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Ikoninen järkimaasturi Dacia Duster kutsuu sinut mukaan arjen seikkailuihin. Sen keula on varustettu 
tehokkain LED-valoin* ja muotoilussa on panostettu aerodynamiikkaan – Uudistusten myötä Duster 
on samaan aikaan entistäkin näyttävämmän näköinen ja energiatehokkaampi. Tämä auto houkuttelee 
mukaansa niin pieniin kuin suurempiinkin reissuihin. 

ENEMMÄN DUSTERIA 
KUIN KOSKAAN ENNEN

DUSTERIN KEULA ON NÄYTTÄVÄ.TAKAVALOT  TUOVAT DUSTERILLE ILMETTÄ.

*Lähivalot sekä päiväajovalot.



Dusterin kyydillä kuljet sinne, minne haluat. Jykevän korinsa, korkean maavaransa ja nelivetoversioiden 
mainion etenemiskyvyn myötä Duster ei kavahda hankalampiakaan maastoja. Mäkilähtöavustin 
helpottaa jokapäiväistä ajamista ja nelivetoisessa Dusterissa aina vakiona oleva alamäkihidastin on 

avuksi silloin, kun maasto on erityisen mäkinen ja vaativa. 4x4-monitorin avulla voit seurata kompassin ja 
korkeusmittarin tietoja sekä kallistuskulmia. Nelivedon kytkin on Dacian tapaan helppokäyttöinen ja se 
on sijoitettu käden ulottuville - Kytkimen avulla voit lukita nelivedon käyttöön aina tarpeen mukaan. 

DUSTER KULKEE 
MAASTOSSA KUIN MAASTOSSA

KOMPASSI JA KORKEUSMITTARI NELIVEDON KYTKIN 





DUSTER KULKEE  
NIIN KYLILLÄ 
KUIN 
KAUPUNGEISSA







AUTOMAATTIVAIHTEISTO ON SAATAVILLA ETUVETOISEEN DUSTERIIN.*

Seuraava seikkailu voi alkaa vaikka seuraavan kadunkulman takaa, ja Dusterilla matkustat mukavasti 
myös kaupungin kaduilla. Sähköisesti tehostettu ohjaus, katvealueen valvontajärjestelmä* ja 
automaattivaihteisto* helpottavat taajama-ajoa entisestään. Dusterin moottorit ovat taloudelliset ja 
uudet LED-ajovalot** parantavat nekin auton energiatehokkuutta samalla, kun ne valaisevat niin kadut  
kuin maantietkin. 

HELPPOA AJAMISTA 

* Saatavilla varustetasosta riippuen, vakio- tai lisävarusteena. Automaattivaihteisto on saatavilla 150-hevosvoimaisen 
bensiiniturbomoottorin ja etuvedon yhteydessä. **Lähivalot ovat LEDit.



VERHOILUT OVAT LAADUKKAITA.KESKIKONSOLISSA ON SÄILYTYSTILAA MYÖS KYYNÄRNOJAN SISÄLLÄ. PEILAUS SUJUU JOPA LANGATTOMASTI.

Dusterin sisätilat on suunniteltu matkustusmukavuutta ajatellen. Keskikyynärnoja on varustettu reilun 
kokoisella säilytystilalla. Ohjauspyörän painikkeet on taustavalaistu, jotta niitä on helppo käyttää myös 
pimeällä. Selkeä suomenkielinen kosketusnäyttö on 8-tuumainen ja ohjaamosta löytyy kaksi USB-
pistoketta. Multimediajärjestelmien osalta mallistosta löytyy useita erilaisia vaihtoehtoja. Perustoiminnot 

tarjoavan radion ohella saatavilla on helppokäyttöisellä kosketusnäytöllä varustettu Media Display, 
jossa on myös Bluetooth®-toiminnot sekä älypuhelinpeilausvalmius (Android Auto™ / Apple CarPlay™) 
USB-johdon avulla. Media Nav -järjestelmästä löytyy  edellä mainittujen toimintojen lisäksi integroitu 
navigointi sekä langattoman älypuhelinpeilauksen tuki. 

