KONFIGURACJA DACIA Nowy DUSTER
Data utworzenia: 23 / 06 / 2022

Opis pojazdu
Wersja: DACIA Nowy DUSTER PRESTIGE ECO-G Rodzaj paliwa: benzyna + LPG
100 f.2
Rodzaj skrzyni biegów: skrzynia
Silnik: ECO-G 100 4x2
manualna
Pojemność skokowa (cm3): 999

https://www.dacia.pl
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Opcje i akcesoria
Tapicerka
tapicerka materiałowa z
białymi przeszyciami i
logiem Duster

Kolor
Biel Alpejska

Opony
Obręcze kół ze stopu
metali lekkich 17", wzór
Tergan
Inne opcje
fotele przednie podgrzewane

Szczegóły dotyczące pakietów
Pakiet KEYLESS ENTRY
2 gniazda USB do ładowania z tyłu

system bezkluczykowego dostępu i
uruchamiania silnika

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu
Wygląd
relingi dachowe w kolorze ciemnego
metalu
https://www.dacia.pl

obręcze kół ze stopu metali lekkich 17"
szyby tylne przyciemniane
felgi ze stopu metali lekkich 17" - Tergan
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Multimedia
mapa Europy Wschodniej - wersja
podstawowa
kamera cofania
funkcja replikacji telefonu komórkowego
Media Nav
Komfort i wnętrze
tapicerka materiałowa z białymi
przeszyciami i logiem Duster
centralny zamek
szyby tylne regulowane elektrycznie
szyby przednie regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym po stronie
kierowcy
oparcie tylnej kanapy składane w układzie
1/3-2/3
kierownica pokryta skórą ekologiczną
kolumna kierownicy z regulacją wysokości i
głębokości
nawiew powietrza na tył
konsola centralna ze schowkiem i
regulowanym podłokietnikiem
fotel kierowcy z regulacją wysokości i
podparcia lędźwiowego
Widoczność i oświetlenie
lusterka zewnętrzne podgrzewane,
regulowane elektrycznie, składane ręcznie
światła do jazdy dziennej LED
światła przeciwmgłowe
światła automatyczne, wycieraczki
manualne
Prowadzenie pojazdu
kryterium techniczne
https://www.dacia.pl

komputer pokładowy
kryterium techniczne dotyczące pasów
wskaźnik zmiany biegów
tryb ECO
system wspomagania parkowania tyłem
opony letnie o niskim oporze toczenia
"Green Tires"
Ogrzewanie i wentylacja
kryterium techniczne do pakiet
klimatyzacja
klimatyzacja automatyczna
Bezpieczeństwo
ABS
układ wspomagania nagłego hamowania
(AFU)
czołowe i boczne poduszki powietrzne
kierowcy i pasażera
możliwość dezaktywacji poduszki
powietrznej pasażera z przodu
przednie pasy bezpieczeństwa bez
regulacji wysokości
poduszki przednie boczne i kurtynowe
system monitorowania martwego pola
(BSW)
ESP + system wspomagania ruszania pod
górę HSA
system mocowania fotelika dla dziecka
ISOFIX na bocznych miejscach z tyłu
zestaw do naprawy uszkodzenia opony
regulator-ogranicznik prędkości
system kontroli ciśnienia w oponach
tylne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
Elementy personalizacji zewnętrznej
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obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze
satynowego chromu

osłona podwozia z przodu i z tyłu w kolorze
chrom satynowy

Dane techniczne
Pojemność zbiornika paliwa (l)
Pojemność zbiornika paliwa (l):
50/32 f.1 50/49 f.2
Zużycie paliwa i emisja spalin wltp
Zużycie paliwa dla paliwa
alternatywnego cykl mieszany
WLTP (l/100 km): 7.0
Emisja CO2 dla paliwa
alternatywnego cykl mieszany
WLTP (g/km): 127
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP
(l/100 km): 6.4
Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h): 166
(benzyna) 168 (LPG)
1000 m ze startu zatrzymanego (s):
37,9 (benzyna) 36,2 (LPG)
400 m ze startu zatrzymanego (s):
bd
Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 15,1
(benzyna) 13,8 (LPG)
Układ napędowy
Rodzaj napędu: 4x2
Typ nadwozia
Liczba drzwi: 5
Rodzaj nadwozia: SUV

https://www.dacia.pl

Układ kierowniczy
Średnica zawracania (m): 10,72
Układ hamulcowy
Hamulce tylne (typ, średnica): TA203
Hamulce przednie (typ, średnica):
DV-280
Koła i opony
Opony standardowe: 215/60 R17
Dopuszczalna masa całkowita
Maksymalna masa całkowita
zespołu pojazdów (kg): 2960-2967
Maksymalna masa przyczepy bez
hamulca (kg): 665-680
Maksymalna masa przyczepy z
hamulcem (kg): 1500
Maksymalna ładowność (kg): 395
Minimalna masa pojazdu
gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):
1302-1311
Maksymalna masa całkowita
pojazdu (kg): 1773
Silnik
Ilość zaworów: 12
Typ wtrysku paliwa: pośredni
Procedura homologacji: 1
Moc maksymalna kW (KM): 74
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(100)
Protokół homologacji: WLTP
Maksymalny moment obrotowy w
Nm: 160
Rodzaj paliwa: benzyna + LPG
Ilość cylindrów: 3
Norma emisji spalin: EURO6
Pojemność skokowa (cm3): 999
Wymiary
Zwis przedni: 842
Wysokość pojazdu nieobciążonego
z bagażnikiem dachowym (mm):
1693
Wysokość pojazdu nieobciążonego
bez bagażnika (mm): 1633
Długość całkowita: 4341
Szerokość całkowita: 1804
Wysokość otwarcia tylnej klapy:
785
Wysokość progu załadunku: brak
danych
Maksymalna długość części
ładunkowej: brak danych
Wysokość bez obciążenia z
otwartą klapą tylną: 2002
Zwis tylny: 826
Dł. części bagażowej na wysokości
podłogi za tylną kanapą: brak
danych
Wysokość całkowita: 1693
Szerokość całkowita z lusterkami

zewnętrznymi: 2052
Szerokość górnej części bagażnika:
brak danych
Szerokość dolnej części bagażnika:
brak danych
Dł. części bagażowej przy złożonej
tylnej kanapie: brak danych
Rozstaw osi: 2674
Prześwit pojazdu: 210
Typ techniczny
Typ techniczny:
SRDHE2MT6UB390M0EG
Znak ekologiczny: bd
Liczba miejsc siedzących: 5
Skrzynia biegów
Rodzaj skrzyni biegów: skrzynia
manualna
Ilość biegów do przodu: 6
Aerodynamika
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):
69.0
Pojemność bagażnika (dm3)
Pojemność przestrzeni bagażowej
min. (dm3): 445
Pojemność przestrzeni bagażowej
maks. po złożeniu kanapy (dm3):
1478

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane
zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy
mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także
ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane.

https://www.dacia.pl
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Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią
zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych
lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

https://www.dacia.pl
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Niezróżnicowane położenie przód/tył

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety
wszystkich opon możliwych do zamontowania.

https://www.dacia.pl
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