
Spoľahlivé, všestranné, praktické 
a prístupné vozidlo!
Modely Dacia majú od samého začiatku v génoch 

overené a spoľahlivé technologické riešenia, ktoré 

vychádzajú z bohatých skúseností skupiny RE-

NAULT. Robustnosť a spoľahlivosť vozidiel Dacia 

všeobecne uznávajú zákazníci aj nezávislé organi-

zácie. Vysoká kvalita vozidiel Dacia je založená na 

overených technológiách a riešeniach a na udržia-

vaní najvyšších štandardov v oblasti požiadaviek 

kvality. Aj preto patrí Dacia v mnohých krajinách 

medzi najpopulárnejšie značky a  získava si stále 

väčšiu dôveru zákazníkov. Ako prví sme prišli na 

to, že lacné vozidlo môže byť zároveň atraktívne 

a kvalitné. A niečo nám hovorí, že sme mali pravdu. 

Najnovšie modely značky Dacia prekvapili svojím 

atraktívnym a originálnym štýlom. A okrem toho, že 

v našich vozidlách je vždy veľa miesta pre spoluce-

stujúcich a ich batožinu, sa teraz navyše objavili aj 

nové, inteligentné a praktické technológie. Tajom-

stvom úspechu modelov značky DACIA je jednodu-

chý predpoklad: autá, ktoré sa vám páčia, môžete aj 

vlastniť, a to dokonca za prístupnú cenu.

Ako modely ZNAČKY, KTORÁ JE SÚČASŤOU SKU-

PINY RENAULT, využívajú modely vozidiel značky 

Dacia overené a spoľahlivé technické riešenia, vďa-

ka ktorým môžeme našim zákazníkom ponúknuť 

záruku 3 roky (alebo do 100 000 km)* a nízke pre-

vádzkové náklady.

Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali všetku starostlivosť. V rámci politiky neustáleho zdokonaľovania produktov značky DACIA si spoločnosť Renault Slovensko, spol. s r.o. vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať špecifikácie ako aj opisované a predstavované vozidlá. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť 
podľa krajiny určenia, niektorá výbava nemusí byť k dispozícii (v sérii, voliteľná alebo ako príslušenstvo). Niektoré prvky voliteľnej výbavy sa môžu vylučovať alebo byť medzi sebou prepojené. Fotografie v tejto publikácii nemusia presne zodpovedať popisu verzie ponúkanej na slovenskom trhu. Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu 
farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálov použitých v interiéri vozidla. Spojte sa prosím s autorizovaným predajcom DACIA aby vám poskytol aktuálne informácie. Obsah tejto publikácie je chránený autorským právom. Akékoľvek neoprávnené nakladanie (najmä použitie, reprodukcia 
celej publikácie alebo jej časti, uskutočnené akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault Slovensko, spol. s r.o.) je zakázané a podlieha sankciám v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvná záruka DACIA 3 roky / 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) je zmluvná záruka 
poskytovaná na nové vozidlá DACIA a jej konkrétny obsah a krytie sa riadi konkrétnymi zmluvnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky nového vozidla DACIA. SK 10/2016 - R2968
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Dacia Duster

Vo svete, kde sa vnímané hodnoty vzďaľujú skutočným hodnotám, kde najnovší hit zajtra už len spomína na 

svoju zašlú slávu a kde jedna technologická novinka a vymoženosť strieda druhú, Duster vás milo prekvapí. 

Jeho dizajn vypovedá o povahe moderného a akčného dobrodruha. Kompletne prepracovaný vnútorný 

priestor vyniká eleganciou, funkčnosťou a väčšou variabilitou. S myšlienkou na uspokojenie potrieb 

používateľov je Duster vybavený veľkým počtom veľmi praktických riešení. Poháňajú ho motory, ktoré sú 

synonymom pre výkon a hospodárnosť, majú kultivovaný chod a sú ohľaduplné k životnému prostrediu. 

Duster je odolné a spoľahlivé vozidlo s pohonom 4×4 a schopnosťami, ktoré mu pomôžu obstáť v každom 

teréne. A najlepšie nakoniec: to všetko za cenu Dacia. Keď sa stanete referenciou, nemusíte žiadať vysoké 

ceny!

Ste tu správne!



