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Dacia Duster

Stvořen pro jízdu
v každém terénu
Nový vůz Dacia Duster je všude ve svém živlu. Moderní, robustní tvary a nová barva
karoserie Oranžová Atacama nikoho nezanechají lhostejným. Výrazná maska
chladiče a charakteristický tvar světlometů přitahují všechny pohledy. Od střešních
lišt po 16palcové nebo 17palcové* disky kol – na každém detailu je vidět, že tento
vůz byl stvořen pro dobrodružství. Boční ochranné prvky a robustní přední a zadní
nárazník mluví za vše: Nový vůz Dacia Duster projede každou silnicí i stezkou!
* V závislosti na verzi.

Dacia Duster

4×4 MONITOR
UKAZATEL ÚHLU NAKLONĚNÍ VOZU
PŘI JÍZDĚ V TERÉNU

Před novým vozem
Dacia Duster se otevírají
všechny cesty
Strmé svahy, prudká klesání, terénní nerovnosti… S novým vozem Dacia
Duster dojedete, kam jen budete chtít. Zvýšená světlá výška, robustní
nápravy a pohon 4×4 zajišťují dokonalé vlastnosti pro jízdu v terénu.
Vaše neústupné SUV, které nabízí pocit bezpečí, volá po objevování
nových obzorů. Bez obav se s ním můžete pustit mimo prošlapané cesty.

Dacia Duster

KAMEROVÝ SYSTÉM MULTIVIEW
4 KAMERY, KTERÉ USNADŇUJÍ JÍZDU
V TERÉNU A MIMO SILNICI

Vybaven pro každou příležitost
Ať už na zpevněné cestě nebo v neznámém terénu, Nový vůz Dacia
Duster je připraven na všechno: asistent rozjezdu do kopce vám umožní
vyjet i ty nejstrmější svahy a asistent pro sjezd z kopce (HDC) zajistí
udržení bezpečné rychlosti při prudkém klesání. Někdy je těžké si všeho
všimnout, a proto vám kamerový systém Multiview pomůže včas odhalit
všechny díry, kameny i menší překážky a usnadní vám tak jízdu mimo
silnici.

ASISTENT ROZJEZDU DO KOPCE

ASISTENT PRO SJEZD Z KOPCE

KAMEROVÝ SYSTÉM MULTIVIEW

Dacia Duster

I město
je jeho doménou

Dacia Duster

Komfort, který předčí
vaše očekávání
Nový vůz Dacia Duster ve městě nic nezastaví: elektromechanický posilovač řízení
s variabilním účinkem vám usnadní řízení, systém sledování mrtvého úhlu se postará
o vaši bezpečnost a kamerový systém Multiview usnadní parkování. Automatické
zapínání světel, automatická klimatizace a multimediální systém Media Nav Evolution
3.0 jsou vám vždy k dispozici. Nový vůz Dacia Duster se postará i o váš komfort:
nastavitelná sedadla, propracované potahy sedadel, hands-free karta Dacia pro
bezklíčové odemykání a startování… Vše je dokonale promyšleno!
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Barvy karoserie

Velký zavazadlový prostor
a řada nápaditých řešení
Nový vůz Dacia Duster se přizpůsobí všem vašim cestovatelským

v poměru 1/3–2/3, úctyhodný objem zavazadlového prostoru a řada

fantaziím. Bohaté možnosti uspořádání interiéru umožňují proměnit

přihrádek umístěných ve dveřích, na zadní straně opěradel předních

interiér podle vašich potřeb a vzít s sebou vše, co potřebujete na

sedadel, pod sedadlem spolujezdce a v palubní desce z něj dělají vůz

víkendový výlet za město či na nákupy. Opěradlo zadních sedadel dělené

připravený i na ty nejneobvyklejší výpravy.

BÉŽOVÁ DUNE

MODRÁ NAVY *

Disky kol

ČERNÁ NACRÉ

OCELOVÁ KOLA 16"

ORANŽOVÁ ATACAMA

BÍLÁ GLACIER *

ŠEDÁ COMETE

DISKY KOL Z LEHKÝCH SLITIN 16",
DESIGN CYCLADE
MODRÁ COSMOS

* Nemetalická barva

HNĚDÁ VISON

OCELOVÁ OKRASNÁ KOLA 16",
DESIGN FIDJI

ŠEDÁ PLATINE

DISKY KOL Z LEHKÝCH SLITIN 17",
DESIGN MALDIVE
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Access

