Nowa Dacia Duster

Poczuj
zew
przygody

Dacia Duster

Stworzona do jazdy
w każdym terenie
Nowa Dacia Duster jest wszędzie w swoim żywiole. Nowoczesna, solidna sylwetka
oraz nowy kolor nadwozia Orange Atacama nie pozostawiają nikogo obojętnym.
Pełna wyrazu osłona chłodnicy i charakterystyczny układ świateł przyciągają
wszystkie spojrzenia. Od relingów dachowych po 16- lub 17-calowe* obręcze kół
– każdy element świadczy o tym, że została stworzona do przygody. Boczne osłony
ochronne oraz przednia i tylna osłona podwozia mówią same za siebie: Nowa Dacia
Duster pokona każdą drogę i każdy szlak!
* Z ależnie od wersji.

Dacia Duster

4×4 MONITOR

WSKAŹNIK KĄTÓW NACHYLENIA SAMOCHODU
PODCZAS JAZDY PO BEZDROŻACH

Przed Dusterem wszystkie
drogi stoją otworem
Strome wzniesienia, ostre zjazdy, przeszkody terenowe... Nową Dacią
Duster dotrzesz, dokąd tylko zechcesz. Zwiększony prześwit, solidne
zawieszenie i napęd 4×4 zapewniają doskonałe możliwości terenowe.
Dający poczucie pewności i nieustępliwy – Twój SUV zaprasza Cię
do odkrywania nowych horyzontów. Bez obaw możesz nim zjechać
z utartych szlaków.

Dacia Duster

SYSTEM MULTIVIEW CAMERA
4 KAMERY UŁATWIAJĄCE JAZDĘ
W TERENIE I PO BEZDROŻACH

Wyposażona na każdą okazję
Czy na oznakowanej drodze, czy w nieznanym terenie Nowa Dacia Duster
jest zawsze odpowiednio przygotowana: system wspomagania ruszania
pod górę (HSA) pozwoli Ci podjechać nawet pod najbardziej strome stoki,
a system wspomagania zjazdu ze wzniesienia (HDC) zapewni utrzymanie
bezpiecznej prędkości podczas zjazdu. Czasami trudno jest dostrzec
wszystko, dlatego system Multiview Camera ułatwi Ci poruszanie się po
bezdrożach, pomagając na czas wykryć wszelkie dziury, kamienie i małe
przeszkody.

SYSTEM WSPOMAGANIA RUSZ ANIA
POD GÓRĘ (HSA)

SYSTEM WSPOMAGANIA ZJAZDU
ZE WZNIESIENIA (HDC)

SYSTEM MULTIVIEW CAMERA

Dacia Duster

Miasto również
należy do niej

Dacia Duster

Komfort odpowiadający
oczekiwaniom
W mieście nic nie zatrzyma Nowej Dacii Duster: elektryczne, zmienne wspomaganie
kierownicy ułatwi Ci prowadzenie, system monitorowania martwego pola (BSW) zadba
o Twoje bezpieczeństwo, a system Multiview Camera uprości manewry parkowania.
Automatycznie włączane światła, automatyczna klimatyzacja oraz system multimedialny
Media Nav Evolution są zawsze do Twojej dyspozycji. Nowa Dacia Duster zadba
o Twój komfort: regulowane siedzenia, starannie wykończona tapicerka, system
bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika… Wszystko jest doskonale przemyślane!

Dacia Duster

Obszerny bagażnik
i wiele pomysłowych rozwiązań
Nowa Dacia Duster dostosowuje się do wszystkich Twoich podróżniczych

objętość bagażnika i liczne schowki umieszczone w drzwiach, na tylnej

fantazji. Liczne możliwości zmiany konfiguracji wnętrza pozwalają

stronie oparć przednich foteli, pod siedzeniem pasażera z przodu

urządzić kabinę zgodnie z Twoimi potrzebami i zabrać wszystko, co

i w desce rozdzielczej czynią z niej samochód gotowy do nawet

niezbędne na weekendowy wypad za miasto czy też wędrówkę po

najbardziej nietypowych wypraw.

mieście i zakupy. Składana w układzie 1/3-2/3 tylna kanapa, znaczna
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Kolory nadwozia

