
Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. V rámci politiky trvalého zdokonalování produktů značky DACIA si společnost Renault Česká republika, a.s. vyhrazuje právo kdykoli modifikovat specifikace i popisovaná a představovaná vozidla. Jednotlivé 
verze se mohou lišit, některé prvky výbavy nemusí být k dispozici (jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Některé prvky volitelné výbavy se mohou vylučovat nebo být mezi sebou propojené. Fotografie v této publikaci nemusí přesně odpovídat popisu verze nabízené na českém trhu. Z technických 
a polygrafických důvodů se mohou barvy reprodukované v této publikaci mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení.  Spojte se, prosím, se svým dealerem DACIA aby Vám poskytl aktuální  informace. Obsah této publikace používá ochrany podle autorského práva. Jakékoli 
neoprávněné nakládání (zejména užití, reprodukce celé nebo části publikace provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, bez předem uděleného písemného svolení společnosti Renault Česká republika, a.s.) je zakázáno a podléhá sankcím v souladu s platnou právní úpravou. Tato publikace není 
obchodní nabídkou ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku.  Smluvní záruka DACIA 3 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) je záruka poskytovaná na nová vozidla DACIA a jejíž konkrétní rozsah a krytí je uvedeno v Záručních podmínkách, které tvoří nedílnou součást objednávky nového vozidla DACIA.

* V závislosti na tom, které kritérium je splněno jako první. CZ 02/2016 - R2909

Spolehlivý, všestranný, praktický 
a přístupný vůz!
Modely Dacia mají od samého počátku v genech 

ověřená a spolehlivá technologická řešení, která 

vycházejí z bohatých zkušeností skupiny RENAULT. 

Robustnost a spolehlivost vozů Dacia je všeobec-

ně uznávaná zákazníky i nezávislými organiza-

cemi. Vysoká kvalita vozů Dacia je založena na 

ověřených technologiích a řešeních a na udržo-

vání nejvyšších standardů v oblasti požadavků na 

kvalitu. Mimo jiné právě proto patří Dacia v řadě 

zemí k nejpopulárnějším značkám a  získává si 

stále větší důvěru zákazníků. Jako první jsme přišli 

na to, že levný vůz může být zároveň atraktivní 

a kvalitní. A něco nám říká, že v tom jsme měli pra-

vdu. Nejnovější modely značky Dacia překvapily 

svým atraktivním a originálním stylem. A kromě 

toho, že je v našich vozech vždy spousta místa pro 

spolucestující a jejich zavazadla, se nyní navíc ob-

jevily také nové, inteligentní a praktické techno-

logie. Tajemstvím úspěchu modelů značky DACIA 

je jednoduchý předpoklad: auta, která se Vám líbí, 

můžete také mít, a to dokonce za přístupnou cenu.

Jako modely ZNAČKY, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ SKU-

PINY RENAULT, využívají modely vozů značky 

Dacia ověřená a spolehlivá technická řešení, díky 

kterým můžeme našim zákazníkům nabídnout 

záruku 3 roky (nebo do 100 000 km)* a nízké pro-

vozní náklady.

Dacia DusterDacia

www.dacia.cz



Dacia Duster

Ve světě, kde se vnímané hodnoty vzdalují hodnotám skutečným, kde nejnovější hit zítra už jen vzpomíná 

na svou zašlou slávu a kde jedna technologická novinka a vymoženost střídá druhou, vás Duster mile 

překvapí. 

Jeho design vypovídá o povaze moderního a akčního dobrodruha. Kompletně přepracovaný vnitřní 

prostor vyniká elegancí, funkčností a větší variabilitou.  S velkorysostí sobě vlastní nabízí Duster 

celou řadu maximálně užitečných prvků výbavy. Pohání ho motory, které jsou synonymem pro výkon 

a hospodárnost, mají kultivovaný chod a jsou ohleduplné vůči životnímu prostředí. Duster je odolný 

a spolehlivý vůz s pohonem 4×4 a schopnostmi, které mu pomohou obstát v každém terénu. A nejlepší 

nakonec: to vše za cenu Dacia. Když se stanete referencí, nemusíte žádat vysoké ceny!  

Jste tu správně!