KAIKKI MITÄ TARVITSET

Toiminnot ja varusteet saatavilla varustetasosta riippuen. Android Auto™ on Google Inc.:n  ja Apple CarPlay™ Apple 
Inc.:n rekisteröimä tavaramerkki.







TAVARATILA ON KOOLTAAN JOPA 478 LITRAA (VERSIOSTA RIIPPUEN). TAKAISTUIN ON KAADETTAVISSA KAHDESSA OSASSA (1/3-2/3).

Dusterin kyytiin mahtuu enemmän kuin arvaatkaan. Tavaratila on reilun kokoinen ja matkatavaroiden 
kuormaaminen ja purkaminen on helppoa. Tarvittaessa takaistuimen tai osan siitä voi kaataa alas – Istuin 
taittuu kätevästi kahdessa osassa (1/3 – 2/3) –  jolloin mukaan mahtuu isompia ja pidempiäkin esineitä 

ja harrastusvälineitä. Pikkutavaroille puolestaan on matkustamossa säilytyslokeroita niin ovissa kuin 
istuinten selkänojissakin (varustetasosta riippuen), joten Dusterissa kaikki tavarat löytävät paikkansa.

TILAA RIITTÄÄ MYÖS TAVAROILLE



Jokainen seikkailija tietää, miten tärkeää on panostaa turvallisuuteen. Niin myös Duster, jonka 
turvavarustelu on kattava: vakiona on turvatyynyt niin edessä kuin sivuillakin, vahvistettu korirakenne 
sekä Isofix-kiinnikkeet lastenistuimen turvallista kiinnittämistä varten (takaistuimen molemmilla 
reunapaikoilla). 

TURVALLISUUTTA  
KAIKILLE TEILLE

MULTIVIEW-KAMERA
Dusterin MultiView-kamera toimii kuin ylimääräinen silmäpari. Se 
näyttää näkymän auton edestä, sivuilta ja takaa ja helpottaa siten niin 
pysäköintiä kuin maastossa ajamistakin. Lisävarusteena saatavilla 
olevan kamerajärjestelmän avulla näet katukiveysten reunat ja 
havaitset vaikka mökin pihassa olevat kivet ja kannot kätevästi.

ALAMÄKIHIDASTIN
Dusterin nelivetoversioissa on vakiona alamäkihidastin, joka 
pitää auton nopeuden alhaisena ja tasaisena jyrkissäkin mäissä. 
Dusterin alamäkihidastin toimii myös vaihteen ollessa vapaalla ja 
peruutettaessa.

KATVEALUEEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 
Kaistanvaihto on helpompaa, kun apuna on katvealueen 
valvontajärjestelmä. Se hyödyntää Dusterin etu- ja takaosassa olevia 
sensoreita havaitakseen vieressä ajavat autot ja varoittaa kujettajaa 
sivupeilissä olevalla merkkivalolla, jos Dusterin niin sanotussa 
kuolleessa kulmassa on toinen auto. Saatavilla varustetasosta riippuen.





DACIA DUSTER

KORIVÄRIT
 

NACRE MUSTA(1)

IRON SININEN(1)

GLACIER VALKOINEN(2)

ARIZONA ORANSSI(1)

COMETE HARMAA(1)

FUSION PUNAINEN(1)

HIGHLAND HARMAA(1)

(1) Metalliväri. (2) Maksuton perusväri.



