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DACIA DUSTER

ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

1. ΠΛΑÏΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΡΤΩΝ:
Προστατέψτε το Duster σας από τα
μικροχτυπήματα των καθημερινών μετακινήσεων,
τονίζοντας ταυτόχρονα το μυώδη χαρακτήρα του.
Χρώμα: Μαύρο σαγρέ.
2. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΦΤΕΡΩΝ:
Ενισχύστε τον περιπετειώδη χαρακτήρα του Duster
σας. Προστατέψτε το αμάξωμα από τις γρατζουνιές
και απολαύστε τις εκτός δρόμου διαδρομές!
Χρώμα: Μαύρο σαγρέ.
3. BULL BARS:
Προστατέψτε τον προφυλακτήρα του οχήματός σας
και ενισχύστε το δυναμικό του ντιζάιν. Στην πόλη ή
στην ύπαιθρο, αποτελούν μια ουσιαστική έκφραση
του περιπετειώδους πνεύματός σας!
4. ΠΛΑÏΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ:
Αποδράστε από τα συνηθισμένα και χαρίστε στον
εαυτό σας την αίσθηση της περιπέτειας. Τα πλαϊνά
σκαλοπάτια διευκολύνουν την πρόσβασή σας στο
όχημα και στην οροφή του.

1-2.

2.

3.

4.
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DACIA DUSTER

ΠΑΚΕΤΟ SPORT

ΠΑΚΕΤΟ STYLE
2.

1.

1. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΠΟ:
Ιδανικό για να ενισχύσετε το δυναμισμό του Duster
σας, προσδίδοντάς του πιο σπορ εμφάνιση.
2. ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ:
Προσθέστε μια πινελιά στυλ
και προσωπικότητας στο Duster σας.
3. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΕΡΟΤΟΜΗΣ:
Ενισχύστε το στιβαρό στυλ του Duster σας.
Διατίθεται σε χρώμα μαύρο και γκρι.
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3.

5.

4.

4-5-6. ΜΠΑΡΕΣ ΧΡΩΜΙΟΥ:
Προσδώστε στο Duster σας ένα πιο δυναμικό στυλ
με τις εμπρός, πίσω και πλαϊνές διακοσμητικές
μπάρες χρωμίου.

6.

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

DACIA DUSTER

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

2.

1.

1. ΣΕΤ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΕΣ
Οδηγήστε με απόλυτη άνεση, αποφεύγοντας
τους αεροδυναμικούς θορύβους. Διακριτικοί
και εξατομικευμένοι, αντέχουν σε πλυντήρια
αυτοκινήτων και κακές καιρικές συνθήκες.
Διατίθενται σε σετ για εμπρός και πίσω πόρτες.
2. ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Τα αντηλιακά βελτιώνουν την καθημερινή σας
άνεση στο όχημα και παρέχουν βέλτιστη προστασία
από το ηλιακό φως.
Διατίθενται σε σετ για τις δύο πίσω πόρτες ή σε σετ
που περιλαμβάνει τις πίσω πόρτες, φινιστρίνια και
παρμπρίζ.
3. ΜΑΡΣΠΙΕ ΠΟΡΤΩΝ
Προστατέψτε με στυλ το κάτω μέρος των θυρών
του Duster σας.

3.

5.

4.

6.

4. ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ:
Προστατέψτε αποτελεσματικά το κάτω μέρος του
οχήματός σας και οδηγήστε ξένοιαστα στις εκτός
δρόμου διαδρομές σας. Το πακέτο περιλαμβάνει
ποδιά κινητήρα, προστατευτικό ρεζερβουάρ και
διαφορικού.
Υλικό: χάλυβας.
5. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΡΟΣ:
Ενισχύστε το μυώδη, δυνατό χαρακτήρα του Duster
σας και προστατέψτε τον προφυλακτήρα.
Υλικό: αλουμίνιο.
6. ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ
Προστατεύστε αποτελεσματικά το κάτω μέρος του
οχήματός σας από νερό, λάσπη και χαλίκια. Σετ για
εμπρός και πίσω τροχούς.
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DACIA DUSTER

ON-BOARD EXPERIENCE
1.

3.

2.

4.

1. ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ
Βελτιώστε την άνεσή σας κατά τη διάρκεια
του ταξιδιού και απολαύστε έναν επιπλέον
αποθηκευτικό χώρο.
Χωρητικότητα: 1 λίτρο.
2. ΣΕΤ ΚΑΠΝΙΣΤΗ
Περιλαμβάνει τασάκι και αναπτήρα.
3. ΒΑΣΗ TABLET
Απόλαυση και ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια
μεγάλων ταξιδιών! Στερεώνεται εύκολα στο εμπ.
προσκέφαλο, επιτρέποντας στους πίσω επιβάτες να
χρησιμοποιούν το tablet με ασφάλεια.
Μέγεθος οθόνης: μέχρι 10”
4. ΦΟΡΗΤΗ ΒΑΣΗ SMARTPHONE ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ
Χρησιμοποιήστε το smartphone σας με ασφάλεια.
Χάρη στο μαγνήτη που διαθέτει μπορείτε να
στερεώσετε το smartphone σας στον αεραγωγό του
αυτοκινήτου. Η βάση μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί
και να μεταφερθεί από ένα όχημα σε κάποιο άλλο.
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ΤΑΠΕΤΑ
6.

5.

5. ΤΑΠΕΤΑ COMFORT:
Εύκολα στο καθάρισμα, τα ταπέτα αυτά
προστατεύουν το εσωτερικό του οχήματός σας σε
μια περιοχή που υπόκειται σε σημαντική φθορά.
6. ΤΑΠΕΤΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ:
Αδιάβροχα και εύκολα στο καθάρισμα,
προστατεύουν το εσωτερικό ενώ παράλληλα
επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής του.
7. ΤΑΠΕΤΑ PREMIUM:
Premium ποιότητα, κορυφαία υλικά με λευκό
λογότυπο.

7.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

DACIA DUSTER

1. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Η γρίλια διαχωρίζει αποτελεσματικά το χώρο
αποσκευών από το χώρο επιβατών. Πρακτική για
τη μεταφορά του κατοικίδιου σας.
2. ΤΑΠΕΤΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Ιδανικό για τη μεταφορά διαφόρων προϊόντων,
και ιδίως αντικειμένων που λερώνουν.
Προστατεύει αποτελεσματικά την εργοστασιακή
μοκέτα. Εφαρμόζει τέλεια στο σχήμα του χώρου
αποσκευών.
Σε έκδοση για 4x2 και 4x4.
3. ΔΙΧΤΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Ιδανικό για την τακτοποίηση του χώρου
αποσκευών. Εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά
αντικειμένων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας.
4. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
EASYFLEX
Αντιολισθητικό και αδιάβροχο απαραίτητο για
την προστασία του χώρου αποσκευών. και για να
μεταφέρετε ογκώδη αντικείμενα ή αντικείμενα
που λερώνουν! Προσαρμόζεται στη διαμόρφωση
των πίσω καθισμάτων και καλύπτει ολόκληρο
το χώρο φόρτωσης. Πολλαπλών χρήσεων και
λειτουργικό για καθημερινή χρήση ή ψυχαγωγικές
δραστηριότητες.

1.

2.

3.

4.
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DACIA DUSTER

ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ

1. ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ EURORIDE:
Εύκολη τοποθέτηση στον κοτσαδόρο, χωρίς
προσαρμογές, είναι ο πιο εύχρηστος και
ασφαλής τρόπος μεταφοράς ποδηλάτων. Η
βάση είναι αναδιπλούμενη και ανακλινόμενη
ώστε να παραμένει πάντα προσβάσιμος ο χώρος
αποσκευών.
Διατίθεται σε έκδοση για 2 ή 3 ποδήλατα.
2. ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ EXPRESS:
Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής μεταφορά
ποδηλάτων. Τοποθετείται σε κοτσαδόρο.
Διατίθεται σε έκδοση για 2,3 ή 4 ποδήλατα.
3. ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:
Η άρθρωση του κοτσαδόρου αφαιρείται χωρίς
εργαλεία και έτσι δεν επηρεάζεται η αισθητική του
οχήματός σας. Συνιστάται για συχνή χρήση.
4. ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:
Απαραίτητος για να ρυμουλκείτε ή να μεταφέρετε
με απόλυτη ασφάλεια τον εξοπλισμό σας όπως
βάση ποδηλάτου, βάρκα, τροχόσπιτο, κλπ.