Dacia Duster je pravé SUV s pohonem 4×4 sestrojené do náročného terénu a vybavené schopnostmi překonávat překážky… 

Světlou výšku má zvýšenou na 21 cm*, přední nájezdový úhel 29,3°, zadní 34,9° a přechodový 23°. Může se tak bez obtíží 

pohybovat po cestách i necestách. Díky intuitivnímu ovládání pohonu 4×4 se bezpečně přizpůsobí každé situaci. Na silnicích 

s dobrými adhezními podmínkami a na dálnici oceníte pohon 4×2: točivý moment motoru se přenáší pouze na přední kola 

a optimalizuje se spotřeba paliva.

Při jízdě v režimu AUTO, který můžete použít na všech typech silnic, v jakékoliv rychlosti i podmínkách sjízdnosti, dochází 

k automatickému rozdělení točivého momentu mezi kola přední a zadní nápravy, aby poměr mezi stabilitou vozu a jeho 

pohyblivostí byl optimální.

A v obtížně sjízdném terénu, na blátě nebo v písku, přenáší režim LOCK točivý moment motoru na všechna 4 kola na přední 

i zadní nápravě, aby jim při průjezdu terénem zajistil maximální účinnost. Kontrola motoru a brzdění se v tomto režimu 

přizpůsobuje použití pohonu 4×4.

Off-road kvality vozu Duster doplňuje převodovka s krátkým prvním převodem, který je uzpůsobený pomalé jízdě v obtížném 

terénu, rozjedu ve svahu nebo se zátěží a jízdě ze svahu s využitím maximálního točivého momentu.

Kompaktní rozměry spolu s nízkou hmotností zajišťují vozu Duster velkou obratnost a v terénu napomáhají jeho výkonnosti.

Co bychom mohli od vozu 4×4 očekávat víc?

* Pro verze 4×4

Žádný terén ho nezaskočí 
Čekáte od vozu 4×4 víc?



Duster je stále velkorysejší a za atraktivní ceny Dacia nabízí mnoho výbavy*: tempomat s omezovačem rychlosti, zadní parkovací 

asistent, zadní parkovací kamera, impulzní ovládání oken nebo ukazatel vnější teploty. 

Funkce multimediálního systému Media Nav (navigaci, telefon, rádio, média…) ovládáte jednoduše a zcela intuitivně na dotykovém 

7palcovém displeji. Bluetooth® technologie vám umožní telefonovat, aniž pustíte volant z rukou, nebo můžete pomocí funkce 

audio streaming poslouchat hudbu z přenosných zdrojů. Ty si samozřejmě můžete připojit i do USB/Jack vstupu na čelním panelu. 

Technologie na palubě vozu Duster jsou spolehlivé a maximálně užitečné. Protože upřímně řečeno, to je to nejdůležitější...

Loketní opěrka na obrázku je k dispozici pouze jako originální příslušenství.

* V závislosti na verzi se může jednat o sérivou nebo příplatkovou výbavu.

Velkorysá výbava
Užitečné technologie



Přeplňovaný benzinový motor TCe 125 je spojením výkonu a pružnosti a v kombinaci s manuální převodovkou nabízí mimořádné jízdní 

zážitky. Duster má s tímto motorem i v nízkých otáčkách živý rozjezd a skvělé zrychlení, za což vděčí výkonu 125 k a velkému točivému 

momentu (205 Nm při 2000 ot/min). 

Bezúdržbový rozvodový řetěz znamená pro zákazníka opravdovou úsporu a náklady na údržbu tak jsou i nadále příznivé.

Benzínové motory

Komě motoru TCe 125 může být Duster poháněn i dalším benzinovým motorem 1,6 SCe 114 k, který má výhodnější pořizovací cenu 

a předpoklady pro široké využití. Přeplňovaný TCe 125 k je určený zejména pro ty, kdo potřebují více výkonu například pro jízdu s větší 

zátěží nebo vůz používají převážně v náročných horských terénech.

Dieselové motory

Pro řidiče, kteří dávají přednost dieselovým motorům, má Duster v nabídce dvě výkonové varianty: 90 k a 109 k. V obou případech se jedná 

o příjemné, pružné a odolné motory s ekonomickým provozem. Průměrná spotřeba paliva a emise CO2 jsou u motoru dCi 90 4,4 l/100 km 

a 115 g/km a u silnějšího dCi 109 4x2 je to 4,4 l/100 km a 115 g/km, u varianty s pohonem 4x4 je to 4,7 l/100 km a 123 g/km*.