Essential

Comfort

Prestige

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY VÝBAVY

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY VÝBAVY

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY VÝBAVY

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY VÝBAVY

ACCESS

ESSENTIAL = ACCESS +

COMFORT = ESSENTIAL +

PRESTIGE = COMFORT +

- Čelní airbagy řidiče a spolujezdce (airbag
spolujezdce s možností deaktivace)
- Boční airbagy vpředu
- Hlavové airbagy
- ABS s elektronickým rozdělovačem brzdných
sil (EBV) a brzdovým asistentem (AFU)
- Elektronický stabilizační systém ESC
s protiskluzovým systémem ASR a kontrolou
nedotáčivosti CSV
- Tříbodové bezpečnostní pásy na všech
sedadlech
- Přední bezpečnostní pásy s pyrotechnickými
předpínači
- Systém kontroly zapnutí bezpečnostních pásů
řidiče a spolujezdce
- Bezpečnostní opěrky hlavy na všech
sedadlech
- Systém uchycení ISOFIX na bočních zadních
sedadlech
- Elektromechanický posilovač řízení
- Omezovač rychlosti
- Systém kontroly tlaku v pneumatikách

- Palubní počítač s LCD displejem (nelze na verzi
Comfort s automatickou převodovkou EDC
nebo navigačním systémem Media Nav 3.0)
- Ukazatel optimálního rychlostního stupně
- Režim ECO
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Automatické zapínání světel
- LED denní svícení
- Příprava na rádio
- Elektrické ovládání předních oken
- Manuální ovládání zadních oken
- Vnější zpětná zrcátka manuálně nastavitelná
z interiéru
- Vnější zpětná zrcátka v černé barvě
- Vnější kliky dveří v černé barvě
- Sada na opravu pneumatik
- Ocelové disky 16"

- Asistent pro sjezd z kopce (pro verzi 4×4)
- Radio MP3 s čelním vstupem USB, ovládáním
pod volantem a Bluetooth® handsfree,
digitální příjem rádia DAB
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Opěradlo zadního sedadla v poměru 1/3 – 2/3
- Střešní lišty v černé barvě
- Ocelová okrasná kola 16", design Fidji

Vybrané prvky volitelné výbavy
- Přední mlhové světlomety
- Manuální klimatizace

- Manuální klimatizace
- Tempomat s omezovačem rychlosti
- Přední mlhové světlomety
- Elektrické ovládání předních oken, impulzní
u řidiče
- Elektrické ovládání zadních oken
- Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější
zpětná zrcátka
- Kožený volant
- Kliky v barvě karoserie

Vybrané prvky volitelné výbavy
- Automatická klimatizace
- Sedadlo řidiče výškově nastavitelné
s manuálně nastavitelnou bederní opěrkou
a loketní opěrkou integrovanou v sedadle
řidiče
- Vyhřívaná přední sedadla
- Zadní parkovací senzory
- Látkové čalounění
- Pack Look – disky kol z lehkých slitin 16",
design Cyclade podélné střešní lišty matně
chromované, zatmavená zadní okna, přední
a zadní nárazník s chromovanými prvky
- Pack Parking – Multimediální a navigační
systém Media Nav 3.0 (navigace se základním
mapovým pokrytím), zadní parkovací kamera.
- Pack Parking Plus – Dotykový multimediální
systém Media Nav 3.0 (navigace s mapovým
pokrytím Evropy), zadní parkovací kamera.

- Systém sledování mrtvého úhlu
- Zadní parkovací senzory
- Zadní parkovací kamera
- Sedadlo řidiče výškově nastavitelné
s manuálně nastavitelnou bederní opěrkou
a loketní opěrkou integrovanou v sedadle
řidiče
- Multimediální a navigační systém Media
Nav Evolution 3.0 (navigace se základním
mapovým pokrytím, Bluetooth® handsfree
s funkcí audiostreaming, rádio s ovládáním
pod volantem, digitální příjem rádia DAB,
vstup USB, Jack)
- Podélné střešní lišty v černé barvě
- Látkové čalounění
- Vnější zpětná zrcátka v černé barvě / v barvě
chromu se saténovou úpravou
- Zatmavená zadní okna
- Disky kol z lehkých slitin 17", design Maldive

Vybrané prvky volitelné výbavy
- Mapové pokrytí střední a východní Evropy
- Automatická klimatizace
- Hands-free karta Dacia pro bezklíčové
odemykání a startování
- Vyhřívaná přední sedadla
- Kamerový systém Multiview (přední kamera,
zadní kamera, 2 boční kamery, možnost
přepínání)
- Čalounění kůže / koženka

Dacia Duster

Dacia Duster

Příslušenství

Příslušenství
DESIGN A BEZPEČNOST

POHODLÍ A BEZPEČNOST

1. PŘEDNÍ OCHRANNÝ RÁM: Chrání přední část
vašeho vozidla a zároveň zvýrazňuje jeho robustní
křivky.

7. INTEGROVANÁ KAMERA PRO NAHRÁVÁNÍ
PROVOZU: Nezbytná pro vaši bezpečnost a klidné
cestování. Tento autonomní automatický palubní
systém umožňuje ukládání všech tras (čas a poloha).

