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Tunne end vabalt: uus Duster viib su täielikus meelerahus kõikjale, kuhu vähegi minna soovid. Selle 
vastupidav veermik, kõrge kliirens ja nelikveolise versiooni maastikuvõimekus muudavad raskel maastikul 
ja ebatasasel pinnasel liiklemise muljetavaldavalt lihtsaks. Mäeltstardiassistent võimaldab sul toime tulla 

ka kõige järsematel tõusudel. Mägipidur* hoiab su maasturi kiirust kontrollides ära libisemise laskumisel. 
4x4 Monitor sisaldab kompassi ja kõrgusmõõturit, mis tagavad sulle alati õigel ajal õige info.
Keera nuppu*, et lülitada sisse nelikvedu ja naudi seiklusi maastikul!

ÜLETA TAKISTUSED

KOMPASS JA KÕRGUSMÕÕTUR 4X4 LÜLITI

* 4x4 versioonil.





Kuna seiklused algavad sinu tänavanurgal, tunneb uus Duster end ka linnas täiesti koduselt. Selle 
elektriline roolivõimendi, pimenurga jälgimissüsteem ja uus EDC-automaatkäigukast1 muudavad sõitmise 
sujuvamaks kui kunagi varem. Mootorite osas pakub uus Duster tõeliselt laia valikut: diisel, bensiin või 
kahekütuseline LPG. Selle Daciale ainuomase ECO-G tehnoloogia eeliseks on väiksem CO2 heitkogus, 
suurem kütusesääst ja muljetavaldav sõiduulatus, mille tagavad kaks 50-liitrist kütusepaaki. Täiustatud 
on ka aerodünaamilisi omadusi – veljed, katted ning esivõre ja mootori vahel paiknevad liikuvad klapid, 
mis aitavad õhuvoolusid optimeerida. Peaaegu kõik on ümber kujundatud, sealhulgas uued Eco-LED 
automaatsed esituled, mis pakuvad erakordset energiatõhusust. Linn on Dusteri lemmikpiirkond ning 
uued automaatselt kokkuklapitavad küljepeeglid2 aitavad sellesse veelgi paremini sulanduda. 

UUS AUTOMAATKÄIGUKAST1

TÕESTATULT
LINLANE

1 Saadaval kaherattaveolise mootoriga TCe 150. 2 Saadaval Journey versioonis.



Salong on muutunud mugavamaks: tuulutusavad on nelinurkseks ümber kujundatud ning esiistmete-
vaheline käetugi on pikisuunas nihutatav ja varustatud täiendava panipaigaga (mahuga peaaegu 1,1 liitrit). 
Valgustusega nupud roolil on paremini nähtavad. Armatuurlaual on suur 8’’ puuteekraan ja kaks USB-liidest. 
Valikus on kaks multimeediasüsteemi, et vastata iga kasutaja vajadustele: Media Display koos intuitiivse ja 
kasutajasõbraliku kasutajaliidese, 8’’ ekraani, 4 kõlari, Bluetooth® ühenduse ning Android Auto™ ja Apple 
CarPlay™ nutitelefoni ekraani dubleerimisfunktsiooniga USB-kaabli kaudu. Media Nav sisaldab täiendavalt 

MAP CARE navigatsioonisüsteemi (Ida- või Lääne-Euroopa kaart + 6 tasuta uuendust 3 aasta jooksul) ja 
kahte täiendavat kõlarit. Tagaistmel reisijatele on tahvelarvutite ja nutitelefonide laadimiseks 2 USB-
liidest*, mis võimaldavad täielikus meelerahus ka pikematele reisidele asuda.

UUS POLSTER JA UUED PEATOED KÕRGE KESKKONSOOL KOOS KÄETOE JA PANIPAIGAGA NUTITELEFONI EKRAANI DUBLEERIMINE USB-
KAABLI ABIL

TÄIUSLIKU VARUSTUSEGA
SALONG

Android Auto™ on Google Inc kaubamärk. Apple CarPlay™ on Apple Inc kaubamärk.
* Saadaval lisavarustusena sõltuvalt versioonist.







PAKIRUUMI MAHT 478 LIITRIT KOKKUKLAPITAV TAGUMINE ISTEPINK

Tundub uskumatu, mida kõike võid oma uude Dusterisse mahutada. Nii et ära hoia end tagasi! Kohvrid, 
pakid, mööbel… sinu maastur on alati kõigeks valmis. Erakordselt hästi ümberpaigutatav salong 
võimaldab sul kohandada seda vastavalt oma vajadustele ja soovidele: pakiruumi maht, salongiruumi 

paindlikud lahendused (60/40 süsteemis kokkuklapitav tagumise istepingi seljatugi ning kõigi istmete 
kokkuklappimine) tagavad maksimaalsed veovõimalused. Hulgaliselt panipaiku ustes ja esiistmete 
seljatugedel võimaldavad sul oma taskud tühjendada ja sõidu ajal vabadust nautida!