1.

2.
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3.

4.

DACIA DUSTER

ΦΟΡΤΩΣΗ

1. ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ:
Αυξήστε τον όγκο φόρτωσης του οχήματός σας
και ταξιδέψτε χωρίς συμβιβασμούς! Πρακτική,
ανθεκτική, έχει όλα τα χαρακτηριστικά που
χρειάζεστε. Ασφαλίζει με κλειδαριά.
Χρώμα: μαύρο σαγρέ.
Χωρητικότητα: 400 & 480 λίτρα.
2. ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΗΚΕΙΣ ΜΠΑΡΕΣ:
Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση, ιδανικές για
την τοποθέτηση βάσης μεταφοράς ποδηλάτων,
εξοπλισμού σκι, μπαγκαζιέρας.
3. ΜΠΑΡΕΣ ΣΚΙ - SNOWBOARDS:
Τώρα μπορείτε να μεταφέρετε τις σανίδες και τα
πέδιλα του σκι με απόλυτη ασφάλεια στην οροφή
του οχήματός σας. Εύκολη τοποθέτηση, φόρτωση
και εκφόρτωση, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
Διατίθεται για 4 ή 6 ζευγάρια σκι, 2 ή 4 snowboards.

1.

2.

3.
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ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ

ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΜΕΡΑ 180°:
Απαραίτητη για να κινείστε εύκολα, με ασφάλεια
και με ακρίβεια ταυτόχρονα. Αυτή η 180° κάμερα
σας προσφέρει πλήρη εικόνα της περιοχής μπροστά
από το όχημά σας εμφανίζοντάς την απευθείας στην
οθόνη πλοήγησης.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ:
Το χειμώνα, εξοπλιστείτε με αλυσίδες ώστε να
μπορείτε εύκολα να οδηγείτε σε χιονισμένους
δρόμους! Εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια και
βέλτιστο κράτημα στο δρόμο και στις πιο δύσκολες
χειμερινές συνθήκες (χιόνι και πάγος).

DACIA DUSTER

ΛΙΣΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΑΜΑΞΩΜΑ 
8201698600
8201700147
200910184R
200910477R
8201700230
8201698594
8201713013
8201702565
8201700794
8201716292
8201700647
7711785299
8201698632
8201700247
8201700243

Bull bars - Χρώμιο
Πλαϊνά σκαλοπάτια σετ
Διακοσμητικό εξάτμισης - Χρώμιο - 45 mm
Διακοσμητικό εξάτμισης - Χρώμιο - 50 mm
Προστατευτικά πορτών σετ
Προσθήκες φτερών σετ
Προσθήκες φτερών σετ (με εμπρός αισθητήρες)
Πακέτο sport - Χρώμα μαύρο
Πακέτο sport - Χρώμα γκρι
Διακοσμητικό αεροτομής - Χρώμα μαύρο
Διακοσμητικό αεροτομής - Χρώμα γκρι
Πακέτο Style (εμπρός, πίσω & πλαϊνές)
Μπάρα εμπρός προφυλακτήρα - Πακέτο Style - Χρώμιο
Μπάρα οπίσθιου προφυλακτήρα - Πακέτο Style - Χρώμιο
Μπάρες πλαϊνές σετ - Πακέτο Style - Χρώμιο

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
8201698552
8201698553
403004100R
403156671R
403154328R
403157062R
7711239099
7711239101

Ζάντα 16" Olinda - Χρώμα μαύρο
Ζάντα 17" Parana - Χρώμα Mercury
Ζάντα 17" Steppe - Χρώμα diamond-cut
Καπάκι ζάντας - Χρώμα γκρι
Καπάκι ζάντας - Χρώμα μαύρο
Καπάκι ζάντας - Χρώμα γκρι μαύρο
Μπουλόνια ασφαλείας για σιδερένιες ζάντες
Μπουλόνια ασφαλείας για ζάντες αλουμινίου

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
8201705543
8201715981
8201700249
8201700297
8201700303
8201700223
8201700225

