Nye Dacia Duster prisliste

Veiledende priser inkl. mva, gjeldende fra januar 2019

Girkasse

Hk

Forbruk l/mil*

CO2
g/km*

NOx
mg/km*

Engangsavgift
inkl vrakpant

COMFORT

PRESTIGE

1.5 dCi

6-gir manuell

115

0,44

115

31,7

74 837

kr 239 900

kr 254 900

1.5 dCi 4X4

6-gir manuell

115

0,47

123

36,6

89 709

kr 288 900

kr 303 900

MOTOR
DIESEL

Priser er inkludert frakt og levering:

Oslo

*Forbruk/utslipp blandet kjøring er basert på verdier fra WLTP målesyklus som er tilbakeregnet til NEDC BT typegodkjenningsdata.

STANDARDUTSTYR COMFORT
16 "stålfelger 215/65 R 16 "Fidji"
3-punkts belter på alle seter
ABS med elektronisk bremsekraftfordeling (EBD) og
panikkbremsassistent (EBA)
AC - manuelt klimaanlegg
Airbag for fører og passasjer
Airbag - sidekollisjonsputer foran
Airbag - sidekollisjonsgardiner foran/bak
Antisladd ESP med ASR antispinn
Armlene fordører
Automatisk kjørelys
Bagasjeromsbelysning
Bakkestartassistanse (HSA)
Bakseterygg nedfellbar 1/3–2/3
Barnesikring i bakdørene
Beltestrammere og beltekraftbegrensere foran og på ytre plasser bak
Beltevarsler for fører og passasjerer foran og bak
Beskyttelsesplate under motor
Cruise control / hastighetsbegrenser
DAB+ radio, 4 høyttalere, AUX+USB, Bluetooth
Dekkreparasjonssett
Dekktrykksovervåkning
Dørhåndtak lakkert i bilens farge
ECO MODE (program for eco-kjøring)
Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil

Elektriske vindusheiser foran og bak, "one-touch" foran
Elektronisk transponderstyrt startsperre
Fjernstyrt sentrallås
Hill Descent Control (HDC) (kun 4X4)
Høydejusterbare frontlykter
Høydejusterbart førersete
ISOFIX-fester for barneseter på de ytre baksetene
Kjørecomputer
Kurvehåndtak for passasjer foran
Lastekroker i bagasjerommet
Mørkt interiør
Oppbevaringslommer på baksiden av forseteryggene
Oppbevaringsrom i dørene foran
Oppvarmede forseter
Oppvarmet bakrute
Ratt justerbart i høyde og lengde
Servostyring, elektrisk
Seter i tekstil "Comfort"
Sorte takrails
Stop&Start
Taklamper foran og bak
Tonede vinduer
Tåkelys foran
Utetemperaturmåler

STANDARDUTSTYR PRESTIGE (utover COMFORT)
17" alufelger "Maldives" (215/60R17)
4X4 monitor (vinkler/kompass) (kun på 4X4-modeller)
Blindsonevarsling
Førersete med korsryggstøtte
Langsgående takrails, sidespeil, og felter i støtfanger
foran og bak i sølv farge
MEDIA NAV Evolution (7" skjerm, navi, DAB+ radio, AUX+USB, Bluetooth)

Midtarmlene foran
Mørktonede bakre sideruter, tonet bakrute
Oppbevaringsrom under passasjersete foran
Ratt i "Soft feel" (imitert skinn)
Ryggekamera med parkeringssensor bak
Seter i tekstil "Prestige" med Duster-logo (foran)

EKSTRAUTSTYR
Metallic lakk
Automatisk klimaanlegg
Multi View Camera - kamera foran, bak og på sidene
Nøkkelkort med handsfree-funksjon
Skinnseter (skinn/imitert skinn)
Reservehjul
Europakart til MEDIA NAV (Tyskland, Sveits, Holland…)

COMFORT

PRESTIGE

kr 4 500
kr 1 000
-

kr 4 500
kr 3 000
kr 3 000
kr 3 000
kr 4 000
kr 1 000
kr 1 000

Samtlige priser er veiledende priser. RBI Norge forbeholder seg retten til uten forvarsel å kunne regulere priser og spesifikasjoner.
Alt er gjort for at innholdet i denne publikasjon skal være korrekt og à jour på datoen da den gikk i trykken. Vi tar imidlertid forbehold om trykkfeil.