ESSENTIAL     

DACIA DUSTER

VARUSTETASOT

MERKITTÄVIMMÄT VAKIOVARUSTEET
• 1/3 - 2/3 osissa alas taitettava takaistuimen selkänoja
• 16” Design-teräsvanteet (Fidji)²
• 3-pisteturvavyöt kaikilla paikoilla
• ABS-jarrut elektronisella jarruvoimanjaolla (EBD), 
 hätäjarrutustehostin
• Ajotietokone (suomenkielinen)
• Ajovalojen korkeudensäätö
• Ajovaloautomatiikka valotunnistimella
• ECO-ajotila
• Elektroninen ajonestojärjestelmä
• ESC + ASR ajovakaudenhallintajärjestelmä luistonestolla
• Ilmastointi (manuaalinen)
• Isofix-kiinnikkeet takapenkkien reunapaikoilla 
• Istuinlämmitys edessä
• Kauko-ohjattu keskuslukitus
• Korinväriset puskurit (mustat alaosat)
• Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt  
 (etumatkustajan turvatyyny poiskytkettävissä)
• Lapsilukot takaovissa
• LED-ajvalot (lähivalot)
• LED-päiväajovalot
• Lämmitettävä takalasi
• Manuaalisesti säädettävät sivupeilit, mustat peilinkuoret
• Metallinen moottorin suojapelti

• Mustat kattokaiteet
• Mustat ovenkahvat ulkopuolella
• Mäkilähtöavustin (HSA)
• Niskatuet kaikilla istuinpaikoilla
• Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyyssäätö
• Peruutustutka
• Plug & Music (radio, Bluetooth musiikin suoratoistolla 
 ja puhelintoiminnoilla, AUX- ja USB-liittimet, kaukosäätö   
 ohjauspyörästä)
• Rengaspainevalvonta (passiivinen)
• Renkaanpaikkaussarja
• Sisävalo
• Sivuturvatyynyt edessä
• Stop & Start -järjestelmä
• Sähköinen ohjaustehostin 
• Sähkötoimiset etulasinnostimet
• Turvaverhot edessä ja takana 
• Turvavyövaroittimet kaikilla istuinpaikoilla
• Ulkolämpötilan mittari
• Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin
• Verhoilu “Access”

TEHDASLISÄVARUSTEVAIHTOEHDOT
• Varapyörä
• Metalliväri 

COMFORT     

MERKITTÄVIMMÄT VAKIOVARUSTEET

COMFORT = ESSENTIAL+
• 12 V pistoke tavaratilan reunassa
• 16” kevytmetallivanteet Oraga
• Alamäkihidastin HDC (vain nelivetoversioissa)
• Etusumuvalot 
• Hansikaslokeron valaistus
• Korinväriset ovenkahvat ulkopuolella
• Krominväriset ovenkahvat sisäpuolella
• Kuljettajan istuimen korkeudensäätö
• Kuljettajan sähköikkunan kertapainallustoiminto
• Mustat B-pilarit
• Ohjauspyörän painikkeiden taustavalaistus
• Soft feel -päällysteinen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
• Sähkötoimiset ja lämmitetyt, manuaalisesti koria vasten   
 taittuvat ulkopeilit, kiiltävänmustat peilinkuoret
• Sähkötoimiset takalasinnostimet
• Suomenkielinen Dacia Media Display -multimedia-järjestelmä:  
 8” kosketusnäyttö, radio, USB-liitin, Bluetooth musiikin   
 suoratoistolla ja puhelintoiminnoilla, älypuhelinpeilausvalmius   
 (Apple CarPlay / Android Auto), kaukosäätö ohjauspyörässä
• Säilytystaskut etuistuinten selkänojissa
• Verhoilu “Comfort”

TEHDASLISÄVARUSTEVAIHTOEHDOT
• Metalliväri
• Varapyörä
• Peruutuskamera + suomenkielinen Dacia Media Nav  
 -multimediajärjestelmä: 8” kosketusnäyttö, integroitu   
 navigointi, radio, USB-liitin, Bluetooth musiikin suoratoistolla ja  
 puhelintoiminnoilla, langaton älypuhelinpeilausvalmius  
 (Apple CarPlay, Android Auto)*, kaukosäätö ohjauspyörässä
• Katvealueen valvontajärjestelmä + MultiView-kamera  
 (näkymät eteen, sivuille ja taakse)
• Kuljettajan istuimen ristiseläntuen säätö ja säilytystilalla   
 varustettu keskikyynärnoja



