
Marka DACIA
Cena katalogowa 
z wyposażeniem dodatkowym [netto]

51 056,91 zł

Model Duster Skrzynia biegów Manualna

Wersja Duster 1.0 TCe Comfort Ilość siedzeń                                 5 

Rok produkcji 2019 Ilość drzwi                                 5 

Kolor Inny kolor Pojemność silnika [cm3]                             999 

Rodzaj paliwa Benzyna Moc [KM]                             100 

ID oferty 22878 Napęd Napęd przedni

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane

Obramowanie nawiewów, chromowane

Gniazdo 12V z tyłu

Kierownica i drążek zmiany biegów pokryte skórą ekologiczną

Klamki drzwi w kolorze nadwozia

Kolumna kierownicy regulowana manualnie w pionie i poziomie

Lakier uni

Lusterka boczne w kolorze czarnym

Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera

Szyba tylna ogrzewana

Światła przeciwmgielne

Obrotomierz

Osłony podwozia przód i tył: czarne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania

Chromowana końcówka rury wydechowej

ESC - System kontroli toru jazdy

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Airbag - 6 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - 
przód, kurtyny - przód)

El. podnoszenie szyb, przód i tył (przednie z włącznikiem impulsowym po 
stronie kierowcy)

Felgi stalowe 16 z ogumieniem

Gniazdo 12V z przodu

SPECYFIKACJA POJAZDU

System kontroli ciśnienia w oponach

Światła do jazdy dziennej LED

Tapicerka materiałowa

Ogranicznik prędkości

Oświetlenie bagażnika

Pasy bezpieczeństwa z tyłu 3-punktowe

Poduszka powietrzna pasażera

Radio MP3, Bluetooth, USB, DAB pilot do sterowania pod kierownicą

Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy

HSA - system wspomagania ruszania pod górę

Kieszenie w drzwiach przednich

Klimatyzacja manualna

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszki powietrzne boczne, przód

Relingi dachowe w kolorze czarnym

Komputer pokładowy



Wspomaganie układu kierowniczego

Zagłówki przednie z regulacją wysokości

Zamek centralny z pilotem

Zestaw do naprawy przebitej opony

Tempomat z ogranicznikiem

Trzecie światło Stop

Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu

Wycieraczka tylnej szyby

Zagłówki tylne wsuwane w oparcie

Zderzaki w kolorze nadwozia/czarne

Tryb ECO

Tylne kanapa składana i dzielona w układzie 1/3 - 2/3

Wskaźnik zmiany biegów