Dizajn s charakterom.

Dizajn modelu Dacia Duster zdôrazňuje jeho solídny a dynamický charakter. Maska chladiča 

s chrómovanými detailmi, disky kolies z ľahkej zliatiny 16“ vo farbe Dark metal* alebo v čiernom 

variante*, pozdĺžne strešné lišty*...

Duster sa skrátka páči! Interiér je veľkorysý, elegantný, prepracovaný. Pre verzie Arctica a Exception je 

k dispozícii čalúnenie koža/koženka**. Palubná doska s chrómovanými dekoratívnymi prvkami* má štýl. 

Dacia Duster je tu pre ľudí, ktorí majú radi dobrodružstvo.

Je najlepším dôkazom toho, že štýl nie je len otázkou peňazí. 

* Podľa zvolenej verzie. ** Spojenie kože a ekologickej kože (v rámci voliteľnej výbavy).

Osobitý vzhľad
skutočného SUV.



Dacia Duster je pravé 4×4 zostrojené do náročného terénu a vybavené schopnosťami prekonávať prekážky… Svetlú výšku 

má zvýšenú na 21 cm*, predný nájazdový uhol je 29,3°, zadný 34,9° a prechodový 23°. Môže sa tak bez ťažkostí pohybovať 

po cestách aj necestách.  Vďaka intuitívnemu ovládaniu pohonu 4×4 sa bezpečne prispôsobí každej situácii. Na cestách 

s dobrými adhéznymi podmienkami a na diaľnici oceníte pohon 4×2: krútiaci moment motora sa prenáša len na predné kolesá 

a optimalizuje sa spotreba paliva.

Pri jazde v režime AUTO, ktorý môžete použiť na všetkých typoch ciest, pri akéjkoľvek rýchlosti aj podmienkach zjazdnosti, 

dochádza k automatickému rozdeleniu krútiaceho momentu medzi kolesá prednej a zadnej nápravy, aby pomer medzi 

stabilitou vozidla a jeho pohyblivosťou bol optimálny.

A v ťažko zjazdnom teréne, na blate alebo v piesku prenáša režim LOCK krútiaci moment motora na všetky 4 kolesá 

na prednej a zadnej náprave, aby im pri prejazde terénom zaistil maximálnu účinnosť. Kontrola motora a brzdenie sa v tomto 

režime prispôsobuje použitiu pohonu 4×4.

Off-road kvality vozidla Duster dopĺňa prevodovka s krátkym prvým prevodom, ktorý je prispôsobený pomalej jazde v ťažkom 

teréne, pri rozjazde do svahu alebo so záťažou a jazde zo svahu s využitím maximálneho krútiaceho momentu.

Kompaktné rozmery spolu s nízkou hmotnosťou zaisťujú vozidlu Duster veľkú obratnosť a v teréne napomáhajú jeho 

výkonnosti.

Čo by sme mohli od vozidla 4×4 očakávať viac?

* Platí pre verziu 4×4

Žiadny terén ho nezaskočí
Čakáte od vozidla 4×4 viac?



Duster je stále veľkorysejší a za atraktívne ceny Dacia ponúka veľa výbavy*: tempomat s obmedzovačom rýchlosti, zadný 

parkovací asistent, zadná parkovacia kamera, impulzné ovládanie okien alebo ukazovateľ vonkajšej teploty. 

Funkcie multimediálneho navigačného systému Media Nav (navigácia, telefón, rádio, média…) ovládate jednoducho a úplne 

intuitívne na 7“dotykovom displeji. Bluetooth® technológia vám umožní telefonovať bez toho, aby ste pustili volant z rúk, alebo 

môžete pomocou funkcie audio streaming počúvať hudbu z prenosných zariadení. Tieto si samozrejme môžete pripojiť 

aj do USB/Jack vstupu na čelnom paneli. 

Technológie na palube vozidla Duster sú spoľahlivé a maximálne užitočné. Pretože úprimne povedané, to je to najdôležitejšie... 

Lakťová opierka na obrázku je k dispozícii len ako originálne príslušenstvo.

* V závislosti na verzii sa môže jednať o sériovú alebo príplatkovú výbavu.