BEŻ DUNE

NIEBIESKI NAVY

Obręcze kół

CZ ARNA PERŁA

OBRĘCZE STALOWE 16“

ORANGE ATACAMA

BIEL ALPEJSKA

SZ ARY COMETE

OBRĘCZE ZE STOPU METALI
LEKKICH 16“ CYCLADE
NIEBIESKI COSMOS

BRĄZOWY VISON

OBRĘCZE STALOWE 16“ FIDJI

SZ ARY PLATYNOWY

OBRĘCZE ZE STOPU METALI
LEKKICH 17“ MALDIVES
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Access

Essential

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

–Czołowe
–
poduszki powietrzne kierowcy
i pasażera z przodu
–Boczne
–
poduszki powietrzne kierowcy
i pasażera z przodu
–Poduszki
–
kurtynowe z przodu
–ABS
–
+ układ wspomagania nagłego
hamowania (AFU)
–ESP
–
+ system wspomagania ruszania pod górę
–Tylne
–
3-punktowe pasy bezpieczeństwa
–Przednie
–
i tylne pasy bezpieczeństwa
z napinaczami pirotechnicznymi
–Sygnalizacja
–
niezapięcia pasa bezpieczeństwa
kierowcy i pasażera z przodu
–3
– zagłówki tylne regulowane na wysokość
–System
–
mocowania fotelika dla dziecka
ISOFIX na bocznych miejscach z tyłu
–Elektryczne,
–
zmienne wspomaganie
kierownicy
–Ogranicznik
–
prędkości
–System
–
kontroli ciśnienia w oponach
–Komputer
–
pokładowy
–Wskaźnik
–
zmiany biegów
–Tryb
–
Eco

kontroli zjazdu ze wzniesienia (dla
–System
–
wersji 4×4)
–Radio
–
MP3, AUX + USB, Bluetooth, sterowanie
pod kierownicą, bez CD, DAB
–Fotel
–
kierowcy z regulacją wysokości
–Kolumna
–
kierownicy z regulacją wysokości
i głębokości
–Kanapa
–
tylna składana z oparciem dzielonym
w układzie 1/3-2/3
–Relingi
–
dachowe w kolorze czarnym
–Stylizowane
–
obręcze kół stalowych 16”, wzór
Fidji

ACCESS

–Centralny
–
zamek drzwi zdalnie sterowany
falami radiowymi
–Automatycznie
–
włączane światła
do jazdy dziennej LED
–Światła
–
–Instalacja
–
do montażu radia
–Szyby
–
przednie regulowane elektrycznie
–Szyby
–
tylne regulowane ręcznie
–Lusterka
–
zewnętrzne regulowane i składane
ręcznie
–Kanapa
–
tylna składana z oparciem
niedzielonym
–Kierownica
–
standardowa (bez pokrycia skórą)
–Lusterka
–
zewnętrzne w kolorze czarnym
–Klamki
–
zewnętrzne w kolorze czarnym
–Zestaw
–
do naprawy uszkodzenia opony
–Stalowe
–
obręcze kół 16”

ESSENTIAL = ACCESS +

Wybrane elementy wyposażenia
opcjonalnego
–Światła
–
przeciwmgłowe
–Klimatyzacja
–
manualna
–Fotele
–
przednie podgrzewane
–System
–
wspomagania parkowania tyłem
–Pakiet
–
Plus (system Media Nav Evolution,
mapa – wersja podstawowa, kierownica
i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą
ekologiczną, regulator-ogranicznik prędkości)
–Pakiet
–
Plus Bis (system Media Nav
Evolution, mapa Europy Wschodniej – wersja
rozszerzona, kierownica i gałka dźwigni
zmiany biegów pokryte skórą ekologiczną,
regulator-ogranicznik prędkości)

Dacia Duster

Comfort

Prestige

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

COMFORT = ESSENTIAL +

–Klimatyzacja
–
manualna
–Regulator-ogranicznik
–
prędkości
–Światła
–
przeciwmgłowe
–Szyby
–
przednie regulowane elektrycznie,
z włącznikiem impulsowym po stronie
kierowcy
–Szyby
–
tylne regulowane elektrycznie
–Lusterka
–
zewnętrzne podgrzewane,
regulowane elektrycznie, składane ręcznie
–Kierownica
–
i gałka dźwigni zmiany biegów
pokryte skórą ekologiczną
–Klamki
–
w kolorze nadwozia