Duster se díky možnosti výběru ze čtyř motorů stává všestranným vozem, který dokáže splnit potřeby a požadavky většiny zákazníků. 

Každý z uvedených motorů řidiči nabídne jízdní komfort, potěšení a nízké provozní náklady.

*  Spotřeba paliva je homologovaná podle stanovené standardizované metody, která je platná pro všechny výrobce automobilů a umožňuje tak 
jednotlivé modely objektivně porovnávat. Skutečná spotřeba se může vlivem způsobu používání vozu, jeho výbavy a samozřejmě stylu jízdy řidiče 
mírně lišit.   

Duster TCe 125
Více potěšení při řízení



Interiér vozu Duster prošel kompletní renovací. Je prostorný a řidiči i ostatním cestujícím poskytuje na všech místech 

mimořádný komfort. Kromě elegance, za kterou vděčí novým čalouněním sedadel, jejich provedení a kvalitním 

materiálům, je nový interiér vozu Duster funkční a poskytuje více variability. Má velký smysl pro praktičnost – nabízí řadu 

odkládacích prostorů, abyste měli vše potřebné vždy na dosah: nové přihrádky na palubní desce a ve dveřích, držáky na 

nápoje vpředu i vzadu, osvětlenou odkládací schránku spolujezdce... Sklopné zadní sedadlo dělené 1/3-2/3* vám umožní 

přizpůsobit interiér vozu vašim aktuálním potřebám. 

S objemem 475 l** Duster nabízí jeden z největších zavazadlových prostorů v kategorii. V dvoumístné konfiguraci máte 

pro přepravu objemných předmětů k dispozici výjimečnou kapacitu až 1 636 l. Nový pevný kryt a široký vstupní otvor 

jsou pro nakládání a uspořádání zavazadel mimořádně praktické. 

Pohodlný, velkorysý a jednoduchý na používání… Dacia Duster je důkazem, že nejlepší změny jsou ty, které zlepšují náš 

každodenní život. 

* Podle zvolené verze  ** 475 l u verze 4×2, 408 l u verze 4×4

Úplně nový interiér

Více stylu,
větší funkčnost



Robustnost vozu Duster je plně zasvěcena bezpečnosti cestujících. Každý na palubě vozu má k dispozici kompletní 

bezpečnostní výbavu: čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce nebo systém úchytů Isofix na bočních sedadlech 

vzadu.  Zesílená struktura karoserie poskytuje pasažérům za všech okolností spolehlivou ochranu a zvýšená pozice 

dává řidiči za volantem více jistoty a možnost předvídat dění na vozovce i v terénu… 

Duster je sériově vybaven elektronickým stabilizačním systémem ESC a systémem ABS, které je společně 

s asistenčním systémem brzd (AFU) zárukou účinné brzdné reakce a lepší jízdní stability vozu.

Na kvalitu a odolnost motorů vozu Duster se můžete spolehnout. Tento vůz byl sestrojen, aby vydržel. A proto 

zůstane dlouho jako nový. Můžete mu bez obav důvěřovat! Vztahuje se na něj záruka 3 roky nebo 100 000 km, víc 

není třeba dodávat... 

Záruka 3 roky 
nebo 100 000 km...

je na něj opravdu spolehnutí!



Design s charakterem.

Design modelu Dacia Duster zdůrazňuje jeho solidní a dynamický charakter. Maska chladiče 

s chromovanými detaily, disky kol z lehké slitiny 16” v barvě Dark metal* nebo v černém provedení*, 

podélné střešní lišty*...

Duster se zkrátka líbí! Interiér je velkorysý, elegantní, propracovaný. Pro verze Arctica a Excpetion je 

k dispozici čalounění kůže / koženka**.  Palubní deska s chromovanými dekorativními prvky* má styl. 

Dacia Duster je tu pro lidi, co mají rádi dobrodružství.

Je nejlepším důkazem toho, že styl není jen otázkou peněz. 

* Podle zvolené verze. ** Spojení kůže a ekologické kůže (v rámci volitelné výbavy).

Osobitý vzhled 
skutečného SUV.



