JAUNAIS
DACIA DUSTER

PĀRVARIET ŠĶĒRŠĻUS
Jūtieties brīvi: pilnīgi jaunais Duster aizvedīs jūs visur, kur vien vēlēsieties. Tā izturīgā šasija, lielais klīrenss
un apvidus spējas visu riteņu piedziņas versijā ļauj viegli pārvarēt smagu apvidu un nelīdzenas vietas.
Hill Start Assist palīgsistēma braukšanai kalnā ļauj jums pārvarēt stāvākās vietas, savukārt Hill Descent
Control* sistēma braukšanai no kalna novērš jebkādu slīdēšanu, kontrolējot jūsu SUV ātrumu. 4x4 Monitor

funkcija ar iebūvētu kompasu un altimetru nodrošina, ka jums vienmēr ir vajadzīgā informācija īstajā brīdī.
Pagriežot slēdzi*, pārslēdziet transmisiju pilnpiedziņas režīmā un izbaudiet savus piedzīvojumus arī tālu
no asfalta!
* tikai 4x4 versijās.

KOMPASS UN ALTIMETRS

4X4 SLĒDZIS

ĪSTS
PILSĒTNIEKS
Tā kā piedzīvojumi sākas jau ap jūsu ielas stūri, pilnīgi jaunais Duster jūtas kā mājās arī pilsētā. Ar
elektrisko stūres pastiprinātāju, aklās zonas brīdinājuma sistēmu un pilnīgi jauno EDC automātisko
pārnesumkārbu(1) braukšana vēl nekad nav bijusi tik raita. Arī dzinēju ziņā jaunais Duster piedāvā
plašu klāstu – tajā ir dīzeļa un benzīna motori, kā arī sašķidrinātās naftas gāzes divu degvielu dzinējs.
Šī ECO-G tehnoloģija – ekskluzīva Dacia automobiļiem – nodrošina zemāku CO2 izmešu daudzumu,
ekonomiskāku degvielas patēriņu un iespaidīgu nobraukuma rezervi, pateicoties divām 50 litru degvielas
tvertnēm. Izmantojot jaunus riteņu diskus, pārsegus un kustīgas vērtnes starp priekšējo režģi un dzinēju,
kas optimizē gaisa plūsmu, ir uzlabota arī aerodinamika. Pilnveidots ir viss, tostarp ECO innov LED
automātiskie lukturi, kas ir vēl viena energoefektīva tehnoloģija. Pilsēta ir Duster teritorija, un jaunie
automātiski nolokāmie spoguļi(2) palīdz tam vēl vairāk iekļauties apkārtējā vidē.
(1)

Pieejams ar TCe 150 dzinēju ar priekšējo riteņu piedziņu. (2) Pieejams Journey versijā.

JAUNA AUTOMĀTISKĀ PĀRNESUMKĀRBA(1)

PILNĪBĀ APRĪKOTS
PASAŽIERU SALONS
Arī salonā ir domāts par komfortu: ventilācijas atverēm ir modernāks taisnstūra formas dizains, un zem
bīdāmā centrālā roku balsta ir papildu vieta sīklietām (gandrīz 1,1 l). Uz stūres rata ir vieglāk pamanāmas
pogas ar apgaismojumu. Priekšējā panelī ir iebūvēts liels 8 collu skārienekrāns, kā arī divas USB ligzdas. Lai
apmierinātu visas vajadzības, tagad ir pieejamas divas multivides sistēmas. Media Display piedāvā intuitīvu,
lietotājam draudzīgu saskarni, 8 collu ekrānu, četrus skaļruņus, Bluetooth® savienojumu un viedtālruņa
replicēšanu (ar USB kabeli), kas ir saderīga ar Android Auto™ un Apple CarPlay™. Savukārt Media Nav

VIDUSKONSOLE AR BĪDĀMU ROKU BALSTU UN GLABĀŠANAS NODALĪJUMU

ir aprīkota ar MAP CARE borta navigāciju (Rietumeiropas vai Austrumeiropas karte + 6 bezmaksas
atjauninājumi 3 gadu laikā) un diviem papildu skaļruņiem. Aizmugurē pasažieriem ir pieejamas divas USB*
ligzdas planšetdatoru un viedtālruņu uzlādei. Tas nozīmē sirdsmieru garajos ceļojumos!

