
Νέο Dacia Duster



Απελευθερώστε 
το πάθος σας
για περιπέτεια





Λατρεύει τις  
off-road διαδρομές
Το νέο Dacia Duster κινείται με την ίδια άνεση σε όλα τα 

οδοστρώματα. Μοντέρνο, στιβαρό και εκθαμβωτικό με το 

χρώμα ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ATACAMA, το νέο Dacia Duster ξέρει να 

εντυπωσιάζει. Η επιβλητική μπροστινή μάσκα του, τα εμβληματικά 

φωτιστικά σώματά του και η ελκυστική σχεδίασή του σίγουρα 

θα τραβήξουν τα βλέμματα. Από τις μπάρες οροφής μέχρι τις 

ζάντες 16 ιντσών κάθε στοιχείο του καταδεικνύει ότι είναι 

σχεδιασμένο για περιπέτεια. Τα πλαϊνά προστατευτικά, όπως και 

οι εμπρός και πίσω ποδιές κινητήρα, αποτελούν σαφή ένδειξη 

ότι κανένας δρόμος ή μονοπάτι δεν μπορεί να του αντισταθεί!
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ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

Δεν υπάρχουν 
απροσπέλαστοι
δρόμοι για το Duster
Ανάβαση, διάσχιση, κατάβαση...  

Το νέο Dacia Duster θα σας μεταφέρει οπουδήποτε.

Με μεγάλη απόσταση από το έδαφος, στιβαρό σασί και δυνατότητα μετάδοσης 

της κίνησης στους τέσσερις τροχούς (4x4)... σίγουρα θα απολαύσετε τις 

εξαιρετικές του ικανότητες κίνησης σε εκτός δρόμου διαδρομές. Ασφαλές και 

ελκυστικό, το SUV σας ανοίγει το δρόμο για περιπέτεια. Αναζητήστε εμπειρίες 

έξω από τα συνηθισμένα με απόλυτη ασφάλεια.
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Ταξιδέψτε καλά εξοπλισμένοι
Είτε οδηγείτε σε οριοθετημένους δρόμους είτε χαρτογραφείτε άγνωστα 

εδάφη, το νέο Dacia Duster ξέρει καλά πώς να ανταποκριθεί σε 

κάθε περίσταση. Το σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε δρόμο με 

κλίση (Hill Start Assist) εξασφαλίζει άριστη συγκράτηση και στις πιο 

απότομες ανηφόρες ή κατηφόρες, ενώ το σύστημα ελέγχου κατάβασης 

(Hill Descent Control) εξασφαλίζει τον έλεγχο της ταχύτητάς σας. 

Και επειδή μερικές φορές ίσως δυσκολεύεστε να βλέπετε τα πάντα 

γύρω σας, η κάμερα Multiview ανιχνεύει λακκούβες, πέτρες ή μικρά 

εμπόδια εξασφαλίζοντάς σας ομαλή και ασφαλή διαδρομή.

HILL START ASSISTANCE HILL DESCENT CONTROL MULTIVIEW CAMERA

4 ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΟΔΗΓΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ
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Το νέο Dacia Duster
αγαπά και τις εντός 
πόλης διαδρομές
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Άνεση στο ύψος  
των προσδοκιών σας
Το νέο Dacia Duster γίνεται ακαταμάχητο: το ηλεκτρικά υποβοηθούμενο 

σύστημα διεύθυνσης διευκολύνει την οδήγηση, το σύστημα προειδοποίησης 

"τυφλού" σημείου την κάνει ασφαλέστερη και η κάμερα πολλαπλών 

όψεων απλοποιεί τους ελιγμούς στάθμευσης. Μέσα στο όχημα, το άναμμα 

των φώτων και το σύστημα κλιματισμού είναι αυτόματα, ενώ το σύστημα 

πολυμέσων Media Nav Evolution είναι στην υπηρεσία σας. Η εσωτερική άνεση 

είναι αναμφισβήτητη: ρυθμιζόμενα καθίσματα, ταπετσαρίες με προσεγμένο 

φινίρισμα και είσοδος χωρίς κλειδί... τίποτα δεν παραβλέφθηκε!
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Χωράει τα πάντα
Το νέο Dacia Duster μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με την εκάστοτε επιθυμία σας για 