2. BOČNÍ NÁŠLAPY: Staňte se průkopníky a dopřejte
si styl dobrodruhů. Funkční příslušenství, které
usnadňuje přístup k vašemu vozidlu a k jeho střeše.

8. TEXTILNÍ KOBERCE KOMFORT: Tyto koberce
poskytují snadnou údržbu a spolehlivě chrání
podlahu vašeho vozu tam, kde je nejnáchylnější ke
znečištění.

3. CHROMOVANÉ RÁMY: Chraňte svůj Duster
a dodejte mu silný vzhled díky předním, bočním
a zadním rámům.
3.

8.

4. OCHRANNÉ BOČNÍ LIŠTY DVEŘÍ A OCHRANA
PODBĚHŮ KOL: Ochraňte svoji Dacii Duster
před následky drobných nárazů při každodenním
používání.
5. STŘEŠNÍ SPOJLER: Zdůrazněte robustnost
Vašeho vozidla. Něco navíc, co zajistí opravdu
viditelný rozdíl.

10. ZADNÍ PARKOVACÍ KAMERA: Zajistěte si větší
komfort při manévrování! Při zařazení zpáteční
rychlosti systém zobrazuje obraz oblasti za vozidlem
přímo na displeji navigace.
11. TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ DEMONTOVATELNÉ BEZ
NÁŘADÍ: Toto příslušenství nezbytné pro připojení
přívěsu nebo pro převoz objemnějšího nákladu
umožňuje zachovat estetický vzhled vozu díky
kulovému čepu odnímatelnému bez použití nářadí.

7.

6. OCHRANA HRANY ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU: Ochraňte zadní nárazníky estetickým
doplňkem na míru. Leštěná nerezová ocel dodává
výraznější design zadní části vašeho vozidla.

1-2.

4.

6.

5.

9. LOKETNÍ OPĚRKA – PŘEDNÍ: Střední přední
loketní opěrka zvyšuje komfort řízení a zároveň
poskytuje dodatečný úložný prostor o objemu 1 litr.

9.

11.

12.

10.

10.

12. VANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
A OCHRANA HRANY ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU:
Ideální pro bezproblémové převážení různých
nákladů a zejména znečištěných předmětů. Účinně
chrání podlahu zavazadlového prostoru a přesně
kopíruje její tvar. Zabezpečte zadní nárazník vozu
tímto praktickým a na míru navrženým doplňkem.
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Motory

Rozměry
1,6 SCe 115 4×2

Palivo
Maximální výkon v kW (k) při ot./min
Maximální točivý moment v Nm při ot./min
Druh vstřikování / motoru
Zdvihový objem (cm3)
Počet válců / ventilů
Emisní norma a druh systému čištění spalin

Benzín
84 (115) při 5 500
156 při 4 000
Vícebodové
sekvenční
1 598
4 / 16
Euro 6 / katalyzátor
Bez filtru pevných
částic

1,6 SCe 109 4×2 LPG * 1,6 SCe 115 4×4 * 1,2 TCe 125 4×2
Benzín / LPG
benzín: 84 (115) při 5 500
LPG: 80 (109) při 5 500
benzín: 156 při 4 000
LPG: 144 při 4 000
Vícebodové sekvenční
1 598
4 / 16
Euro 6 / katalyzátor
Bez filtru pevných částic

1,2 TCe 125 4×4

1,5 dCi 90 4×2

1,5 dCi 110 4×2 1,5 dCi 110 4×2 EDC 1,5 dCi 110 4×4

Benzín

Benzín

Benzín

Nafta

Nafta

Nafta

Nafta

84 (115) při 5 500

92 (125) při 5 300

92 (125) při 5 300

66 (90) při 3 750

80 (110) při 4 000

80 (110) při 4 000

80 (110) při 4 000

156 při 4 000

205 při 2 300

205 při 2 300

200 při 1 750

260 při 1 750

260 při 1 750

260 při 1 750

Vícebodové
sekvenční
1 598
4 / 16
Euro 6 / katalyzátor
Bez filtru pevných
částic

Přímé vstřikování /
Turbodmychadlo
1 197
4 / 16
Euro 6 / katalyzátor
Bez filtru pevných
částic

