NAUJASIS DACIA DUSTER Comfort
VARIKLIS

VARANTIEJI RATAI

1.5 dCi 110 S&S

COMFORT

2WD

Varikliai
Transmisijos tipas
Pavarų dėžės tipas / Priekinių pavarų skaičius
Emisijos kontrolės standartas ir tipas

15 680
1.5 dCi 110 S&S
2WD
Mechaninė / 6
Euro 6

Darbinis tūris (cm3)

1 461

Cilindrų / vožtuvų skaičius

4 /8

Didžiausia galia kW (EG) esant sūk/min.
Didžiausias sukimo momentas (Nm) esant sūk./min.
Degalų Įpurškimo būdas
Degalai
Įranga Stop & Start ir Energy Smart Management

80 (110) esant 4 000
260 esant 1 750
Tiesioginis / Trubokompresorius
dyzelinas
Taip

Savybės
Didžiausias greitis (km/val.)

171

0-100 km/val. (s)

11,8

400 m įsibegėjimas (s)

18,1

1000 m įsibegėjimas (s)

34,1

Degalų sąnaudos ir CO2 emisija
Degalų bako talpa (l)
CO2 emisija (g/km)

115

Mieste (l/100km)

4,5

Užmiestyje (l/100km)

4,4

Mieste ir užmiestyje (l/100km)

4,4

Bagažinės talpa (dm3 norm ISO 3832)
Mažiausias/didžiausias

445 / 1478

COMFORT
IŠORĖS DIZAINAS
Bamperio viršutinė / apatinė dalis
Išorinės durų rankenos
Šoniniai vaizdo veidrodžių korpusai juodos / matinio chromo spalvos

kėbulo spalvos /
juoda
kėbulo spalvos
● /P5

Juodos spalvos stogo kreipiančiosios su ‘Duster’ emblema

●

Matinio chromo spalvos stogo kreipiančiosios su ‘Duster’ emblema

P5

Priekinio ir užpakalinio bamperio apsauga juodos / matinio chromo spalvos

● /P5

16’’ lengvojo lydinio ratlankiai

P5

Chromuota išmetamojo vamzdžio galo apdaila

●

Tamsinti užpakaliniai langai

P5

Metalizuoti dažai (369 – Alpių balta)

0

VIDAUS DIZAINAS
Oro ventiliacinių grotelių apdaila

Chromuota

Juodos spalvos medžiaginiai apmušalai

●

Užpakalinė sėdynė lankstomu atlošu (galima nulenkti 1/3 arba 2/3)

●

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė

●

Erdvė daiktams pasidėti priekinėse duryse

●

SAUGOS PRIEMONĖS
ABS (Antiblokavimo sistema + EBA (avarinio stabdymo sistema)
ESC (Elektroninė stabilumo palaikymo sistema) + HSA (įkalnę įveikti padedanti
funkcija)

●
●

Važiavimo nuokalne kontrolės funkcija (tik 4x4 variante)

●

Vairuotojo oro pagalvė

●

Keleivio oro pagalvė

●

Priekinės šoninės oro pagalvės saugančios krūtinės ląstą

●

Užuolaidinės oro pagalvės

●

Saugos diržų temptuvai, priekinėse sėdynėse

●

3 reguliuojamo aukščio užpakalinių vietų galvos atramos

●

3 tvirtinimo taškų saugos diržai 3 užpakalinėms vietoms

●

Vairuotojo ir priekinio keleivio saugos diržą prisisegti primenantis garsinis ir vizualinis
indikatorius

●

Įranga Isofix vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie šoninių užpakalinių vietų

●

16” skersmens atsarginis ratas

90

VALDYMO PRIEMONĖS
Tachometras

●

Elektrinis vairo stiprintuvas

●

Kelionės kompiuteris

●

Greičio ribotuvas / reguliatorius

●/●

Užpakaliniai atstumo jutikliai

205

Neuždarytų durų priminimo garsinis ir vizualinis informavimas

●

Pavaros perjungimo indikatorius

●

ECO režimas (Euro 6)

●

MATOMUMAS IR APŠVIETIMAS
Rūko žibintai

●

Šildomas užpakalinio lango stiklas / užpakalinio lango valytuvas

●

Elektra reguliuojami, šildomi ir rankiniu būdu lankstomi šoniniai veidrodžiai

●

PATOGUMĄ DIDINANTI ĮRANGA
Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas

●

Elektra valdomi priekiniai langai su impulsiniu vairuotojo jungikliu

●

Elektra valdomi užpakaliniai langai

●

Rankiniu būdu valdomas kondicionierius

●

3 LED Stop žibintas gale

●

Oda aptrauktas vairaratis ir pavarų perjungimo svirtis

●

Vairaračio aukščio / gylio reguliavimas

●/●

Apšviečiama, uždaroma daiktadėžė priekinėje panelėje

●

Bagažo skyriaus apšvietimas

●

12V rozetė priekyje / gale

●/●

RYŠIO PRIEMONĖS
Radijas, MP3 grotuvas, USB ir garso įrangos jungtys, Bluetooth, valdymo pultas prie
vairaračio; be CD grotuvo, be skaitmeninio radijo

●

ĮRANGOS PAKETAI
(P1) MULTIMEDIJOS įrangos paketas (įranga Media Nav Evolution, Rytų Europos
žemėlapis, atbulinės eigos vaizdo kamera)

460

(P5) Įrangos paketas LOOK (tamsaus metalo spalvos stogo laikikliai, tamsinti
užpakaliniai langai, matinio chromo spalvos priekinio ir užpakalinio bamperio apsaugos,
matinio chromo spalvos šoninių veidrodžių korpusai, 16’’ skersmens lengvojo lydinio

640

ratlankiai CYCLADE)

Automobilio kaina su papildoma įranga: 17 075 Eur su pvm
Automobilio kaina su papildoma įranga ir nuolaida: 16 540 Eur su pvm
Naujiems Dacia automobiliams yra suteikiama 3+2 metų arba 100 000 km garantija ir 6 metų
garantija kėbulo korozijai.
Sergejus Višniakovas
Tel: 8 (5) 274-7090
Mob: +370-685-30070