Android Auto™ ir Google Inc. preču zīme. Apple CarPlay™ ir Apple Inc. preču zīme.
* Papildu aprīkojums atkarībā no versijas.

JAUNA APDARE UN GALVAS BALSTI

VIEDTĀLRUŅA BEZVADU REPLICĒŠANA AR
USB KABELI

IDEJU PILNA BAGĀŽAS TELPA
Jūs neticēsiet, cik daudz var paņemt līdzi pilnīgi jaunajā Duster. Tāpēc neierobežojiet sevi! Bagāža,
sūtījumi, mēbeles... jūsu SUV vienmēr ir gatavs. Ārkārtīgi vieglā pielāgošana ļauj jums piemērot salonu
savām vajadzībām un vēlmēm: bagāžnieka ietilpība, salona telpas izmantošanas elastība (60/40 attiecībā

478 LITRU BAGĀŽAS IETILPĪBA

salokāms aizmugurējais sēdeklis, bet ir iespējams nolaist visus sēdekļus) maksimāli palielina jūsu iespējas.
Daudzās glabāšanas vietas durvīs un priekšējo sēdekļu atzveltnēs aicina iztukšot kabatas un izbaudīt
brīvību, esot ceļā!

SALOKĀMS AIZMUGURĒJAIS SĒDEKLIS

DACIA DUSTER

KRĀSAS


ZILĀ IRON(1)

ORANŽĀ ARIZONA(1)

BALTĀ GLACIER(2)

PELĒKĀ COMET(1)

MELNĀ PEARL(1)

PELĒKĀ URBAN(2)

HAKI LICHEN(2)

(1)
(2)

Metāliskā krāsa
Nemetāliskā krāsa

DACIA DUSTER

APRĪKOJUMS

EXPRESSION



STANDARTA APRĪKOJUMS
EXPRESSION = ESSENTIAL+
APRĪKOJUMS
--Gaisa kondicionētājs ar manuālu vadību
--Elektriskā loga impulsa slēdzis vadītāja pusē
--Elektriski aizmugurējie logi
--Miglas lukturi
--Aizmugurējie parkošanās sensori
--Ātruma regulators
--Apsildāmi un elektriski regulējami ārējie spoguļi, manuāli nolokāmi
--“Soft Feel” stūre ar Acier Grey apdari
--Aktīvā palīgsistēma braukšanai no kalna (4x4 versijā)
--Media Display multivides sistēma: DAB radio, viedtālruņa ekrāna
replicēšana, izmantojot USB kabeli, saderība ar Android Auto™ un
Apple CarPlay™, 6 skaļruņi, tajā skaitā 2 augstfrekvences skaļruņi,
8 collu skārienekrāns, audio straumēšana un zvani, izmantojot
Bluetooth®, tālvadības pults pie stūres, ekobraukšanas padomi
--2 griestu lampas priekšā (vadītājam un pasažierim)
--Kabatas priekšējo sēdekļu atzveltnēs
--12 voltu ligzda aizmugurē

PAPILDU APRĪKOJUMS
--Navigācijas pakotne: atpakaļskata kamera, Media Nav 8» ar
MAP CARE navigāciju (Rietumeiropas vai Austrumeiropas karte
+ 6 bezmaksas atjauninājumi 3 gadu laikā), 6 skaļruņi, 8 collu
skārienekrāns, audio straumēšana un Bluetooth® tālruņa
savienojums, tālvadības pults pie stūres, 4x4 braukšanas
informācija(1), ekobraukšanas padomi.
--VIEW pakotne: aklās zonas uzraudzības sistēma, Multiview kamera
--COMFORT PLUS pakotne: sēdeklis ar regulējamu jostasvietas
atbalstu, viduskonsole ar glabātavu un regulējamu roku balstu,
2 USB uzlādes pieslēgvietas aizmugurē
--Apsildāmi priekšējie sēdekļi
--Austrumeiropas karte – paplašinātā versija
--Rezerves ritenis + domkrats (1), (2)
--Metāliskā virsbūves krāsa

STILS
--Ārējie spoguļi sudraba krāsā
--Ārējie durvju rokturi virsbūves krāsā
--Iekšējie durvju rokturi Acier Grey krāsā
--Taisnstūrveida ventilācijas lūkas Acier Grey krāsā ar baltiem
elementiem
--Glancēti melna pārnesumu svira
--Expression apdare
--16” alumīnija diski Oraga

(1)

Pēc izvēles — “rezerves ritenis” aizstāj “riepu remonta komplektu”.

