
 

 

NAUJASIS DACIA DUSTER Prestige 

VARIKLIS PRESTIGE 

TCe 100 AG LPG 4X2 15 932 

 
VARIKLIS TCe 100 AG LPG 

 2 WD 

Pavarų dėžė 5-ių pavarų mechaninė 

Degalų tipas Benzinas/dujos 

Variklio tūris (cm3) 999 

Cilindrų / vožtuvų skaičius 3/12 

Galia kW (AG)/ aps/min 74(100)/5000 

Sukimo momentas Nm aps./min 170/2000 

Pagreitis  0 to 100 km/h (s) 14,4 / 13,8(1) 

Didžiausias greitis 172 / 168(1) 

Kuro sąnaudos dydis pagal WLTP  

Kuro sąnaudos vidutinės l/100 km 6,4-6,6 / 7,9-8,2(1) 

Vidutinės CO2 išlakos g/100km 6,4-6,6 / 7,9-8,2(1) 

Kuro bako dydis l / Dujų bako talpa 50 / 40 

 
  



SAUGUMAS Kodas PRESTIGE 

6 saugos oro pagalvės  ● 

ESC elektroninė stabilumo kontrolė su HSA pajudėjimo į įkalnę pagalbos sistema  ● 

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su avarinio stabdymo pagalbos sistema (EBA)  ● 

Pirotechniniai saugos diržų įtempėjai  ● 

Neužsegtų saugos diržų perspėjimo sistema (vairuotojo ir priekinio keleivio)  ● 

ISOFIX tvirtinimo sistema šoninėse galinėse sėdynėse  ● 

Padangų slėgio kontrolės sistema  ● 

Prieblandos jutiklis  ● 

LED dienos žibintai  ● 

Nusileidimo nuokalne pagalbos sistema (tik 4x4 versijoms)  ● 

Padangų remonto rinkinys  ● 

Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSW) DANGMO ● 

PATOGUMAS   

Nuotolinis centrinis užraktas  ● 

Greičio ribotuvas  ● 

Greičio palaikymo sistema  ● 

Informacinis kompiuteris  ● 

Vairo stiprintuvas  ● 

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė  ● 

Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis  ● 

Oda trauktas vairaratis ir pavarų perjungimo svirtis  ● 

Priekiniai elektra valdomi langai, su vieno paspaudimo funkcija vairuotojo pusėje  ● 

Elektra valdomi užpakaliniai langai  ● 

Elektra valdomi, šildomi užpakalinio vaizdo veidrodėliai  ● 

Šildomas užpakalinis stiklas su valytuvu  ● 

Oro kondicionierius PKJD21 ● 

Užpakaliniai atstumo jutikliai ITPK1 ● 

Užpakalinio vaizdo kamera (tik su ITPK1) RRCAM ● 

Šildomos priekinės sėdynės SGACHA 83 

VIDAUS DIZAINAS   

60/40 santykiu nulenkiamas užpakalinės sėdynės atlošas  ● 

Medžiaginiai juodos spalvos salono apmušalai  ● 

Juodos spalvos medžiaginiai apmušalai su baltomis siūlėmis  ● 

Porankis tarp priekinių sėdynių  ● 

Vairuotojo sėdynės nugaros išlinkio reguliavimas, porankis SGAV04 ● 

IŠORĖS DIZAINAS   

Priekiniai prieš rūkiniai žibintai HALOGM ● 

Kėbulo spalvos išorės durų atidarymo rankenėlės  ● 

17“ lieti ratlankiai, MALDIVE dizaino RDIF04 ● 

Juodo metalo spalvos stogo kreipiančiosios BARLO2 ● 

Satino pilkos spalvos priekinio ir užpakalinio bamperio apdailos  ● 

MULTIMEDIJA   

Radijo grotuvas su Bluetooth ir USB jungtimis  ● 

Media NAV Evolution multimedijos sistema su 7“ liečiamu ekranu, radija, USB ir Bluetooth jungtimis. Apple Carplay® ir 

Android Auto® jungiamumas. 
 ● 

ĮRANGOS PAKETAI   

Įrangos paketas Media: Media NAV Evolution + galinio vaizdo kamera) tik su ITPK1 PK16JD ● 

SPALVOS   

Metalizuoti dažai: Highland Grey KQA 495 

 

Automobilio kaina su papildoma įranga: 16 510 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 


