
DUSTER PRESTIGE PLUS
Versiune Motorizari Cod sistem Norma de 

poluare
Pret tarif Euro fara 

TVA
Pret tarif Euro cu 

TVA

BENZINA

PRESTIGE PLUS ECO-G 100 D3F2TMTG 6US Euro 6 16 134 19 200

PRESTIGE PLUS TCe 150 4WD D3F4TM3M 6US Euro 6 19 580 23 300

 - garantie constructor 3 ani sau 100.000 km

5/30/2022

Anumite echipamente din Fisa produs pot suferi modificari din motive independente de vointa Renault Commercial Roumanie SRL, 
impuse de nevoia modificarii definitiei produsului, intervenita dupa data redactarii prezentei Fise.

Conditii de garantie:

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 58,12 € cu TVA inclus. 
Prețurilor afisate li se adauga un pack covorase protectie compus din covorase interior si tavita portbagaj, in valoare de  86 € cu TVA 
inclus.
Toate preturile sunt exprimate in €.
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DUSTER PRESTIGE PLUS 
(selectie echipamente standard )

DESIGN POST CONDUCERE CONFORT MULTIMEDIA SIGURANTA SI SISTEME DE 
ASISTENTA

Sistem de iluminare de tip LED pentru 
luminile de zi Buton si functie ECO MODE Oglinzi retrovizoare reglabile electric 

si dejivrante

Media Nav : radio DAB, ecran tactil 8", sistem 
navigatie, replicare smartphone, 6 difuzoare, USB; 
informatii 4X4 (1) ; afisaj Multiview camera ; Harta 
Romaniei

ABS (anti-lock braking system), AFU 
(asistare la franarea de urgenta)

Jante aliaj 17'', design Tergan Aer conditionat automat cu reglare monozona Scaune fata incalzite Multiview camera Regulator de viteza (Cruise Control)

Carcase oglinzi cu aspect crom satinat Luneta spate incalzita Scaun sofer cu reglaj pe inaltime si 
lombar Proiectoare ceata

Bare de pavilion longitudinale Card acces maini libere Avertizor pentru unghiul mort

Tapiterie interioara specifica "Prestige" Faruri cu aprindere automata

Airbag-uri frontale si laterale (cap si 
torace)pentru sofer si pasager fata, 
airbag-uri laterale de tip cortina 
pentru pasagerii spate

Semnalizatoare laterale amplasate pe aripi Volan reglabil pe inaltime si adancime 3 centuri de siguranta spate, cu 
prindere in 3 puncte

Geamuri spate si luneta cu tenta de 
culoare inchisa

Sistem de prindere ISOFIX pentru 
locurile laterale spate

Nota: in prim montaj, vehiculele sunt echipate cu pneuri de vara pentru versiunile 2WD si pneuri all season, cu marcaj 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) pentru versiunile 4WD.
Versiunea Prestige Plus TCe150 4x4 este echipata in serie cu roata de rezerva de dimensiuni normale.
1) Informatiile 4X4 sunt disponibile pentru versiunile cu tractiune 4WD 
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DUSTER PRESTIGE PLUS

ECHIPAMENTE OPTIONALE Cod sistem Pret tarif Euro fara TVA Pret tarif Euro cu TVA PRESTIGE PLUS

Culori metalizate - 345 410 •

Legenda:
 • = optional

JANTE DISPONIBILE

Denumire

17" aliaj usor, design Tergan

CULORI DISPONIBILE
Cod sistem
369 (opaca)

ENZ
676
KNA
RQH
NPI *

*in limita stocului disponibil 

5/30/2022

Denumire culoare

DESIGN

ROUGE FUSION

GRIS COMETE
BLUE IRON

NOIR NACRE

BLANC GLACIER
ORANGE ARIZONA

BLANC GLACIER GRIS COMETENOIR NACRE BLUE IRONORANGE ARIZONA ROUGE FUSION
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 NOUL DUSTER

CARACTERISTICI TEHNICE

TCe 150 4WD

Tip motor 4 cilindri in linie 

 (injectie/turbo) Directa

Cilindree (cm3) 1332
Alezaj x Cursa 72,2 x 81,4
Numar de cilindri / supape  4 / 16
Carburant Benzina fara plumb 
Norma de poluare EURO 6
Transmisie 4X4