Προστατευτικά μαρσπιέ εμπρός πορτών
Προστατευτικά μαρσπιέ εμπρός πορτών φωτιζόμενα
Προστατευτικό χώρου φόρτωσης προφυλακτήρα
Αντιηλιακά κουρτινάκια οπίσθιων πορτών
Αντιηλιακά κουρτινάκια οπίσθιων πορτών, φινιστρίνια και παρμπρίζ
Ανεμοθώρακες σετ - εμπρός πόρτες
Ανεμοθώρακες σετ - οπίσθιες πόρτες

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 
8201700404
8201700287
8201700285
8201700292
8201700279
8201700276

Προστατευτικό εμπ. προφυλακτήρα και κινητήρα - 4x2 - 4x4 Υλικό αλουμίνιο
Προστατευτική ποδιά κινητήρα - 4x2 - 4x4 Υλικό χάλυβας
Προστατευτικό διαφορικού - 4x4 Υλικό χάλυβας
Προστατευτικό ρεζερβουάρ καυσίμου - 4x4 Υλικό χάλυβας
Λασπωτήρες σετ εμπρός
Λασπωτήρες σετ πίσω

ON BOARD EXPERIENCE 
8201698592
8201375535
8201705508
7711784774
7711783364

ΤΑΠΕΤΑ 
8201698599
8201710716
8201698601
8201710717
8201698533
8201708306

σελίδα 03
σελίδα 03
σελίδα 03
σελίδα 03
σελίδα 04
σελίδα 04
σελίδα 04
σελίδα 04
σελίδα 04
σελίδα 04
σελίδα 05
σελίδα 05
σελίδα 05
σελίδα 05
σελίδα 05
σελίδα 05
σελίδα 05
σελίδα 05
σελίδα 05
σελίδα 05

Υποβραχιόνιο
Σετ καπνιστή (τασάκι και αναπτήρας)
Κρεμάστρα
Φορητή βάση smartphone με μαγνήτη
Βάση tablet 10"

σελίδα 06
σελίδα 06
σελίδα 06
σελίδα 06

Ταπέτα - Comfort
Ταπέτα - Comfort - με συρτάρι στο δεξί κάθισμα
Ταπέτα - Premium
Ταπέτα - Premium - με συρτάρι στο δεξί κάθισμα
Ταπέτα καουτσούκ
Ταπέτα καουτσούκ - με συρτάρι στο δεξί κάθισμα

σελίδα 06
σελίδα 06
σελίδα 06
-

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 
8201699858
8201699847
8201699849
8201698193
8201452834
8201452833

Ταπέτο χώρου αποσκευών EasyFlex
Ταπέτο πορτμπαγκάζ καουτσούκ - 4x2
Ταπέτο πορτμπαγκάζ καουτσούκ - 4x4
Διαχωριστικό χώρου αποσκευών
Δίχτυ χώρου αποσκευών - πλάτη πίσω καθίσματος
Δίχτυ χώρου αποσκευών - πάτωμα πορτμπαγκάζ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
8201698310
8201698312
8201698314
8201698316

Κιτ μετατροπής σε επαγγελματικό
Κάλυμμα χώρου αποσκευών
Γρίλια διαχωριστικό
Σετ προσαρμογής ύψους χώρου αποσκευών - 4x4

ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ - ΣΧΑΡΕΣ 
8201698535
8201698536
8201698540
8201698541
8201700132
8201700128
7711226912
7711226911
7711577330
7711577331
7711577329
7711577332
7711577326
7711577327
7711577328
7711422443
8201450954
8201450956