PAKIRUUMI MAHT JA KOHANDATAVUS
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VÄRVIVALIK
 

1 Metallikvärv. 
2 Mittemetallikvärv.

IRON SININE1 ARIZONA ORANŽ1 LIUSTIKUVALGE1

SÄRAVMUST1

SAMBLIKU KHAKI2

KOMEEDIHALL1 URBAN HALL2





DACIA DUSTER

VARUSTUS
EXPRESSION     

OLULISEM VARUSTUS 
EXPRESSION 

VARUSTUS
 - Manuaalne kliimaseade
 - Impulsslülitiga klaasitõstuk juhiuksel
 - Elektrilised klaasitõstukid tagaustel
 - Udutuled
 - Tagumised parkimisandurid
 - Püsikiirusehoidik
 - Elektriliselt reguleeritavad ja käsitsi kokkuklapitavad soojendusega 
küljepeeglid

 - Acier halli värvi dekoratiivelementidega pehme kattega rool
 - Aktiivne mägipidur (4x4 versioonil)
 - Multimeediasüsteem Media Display: DAB-raadio, nutitelefoni ekraani 
dubleerimine USB-kaabli kaudu, ühilduvus Android Auto™ ja Apple 
CarPlayga™, 6 kõlarit, millest 2 tviiterit, 8“ puuteekraan, Bluetooth® 
audio voogedastuseks ja helistamiseks, kaugjuhtimispult rooli all, 
ökosõidu juhendamine

 - 2 laevalgustit ees (juhile ja kaasreisijale)
 - Taskud esiistmete seljatugedel
 - 12 V pistik salongi tagaosas

LISAVARUSTUS
 - Navigatsioonipakett: tagurduskaamera, Media Nav 8” koos MAP 
CARE navigatsiooniga (Lääne- või Ida-Euroopa kaart + 6 tasuta 
uuendust 3 aasta jooksul), 6 kõlarit, 8“ puuteekraan, Bluetooth® 
audio voogedastuseks ja helistamiseks koos kaugjuhtimispuldiga 
rooli all, 4x4 sõidu info1, ökosõidu juhendamine.

 - VIEW pakett: pimenurga jälgimissüsteem, Multiview kaamera
 - COMFORT PLUS pakett: reguleeritava nimmetoega juhiiste, panipaiga 
ja reguleeritava käetoega keskkonsool, 2 USB-laadimisliidest 
keskkonsooli tagaosas

 - Esiistmete soojendus
 - Ida-Euroopa kaardi laiendatud versioon
 - Varuratas + tungraud1,2

 - Metallikvärv

1 Lisavarustuse varuratas asendab rehviparanduskomplekti.
2 Pole saadaval ECO-G versioonile.

DISAIN
 - Hõbehalli värvi küljepeeglid
 - Kere värvi välimised ukselingid
 - Acier halli värvi sisemised ukselingid
 - Acier halli värvi kandilised ventilatsiooniavade ümbrised koos 
valgete liuguritega

 - Läikivmusta värvi käigukanginupp
 - Tekstiilpolster Expression
 - 16“ valuveljed Oraga 



JOURNEY     

OLULISEM VARUSTUS
JOURNEY = EXPRESSION+

VARUSTUS
 - Automaatne kliimaseade
 - Tagurduskaamera
 - Automaatselt kokkuklapitavad küljepeeglid juhtnuppudega 
juhiuksel

 - Media Nav 8” koos MAP CARE navigatsiooniga (Lääne- või 
Ida-Euroopa kaart + 6 tasuta uuendust 3 aasta jooksul), 8“ 
puuteekraan, DAB-raadio, nutitelefoni ekraani dubleerimine 
USB-kaabli kaudu, ühilduvus Android Auto™ ja Apple CarPlayga™, 
6 kõlarit, millest 2 tviiterit, Bluetooth® audio voogedastuseks ja 
helistamiseks koos kaugjuhtimispuldiga rooli all, 4x4 sõidu info1, 
ökosõidu juhendamine.