Výbava za příplatek

•	Klimatizace
•	Rádio CD MP3 s USB a Bluetooth®
•	Přední mlhové světlomety
•	Střešní lišty v černé barvě
•	Dálkové centrální zamykání
•	El. ovládaná přední okna

Výbava za příplatek Označení Open

Verze

Access

Verze

Open

Hlavní prvky výbavy 

Hlavní prvky výbavy  
Open = Access +

Verze

Arctica 

•	Palubní počítač a ukazatel vnější teploty  
(verze LPG nemá palubní počítač)

•	Výškově nastavitelný volant potažený kůží
•	Elektricky ovládaná okna, u řidiče impulzní
•	Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
•	Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
•	Zadní sedadlo dělené v poměru 1/3–2/3
•	Stylové ocelové disky kol 16’’

Čalounění na přání
•	Kožené čalounění v kombinaci s koženkou*

*  Přední strana opěradla a sedáku v kůži z hověziny. Bočnice, hlavové 
opěrky a zadní strana sedadla z koženky.

Hlavní prvky výbavy 
Arctica = Open + 

•	ABS + AFU
•	Posilovač řízení
•	Elektronický stabilizační systém 

ESC
•	Airbag řidiče a spolujezdce
•	Boční airbagy vpředu (hlava – 

hrudník)

•	Nárazník a vnější kliky v černé 
barvě

•	Přední světlomety s dvojitou 
optikou

•	Ocelové disky kol 16”
•	Režim Eco a ukazatel optimálního 

rychlostního stupně 
•	Příprava na rádio



Verze
Exception 

•	 Dotykový multimediální systém Media Nav 2.0 (navigace se 
základním mapovým pokrytím, Traffic Info, Bluetooth® handsfree 
s funkcí audiostreaming, rádio s ovládáním pod volantem, 
funkcionalita AHA, vstup USB, Jack)

•	 Tempomat s omezovačem rychlosti
•	 Zadní parkovací senzory
•	 El. ovládaná zadní okna
•	 Podélné střešní lišty v barvě matného chromu
•	 Zatmavená zadní okna
•	 Vnější zpětná zrcátka v barvě Dark Metal
•	 Přední a zadní plastový difuzor
•	 Chromovaná koncovka výfuku
•	 Disky kol z lehké slitiny 16“ Dark Metal

Čalounění na přání
•	 Kožené čalounění v kombinaci s koženkou*

*  Přední strana opěradla a sedáku v kůži z hověziny. Bočnice, hlavové 
opěrky a zadní strana sedadla z koženky.

Hlavní prvky výbavy  
Exception = Arctica + 

Výbava za příplatek

F

MNM1N1Y2

Dacia Duster phase 2

F

MNM1N1Y2

Dacia Duster phase 2

F

MNM1N1Y2

Dacia Duster phase 2

ŠEDÁ COMèTE 
(TE KNA)

BÍLÁ GLACIER 
(OV 369)

MODRÁ NAVY 
(OV D42)

ŠEDÁ PLATINE 
(TE D69)

Standardní barvy Metalické barvy (DOSTUPNé JAKO VOLITELNé)

Rozměry 

OBJEM ZAVAZADLOVéHO PROSTORU (dm3, podle normy ISO 3832) 4 × 2 4 × 4
Pod kryt s rezervním kolem 475 408
Maximální se sklopeným zadním sedadlem s rezervním kolem 1 636 1 570

ROZMĚRY (mm)
A Rozvor 2 674
B Délka 4 315
C Přední převis 816
D Zadní převis 825
E Rozchod vpředu 1 559
F Rozchod vzadu 1 560
G Šířka s vnějšími zpětnými zrcátky 2 000
H Výška se střešními lištami 1 695
K Světlá výška nezatíženého vozu 4×2 / 4×4 205 / 210
L Prostor pro kolena ve 2. řadě 170
M Šířka v loktech vpředu 1 411
M1 Šířka v loktech ve 2. řadě 1 440
N Šířka v ramenech vpředu 1 387
N1 Šířka v ramenech ve 2. řadě 1 400
P1 Vzdálenost od sedáku pod střechu na předních sedadlech 905
P2 Vzdálenost od sedáku pod střechu na zadních sedadlech 894
Y2 Šířka mezi podběhy 1 002
Z1 Užitečná délka k opěradlům zadního sedadla 992
Z2 Užitečná délka se sklopeným zadním sedadlem 1 760