περιπέτεια. Χάρη στις πολυάριθμες δυνατότητες διαμόρφωσης που διαθέτει, μπορείτε 

να διαμορφώσετε το χώρο επιβατών σύμφωνα με τις ανάγκες σας, έτσι ώστε να 

μεταφέρετε όλα όσα χρειάζεστε για μια απόδραση το σαββατοκύριακο ή για μια βόλτα 

για ψώνια.

Το πίσω αναδιπλούμενο κάθισμα που 

διαιρείται κατά 1/3-2/3, η χωρητικότητα 

φόρτωσης του χώρου αποσκευών, οι 

πολυάριθμοι αποθηκευτικοί χώροι 

στις πόρτες, πίσω από τις πλάτες των 

μπροστινών καθισμάτων και κάτω από 

το κάθισμα συνοδηγού ή το ταμπλό, 

καθιστούν εφικτές ακόμη και τις πιο 

απρόσμενες εξορμήσεις.

Dacia Duster

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ATACAMA (EPY)* ΜΠΕΖ DUNE (HNP)* ΓΚΡΙ COMET (KNA)*

ΛΕΥΚΟ GLACIER (369) ** ΜΠΛΕ NAVY (D42)** ΜΑΥΡΟ NACRE (676)*

ΜΠΛΕ COSMOS (RPR)* ΚΑΦΕ VISIOΝ (CNM)* ΓΚΡΙ HIGHLAND (KQA)*

Χρώματα

* Μεταλλικά χρώματα   **Μή μεταλλικά χρώματα





AMBIANCE
Bασικός εξοπλισμός
 - ABS με EBV και AFU 
 - Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC) και ASR
 - Hill Start Assist - Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης 

σε οδόστρωμα με κλίση
 - Hill Descent Control - Σύστημα υποβοήθησης 

κατάβασης (στην έκδοση 4x4)
 - Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού 
 - Αερόσακοι πλευρικοί εμπρός για την προστασία του 

κεφαλιού και του θώρακα
 - Αερόσακοι τύπου κουρτίνας 
 - Αισθητήρες φωτεινότητας 
 - Ηχητική και οπτική ειδοποίηση ασφάλισης της 

ζώνης ασφαλείας οδηγού-συνοδηγού
 - Εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος 
 - Τρία πίσω προσκέφαλα 
 - Υποδοχές Isofix στα δύο πίσω πλαϊνά καθίσματα
 - Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
 - Air Condition 
 - Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός
 - Plug & Radio (ραδιόφωνο, χειριστήρια στο τιμόνι, 

4 ηχεία, Bluetooth®, Audio streaming, θύρες USB & 
AUX) 

 - Υπολογιστής ταξιδίου
 - Διακόπτης ECO
 - Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης ταχύτητας
 - Χρώμιο στο πλαίσιο των αεραγωγών και στα όργανα 

του ταμπλό
 - Επένδυση καθισμάτων σε ανθρακί απόχρωση
 - Φώτα ημέρας τεχνολογίας LED
 - Προβολείς ομίχλης
 - Σκούρα τζάμια
 - Χειρολαβές σε μαύρο χρώμα
 - Κεντρική κολόνα ενδιάμεσα στα παράθυρα στο 

χρώμα του αμαξώματος
 - Χρώμιο στην εμπρόσθια μάσκα
 - Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο χρώμα 
 - Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα με λογότυπο Duster
 - Τροχοί 16" με τάσι
 - Τροχός αντικατάστασης