(2)

Izņemot ECO-G versiju.

JOURNEY



STANDARTA APRĪKOJUMS
JOURNEY = EXPRESSION+
APRĪKOJUMS
--Automātiskā klimata iekārta
--Atpakaļskata kamera
--Automātiski nolokāmi sānu spoguļi ar vadību vadītāja durvju panelī
--Media Nav 8”: navigācija ar MAP CARE (Rietumeiropas vai
Austrumeiropas karte + 6 bezmaksas atjauninājumi 3 gadu laikā),
8 collu skārienekrāns, DAB radio, viedtālruņa ekrāna replicēšana,
izmantojot USB kabeli, saderība ar Android Auto™ un Apple
CarPlay™, 6 skaļruņi, tajā skaitā 2 augstfrekvences skaļruņi,
Bluetooth® audio straumēšanai un zvaniem, vadība ar pogām uz
stūres, 4 × 4 braukšanas informācija (1), ekobraukšanas padomi
--Palīgsistēma braukšanai no kalna
--Vadītāja sēdeklis ar regulējamu jostasvietas atbalstu
--Aklās zonas uzraudzības sistēma
--Viduskonsole ar roku balstu un glabāšanas nodalījumu
--Zemā viduskonsole ar bīdāmu roku balstu un 1,1 l glabātavu

--Plastmasas kājas balsts vadītāja pusē
--Centrālais salona apgaismojums otrās rindas pasažieriem
--Apgaismots glabāšanas nodalījums priekšējā panelī
STILS
--17” alumīnija diski Tergan
--Priekšējo durvju ekoādas apdare ar šuvēm
--LOOK pakotne: jumta reliņi matēta hroma krāsā, tonēts
aizmugurējais logs, virsbūves aizsardzība priekšā un aizmugurē,
hromēts izplūdes uzgalis
--Prestige apdare ar baltām šuvēm un izšūtu logotipu uz priekšējo
sēdekļu atzveltnēm
--Priekšējo durvju iekšējie rokturi Fog Grey krāsā
--Salona apdare un klimata iekārtas vadības panelis Fog Grey krāsā

PAPILDU APRĪKOJUMS
--Multiview kamera
--KEYLESS ENTRY pakotne: bezatslēgas piekļuves sistēma, 2 USB
uzlādes pieslēgvietas aizmugurējā panelī
--Austrumeiropas karte – paplašinātā versija
--Ādas apdare ar ekoādas elementiem(3)
--Apsildāmi priekšējie sēdekļi
--Rezerves ritenis + domkrats(2) (izņemot ECO-G versiju)
--Metāliskā virsbūves krāsa

(1)

4×4 versijās.

(2)

Pēc izvēles – “rezerves ritenis” aizstāj “riepu remonta komplektu”.

(3)

Visiem sēdekļiem, kas brošūrā aprakstīti kā ādas, apdarē daļēji izmantota āda un daļēji

audums ar īpašu pārklājumu. Sīkāku informāciju par izmantotajiem ādas materiāliem var
atrast Dacia salonā.

DACIA DUSTER

STANDARTA APRĪKOJUMS UN PAPILDU APRĪKOJUMS
ĀRĒJAIS IZSKATS

LED zīmola gaismas
Automātiskā dienas gaitas lukturu ieslēgšana
Režģis ar baltām detaļām un baltām riteņu rumbu uzlikām
Priekšējā un aizmugurējā aizsargplāksne
Ārējie durvju rokturi
Durvju spoguļi
Jumta stieņi
Tonēti logi (aizmugurējie un bagāžas nodalījuma)
16” tērauda diski
16” vieglmetāla diski Oraga
17” vieglmetāla diski Tergan