Veľkorysá výbava
Užitočné technológie



Robustnosť vozidla Duster je úplne zasvätená bezpečnosti cestujúcich. Každý na palube vozidla má k dispozícii 

kompletnú bezpečnostnú výbavu: čelné a bočné airbagy pre vodiča a spolujazdca a systém úchytov Isofix na bočných 

sedadlách vzadu.  Zosilnená štruktúra karosérie poskytuje cestujúcim za akýchkoľvek okolností spoľahlivú ochranu 

a zvýšená pozícia dáva vodičovi za volantom viac istoty a možnosť predvídať dianie na vozovke aj v teréne… 

Duster je sériovo vybavený elektronickým stabilizačným systémom ESC a systémom ABS, ktoré sú spoločne 

s asistenčným brzdovým systémom (AFU) zárukou účinnej brzdnej reakcie a zlepšenia stability vozidla.

Na kvalitu a odolnosť motorov vozidla Duster sa môžete spoľahnúť. Toto vozidlo bolo zostrojené tak, aby vydržalo 

aj tie najnáročnejšie podmienky. A preto zostane dlho ako nové. Môžete mu bez obáv dôverovať! Vzťahuje sa naň 

záruka 3 roky alebo 100 000 km. Viac nie je potrebné dodávať...

Záruka 3 roky 
alebo 100 000 km...

spoľahnite sa na neho!



Označenie OPEN nad zadným blatníkom Dacia Plug&Radio

Preplňovaný benzínový motor TCe 125 je spojením výkonu a pružnosti a v kombinácii s manuálnou prevodovkou ponúka mimoriadne zážitky z jazdy. Duster má s týmto motorom 

aj v nízkych otáčkach živý rozjazd a skvelé zrýchlenie, za čo vďačí výkonu 92 kW/125 k a veľkému krútiacemu momentu (205 Nm pri 2000 ot/min). 

Bezúdržbová rozvodová reťaz znamená pre zákazníka skutočnú úsporu a náklady na údržbu sú tak aj naďalej priaznivé.

Benzínové motory

Okrem motora TCe 125 môže byť Duster poháňaný aj ďalším benzínovým motorom 1,6 SCe 84 kW/114 k, ktorý má výhodnejšiu cenu a predpoklady na široké využitie. Preplňovaný TCe 

125 je určený hlavne pre tých, ktorý potrebujú viac výkonu, napríklad na jazdu s väčšou  záťažou, alebo vozidlo používajú prevažne v náročných horských terénoch.    

Dieselové motory

Pre vodičov, ktorí dávajú prednosť dieselovým motorom, má Duster v ponuke dve možnosti výkonov: 66 kW/90 k a 80 kW/109 k. V oboch prípadoch ide o príjemné, pružné a odolné 

motory s ekonomickou prevádzkou. Spotreba paliva a emisie CO2 sú pri motore dCi 90 4,4 l/100 km a 115 g/km a u silnejšieho dCi 109 4x2 je to 4,4 l/100 km a 115 g/km, 

pri variante s pohonom 4x4 je to 4,7 l / 100 km a 123 g / km*.

Duster sa vďaka možnosti výberu zo štyroch motorov stáva všestranným 

vozidlom, ktoré dokáže splniť potreby a požiadavky väčšiny zákazníkov. 

Každý z uvedených motorov ponúkne vodičovi jazdný komfort, potešenie 

a nízke prevádzkové náklady.

*  Spotreba paliva je homologovaná podľa stanovenej štandardizovanej metódy, ktorá 
je platná pre všetkých výrobcov automobilov a umožňuje tak jednotlivé modely 
objektívne porovnávať. Skutočná spotreba sa môže vplyvom spôsobu používania 
vozidla, jeho výbavy a samozrejme štýlu jazdy vodiča mierne líšiť.  

Duster TCe 125
Viac potešenia pri šoférovaní

Duster OPEN vás pozýva na cestu svojím robustným štýlom a špecifickými diskami kolies z ľahkej zliatiny Aconit 
v sivej farbe, ktoré dávajú jeho dizajnu príchuť krásneho dobrodružstva. Ako SUV elegantné v každej situácii ponúka 
Duster mnoho výbavy, ktorá vám uľahčí každodenný život. Jeho pohon 4 x 4 a skvelá obratnosť v teréne vďaka nízkej 
hmotnosti a vysokým nájazdovým uhlom vás inšpirujú k dobrodružstvu. Jeho naozaj prístupná cena vás presvedčí. 
A aby ste šli vo svojom napínavom príbehu ešte ďalej, ponúka Duster batožinový priestor 475 litrov.