Προαιρετικός εξοπλισμός
 - Τιμόνι & κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος
 - Πίσω διαιρούμενο κάθισμα 1/3 - 2/3
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SPORTIVE PRESTIGE

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ AMBIANCE ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ SPORTIVE

 - Τιμόνι & κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος
 - Πίσω διαιρούμενο κάθισμα 1/3 - 2/3
 - Cruise Control με Speed limiter και χειριστήρια στο τιμόνι
 - Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες
 - Παράθυρα εμπρός με λειτουργία άνεσης one touch
 - Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω
 - Πίσω αισθητήρες στάθμευσης
 - Σύστημα Πολυμέσων Media Nav Evo (με ελληνικούς χάρτες)
 - Δερμάτινη επένδυση τιμονιού και λεβιέ ταχυτήτων 
 - Επένδυση καθισμάτων σε μαύρη απόχρωση
 - Χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος
 - Κεντρική κολόνα ενδιάμεσα στα παράθυρα σε μαύρο χρώμα
 - Ζάντες αλουμινίου 16" Cyclade

Προαιρετικός εξοπλισμός
 - Αυτόματος κλιματισμός
 - Κάμερα οπισθοπορείας
 - Ευρωπαϊκοί χάρτες
 - Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση οσφυϊκής χώρας, Εμπρός κεντρικό υποβραχιόνιο & Συρτάρι 

αποθήκευσης κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού
 - Pack Look: Κάλυμμα εξ. καθρεπτών σε χρώμιο, Ράγες οροφής σε χρώμιο με λογότυπο Duster, 

Ποδιά προφυλακτήρα εμπρός-πίσω σε απόχρωση χρωμίου, Σκούρα φιμέ κρύσταλλα
 - Δερμάτινα/θερμαινόμενα καθίσματα σε μαύρη απόχρωση

 - Blind Spot Warning (BSW)
 - Αυτόματος κλιματισμός
 - Multi-view camera με τέσσερις κάμερες θέασης
 - Επένδυση καθισμάτων σε γκρί απόχρωση
 - Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση οσφυϊκής χώρας, Εμπρός κεντρικό υποβραχιόνιο & Συρτάρι 

αποθήκευσης κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού
 - Pack Look: Κάλυμμα εξ. καθρεπτών σε χρώμιο, Ράγες οροφής σε χρώμιο με λογότυπο Duster, 

Ποδιά προφυλακτήρα εμπρός-πίσω σε απόχρωση χρωμίου, Σκούρα φιμέ κρύσταλλα

Προαιρετικός εξοπλισμός
 - Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί
 - Ευρωπαϊκοί χάρτες
 - Δερμάτινα/θερμαινόμενα καθίσματα σε μαύρη απόχρωση

Dacia Duster

Στη φωτογραφία του εσωτερικού δεν εμφανίζεται το Media Nav Evo που αποτελεί βασικό εξοπλισμό  
στην έκδοση Sportive.



DESIGN ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
1. ΜΠΑΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ: Προστατέψτε τον 
προφυλακτήρα του οχήματός σας και ενισχύστε το 
δυναμικό του design.

2. ΠΛΑΪΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ: Αποδράστε έξω από τα 
συνηθισμένα αναδεικνύοντας την παρόρμηση για 
απόδραση. Τα πλαϊνά σκαλοπάτια διευκολύνουν την 
πρόσβασή σας στο όχημα και στην οροφή του.

3. ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ: Φωτίστε το δρόμο σας σε κάθε 
τύπο οδοστρώματος. Οι προβολείς, που τοποθετούνται 
στις μπάρες οροφής, συμπληρώνουν τα φώτα μεγάλης 
σκάλας.

4. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ: Προσδώστε στο Duster 
σας ένα πιο δυναμικό στυλ με τις εμπρός, πίσω και 
πλαϊνές διακοσμητικές μπάρες χρωμίου.