Κοτσαδόρος αφαιρούμενος με εργαλεία - Τραβέρσα
Μπαλάκι για κοτσαδόρο αφαιρούμενο με εργαλεία
Κοτσαδόρος αφαιρούμενος χωρίς εργαλεία - Τραβέρσα
Μπαλάκι για κοτσαδόρο αφαιρούμενο χωρίς εργαλεία
Πλεξούδα - 13 επαφών
Πλεξούδα - 7 επαφών
Αντάπτορας για πλεξούδα - 13/7 pin
Αντάπτορας για πλεξούδα - 7/13 pin
Euroride σχάρα ποδηλάτου σε κοτσαδόρο για 2 ποδήλατα - 7 επαφών
Euroride σχάρα ποδηλάτου σε κοτσαδόρο για 2 ποδήλατα - 13 επαφών
Euroride σχάρα ποδηλάτου σε κοτσαδόρο για 3 ποδήλατα - 7 επαφών
Euroride σχάρα ποδηλάτου σε κοτσαδόρο για 3 ποδήλατα - 13 επαφών
Express σχάρα ποδηλάτου σε κοτσαδόρο για 2 ποδήλατα
Express σχάρα ποδηλάτου σε κοτσαδόρο για 3 ποδήλατα
Express σχάρα ποδηλάτου σε κοτσαδόρο για 4 ποδήλατα
Κιτ αντικλεπτικής προστασίας για σχάρα ποδηλάτου Express
Διακοσμητικό εξάτμισης υπό γωνία για σχάρα σε κοτσαδόρο - 45 mm
Διακοσμητικό εξάτμισης υπό γωνία για σχάρα σε κοτσαδόρο - 50 mm

ΦΟΡΤΩΣΗ 
8201709063
7711419549
7711574056
7711574057
7711578086
7711420778
7711420779
7711421178
7711577325

Μπάρες οροφής Αλουμινίου για διαμήκεις μπάρες οροφής
Μπαγκαζιέρα οροφής - 340 λίτρα - Ύφασμα αδιάβροχο 115*30*30
Μπαγκαζιέρα οροφής - 400 λίτρα - Χρώμα μαύρο 146*87*38,5
Μπαγκαζιέρα οροφής - 480 λίτρα - Χρώμα μαύρο 180*78*37,5
Μπαγκαζιέρα οροφής - Πτυσσόμενη 300-500 λίτρα - Χρώμα γκρι
Μπάρες σκι - 4 ζευγάρια σκι / 2 snowboards
Μπάρες σκι - 6 ζευγάρια σκι / 4 snowboards
Αντάπτορας για μπάρες ποδηλάτου/σκι
Μπάρα ποδηλάτου οροφής

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 
8201701592

Κάμερα εμπρός 180°

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
7711780759
8201712928
7711783373
7711780258
7711780259

Σετ ασφαλείας (γιλέκο, τρίγωνο, φαρμακείο)
Πυροσβεστήρας 1 kgr
Σετ αλυσίδες χιονιού - 12 mm - 215/65 R16 ελαστικό
Σετ αλυσίδες χιονιού Premium Grip - 215/65 R16 ελαστικό
Σετ αλυσίδες χιονιού Premium Grip - 215/60 R17 ελαστικό

σελίδα 07
σελίδα 07
σελίδα 07
σελίδα 07
σελίδα 07
σελίδα 08
σελίδα 08
σελίδα 08
σελίδα 08
σελίδα 08
σελίδα 08
σελίδα 08
σελίδα 09
σελίδα 09
σελίδα 09
σελίδα 10
σελίδα 10
σελίδα 10
σελίδα 10
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Χρόνια*

ΕΓΓΥΗΣΗ
ή 100.000χλμ.

Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της κατά την ημερομηνία της κυκλοφορίας της. Το παρόν έντυπο έχει καταρτιστεί με βάση τα πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στο πλαίσιο της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η DACIA επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προχωρήσει, ανά πάσα στιγμή, σε τροποποίηση των προδιαγραφών των αυτοκινήτων και των αξεσουάρ που περιγράφονται και παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις κοινοποιούνται στους αντιπροσώπους της DACIA το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν, οι εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού να μην είναι διαθέσιμα (ως
βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο της DACIA. Για τεχνικούς λόγους που αφορούν στην εκτύπωση, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο δύναται
να διαφέρουν κάπως από τα πραγματικά χρώματα του αυτοκινήτου ή τα υλικά του εσωτερικού διάκοσμου. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου της παρούσας έκδοσης σε οποιαδήποτε μορφή
και με οποιοδήποτε μέσο απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας DACIA.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: © RENAULT MARKETING 3D - COMMERCE, © RENAULT DESIGN - B. CHIMÈNES ET ADDITIVE, P. CURTET, A. BERNIER - ACCDUS1018 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ GENCO POWER SA
*3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000χλμ (όποιο συμβεί πρώτο).

www.dacia.gr