Přímé vstřikování /
Turbodmychadlo
1 197
4 / 16
Euro 6 / katalyzátor
Bez filtru pevných
částic

Přímé vstřikování /
Turbodmychadlo
1 461
4/8

Přímé vstřikování /
Turbodmychadlo
1 461
4/8

Přímé vstřikování /
Turbodmychadlo
1 461
4/8

Přímé vstřikování /
Turbodmychadlo
1 461
4/8

Euro 6 / Filtr pevných
částic

Euro 6 / Filtr pevných
částic

Euro 6/ Filtr pevných Euro 6 / Filtr pevných
částic
částic

VÝKONY
Maximální rychlost (km/h)

172

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)

11,9

benzín: 172
LPG: 169
benzín: 12,2
LPG: 16,6

170

177

179

158

171

171

169

12,9

10,4

11,0

13,8

11,8

11,9

12,4

manuální / 6

manuální / 6

manuální / 6

manuální / 6

automatická / 6

manuální / 6

10,14

10,14

10,15

280 / 24
9

280 / 24
9

280 / 24
9

PŘEVODOVKA
Typ převodovky / Počet rychlostních stupňů

manuální / 5

manuální / 5

manuální / 6

10,14

10,14

10,15

269 / 22,4
9

269 / 22,4
9

280 / 24
9

ŘÍZENÍ

Posilovač řízení
Stopový průměr otáčení (m)

elektromechanický, s proměnlivým účinkem
10,14
10,15
10,14

BRZDOVÝ SYSTÉM
Vpředu: ventilované kotouče, průměr (mm)/tloušťka (mm)
Vzadu: bubnové/průměr (”)

280 / 24
9

280 / 24
9

280 / 24
9

KOLA A PNEUMATIKY
Disky kol a rozměr pneumatik (v závislosti na verzi)

16" 215 / 65 R16 98H; 17" 215 / 60 R17 96H

SPOTŘEBA PALIVA A EMISE
Objem palivové nádrže (l)

50

Emise CO2 (g/km)

149

Spotřeba paliva v mimoměstském provozu (l/100 km)

5,8

Spotřeba paliva v městském provozu (l/100 km)

8,0

Spotřeba paliva v kombinovaném provozu (l/100 km)

6,6

50
benzín: 156
LPG: 141
benzín: 6,0
LPG: 7,6
benzín: 8,4
LPG: 10,9
benzín: 6,9
LPG: 8,8

50

50

50

50

50

50

50

158

138

145

115

115

115

123

6,4

5,5

6,0

4,4

4,4

4,3

4,7

8,0

7,3

7,1

4,5

4,5

4,5

4,8

7,0

6,2

6,4

4,4

4,4

4,4

4,7

1 276 / 1 359
1 809
450 / 533
1 100 / 1 400
675

1 200 / 1 301
1 782
481 / 582
1 200 / 1 500
635

1 317 / 1 387
1 867
480 / 550
1 200 / 1 500
695

1 205 / 1 327
1 801
474 / 596
1 200 / 1 500
640

1 205 / 1 341
1 819
478 / 614
1 200 / 1 500
640

1 304 / 1 366
1 854
488 / 550
1 200 / 1 500
685

1 320 / 1 387
1 899
512 / 579
1 200 / 1 500
695

HMOTNOSTI
Pohotovostní hmotnost**
Přípustná celková hmotnost
Užitečná hmotnost
Přípustná celková hmotnost brzděného přívěsu
Přípustná celková hmotnost nebrzděného přívěsu
Objem zavazadlového prostoru do výše krytu zavazadlového prostoru verze se
sadou na opravu pneumatik/s rezervním kolem dle normy ISO 3832 (dm3 VDA)
Maximální objem zavazadlového prostoru se sklopeným zadním opěradlem, verze
se sadou na opravu pneumatik/s rezervním kolem dle normy ISO 3832 (dm3 VDA)
Minimální objem zavazadlového prostoru do výše krytu zavazadlového prostoru
verze se sadou na opravu pneumatik / s rezervním kolem – v litrech
Maximální objem zavazadlového prostoru sklopeným zadním opěradlem,
verze se sadou na opravu pneumatik/s rezervním kolem dle normy – v litrech