5-6. ΠΑΚΕΤΟ SPORT: Ιδανικό για να ενισχύσετε τον 
δυναμισμό του Duster σας προσδίδοντάς του πιο σπορ 
εμφάνιση. Το πακέτο περιλαμβάνει ένα διακοσμητικό 
καπό, καπάκια πλαϊνών καθρεπτών και μια αεροτομή.

7. ΠΛΑΪΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΡΤΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΦΤΕΡΩΝ: Προστατέψτε το Duster 
σας από τα μικροχτυπήματα και τις γρατσουνιές των 
καθημερινών μετακινήσεων.

7.

4.

5.

6.

1-2-3

Αξεσουάρ
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DESIGN ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
8. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΑΡΣΠΙΕ ΘΥΡΩΝ: Προστατέψτε 
με στυλ το κάτω μέρος των θυρών του οχήματός σας. 
Ο λευκός φωτισμός με χρονοκαθυστέρηση τονίζει τη 
μοντέρνα εμφάνιση του Duster σας καθώς ανοίγετε  
τις πόρτες.

9. ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΤΑΠΕΤΑ COMFORT: Εύκολα στο 
καθάρισμα, τα ταπέτα αυτά προστατεύουν το εσωτερικό 
του οχήματός σας σε μια περιοχή που υπόκειται σε 
σημαντική φθορά.

10. ΕΜΠΡΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ: Για μεγαλύτερη 
άνεση στην οδήγηση, χρησιμοποιήστε το κεντρικό 
υποβραχιόνιο και τον συμπληρωματικό αποθηκευτικό 
του χώρο 1 λίτρου.

11. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
ΜΑΡΣΠΙΕ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: Ιδανικό για τη 
μεταφορά διαφόρων προϊόντων, και ιδίως αντικειμένων 
που λερώνουν. Προστατεύει αποτελεσματικά την 
εργοστασιακή μοκέτα. Εφαρμόζει τέλεια στο σχήμα 
του χώρου αποσκευών. Καλύψτε και προστατέψτε τον 
πίσω προφυλακτήρα με ένα πρακτικό αξεσουάρ ειδικά 
κατασκευασμένο στις ακριβείς διαστάσεις του.

12. ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ EASYFLEX: Αντιολισθητικό και 
αδιάβροχο, το προστατευτικό αυτό είναι απαραίτητο για 
να προστατέψετε το χώρο αποσκευών του οχήματός 
σας και για να μεταφέρετε ογκώδη αντικείμενα ή 
αντικείμενα που λερώνουν! Προσαρμόζεται στη 
διαμόρφωση των πίσω καθισμάτων και καλύπτει 
ολόκληρο το χώρο φόρτωσης.

8.

11. 12.

9. 10.
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13. ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ EXPRESS 
HANG ON ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟ: Είτε ταξιδεύετε 
μόνος είτε με παρέα, μεταφέρετε παντού τα ποδήλατά 
σας γρήγορα, απλά και με ασφάλεια! Η βάση είναι 
αναδιπλούμενη και ανακλινόμενη ώστε να παραμένει 
πάντα προσβάσιμος ο χώρος αποσκευών.

14. ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Απαραίτητος για να ρυμουλκείτε ή να 
μεταφέρετε με απόλυτη ασφάλεια τον εξοπλισμό σας.  
Η άρθρωση του κοτσαδόρου αφαιρείται χωρίς εργαλεία 
και έτσι δεν επηρεάζεται η αισθητική του οχήματός σας.

15. ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ: Ιδανικές για την τοποθέτηση 
βάσης μεταφοράς ποδηλατών, εξοπλισμού σκι, 
μπαγκαζιέρας ή για να αυξήσετε την ικανότητα 
φόρτωσης του οχήματος.

16. ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ DACIA: Αυξήστε τον όγκο 
φόρτωσης του οχήματός σας και ταξιδέψτε  
χωρίς συμβιβασμούς!

17. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ ΒΙΝΤΕΟ: 
Απαραίτητο για την ασφάλεια και την ηρεμία σας στο 
δρόμο. Αυτό το αυτόματο και αυτόνομο, ενσωματωμένο 
σύστημα καταγραφής διατηρεί το ιστορικό των 
διαδρομών στο χρόνο και το χώρο.

18. ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΜΕΡΑ 180°: Απαραίτητη για να 
κινείστε εύκολα, με ασφάλεια και ακρίβεια ταυτόχρονα. 
Αυτή η κάμερα σας προσφέρει πλήρη εικόνα της 
περιοχής μπροστά από το όχημά σας εμφανίζοντάς την 
απευθείας στην οθόνη πλοήγησης.

19. ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ: Αποκτήστε 
μεγαλύτερη άνεση κατά τους ελιγμούς στάθμευσης. 
Μόλις επιλέγεται η όπισθεν, βλέπετε την περιοχή πίσω 
από το όχημά σας απευθείας στην οθόνη πλοήγησης.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

13.

14. 15-16.

18. 19.17.

Αξεσουάρ
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Dacia 
Οδηγήστε, ταξιδέψτε,  
απολαύστε... 
αυτό είναι  
το πνεύμα της Dacia!
Στη Dacia, προσφέρουμε ελκυστικά και ποιοτικά οχήματα  

σε ανταγωνιστικές τιμές. Οχήματα με ξεχωριστό στυλ, αλλά χωρίς 

περιττά στοιχεία, τα οποία διαθέτουν τις πιο αξιόπιστες και δοκιμασμένες 

τεχνολογίες, και όλα αυτά σε ασυναγώνιστη τιμή. Σε μόλις δέκα χρόνια, 

αλλάξαμε τα δεδομένα στην αγορά του αυτοκινήτου.  

Απίστευτο; Κι όμως, αληθινό. Το μυστικό μας; Ο άριστος συνδυασμός 

απλότητας, διαφάνειας και γενναιοδωρίας. 

Από την επιλογή μοντέλου μέχρι την τιμή και το σέρβις, όλα είναι σαφή 

και ξεκάθαρα στη Dacia. Επιλέγοντας Dacia, μπορείτε να είστε σίγουροι 

ότι έχετε κάνει τη σωστή επιλογή. Επιλέγετε ποιότητα, αξιοπιστία, design, 

άνεση και πάνω από όλα, λογική τιμή. Επιλέγετε τη δυνατότητα  

να αγοράσετε ένα καινούριο όχημα που να ανταποκρίνεται  

στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας. 

Με τη Dacia, πάτε όπου θέλετε και κάνετε ό,τι θέλετε.
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Περισσότερο  
Duster από ποτέ
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www.dacia.gr

5ΕΓΓΥΗΣΗ
ή 100.000χλμ.

Χρόνια* Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της κατά την ημερομηνία της κυκλοφορίας της. Το παρόν 
έντυπο έχει καταρτιστεί με βάση τα πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στο πλαίσιο της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η DACIA επιφυλάσσεται του δικαιώματός 
της να προχωρήσει, ανά πάσα στιγμή, σε τροποποίηση των προδιαγραφών των αυτοκινήτων και των αξεσουάρ που περιγράφονται και παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις κοινοποιούνται στους αντιπροσώπους της DACIA το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν, οι εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να 
παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού να μην είναι διαθέσιμα (ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα 
προϊόντα μας, συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο της DACIA. Για τεχνικούς λόγους που αφορούν στην εκτύπωση, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο δύναται να διαφέρουν 
κάπως από τα πραγματικά χρώματα του αυτοκινήτου ή τα υλικά του εσωτερικού διάκοσμου. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Η αναπαραγωγή 
μέρους ή του συνόλου της παρούσας έκδοσης σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας DACIA.
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ GENCO POWER SA

*3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000km (όποιο συμβεί πρώτο).