Štýl a výbava pre všetkých
Limitovaná séria OPEN



Vďaka starostlivo prepracovanému exteriéru sa Duster Blackshadow rozhodne nenechá zatieniť. Elegantný vzhľad vozidla 

zvýrazňujú disky kolies z ľahkej zliatiny, design Théma a strešné lyžiny vo farbe matného chrómu.

Ak pocítite túžbu po dobrodružstve, Duster sa osvedčí v každom teréne. Verzia Blackshadow bola navrhnutá v duchu elegantného 

mestského štýlu, ale vpredu aj vzadu spevnený podvozok zaisťuje skvelé parametre pre jazdu v teréne.

Komfortnému interiéru dominuje prístrojová doska s dekoráciami v lesklej čiernej farbe a špeciálne navrhnuté poťahy. V bohatej 

výbave verzie Blackshadow nechýba navigácia Media Nav Evolution so 7 palcovým dotykovým displejom, ktorá je na cestách do 

neznáma na nezaplatenie.

Limitovaná séria Blackshadow
Ideálny do mesta, dokonalý pre ďaleké dobrodružstvá

Kryty vonkajších spätných zrkadiel čierno lakovanéStrešné lyžiny vo farbe matného chrómu



Výbava za príplatok Označenie Open

Verzia

Arctica 

•	Palubný počítač a ukazovateľ vonkajšej teploty (verzia LPG nemá palubný 
počítač)

•	Výškovo nastaviteľný volant v koži
•	Elektrické ovládanie okien, impulzné na strane vodiča
•	Elektrické ovládanie a vyhrievanie vonkajších spätných zrkadiel
•	Výškovo nastaviteľné sedadlo pre vodiča
•	Zadné sedadlo delené v pomere 1/3–2/3
•	16’’ štýlové oceľové disky kolies
•	Kožený volant

Čalúnenie na želanie
•	Kožené čalúnenie v kombinácii s koženkou*

Sériová  výbava 
Arctica = Open +  

Výbava za príplatok

*  Predná strana operadla a sedadiel z pravej kože. Bočnice, opierky 
hlavy a zadnej strany sedadla z koženky.

Verzia
Exception 

•	 Dotykový multimediálny systém Media Nav Evolution (navigácia so základným mapovým pokrytím, Traffic Info, Bluetooth® handsfree 
s funkciou audiostreamingu, rádio s ovládaním pod volantom, funkcionalita AHA, vstup USB, Jack)

•	 Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
•	 Zadné parkovacie senzory
•	 Elektricky ovládané zadné okná
•	 Pozdĺžne strešné lišty vo farbe matného chrómu
•	 Zatmavené zadné okná
•	 Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe Dark Metal
•	 Predný a zadný plastový difuzér
•	 Chrómovaná koncovka výfuku
•	 Disky kolies z ľahkej zliatiny 16“ Dark Metal

Čalúnenie na prianie
•	 Kožené čalúnenie v kombinácii s koženkou*

*  Predná strana operadla a sedacej časti v pravej koži. Bočnice, hlavové opierky a zadná strana sedadla z koženky.

Hlavné prvky výbavy 
Exception = Arctica + 

Verzia

Access
Sériová  výbava 

•	ABS + AFU
•	Posilňovač riadenia
•	Elektronický stabilizačný systém 

ESC
•	Airbag pre vodiča a spolujazdca
•	Bočné airbagy vpredu (hlava – 

hrudník)
•	Nárazník a vonkajšie kľučky 

v čiernej farbe

•	Predné svetlomety s dvojitou 
optikou

•	16” oceľové disky kolies 
•	Režim Eco a ukazovateľ 

optimálneho rýchlostného stupňa 
•	Príprava na rádio

Verzia

Open

Sériová  výbava  
Open = Access +

•	Klimatizácia
•	Rádio CD MP3 s USB a Bluetooth®
•	Predné hmlové svetlomety
•	Strešné lišty v čiernej farbe
•	Centrálne zamykanie s diaľkovým 

ovládaním v kľúči
•	El. ovládanie predných okien



Limitovaná séria

Blackshadow

Hlavné prvky výbavy: 