SĒDEKĻI UN SALONA APDARE

Gaisa lūku ietvari
Durvju iekšējie rokturi
Priekšējo durvju rokturu sviras
1/3-2/3 attiecībā dalīta aizmugurējā sēdekļa atzveltne
Mīksta stūres apdare (audums ar plastmasas pārklājumu)
Īpaša Essential apdare
Īpaša Expression apdare
Īpaša Journey apdare

AKTĪVĀ UN PASĪVĀ DROŠĪBA

ABS (bremžu pretbloķēšanas sistēma) + EBA (avārijas bremzēšanas palīgs)
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)(1) ar Hill Start Assist (HSA)
Vadītāja priekšējais drošības spilvens
Pasažiera priekšējais drošības spilvens, atslēdzams
Plecu un aizkarveida drošības spilveni
Priekšējās un aizmugurējās drošības jostas ar pirotehniskajiem spriegotājiem
Riepu spiediena kontrole
Trešā trīspunktu drošības josta aizmugurē (inerces)
Aklās zonas brīdinājums
Rezerves ritenis + domkrats(2) (izņemot ECO-G versiju)
Riepu pumpēšanas komplekts
Isofix bērnu sēdekļu stiprināšanas sistēma aizmugurējos sānu sēdekļos

BRAUKŠANA UN VADĪBAS RĪKI

Elektriskais stūres pastiprinātājs
11 funkciju borta dators (LCD ekrāns): kopējais nobraukums, aktuālais nobraukums, patērētā degviela, vidējais degvielas patēriņš, paredzamā sniedzamība, vidējais
ātrums, apkopes/eļļas maiņas intervāls, pārnesumu pārslēgšanas indikators, āra temperatūra, pulkstenis un degvielas līmeņa rādītājs
13 funkciju borta dators (TFT ekrāns): kopējais nobraukums, aktuālais nobraukums, patērētā degviela, vidējais degvielas patēriņš, paredzamā sniedzamība, vidējais
ātrums, apkopes/eļļas maiņas intervāls, pārnesumu pārslēgšanas indikators, braukšanas ātrums, valodas iestatījums, brīdinājums par atvērtām durvīm, pulkstenis,
āra temperatūra(1)
Vizuāls un skaņas brīdinājuma signāls par priekšējām drošības jostām
Eco Mode (Euro 6) + Stop & Start + pārnesumu pārslēgšanas indikators
Hill Descent Control sistēma braukšanai no kalna (tikai 4x4)
Ātruma ierobežotājs
Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs

EXPRESSION

JOURNEY
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Melnas
Virsbūves krāsā
Sudraba
Melni
-
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Megalīta pelēkas
Virsbūves krāsā
Megalīta pelēki
Megalīta pelēki
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Tērauda pelēki
Tērauda pelēki
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Tērauda pelēki
Miglas pelēkas
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BRAUKŠANA UN VADĪBAS RĪKI (TURPINĀJUMS)

EXPRESSION

JOURNEY

•
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•
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•
•/•

Aizmugurējie parkošanās sensori
Atpakaļskata kamera
Multiview (panorāmas) kamera

REDZAMĪBA

Priekšējie miglas lukturi
Apsildāms aizmugurējais stikls/regulējams aizmugurējā loga tīrītājs
Ārējie spoguļi ar manuālu regulēšanu no salona
Apsildāmi spoguļi
Automātiskie vējstikla tīrītāji

KOMFORTS

4 ātrumu apsilde un ventilācija ar gaisa recirkulāciju
Manuālā apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēma
Automātiskā apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēma
Automātiska spoguļu nolocīšana
Elektriskā durvju bloķēšana ar tālvadību
Bezatslēgas piekļuve
Elektriski priekšējie logi
Elektriski aizmugurējie logi
Augstumā un dziļumā regulējams stūres rats
Augstumā regulējams vadītāja sēdeklis
Augstumā regulējams vadītāja sēdeklis ar elektriski regulējamu jostasvietas atbalstu
Pusaugstā viduskonsole ar bīdāmu roku balstu un glabāšanas nodalījumu
Pusaugstā viduskonsole ar bīdāmu roku balstu un glabāšanas nodalījumu, un 2 USB ligzdām aizmugurē
Vadītāja lasīšanas gaisma ar 20 sek. taimeri
2 priekšējās lasīšanas gaismas (vadītājam ar 20 sek. taimeri un pasažierim)
1 lasīšanas gaisma aizmugurējiem pasažieriem
12 V ligzda priekšā/aizmugurē
Cimdu nodalījuma apgaismojums
Bagāžas nodalījuma apgaismojums
Apsildāmi priekšējie sēdekļi

