана со тајмер го
истакнува модерниот изглед на Вашиот Duster
веднаш штом ги отворите вратите.
9.КОМФОРНИ ТЕКСТИЛНИ ПОДМЕТКИ: Лесни
за одржување, овие подметки идеално се
вклопуваат во онаа внатрешност на Вашето
возило каде што изветвеноста најбрзо се
појавува.

8.

9.

10.

10. ПРЕДНИ ПОТПИРАЧИ ЗА РАЦЕ: За
поголем комфор во возењето, искористете
го централниот потпирач за раце и неговата
дополнителна еднолитарска преграда за
складирање.
11. ПОДМЕТКА ВО БАГАЖНИКОТ И ПРАГ НА
БАГАЖНИКОТ: Идеален за носење разноразни
производи, особено валкани предмети.
Ефикасно го штити оригиналниот килим и
совршено одговара на обликот на багажникот.
Покријте го и заштитете го задниот браник со
практична дополнителна опрема што совршено
се вклопува.
12. ЛЕСНА, ФЛЕКСИБИЛНА И МОДУЛАРНА
ЗАШТИТА НА БАГАЖНИКОТ: Како нелизгава и
отпорна на вода, таа е од суштинско значење
кога станува збор за заштитата на багажникот
на Вашето возило додека превезувате кабасти
и валкани товари! Таа се прилагодува според
конфигурацијата на задните седишта за да ја
покрие целата област предвидена за товарење.

11.

12.
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ТРАНСПОРТ И БЕЗБЕДНОСТ
13. БРЗО ПРИКАЧУВАЊЕ ВЕЛОСИПЕДИ НА
ПРИКЛУЧОКОТ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ ВРЗ КУКАТА
ЗА ВЛЕЧЕЊЕ: Сеедно дали сте сами или со
патник, земете ги Вашите велосипеди со Вас
– брзо, едноставно и безбедно. Приклучокот
може да се предипли и накриви, со цел да не го
изгубите пристапот до багажникот.
14. ПРЕНОСЛИВА КУКА ЗА ВЛЕЧЕЊЕ ШТО СЕ
МОНТИРА БЕЗ АЛАТ: Од суштинско значење
е при влечење или носење на Вашата опрема.
Топчестиот зглоб може да се отстрани без алат,
за да не се наруши изгледот на Вашето возило.
15. КРОВЕН БАГАЖНИК: Идеален за
транспортирање на приклучокот за велосипеди,
опремата за скијање, кровниот куфер или
за зголемување на товарниот капацитет на
возилото.

13.

16. КРОВЕН КУФЕР DACIA: Зголемете го
товарниот капацитет на Вашето возило и
патувајте бескомпромисно!
17. ВГРАДЕНА ЦРНА КУТИЈА СО ВИДЕО: Од
суштинско значење е за Вашата безбедност и
спокојство на патот. Овој автоматски самостоен
on board систем води евиденција за Вашите
возачки способности.
14.

18. 180° ПРЕДНА КАМЕРА: Од суштинско
значење е за лесно, безбедно и прецизно
маневрирање. Овој систем Ви дава целосна
слика за просторот пред Вашето возило,
која директно се прикажува на екранот за
навигација.

15-16.

19. КАМЕРА СО ЗАДЕН ПОГЛЕД: Полесно
маневрирајте! Кога возите наназад, гледајте
го просторот зад Вашето возило директно на
екранот за навигација.

17.

18.

19.
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ДИМЕНЗИИ

ДИМЕНЗИИ (ММ)

A
B
C
D
E
F
G

H
H1

Меѓуоскино растојание погон на 2/4 тркала
Севкупна должина со погон
Преден надвиснат дел погон на 2/4 тркала
Заден надвиснат дел погон на 2/4 тркала
Предна оска
Задна оска погон на 2/4 тркала
Севкупна ширина без/со ретровизори на вратите
Висина на нетоварено возило со кровен багажник
погон на 2/4 тркала
Висина со отворена задна врата на празно возило
погон на 2/4 тркала

2 674/2 676
4 341
842/841
826/824
1 563
1 570 /1 580
1 804/2 052
1 693/1 682
2 020/2 002

ДИМЕНЗИИ (ММ)
K
L
M
M1
P
P1
Y
R
R1

Висина на подвозјето до најниската точка на
долниот дел од возилото
Простор за колената во вториот ред
Простор за лактите напред
Простор за лактите назад
Простор за главата на 14° во првиот ред
Простор за главата на 14° во вториот ред
Внатрешна ширина помеѓу сводовите на тркалата
Агол на приоѓање погон на 2/4 тркала
Агол на заминување погон на 2/4 тркала

210
170
1 403
1 416
900
892
977
30°/30°
34°/33°
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Dacia

Возете, патувајте, уживајте...

Тоа е духот на Dacia!
Во Dacia, ние нудиме атрактивни и високо квалитетни возила

дека сте го направиле вистинскиот избор. Тоа значи да изберете

по пристапни цени. Возила со уникатен стил, но без непотребни

квалитет, доверливост, дизајн, комфор и пред сè, фер цена. Тоа

ситници што се опремени со најдоверлива и призната технологија

значи да можете да си купите ново возило што ги задоволува

и сето тоа по неверојатна цена. За само десет години, ние го

Вашите потреби и барања. Конечно, возењето Dacia значи повеќе

трансформиравме автомобилскиот пазар. Неверојатно? Не баш.

да не ги влож увате сите Ваши пари во Вашето возило – сè уште

Тајната? Совршена мешавина од едноставност, транспарентност и

ќе можете да одите на одмор, да ѝ ја подарите на Вашата ќерка

великод ушност. Од изборот на модел до цената и одрж увањето, сè е

гитарата од нејзините соништа или едноставно да штедите.

јасно и очигледно со Dacia. Да возите Dacia значи да бидете сиг урни

Со Dacia, возите каде сакате и правите сè што сакате.

Dacia Duster

По Duster
од кога било
досега

Секоја мерка на претпазливост е преземена со цел да бидете сигурни дека оваа публикација е прецизна и современа во моментот на печатење.
Овој документ беше создаден со користење на пред-производствени и прототип модели. Како дел од својата политика на постојано подобрување
на производите, Dacia го задржува правото да ги промени спецификациите, возилата и дополнителната опрема што е наведена во секој момент.
Претставништвата на Dacia ќе бидат известени за таква промена за најбрзо можно време. Во зависност од државата каде што се продаваат возилата,
некои верзии може да се разликуваат и дел од опремата може да не биде достапна (како стандард, како опција или како дополнителна опрема).
Ве молиме контактирајте го Вашиот претставник на Dacia за најновите информации. Поради технички причини, боите што се прикажани во овој
документ може малку да се разликуваат од реалната боја на каросеријата или на внатрешните декорации. Сите права се задржани. Забрането е да се
репродуцира каков било дел од оваа публикација, во која било форма и на каков било начин, без претходно писмено одобрение од Dacia.

www.dacia.mk
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