•	 Disky kolies z ľahkej zliatiny 16"
•	 Vonkajšie spätné zrkadlá lakované čierne
•	 Predný a zadný difúzor
•	 Chrómovaná koncovka výfuku
•	 Plastová ochrana dverových prahov
•	 Palubný počítač s ukazovateľom vonkajšej teploty
•	 Dotykový multimediálny systém Media Nav Evolution 

(navigácia so základným mapovým pokrytím*, Traffic Info, 
Bluetooth® handsfree s funkciou audiostreaming, 
rádio s ovládaním pod volantom, funkcionalita AHA, 
vstup USB, Jack)

•	 Elektrické ovládanie predných okien
•	 Kožený volant
•	 Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
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Dacia Duster phase 2
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Dacia Duster phase 2
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Dacia Duster phase 2

Štandardné farby Metalické farby (DOSTUPNé AKO VOLITEĽNé)

Rozmery 

BIELA GLACIER 
(OV 369)

MODRÁ NAVY 
(OV D42)

OBJEM BATOŽINOVéHO PRIESTORU (dm3, podľa normy ISO 3832) 4 × 2 4 × 4
Po kryt s rezervným kolesom 475 408
Maximálny so sklopeným zadným sedadlom s rezervným kolesom 1 636 1 570

ROZMERY (mm)
A Rázvor 2 674
B Dĺžka 4 315
C Predný previs 816
D Zadný previs 825
E Rozchod predných kolies 1 559
F Rozchod zadných kolies 1 560
G Šírka bez / s vonkajšími spätnými zrkadlami 1 821 / 2 000
H Výška bez / so strešnými lištami 1 625 / 1 695
K Svetlá výška nezaťaženého vozidla 4×2 / 4×4 205 / 210
L Priestor na kolená v 2. rade 170
M Šírka v úrovni lakťov vpredu 1 411
M1 Šírka v úrovni lakťov v 2. rade 1 440
N Šírka v úrovni ramien vpredu 1 387
N1 Šírka v úrovni ramien v 2. rade 1 400
P1 Vzdialenosť od sedáka po strechu na predných sedadlách 905
P2 Vzdialenosť od sedáka po strechu na zadných sedadlách 894
Y2 Šírka medzi podbehmi 1 002
Z1 Užitočná dĺžka za operadlami zadného sedadla 992
Z2 Užitočná dĺžka so sklopeným zadným sedadlom 1 760

NÁJAZDOVé UHLY
1 Predný nájazdový uhol 29,3°
2 Prejazdový uhol 23°
3 Zadný nájazdový uhol 34,9°

ZELENÁ ALTAI 
(TE DPC) 

SIVÁ PLATINE 
(TE D69)

HNEDÁ VISION 
(TE CNM)

SIVÁ COMèTE 
(TE KNA)

ČIERNA NACRé 
(NV 676)

HNEDÁ TOURMALINE 
(TE CNG)

MODRÁ COSMOS 
(TE RPR) 

Biela 
Glacier 
(369)

Modrá 
Navy 
(D42)

Sivá 
Platine 
(D69)

Zelená 
Altai
(DPC)

Sivá 
Cométe 
(KNA)

Čierna 
Nacré 
(676)

Modrá 
Cosmos 
(RPR)

Hnedá 
Vision 

(TE CNM)

Hnedá 
Tourmaline 

(TE CNG)

Access   – – – – – - –

Open  –      - 

Arctica        - 

Exception        - 

Blackshadow         



PRíSLUŠENSTVO DIZAJN

Zdôraznite a podporte odolnosť svojho vozidla. 
Duster výberom niektorého z prvkov príslušenstva.

1. PREDNÝ A BOČNÝ SUV RÁM je vyrobený 
z oceľových rúrok a zdôrazní SUV charakter vozidla.
2. PREDNÝ OCHRANNÝ RÁM svojou 
masívnosťou umocní robustnosť vozidla Duster.
3. BOČNé NÁŠLAPY sú estetickým doplnkom 
v štýle 4×4, ktorý súčasne uľahčuje nastupovanie 
aj vystupovanie. 
4. SPOJLER ZADNéHO OKNA dokonale ladí 
s dizajnom vozidla. V ponuke je v originálnej čiernej 
matnej farbe alebo vo farbe vozidla.
5. HLINíKOVÝ DISK ALCAR DEZENT RE DARK
podčiarkne športovo elegantný dizajn vášho 
vozidla.