AUDIO

Audio priekšaprīkojums
Plug & Music: DAB MP3 radio, USB un audio ligzdas, 4 skaļruņi, Bluetooth® tālruņa pieslēgums ar vadību uz stūres
8” Media Display: DAB radio, viedtālruņa replicēšana ar USB kabeli, Bluetooth® tālruņa pieslēgums, 4 skaļruņi, 8” skārienekrāns
8” Media Nav: navigācija ar CARE MAP (Rietumeiropas vai Austrumeiropas karte + 6 bezmaksas atjauninājumi 3 gadu laikā), DAB radio, viedtālruņa replicēšana ar
USB kabeli, Bluetooth® tālruņa pieslēgums, 6 skaļruņi, 8” skārienekrāns
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Comfort Pack: stūres apdare no auduma ar plastmasu pārklājumu un kruīzkontrole
Navigation Pack(3): atpakaļskata kamera, Media Nav ar CARE MAP navigāciju (Rietumeiropas vai Austrumeiropas karte + 6 bezmaksas atjauninājumi 3 gadu laikā) un
o
viedtlāruņa replicēšanu ar USB kabeli
Comfort+ Pack: pusaugstā viduskonsole ar bīdāmu roku balstu un glabāšanas nodalījumu, 2 USB ligzdas aizmugurē, vadītāja sēdeklis ar regulējamu jostasvietas
o
atbalstu
Techno Pack: bezatslēgas piekļuve, divas USB ligzdas aizmugurē
• : standarta aprīkojums; o: papildu aprīkojums; - : nav pieejams. (1) Atslēdzams tikai 4x4 versijās. (2) “Rezerves ritenis + domkrats” opcija aizstāj “riepas pumpēšanas komplektu”. (3) Navigation Pack nav savietojama ar City Pack.

•
•
o

DACIA DUSTER

IZMĒRI

14°
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14°
892



1 693*/1 682**

SKATS NO PRIEKŠPUSES



2 020*/2 002**

SKATS NO SĀNIEM

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

2 673*/2 676**

826*/824**

1 563
1 804

4 341

2 052

SKATS NO AIZMUGURES



1 403
1 416

977

1 570*/1 580**
BAGĀŽAS NODALĪJUMS (l)
Min. bagāžas tilpums zem bagāžnieka iekšējā pārsega, ar rezerves riteni (4x2/4x4)

478/414

Maks. bagāžas tilpums ar nolocītu aizmugurējo sēdekli, ar rezerves riteni (4x2/4x4)

1623/1559

Izmēri, mm. * 4x2 versija. ** 4x4 versija

AUTENTISKS
SUV

Tika veikti visi iespējamie piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka šīs publikācijas iespiešanas laikā tajā iekļautā informācija būtu precīza un aktuāla. Šis dokuments ir sagatavots, izmantojot pirmssērijas
un prototipa modeļus. Saskaņā ar savu nepārtrauktas produktu uzlabošanas politiku Dacia patur tiesības jebkurā laikā mainīt aprakstītās un piedāvātās specifikācijas, transportlīdzekļus un piederumus.
Par visām šādām izmaiņām iespējami drīz tiek paziņots Dacia izplatītājiem. Atkarībā no pārdošanas valsts noteiktas versijas var atšķirties, un noteikts aprīkojums var nebūt pieejams (kā standarta,
papildu vai piederumi). Lūdzu, sazinieties ar savu Dacia pārstāvi, lai iegūtu jaunāko informāciju. Tehnisku drukāšanas iemeslu dēļ šajā dokumentā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskajām
krāsām vai iekšējās apdares krāsām. Visas tiesības aizsargātas. Visas šīs publikācijas vai tās daļas reproducēšana jebkurā formātā un ar jebkādiem līdzekļiem ir aizliegta bez iepriekšējas Dacia rakstiskas
atļaujas.

Daciarekomendē
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