Putere maxima kw CEE (CP)/ regim (tr/min) 110 (150) / 5250-6000

Cuplu maxim Nm CEE/ regim (tr/min) 250 / 1700-3250

Filtru de particule DA
Stop & Start / Energy Smart Management DA

Cutie manuala
6

PERFORMANTE
198
10.4
31,8

PNEURI

CONSUMURI SI EMISII (min/ max)*
6,8 / 6,9
154 / 157

WLTP
50
/

SISTEME DE ASISTENTA CONSUM REDUS
DA

DIRECTIE
Asistata electric

  10,72
TIP SUSPENSII

Punte independenta Pseudo Mac 
Pherson cu brat inferior triunghiular, 

arcuri elicoidale, amortizoare 
telescopice hidraulice, bara antiruliu 

Punte independenta Pseudo Mac 
Pherson, bare de legatura transversale 

si longitudinale, arcuri elicoidale, 
amortizoare telescopice hidraulice, 

bara antiruliu 
FRANE

DA

DA

MASE (kg)  (pneuri normale 16" sau 17" )
Comfort, Prestige

1324
1849
3349

460/525
1500
695
75
80

5/30/2022

MOTOR ECO-G 100

EURO 6
Benzina fara plumb + GPL

 3 / 12
72,2 x 81,34

999

DA

Mod benzina: 160 / 2200-3750
Mod GPL: 170 / 2000-3500

Mod benzina: 67 (90) / 4400-4900
Mod GPL: 74 (100) / 4600 - 5000

4X2

Multipunct indirecta

3 cilindri in linie 

Numar de rapoarte 6

CUTIE DE VITEZE
Tip cutie de viteza Cutie manuala

DA

1000 m cu plecare de pe loc 37,9 / 36,2 GPL
0-100 km/h (s) 15,1 / 13,8 GPL
Viteza maxima (km/h) 166 / 168 GPL

Tip Omologare WLTP
Emisii CO2 in ciclu mixt (g/km) WLTP 126/131 (144/147)

Dimensiuni omologate  215 / 65 R16 ; 215 / 60 R17

Consum in ciclu mixt (l/100km) WLTP 6.9/8.1 (6.4/6.5)

ECO Mode DA

Capacitate rezervor uree AdBlue (litri) /
Capacitate rezervor (litri) 50 / 48,8 GPL

Diametru de bracaj intre trotuare (m)   10,72

Punte independenta Pseudo Mac 
Pherson cu brat inferior triunghiular, 

arcuri elicoidale, amortizoare 
telescopice hidraulice, bara antiruliu 

Punte semirigida (semi-
independenta), arcuri elicoidale, 

amortizoare telescopice hidraulice, 
bara antiruliu

Tip sistem directie Asistata electric

A.B.S. + E.B.D. (repartitie electronica forta de franare) + 
A.F.U. (asistare la franarea de urgenta) DA

Tip suspensie fata

Tip suspensie spate

Masa proprie vehicul minima/maxima (la gol) 1289
Nivel echipare Comfort, Prestige

E.S.P. (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) + 
A.S.R (functie antipatinaj) + H.S.A. (Hill Start Assist) DA

Sarcina utila (min-max) - cu sofer 75 kg 460 / 478
Masa totala rulanta  (M.T.R.) 2967
Masa total maxim autorizata (MTMA) 1767

Masa maxima admisa la punctul de cuplare 75
Masa maxima remorcabila fara sistem de franare 680
Masa maxima remorcabila cu sistem de franare mini/maxi 1500

* Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in condiţiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de 
vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările si completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului WLTP). 
Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului 
auto și de alți factori (număr de opriri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului si a pneurilor etc.)

