
Twoja DUSTER
ZA

58 900 zł

Kod konfiguracji KFG36T

https://www.dacia.pl/samochody/duster.html


Wersja

WERSJA

PRESTIGE
SCe 115 4x2 58 900 zł

DESIGN ZEWNĘTRZNY

Kolor
Biel Alpejska 0 zł

koło
wzór felgi ze stopu metali lekkich 17" - Maldive 0 zł

DESIGN WNĘTRZA

tapicerka
tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z białymi przeszyciami i logiem Duster 0 zł

PAKIET I WYPOSAŻENIE

Nie wybrano żadnej pozycji

Cena całkowita 58 900 zł

WYPOSAŻENIE SERYJNE



WYGLĄD

MULTIMEDIA

KOMFORT I WNĘTRZE

relingi dachowe w kolorze ciemnego metalu

obręcze kół ze stopu metali lekkich 17"

wzór felgi ze stopu metali lekkich 17" - Maldive

szyby tylne przyciemniane

system Media Nav Evolution (wyświetlacz 7", nawigacja, radio z DAB)

mapa Europy Wschodniej - wersja podstawowa

komunikaty w języku polskim

kamera cofania

tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z białymi przeszyciami i logiem Duster

centralny zamek

szyby tylne regulowane elektrycznie

szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy

wykończenie elementów przednich drzwi ze skóry ekologicznej

osłona podwozia z przodu i z tyłu w kolorze chrom satynowy

kanapa tylna składana z oparciem dzielonym w układzie 1/3-2/3



WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

PROWADZENIE POJAZDU

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

BEZPIECZEŃSTWO

fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego, z podłokietnikiem

zdalne otwieranie drzwi kluczykiem z falami radiowymi

kierownica i gałka dźwigni biegów pokryte skórą ekologiczną

kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości

nawiew powietrza na tylną kanapę

automatycznie włączane światła

lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane elektrycznie, składane ręcznie

światła przeciwmgłowe

światła do jazdy dziennej LED

wskaźnik zmiany biegów

tryb ECO

system wspomagania parkowania tyłem

komputer pokładowy

klimatyzacja manualna



Pojemność zbiornika paliwa (l)

Pojemność zbiornika paliwa (l) 50

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 g/km WLTP 178

poduszki kurtynowe z przodu

ABS

układ wspomagania nagłego hamowania (AFU)

czołowe i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

mozliwosć dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera z przodu

przednie pasy bezpieczeństwa bez regulacji wysokości

system kontroli ciśnienia w oponach

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

tylne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa

DANE TECHNICZNE



Zużycie paliwa WLTP l/100 km w cyklu mieszanym 7.9

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h) 172

Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 11,9

Układ napędowy

Typ napędu 4x2

Typ nadwozia

Liczba drzwi 5

Rodzaj nadwozia SUV

Koła i opony

Opony standardowe przednie/tylne 215/60 R17

Silnik

Typ silnika SCe 115

Typ wtrysku paliwa wielopunktowy

Moc maksymalna kW (KM) 84 (114)

Maksymalny moment obrotowy Nm 156

Rodzaj paliwa benzyna

Ilość cylindrów 4



8.08.2019 Podsumowanie

Pojemność skokowa (cm3) 1598

Wymiary

Długość całkowita 4341

Wysokość całkowita 1693

Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi 2052

Typ techniczny

Typ techniczny SRDHE2M15CV000M000

Ilość miejsc siedzących 5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów manualna

Ilość biegów do przodu 5

Pojemność bagażnika (dm3)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3) 445

Prezentowane w serwisie zdjęcia modeli pojazdów 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. Podane w serwisie 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.