OCHRANA

1. OCHRANA BLATNíKOV A DVERí chráni 
karosériu proti odletujúcim kamienkom, ale oceníte 
ju aj v mestskej premávke.
2. OCHRANA HRANY NAKLADACIEHO 
PRIESTORU.
3. ZÁSTERKY chráni lak karosérie pred 
znečistením aj poškodením od odletujúceho štrku.
4. GUMOVé KOBERCE sú odolné a jednoducho sa 
udržiavajú. Vhodné nielen na zimné obdobie.
5. VAŇA BATOŽINOVéHO PRIESTORU 
vyrobená z polotuhého plastu perfektne padne do 
batožinového priestoru a účinne ho ochráni.

Zdôraznite off-road štýl vášho vozidla Duster
a podporte jeho odolnosť výberom balíčka
príslušenstva.

TYLING PACK

Obsahuje ochranu blatníkov a dverí, ochranu hrany 
nakladacieho priestoru, styling hmlových svetiel.

PRI ZAKÚPENÍ PRÍSLUŠENSTVA V RÁMCI 
BALÍČKU UŠETRÍTE 20%.
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PREPRAVA

1. STREŠNÝ BOx DACIA vyniká kvalitným 
spracovaním, otvára sa z oboch strán. Dodáva sa vo 
veľkostiach s objemom 400 a 480 litrov.
2. OCEĽOVé STREŠNé TYČE
3. DELIACI MREŽA BATOŽINOVéHO 
PRIESTORU, ktorú oceníte hlavne pri preprave 
svojich maznáčikov.
4. ŤAŽNé ZARIADENIE je v ponuke v dvoch 
typoch. Štandardná úprava alebo typ „labutí krk“ 
(na obrázku), ktorý osloví svojím dizajnom.
5. NOSIČ BICYKLOV NA ŤAŽNé ZARIADENIE 
umožňuje prepravu až 2 bicyklov so zachovaním 
prístupu do batožinového priestoru pomocou 
sklopenia nosiča.

Na prepravu a praktické využitie vozidla sú 
zamerané nasledujúce dva balíčky príslušenstva:

DVENTURE PACK

Obsahuje strešné tyče, koberce a lapače nečistôt. 

OUNTRY PACK

Obsahuje spájacie zariadenie, koberce a lapače 
nečistôt.

PRI ZAKÚPENÍ PRÍSLUŠENSTVA V RÁMCI 
BALÍČKU UŠETRÍTE 20%.

PRíSLUŠENSTVO KOMFORT

1. PREDNÁ LAKŤOVÁ OPIERKA
Myslite na svoje pohodlie a doprajte si šoférovanie 
s pohodlnou lakťovou opierkou s úložným 
priestorom s objemom 1 liter.
2. Na mieru navrhnuté TExTILNé KOBERCE 
dokonale ladia s interiérom vozidla Duster.
3. DOČASNÁ OCHRANA BATOŽINOVéHO 
PRIESTORU chráni dno aj steny.
4. ZADNÝ PARKOVACí ASISTENT zvýši pohodlie 
pri parkovaní. 
5. OTOČNÝ DRŽIAK PRE MOBILNÝ TELEFÓN 
vám umožní bezpečne používať mobilný telefón 
aj za jazdy.

Spríjemnite si život na palube svojho vozidla Duster 
a doprajte si maximálny komfort a ochranu.

OMFORT PACK

Na pohodlie zameraný balíček  príslušenstva je 
zložený z lakťovej opierky, parkovacieho asistenta 
a interiérových kobercov.

PRI ZAKÚPENÍ PRÍSLUŠENSTVA V RÁMCI 
BALÍČKU UŠETRÍTE 20%.

Podrobné informácie o kompletnej ponuke 
a kompatibilite jednotlivých prvkov príslušenstva 
vám poskytne predajca vozidiel Dacia.
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