DACIA DUSTER

VARUSTETASOT
PRESTIGE (COMFORT +)     

MERKITTÄVIMMÄT VAKIOVARUSTEET
• Automaatti-ilmastointi
• Design pack: Kevytmetallivanteet 17” (Tergan-mustalla   
 värikoodauksella)², hopeanharmaat peilinkuoret ja Dark Metal   
 -väriset kattokaiteet (Duster-merkinnöillä), harmaat etu- ja   
 takapuskureiden alaosat, tummennetut takalasit
• Katvealueen valvontajärjestelmä
• Kromattu pakoputkenpää
• Kuljettajan istuimen ristiseläntuen säätö
• Suomenkielinen Dacia Media Nav -multimediajärjestelmä:   
 8” kosketusnäyttö, integroitu navigointi, radio, USB-liitin,   
 Bluetooth musiikin suoratoistolla ja puhelintoiminnoilla,   
 langaton älypuhelinpeilausvalmius (Apple CarPlay™, Android   
 Auto™)*, kaukosäätö ohjauspyörässä, 6 kaiutinta
• Peruutuskamera
• 4x4-monitori (kallistuskulmat/kompassi, vain nelivetoversioissa)
• Säilytystilalla varustettu keskikyynärnoja edessä
• Verhoilu “Prestige” ja Duster-tekstit etuistuimissa

TEHDASLISÄVARUSTEVAIHTOEHDOT
• Metalliväri
• Varapyörä
• MultiView-kamera (Näkymät eteen, sivuille ja taakse)
• Osittainen nahkaverhoilu
• Älyavainkortti

 
*Android Auto™ on Google Inc.:n rekisteröimä tavaramerkki. Apple CarPlay™ on 
Apple Inc.:n rekisteröimä tavaramerkki



1. ASTINLAUDAT
Käytännölliset astinlaudat tuovat Dusterille 
ilmettä ja helpottavat kulkua autoon sekä 
ylettymistä katolle esimerkiksi taakkatelineitä 
kiinnitettäessä. 

2. HAINEVÄANTENNI
Tyylikäs haineväantenni on saatavilla mustana.

3. KROMIPUTKET ETEEN JA SIVUILLE
Tee Dusteristasi vieläkin näyttävämpi. 
Krominvärinen koristeputki on saatavilla myös 
auton taakse.

4. TUULETUSRITILÄÄN 
KIINNITETTÄVÄ ÄLYPUHELIMEN 
INDUKTIOLATURI
100 % helppoa ja kätevää! Aseta älypuhelin 
telineeseen, jossa se latautuu langattomasti.

5. PREMIUM-TEKSTIILIMATOT JA 
VALAISTUT KYNNYSLISTAT
Helposti puhdistettavat tekstiilimatot pitävät 
auton sisätilat siistinä. Valkoinen valo, joka syttyy 
kynnyslistoissa aina ovia avattaessa korostaa 
Dusterin modernia ilmettä.
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DACIA DUSTER

ALKUPERÄISET LISÄVARUSTEET
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6. TAVARATILAN KAUKALOMATTO JA KYNNYSSUOJA 
Kaukalomatto istuu Dusteriin täydellisesti. Se suojaa tavaratilan verhoilua likaantumiselta 
ja on ihanteellinen esimerkiksi silloin, kun autossa tarvitsee kuljettaa likaisia esineitä. 
Käytännöllisen räätälöidyn kynnyssuojan avulla voit suojata myös Dusterisi takapuskurin 
naarmuuntumiselta.

7. KUMIMATOT
Kumimattosarja on käytännöllinen ja helppohoitoinen vaihtoehto auton sisätilojen 
suojaamiseen. 

8. OVIEN JA PYÖRÄNKAARIEN SUOJAT
Etenkin jos liikut maastossa, Dusterin maalipintaa on hyvä suojata kolhuilta mustilla 
suojalistoilla.

9. TAAKKATELINEET JA KULJETUSLAATIKKO
Dusterin alumiiniset taakkatelineet on helppo kiinnittää kattokaiteisiin ja niihin voit 
puolestaan kiinnittää esimerkiksi suksiboksin.