1 179 / 1 262
1 712
450 / 533
1 100 / 1 400
625

1 240 / 1 284
1 734
450 / 494
1 100 / 1 400
655

445 / 445

445 / 445

411 / 376

445 / 445

411 / 376

445 / 445

445 / 445

445 / 445

411 / 376

1 478 / 1 478

1 478 / 1 478

1 444 / 1 409

1 478 / 1 478

1 444 / 1 409

1 478 / 1 478

1 478 / 1 478

1 478 / 1 478

1 444 / 1 409

478 / 478

478 / 478

467 / 414

478 / 478

467 / 414

478 / 478

478 / 478

478 / 478

467 / 414

1 623 / 1 623

1 623 / 1 623

1 614 / 1 559

1 623 / 1 623

1 614 / 1 559

1 623 / 1 623

1 623 / 1 623

1 623 / 1 623

1 614 / 1 559

* O dispozici této motorizace se informujte u svého dealera vozu Dacia.
** V závislosti na úrovni výbavy.
Údaje měřeny podle protokolu WLTP a převedeny na protokol NEDC pro usnadnění analýzy. Spotřeba paliva v kombinovaném provozu se v závislosti na verzi pohybuje v rozmezí od 4,4 do 7,0 l/100 km a emise C02 od 115 do 158 g/km. Vůz v prodeji od roku 2018. Probíhá proces homologace. Výše uvedené údaje se
mohou změnit. Spotřeba paliva závisí na dovednostech a chování řidiče, na atmosférických podmínkách a jiných okolnostech na silnici. Spotřeba paliva závisí také na hmotnosti vozu vyplývající z konfigurace a volitelné výbavy. Koncern Renault dbá o životní prostředí a vozy Dacia se skládají z dílů vhodných k recyklaci.
Podrobné informace o požadavcích na ochranu životního prostředí získáte na internetových stránkách dacia.cz
Vůz je ve stádiu homologace, uvedená data nejsou definitivní. Definitivní data se mohou lišit.

ROZMĚRY (MM)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1

Rozvor verze 4×2 / 4×4
Délka
Přední převis verze 4×2 / 4×4
Zadní převis verze 4×2 / 4×4
Rozchod předních kol
Rozchod vzadu verze 4×2 / 4×4
Celková šířka bez zpětných zrcátek / včetně zpětných zrcátek
Výška nezatíženého vozu včetně střešních lišt verze 4×2 / 4×4
Výška otevřeného víka nezatíženého vozu verze 4×2 / 4×4

ROZMĚRY (MM)
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

K
L
M
M1
P
P1
Y
R
R1

Světlá výška
Prostor pro nohy ve výši kolen na zadních sedadlech
Šířka v loktech vpředu
Šířka v loktech vzadu
Výška od sedadla pod střechu pod úhlem 14° na předních sedadlech
Výška od sedadla pod střechu pod úhlem 14° na zadních sedadlech
Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy
Přední nájezdový úhel verze 4×2 / 4×4
Zadní nájezdový úhel verze 4×2 / 4×4

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

Dacia Duster

Dacia
Jezděte, cestujte,
užívejte si – to je Dacia!
Značka Dacia nabízí atraktivní a kvalitní

Pokud máte vůz značky Dacia, máte jistotu, že

vozy, které jsou zároveň velmi dostupné:

jste se rozhodli správně. Je to sázka na kvalitu,

modely, které se vyznačují výrazným, ale

spolehlivost, originální design, ale také na

zároveň ne okázalým stylem a jsou vybaveny

pohodlí a samozřejmě na slušnou cenu. Toto je

nejspolehlivějšími ověřenými technologiemi – to

způsob, jak si pořídit nové auto, které splní vaše

vše za neuvěřitelně nízké ceny. Během necelých

touhy a očekávání. A konečně, na vůz značky

deseti let jsme změnili poměr sil a způsobili

Dacia nebudete muset vydat veškeré své úspory.

revoluci na automobilovém trhu. Nevěříte? Je to

To znamená, že si také budete moci dovolit jet

tak. A v čem spočívá naše tajemství? V ideální

na dovolenou, koupit dceři vytouženou kytaru

kombinaci jednoduchosti, transparentnosti

nebo si ušetřené peníze prostě ponechat. S vozy

a dobré ceny. Se značkou Dacia je vše jasné

Dacia můžete vyrazit, kam chcete, a věnovat se

a jednoduché, od výběru modelu po servis.

tomu, co vás baví.