Wybrane elementy wyposażenia
opcjonalnego
–Klimatyzacja
–
automatyczna
–Fotel
–
kierowcy z regulacją wysokości
i podparcia lędźwiowego, z podłokietnikiem
–Fotele
–
przednie podgrzewane
–System
–
wspomagania parkowania tyłem
–Pakiet
–
Multimedia (system Media Nav
Evolution, mapa – wersja podstawowa,
kamera cofania)
–Pakiet
–
Multimedia Bis (system Media Nav
Evolution, mapa Europy Wschodniej – wersja
rozszerzona, kamera cofania)
–Pakiet
–
Look (relingi dachowe w kolorze
ciemnego metalu, szyby tylne przyciemniane,
osłona podwozia z przodu i z tyłu w kolorze
chrom satynowy, lusterka zewnętrzne
w kolorze chrom satynowy, obręcze kół ze
stopu metali lekkich 16” – wzór Cyclade)
–Tapicerka
–
skórzana łączona z elementami
skóry ekologicznej

PRESTIGE = COMFORT +

–Czujnik
–
martwego pola BSW
wspomagania parkowania tyłem
–System
–
–Kamera
–
cofania
–Fotel
–
kierowcy z regulacją podparcia
lędźwiowego i podłokietnikiem
–System
–
multimedialny Media Nav Evolution:
nawigacja, radio MP3, AUX + USB, Bluetooth,
sterowanie pod kierownicą, bez CD, DAB,
4×4 Monitor dla wersji 4×4
–Relingi
–
dachowe w kolorze ciemnego metalu
–Tapicerka
–
materiałowa w kolorze czarnym
z białymi przeszyciami i logo Duster
–Lusterka
–
zewnętrzne w kolorze chrom
satynowy
–Szyby
–
tylne przyciemniane
–Obręcze
–
kół ze stopu metali lekkich 17”, wzór
Maldive

Wybrane elementy wyposażenia
opcjonalnego
–Mapa
–
Europy Wschodniej – wersja
rozszerzona
–Klimatyzacja
–
automatyczna
–Keyless
–
Entry – system bezkluczykowego
dostępu i uruchamiania silnika
–Fotele
–
przednie podgrzewane
–System
–
Multiview Camera
–Tapicerka
–
skórzana łączona z elementami
skóry ekologicznej
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Akcesoria

DESIGN I OCHRONA
1. OSŁONA RUROWA CHŁODNICY: Zabezpiecz przód
swojego samochodu, podkreślając zarazem jego
muskularną sylwetkę.
2. STOPNIE: Zjedź z utartych szlaków i zapewnij
sobie wizerunek globtrotera. Bardzo praktyczne
stopnie ułatwiają wsiadanie i dostęp do dachu
samochodu.

4.

3. REFLEKTORY DACHOWE: Wędruj po bezdrożach,
mając przed sobą dobrze oświetlony teren.
Dwa zamontowane na poprzeczce dachowej
reflektory uzupełniają światła drogowe.
4. PODKREŚLAJĄCE STYL SAMOCHODU OSŁONY
RUROWE: Nadaj bardziej dynamiczny styl swojej
Dacii Duster, wyposażając ją w stylowe przednie,
boczne i tylne osłony rurowe.
5-6. PAKIET SPORT: Idealny dla wzmocnienia
dynamicznego wyglądu Twojej Dacii Duster poprzez
uwydatnienie jej sportowego charakteru.
W skład pakietu wchodzi ozdobna wstawka pokrywy
silnika, obudowy lusterek bocznych i spojler.

1-2-3.

5.

7.

6.

7. OSŁONY DOLNYCH KRAWĘDZI DRZWI
I NAKŁADKI NADKOLI: Zabezpiecz swoją Dacię
Duster przed skutkami drobnych uderzeń w czasie
codziennego użytkowania.

Dacia Duster

Akcesoria

KOMFORT I OCHRONA
8. POKŁADOWA „CZARNA SKRZYNKA” WIDEO:
Niezbędna dla Twojego bezpieczeństwa i spokoju
podróżowania. Ten automatyczny, autonomiczny
pokładowy system umożliwia przechowywanie
zapisów wszystkich tras przejazdu w czasie
i przestrzeni.