PŘECHODOVé ÚHLY
1 Přední nájezdový úhel 29,3°
2 Přechodový úhel 23°
3 Zadní nájezdový úhel 34,9°

Bílá 
Glacier 
(369)

Modrá 
Navy 
(D42)

Šedá 
Platine 
(D69)

Zelená 
Altai
(DPC)

Šedá 
Cométe 
(KNA)

Černá 
Nacré 
(676)

Modrá 
Cosmos 
(RPR)

Hnědá 
Tourmaline 

(TE CNG)

Access   – – – – – –

Open  –      

Arctica        –

Exception        –

MODRÁ COSMOS 
(TE RPR)

HNĚDÁ TOURMALINE 
(TE CNG)

ČERNÁ NACRé 
(NV 676)

ZELENÁ ALTAI 
(TE DPC)



PŘíSLUšENSTVí DESIgN

Zdůrazněte a podpořte odolnost vašeho vozu 
Duster výběrem některého z prvků příslušenství.

1. PŘEDNí A BOČNí SUV RáM je vyroben 
z ocelových trubek a zdůrazní SUV charekter vozu
2. PŘEDNí OCHRANNý RáM svojí masivností 
umocní robustnost vozu Duster
3. BOČNí NášLAPY jsou estetickým doplňkem ve 
stylu 4×4, který současně usnadňuje nastupování 
i vystupování 
4. SPOJLER ZADNíHO OKNA dokonale ladí 
s designem vozu. Lze je použít v originálním černé 
matné barvě nebo nalakovat do barvy karoserie

1

2 3 4

OCHRANA

1.  OCHRANA BLATNíKŮ A DVEŘí chrání  
karoserii proti odletujícím kamínkům, ale oceníte 
ji i v městském provozu.

2.  OCHRANA HRANY NAKLáDACíHO  
PROSTORU.

3.  LAPAČE NEČISTOT chrání lak karoserie před 
znečištěním i poškozením od odletujímu štěrku.

4.  gUMOVé KOBERCE jsou odolné a snadno se 
udržují. Vhodné nejen pro zimní období.

Zdůrazněte off-road styl vašeho vozu Duster
a podpořte jeho odolnost výběrem balíčku
příslušenství

STYLINg PACK

Obsahuje ochranu blatníků a dveří, ochranu hrany 
nakládacího prostoru, styling mlhových světel



PŘEPRAVA

1. STŘEšNí  BOx DACIA vyniká kvalitním 
zpracováním, lze jej otevírat z obou stran. Dodáván 
ve velikostech objemu 400 a 480 litrů
2. OCELOVé STŘEšNí TYČE
3. MŘíž ZAVAZADLOVéHO PROSTORU oceníte 
zejména při přepravě vašich mazlíčků
4. TAžNé ZAŘíZENí je v nabídce ve dvou 
provedeních. Standardní provedení nebo typ „labutí 
krk“ (na obrázku), který osloví svým designem.

Na přepravu a praktické využití vozu jsou zaměřeny 
následující dva balíčky příslušenství:

ADVENTURE PACK
Obsahuje střešní tyče, koberce a  lapače  nečistot. 

COUNTRY PACK
Obsahuje tažné zařízení, koberce a lapače
nečistot.

PŘíSLUšENSTVí

1

2 3 4

KOMFORT

1. PŘEDNí LOKETNí OPĚRKA
Myslete na své pohodlí a dopřejte si řízení 
pohodlnou loketní opěrku s úložným prostorem 
o objemu 1 litrů.
2. Na míru navržené TExTILNí KOBERCE 
dokonale ladí s interiérem vašeho vozu Duster.
3. DOČASNá OCHRANA ZAVAZADLOVéHO 
PROSTORU chrání dno i stěny
4. ZADNí PARKOVACí ASISTENT zvýší pohodlí při 
parkování. 

Zpříjemněte si život na palubě svého vozu Duster
a dopřejte si maximální komfort a ochranu.

COMFORT PACK
Na pohodlí zaměřený balíček  příslušenství je 
složen z loketní opěrky, parkovacího asistenta 
a koberců interiéru.

Detailní informace o kompletní nabídce 
a kompatibilitě jednotlivých prvků příslušenství Vám 
poskytne Váš prodejce vozů Dacia.
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