10. PIENTAVAROIDEN SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ
Keskikonsolin takaosaan on saatavilla teline, jossa voit säilyttää vaikka avaimia, kolikoita, 
juomapulloa tai kahvimukia reissun päällä. Ei sovi autoihin, joissa on tehdasasenteinen 
kyynärnoja.

11. VETOKOUKKUUN KIINNITETTÄVÄ POLKUPYÖRÄTELINE
Telineen avulla kuljetat kätevästi useampaakin polkupyörää, kun lähdet tien päälle. 
Polkupyöräteline kiinnitetään Dusterin vetokoukkuun helposti ilman erillisiä työkaluja.

VARUSTELE
DUSTER
TARPEIDESI
MUKAAN



DACIA DUSTER

MITAT

TAVARATILA (l)

Tavaratilan tilavuus hyllyyn asti - auto, jossa varapyörä (4x2/4x4) 478/414

Tavaratilan tilavuus takaistuimet kaadettuina - auto, jossa varapyörä (4x2/4x4) 1 623/1559

1 570*/1 580**

SIVULTA    EDESTÄ    

TAKAA    

842*/841** 2 673*/2 676**

217*/214**

14°
900

1 403

1 416 977

14°
892

826*/824** 1 563

1 804

2 052

2 0
20

*/
2 0

02
**

1 6
93

*/
1 6

82
**

4 341

Mitat millimetreinä. *4x2. **4x4



Me Dacialla valmistamme käytännöllisiä, jykeviä ja järkihintaisia autoja.  Autoja, jotka ovat 
helppokäyttöisiä ja näyttävän näköisiä, vailla mitään turhakkeita,. Autoissamme hyödynnetään koeteltua 
ja paljon testattua tekniikkaa. Mietit ehkä miten tämä poikkeuksellisen hyvä hinta-laatusuhde on 
mahdollinen? Salaisuutemme on pitää asiat yksinkertaisina, aitoina ja helposti lähestyttävinä. Kaikki 
pyritään pitämään mahdollisimman selkeänä, aina auton valinnasta hinnoitteluun ja oheispalveluihin.

Kun valitset Dacian, tiedät tehneesi järkihankinnan. Saat laadukkaan, tilavan ja luotettavan uuden auton 
vastaavan kokoisen käytetyn auton hinnalla. Edulliseen hintaan sisältyy aina 3 vuoden / 100 000 
kilometrin mittainen takuu (sen mukaan, kumpi ensin täyttyy). Kun valitsee Dacian, jää helpommin rahaa 
muuhunkin: säästöön, harrastuksiin tai vaikka lomailuun. 

AJA, MATKUSTA, NAUTI,
KOE AITO DACIA !



AITO 
JÄRKIMAASTURI





Olemme tehneet kaikkemme, jotta tämän esitteen tiedot olisivat virheettömiä ja ajantasaisia esitteen painohetkellä. Dacia pidättää oikeuden muuttaa edellä mainittuja ajoneuvoon ja lisävarusteisiin 
liittyviä tietoja tuotekehitysohjelman mukaisesti. Muutoksista ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti kaikille Dacia-jälleenmyyjille. Jotkin mallit saattavat erota toisistaan markkina-alueesta riippuen, 
ja tiettyjä toimintoja ja varusteita ei välttämättä ole saatavilla (valinnaisina, vakio- tai lisävarusteina). Lisätietoa saat lähimmältä Dacia-jälleenmyyjältäsi. Tässä esitteessä kuvatut kori- ja verhoiluvärit 
saattavat painoteknisistä syistä erota todellisista väreistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän esitteen osittainenkin kopioiminen ilman Dacian kirjallista lupaa on kaikin tavoin kiellettyä.

Dacia suosittelee:  Dacia recommande

PUBLICIS – KUVAT © :  SYYSKUU 2021 
Nordic Automotive Services Oy, Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa, Finland.

DACIA.Fi