9.

9. TEKSTYLNE DYWANIKI PODŁOGOWE TYPU
KOMFORT: Łatwe w utrzymaniu, chronią podłogę
Twojego samochodu w najbardziej narażonych na
zabrudzenia miejscach.
10. PRZEDNI PODŁOKIETNIK: Środkowy przedni
podłokietnik zwiększa wygodę prowadzenia i jest
równocześnie dodatkowym schowkiem o objętości
1 litra.
11. KAMERA COFANIA: Zapewnij sobie większy
komfort przy wykonywaniu manewrów!
Przy włączonym wstecznym biegu system wyświetla
obraz strefy znajdującej się za samochodem
bezpośrednio na ekranie nawigacji.

8.

10.

12. HAK HOLOWNICZY Z KULĄ DEMONTOWALNĄ
BEZ UŻYCIA NARZĘDZI: To niezbędne przy
holowaniu lub przewożeniu dużych ładunków
akcesorium pozwala zachować estetykę samochodu
dzięki kuli demontowalnej bez użycia narzędzi.
13. WKŁADKA OCHRONNA PODŁOGI BAGAŻNIKA
I OSŁONA PROGU BAGAŻNIKA: Idealna do
bezproblemowego przewozu różnych produktów,
a w szczególności brudzących przedmiotów.
Skutecznie chroni fabryczną wykładzinę i jest
idealnie dopasowana do kształtu bagażnika.
Doposaż i zabezpiecz tylny zderzak samochodu za
pomocą tego praktycznego i zaprojektowanego na
miarę akcesorium.

12.

13.

11.

Dacia Duster

Silniki
Rodzaj paliwa
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min
Maksymalny moment obrotowy w Nm przy obr./min
Typ wtrysku / silnika
Pojemność skokowa (cm3)
Liczba cylindrów / zaworów
Norma czystości i typ systemu oczyszczania spalin
Stop&Start i system odzyskiwania energii podczas hamowania

SCe 115 4×2

SCe 115 4×2 LPG

Benzyna

Benzyna / LPG
Benzyna: 84 (115) przy 5500
LPG: 80 (109) przy 5500
Benzyna: 156 przy 4000
LPG: 144 przy 4000

84 (115) przy 5500
156 przy 4000
Wielopunktowy
sekwencyjny /
wolnossący
1598
4 / 16
Euro 6 / katalizator
Bez filtra cząstek
stałych
Tak

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h)

172

0 do 100 km/h (s)

11,9

SKRZYNIA BIEGÓW

Typ skrzyni biegów / liczba przełożeń

Wielopunktowy
sekwencyjny / wolnossący
1598
4 / 16
Euro 6 / katalizator
Bez filtra cząstek stałych
Tak
Benzyna: 172
LPG: 169
Benzyna: 12,2
LPG: 12,6

SCe 115 4×4

TCe 125 4×2

UKŁAD HAMULCOWY

Przód: tarcze wentylowane, Ø (mm), grubość (mm)
Tył: bębny (B) / Ø (”)

Benzyna

Olej napędowy

Olej napędowy

Olej napędowy

Olej napędowy

92 (125) przy 5300

66 (90) przy 3750

80 (110) przy 4000

80 (110) przy 4000

80 (110) przy 4000

205 przy 2300

205 przy 2300

200 przy 1750

260 przy 1750

260 przy 1750

260 przy 1750

156 przy 4000
Wielopunktowy
sekwencyjny /
wolnossący
1598
4 / 16
Euro 6 / katalizator
Bez filtra cząstek
stałych
Tak

Wtrysk bezpośredni / Wtrysk bezpośredni / Wtrysk bezpośredni / Wtrysk bezpośredni / Wtrysk bezpośredni / Wtrysk bezpośredni /
turbosprężarka
turbosprężarka
turbosprężarka
turbosprężarka
turbosprężarka
turbosprężarka
1197
4 / 16
Euro 6 / katalizator
Bez filtra cząstek
stałych
Tak

1197
4 / 16
Euro 6 / katalizator
Bez filtra cząstek
stałych
Tak

1461
4/8

1461
4/8

1461
4/8

1461
4/8

Euro 6 / FAP, NOxtrap Euro 6 / FAP, NOxtrap Euro 6 / FAP, NOxtrap Euro 6 / FAP, NOxtrap
Tak