 - Mägipidur1

 - Reguleeritava nimmetoega juhiiste
 - Pimenurga jälgimissüsteem
 - Käetoe ja panipaigaga keskkonsool
 - Nihutatava käetoe ja 1,1 l panipaigaga madalam keskkonsool

 - Plastikust jalatugi juhile
 - Keskmine laevalgusti tagumisele istmereale
 - Valgustusega kindalaegas armatuurlaual

DISAIN
 - 17” valuveljed Tergan
 - Õmblustega ökonahaga kaetud esiuste paneelid
 - LOOK pakett: mattkroomi värvi katusereelingud, toonitud 
tagumised klaasid, eesmine ja tagumine põhjakaitse, kroomitud 
väljalasketoru ots

 - Tekstiilpolster Prestige koos valgete õmblustega ja logodega 
esiistmete seljatugedel

 - Uduhalli värvi esiuste sisemised ukselingid
 - Uduhalli värvi salongi viimistlus ja kliimaseadme juhtpaneel

LISAVARUSTUS
 - Multiview kaamera
 - KEYLESS ENTRY pakett: vabakäe-võtmekaart, 2 USB-
laadimispistikut keskkonsooli tagaosas

 - Ida-Euroopa kaardi laiendatud versioon

 - Ökonahast elementidega nahkpolster3

 - Esiistmete soojendus
 - Varuratas + tungraud2 (pole saadaval ECO-G versioonile)
 - Metallikvärv

1 4x4 versioonil.
2 Lisavarustuse varuratas asendab rehviparanduskomplekti.
3 Kõik käesolevas brošüüris kirjeldatud nahkistmed on kaetud osaliselt naha ja osaliselt 
erilise kattega kangaga. Täpsemat infot kasutatud nahkmaterjalide kohta saate lähimast 
Dacia esindusest.



DACIA DUSTER

VARUSTUS JA LISAVARUSTUS
EXPRESSION JOURNEY

VÄLINE DISAIN
Margiomased leedtuled • •
Automaatsed päevatuled • •
Valgete kujunduselementidega esivõre • •
Eesmine ja tagumine põhjakaitse       mustad megaliithallid
Välimised ukselingid kere värvi kere värvi
Küljepeeglite korpused hõbedased megaliithallid
Katusereelingud mustad megaliithallid
Toonitud tagumised klaasid - •
16” terasveljed - -

16” valuveljed Oraga • -

17” valuveljed Tergan - •

ISTMED JA POLSTRID
Ventilatsiooniavade ümbrised terashallid terashallid 
Sisemised ukselingid terashallid terashallid 
Esiuste käepidemed - uduhallid
1/3- 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagumise istepingi seljatugi • •
Pehme kattega rool (plastikuga kaetud tekstiil) • •
Spetsiaalne polster Essential - -

Spetsiaalne polster Expression • -

Spetsiaalne polster Journey - •

AKTIIVNE JA PASSIIVNE TURVALISUS 
ABS-pidurid + hädapidurdusassistent • •
Elektrooniline stabiilsuskontroll1 koos mäeltstardiassistendiga • •
Juhi eesmine turvapadi • •
Inaktiveeritav kaasreisija eesmine turvapadi • •
Külgmised õla- ja kardinturvapadjad • •
Pürotehniliste eelpingutitega turvavööd esi- ja tagaistmetel • •
Rehvirõhu kontrollsüsteem • •
Kolm 3-punkti turvavöö taga (inertsrull) • •
Pimenurga jälgimissüsteem - •
Varuratas + tungraud2 (välja arvatud ECO-G versioonil) o o

Rehviparanduskomplekt • •
Isofix lasteistmete kinnitussüsteem äärmistel tagumistel istekohtadel • •

SÕITMINE JA JUHTIMISINSTRUMENDID
Elektriline roolivõimendi • •
11 funktsiooniga pardakompuuter (LCD ekraan): koguläbisõit, osaline läbisõit, tarbitud kütus, keskmine kütusekulu, eeldatav sõiduulatus, keskmine kiirus, 
hoolduse/õlivahetuse intervallid, käiguvahetuse indikaator, välistemperatuur, kell ja kütusenäidik - -

13 funktsiooniga pardakompuuter (TFT ekraan): koguläbisõit, osaline läbisõit, tarbitud kütus, keskmine kütusekulu, eeldatav sõiduulatus, keskmine kiirus, 
hoolduse/õlivahetuse intervallid, käiguvahetuse indikaator, sõidukiirus, keelevalik, avatud ukse hoiatustuli, kell, välistemperatuur1 • •

Visuaalne ja heliline kinnitamata turvavöö hoiatus • •
Eco Mode (Euro 6) + Stop & Start + käiguvahetuse indikaator • •
Mägipidur (ainult 4x4 versioonil) • •
Kiirusepiiraja - -

Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik • •



EXPRESSION JOURNEY
SÕITMINE JA JUHTIMISINSTRUMENDID (JÄTKUB)
Tagumised parkimisandurid • •
Tagurduskaamera o •
Multiview kaamera - o

NÄHTAVUS      
Eesmised udutuled • •
Tagaklaasi soojendus/intervalliga tagumine klaasipuhasti •/• •/•
Käsitsi salongist reguleeritavad küljepeeglid - -

Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid • •
Automaatsed klaasipuhastid - •

MUGAVUS      
4-astmeline küte ja ventilatsioon koos õhuringlusega - -

Manuaalne kliimaseade • -

Automaatne kliimaseade - •
Automaatselt kokkuklapitavad küljepeeglid - •
Kaugjuhitav elektriline kesklukustus • •
Võtmeta sisenemine - o

Elektrilised klaasitõstukid esiustel • •
Elektrilised klaasitõstukid tagaustel • •
Reguleeritava kõrguse ja sügavusega rool • •
Reguleeritava kõrgusega juhiiste • •
Reguleeritava kõrgusega juhiiste koos elektriliselt reguleeritava nimmetoega o (Comfort+ Pack) •
Poolkõrge keskkonsool koos käetoe ja panipaigaga - •
Poolkõrge keskkonsool koos käetoe ja panipaiga ning 2 USB-liidesega taga o (Comfort+ Pack) o

Juhi lugemisvalgusti koos 20 sekundi taimeriga - -

2 lugemisvalgustit ees (juhil koos 20 sekundi taimeriga) • •
1 lugemisvalgusti tagaistmetel reisijatele - •
12 V pistik ees/taga •/• •/•
Valgustusega kindalaegas - •
Pakiruumi valgustus • •
Esiistmete soojendus o o

AUDIO      
Raadiovalmidus - -

Plug & Music: DAB-MP3-raadio, USB-liides ja 3,5 mm audiopistik, 4 kõlarit, Bluetooth® telefon koos juhtnuppudega roolil - -

8" Media Display: DAB-raadio, nutitelefoni ekraani dubleerimine USB-kaabliga, Bluetooth® ühendus, 4 kõlarit, 8" puuteekraan • -

8" Media Nav: navigatsioon koos MAP CARE (Lääne- või Ida-Euroopa kaart + 6 tasuta uuendust 3 aasta jooksul), DAB-raadio, nutitelefoni ekraani 
dubleerimine USB-kaabliga, Bluetooth® ühendus, 6 kõlarit, 8" puuteekraan o •

PAKETID      
Comfort pakett: plastikkattega kangaga kaetud rool ja püsikiirusehoidik • •
Navigation pakett3: tagurduskaamera, Media Nav navigatsioon koos MAP CARE (Lääne- või Ida-Euroopa kaart + 6 tasuta uuendust 3 aasta jooksul), 
nutitelefoni ekraani dubleerimine USB-kaabliga o •

Comfort+ pakett: poolkõrge keskkonsool koos nihutatava käetoe ja panipaiga ning 2 USB-liidesega taga, reguleeritava nimmetoega juhiiste o -

Techno pakett: võtmeta sisenemine, kaks USB-liidest taga - o

•: Saadaval standardvarustuses; o: Saadaval lisavarustusena; - : Pole saadaval. 1 Lahti ühendatav ainult 4x4 versioonidel. 2 Varuratas asendab rehviparanduskomplekti. 3 Navigation pakett välistab City paketi.
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Mõõtmed mm. * 4x2 versioon. ** 4x4 versioon.

VAADE KÜLJELT     VAADE EEST     

VAADE TAGANT     

PAKIRUUMI MAHT (l)

Minimaalne pakiruumi maht pakiruumi katte all koos varurattaga (4x2/4x4) 478 / 414

Maksimaalne pakiruumi maht koos kokkuklapitud tagumise istepingi ja varurattaga (4x2/4x4) 1 623/1559



AUTENTNE 
MAASTUR





Dacia recommande

Kasutusele on võetud kõik ettevaatusabinõud, tagamaks, et antud väljaanne on trükkimise ajal täpne ja ajakohane. See dokument on loodud, kasutades tootmiseelseid mudeleid ja prototüüpe. Vastavalt 
pideva tootearenduse poliitikale jätab Dacia endale õiguse igal ajal muuta siin sisalduvaid ja selles kirjeldatud tehnilisi andmeid, sõidukeid ja tarvikuid. Info säärastest muudatustest edastatakse Dacia 
edasimüüjatele nii kiiresti kui võimalik. Teatud mudelid võivad erineda ja teatud seadmed ei pruugi olla saadaval (standardi, valiku või tarvikuna) sõltuvalt asukohariigist. Värskeima teabe saamiseks 
võtke palun ühendust oma lähima Dacia edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest või siseviimistlusest. Kõik õigused on kaitstud. 
Käesoleva väljaande paljundamine ükskõik millises vormis ja mis tahes viisil, täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Dacia eelneva kirjaliku loata.

DACIA soovitab

DACIA.EE
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