Masa maxima incarcare plafon 80
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NOUL DUSTER

DIMENSIUNI

VOLUM PORTBAGAJ
Cu roata de rezerva (litri)
Cu roata de rezerva (dm3, norma VDA)
Volum de incarcare maxim, bancheta spate rabatata (litri)
PLAN DIMENSIUNI (mm)
 Ampatament
 Lungime
 Consolă față
 Consolă spate
 Ecartament față
 Ecartament spate
 Lățime (fără / cu oglinzi)
 Inaltime cu bare de acoperis longitudinale
 Înălțime cu hayonul deschis
 Garda la sol (la gol)
 Raza genunchi pe randul spate
 Lățime în dreptul coatelor (față)
 Lățime în dreptul coatelor (spate)
 Înălțime interioară față 
 Înălțime interioară spate
 Latime interioara intre pasajele rotilor

Unghiuri de atac fata / degajare spate (grade)

(1) 471 L pentru versiunile cu motorizarea Blue dCi 115 2WD
(2) 428 L pentru versiunile cu motorizarea Blue dCi 115 2WD
(3) 1551 L pentru versiunile cu motorizarea Blue dCi 115 2WD

1563
1570 / 1580
1804/ 2052

2WD / 4WD
478(1) / 414
445(2) / 376

1623(3) / 1559
2WD / 4WD
2673 / 2676

4341
842 / 841
826 / 824

900
892
977

30 / 34 (versiuni 2WD)
30 / 33 (versiuni 4WD)

1693 / 1682
2020 / 2002

217 / 214
170

1403
1416
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ASISTENŢĂ RUTIERĂ ASSISTANCE REVOLVING

VARIANTE ASSISTANCE REVOLVING
In funcţie de vârsta şi de tipul vehiculului: 

140 lei 350 lei
DISPONIBILITATE ASSISTANCE REVOLVING
Pentru vehicule cu vârsta cuprinsă între 0 şi 10 ani.
Contractul cu durata de 3 ani este disponibil exclusiv la achiziţionarea vehiculului nou.
Vânzare la Agenţii Assistance Revolving sau online la https://asistenta.dacia.ro/

EXTENSIE DE GARANŢIE DACIA EXTENSO
Este un contract de prestări servicii ce îți oferă posibilitatea de a prelungi avantajele garanției comerciale de trei ani, pentru
unul sau doi ani suplimentari, în limita a maxim 200.000 de kilometri.
Începe după expirarea termenului de 36 luni calculat de la data facturii autovehiculului nou emise de Producător către primul
său proprietar.
Se acoperă cheltuielile de reparaţie sau de înlocuire a pieselor la care se constată defecte de material, de montaj sau de fa-
bricaţie recunoscute de Producător.

VARIANTE DACIA EXTENSO

100,000 120,000 150,000 200,000 100,000 120,000 150,000 200,000
126 € 164 € 262 € 492 € 210 € 240 € 344 € 563 €

MODALITATE ACHIZIŢIONARE DACIA EXTENSO
Pentru primul client: la momentul achiziţiei vehiculului nou sau până la împlinirea vârstei de un an a vehiculului. 
Produs disponibil prin orice Agent Autorizat Dacia sau prin intermediul serviciului Vocea Clientului Dacia la:

telefon: +40(248)500000
adresa de e-mail: vocea.clientului@daciagroup.com

Serviciile și prețurile prezentate în acest document sunt supuse evoluției, condițiilor și limitărilor Contractului de prestări 
servicii Assistance Revolving şi Dacia Extenso. Informaţii suplimentare, eligibilitate, termeni şi condiţii găsiţi la Agenţii 
autorizaţi sau pe website-ul mărcii.
Document editat August 2021.

Durata contract  (luni) 12 24
Rulaj maxim contract (km)

Preţ client (€ TVA inclus)

° asistenţă accident şi incidente pneuri, chei, carburant; ° acoperire teritorială: România şi ţări din Europa*; 
* Lista ţărilor din Europa este disponibilă la  https://asistenta.dacia.ro/

Gold Europe 
Turisme 

1 an

Gold Europe 
Turisme

3 ani

° transport pasageri; ° decontare costuri recuperare vehicul depanat;
° cazare; ° decontare costuri pentru repatriere vehicul;
° vehicul pentru înlocuire temporară; ° cheltuieli de legătură; 

° tractare; ° decontare costuri pentru întoarcere la domiciliu;

NOUL DUSTER - SELECŢIE SERVICII

Soluţii de mobilitate în caz de pană imobilizantă a vehiculului :
° depanare la locul evenimentului; ° decontare costuri pentru continuarea călătoriei;
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