Tak

Tak

Tak

170

177

179

158

171

171

169

12,9

10,4

11,0

13,8

11,8

10,9

12,4

Mechaniczna / 6

Mechaniczna / 6

Mechaniczna / 6

Automatyczna / 6

Mechaniczna / 6

10,14

10,14

10,14

10,15

280 / 24
9

280 / 24
9

280 / 24
9

280 / 24
9

Mechaniczna / 5

Mechaniczna / 6

Mechaniczna / 6

10,14

10,14

10,15

10,14

269 / 22,4
9

269 / 22,4
9

280 / 24
9

280 / 24
9

Zmienne, elektryczne
10,15
280 / 24
9

16” 215 / 65 R16 98H; 17” 215 / 60 R17 96H
WLTP*
Tak
50
149

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100 km)

5,8

Zużycie paliwa w cyklu miejskim (l/100 km)

8,0

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)

6,6

Masa własna**
Dopuszczalna masa całkowita
Ładowność min. / maks.
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy hamowanej
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy niehamowanej
Objętość bagażnika do wysokości osłony bagażnika w wersji z zestawem
naprawczym do kół / z kołem zapasowym zgodnie z normą ISO 3832 (dm3 VDA)
Maksymalna objętość bagażnika przy złożonej tylnej kanapie w wersji z zestawem
naprawczym do kół / z kołem zapasowym zgodnie z normą ISO 3832 (dm3 VDA)
Minimalna objętość bagażnika do wysokości osłony bagażnika w wersji z zestawem
naprawczym do kół / z kołem zapasowym – w litrach
Maksymalna objętość bagażnika przy złożonej tylnej kanapie w wersji z zestawem
naprawczym do kół / z kołem zapasowym – w litrach

dCi 110 4×4

Benzyna

Mechaniczna / 5

Emisja CO2 (g/km)

MASA

dCi 110 4×2 EDC

92 (125) przy 5300

Obręcze kół i rozmiar opon (w zależności od wersji)
Protokół homologacji
Tryb Eco
Pojemność zbiornika paliwa (l)

dCi 110 4×2

Benzyna

KOŁA I OGUMIENIE

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA SPALIN

dCi 90 4×2

84 (115) przy 5500

UKŁAD KIEROWNICZ Y

Wspomaganie układu kierowniczego
Średnica zawracania kół (m)

TCe 125 4×4

1179 / 1262
1712
450 / 533
1400
625

WLTP*
Tak
50
Benzyna: 156
LPG: 141
Benzyna: 6,0
LPG: 7,6
Benzyna: 8,4
LPG: 10,9
Benzyna: 6,9
LPG: 8,8

WLTP*
Tak
50

NEDC
Tak
50

NEDC
Tak
50

NEDC
Tak
50

NEDC
Tak
50

NEDC
Tak
50

NEDC
Tak
50

158

138

145

115

115

116

123

6,4

5,5

6,0

4,4

4,4

4,5

4,7

1240 / 1284
1734
450 / 494
b.d.
655

8,0

7,3

7,1

4,5

4,5

4,4

4,8

7,0

6,2

6,4

4,4

4,4

4,5

4,7

1276 / 1359
1809
450 / 533
1500
675

1200 / 1301
1782
481 / 582
1500
635

1317 / 1387
1867
480 / 550
1500
695

1205 / 1327
1801
474 / 596
1500
640

1205 / 1341
1819
478 / 614
1500
640

1304 / 1366
1854
488 / 550
1500
685

1320 / 1387
1899
512 / 579
1500
695

445 / 445

445 / 445

411 / 376

445 / 445

411 / 376

445 / 445

445 / 445

445 / 445

411 / 376

1478 / 1478

1478 / 1478

1444 / 1409

1478 / 1478

1444 / 1409

1478 / 1478

1478 / 1478

1478 / 1478

1444 / 1409

478 / 478

478 / 478

467 / 414

478 / 478

467 / 414

478 / 478

478 / 478

478 / 478

467 / 414

1623 / 1623

1623 / 1623

1614 / 1559

1623 / 1623

1614 / 1559

1623 / 1623

1623 / 1623

1623 / 1623

1614 / 1559

* Dane mierzone według protokołu WLTP i przetłumaczone do protokołu NEDC dla ułatwienia analizy. ** W zależności od poziomu wyposażenia.
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w zależności od wersji wynosi od 4,4 do 7,0 l/100 km, emisja CO2 od 115 do 158 g/km. Pojazd w sprzedaży od 2018 roku. Procedura homologacji w trakcie. Wyżej wymienione dane mogą ulec zmianie. Wysokość zużycia paliwa jest uzależniona od umiejętności i zachowania kierowcy,
warunków atmosferycznych i innych okoliczności panujących na drodze. Zużycie paliwa jest również uzależnione od masy pojazdu wynikającej z konfiguracji pojazdu oraz opcjonalnego wyposażenia. Koncern Renault dba o środowisko, a samochody marki Dacia składają się z części nadających się do odzysku
i recyklingu. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska znajdują się na stronie dacia.pl.
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Wymiary

WYMIARY (MM)

A
B
C
D
E
F
G
H
H1

Rozstaw osi 2WD / 4WD
Długość całkowita
Przedni zwis 2WD / 4WD
Tylny zwis 2WD / 4WD
Rozstaw kół przednich
Rozstaw kół tylnych 2WD / 4WD
Szerokość całkowita bez lusterek / z lusterkami bocznymi
Wysokość pojazdu nieobciążonego wraz z relingami 2WD / 4WD
Wysokość z otwartą tylną klapą pojazdu nieobciążonego 2WD / 4WD

2674 / 2676
4341
842 / 841
826/824
1563
1570 / 1580
1804 / 2052
1693 / 1682
2020 / 2002

WYMIARY (MM)

K
L
M
M1
P
P1
Y
R
R1

Prześwit
Promień na wysokości kolan na tylnych siedzeniach
Szerokość nad przednimi podłokietnikami
Szerokość nad tylnymi podłokietnikami
Wysokość od siedziska do dachu pod kątem 14° na przednich siedzeniach
Wysokość od siedziska do dachu pod kątem 14° na tylnych siedzeniach
Szerokość wewnętrzna między wnękami kół
Kąt natarcia 2WD / 4WD
Kąt zejścia 2WD / 4WD

210
170
1403
1416
900
892
977
30° / 30°
34° / 33°

Dacia Duster

Dacia
Jedź, podróżuj, korzystaj
– taka jest właśnie Dacia!
W Dacii projektujemy atrakcyjne samochody

dokonania właściwego wyboru. To postawienie

wysokiej jakości i za przystępną cenę: modele

na wysoką jakość, niezawodność i oryginalną

o wyrazistym stylu, ale bez ostentacji, wyposażone

stylistykę, jak również na wysoki komfort

w najbardziej niezawodne i sprawdzone

i – co szczególnie istotne – na uczciwą cenę. To

technologie, a wszystko to za niewiarygodnie

możliwość zakupu nowego samochodu, w pełni

niską cenę. W ciągu zaledwie dziesięciu lat

odpowiadającego Twoim potrzebom i pragnieniom.

zmieniliśmy układ sił i dokonaliśmy przewrotu

I wreszcie posiadanie Dacii to brak konieczności

na rynku motoryzacyjnym. Niewiarygodne?

wyłożenia wszystkich pieniędzy na zakup

Nie do końca. W czym tkwi nasza tajemnica?

samochodu, a zatem również możliwość wyjazdu

To idealna kombinacja prostoty, przejrzystości

na wakacje czy kupienia wymarzonej gitary córce

i dobrej ceny. Od wyboru modelu poprzez cenę

lub po prostu odłożenia zaoszczędzonej kwoty.

aż po serwisowanie – z Dacią wszystko jest

Z Dacią możesz wybrać się, dokąd tylko zechcesz,

jasne i oczywiste. Posiadanie Dacii daje pewność

i robić, co tylko zapragniesz.

www.dacia.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została
przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Dacia zastrzega sobie prawo do wprowadzania
w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Dacii będą
powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach,
tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego
mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu
uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Dacii. Ze względu na ograniczenia
techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych
wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez
uprzedniego pisemnego zezwolenia Dacii jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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