
Dacia Duster



Liberte o 
seu espírito 
aventureiro





O Dacia Duster está à-vontade em qualquer lugar. Moderno,robusto e 
brilhante na sua cor Laranja Atacama, ninguém lhe fica indiferente.  
A grelha dianteira bem proeminente, a assinatura luminosa e o design 
diferenciador atraem todos os olhares. Desde as barras de tejadilho às 
jantes de 16 ou 17 polegadas*, o seu espírito aventureiro é denunciado 
por cada detalhe. As proteções laterais, bem como os resguardos de 
proteção dianteiro e traseiro, não deixam dúvidas: não há estrada ou 
trilho que lhe resista!

* Consoante a versão.

À-vontade em 
qualquer terreno
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Todas as estradas 
com o Duster
Uma subida íngreme, um obstáculo a vencer, uma descida quase 
a pique… O Dacia Duster leva-o a todo o lado. Distância ao solo 
sobrelevada, chassis robusto, modo 4x4… Explore plenamente as 
excelentes capacidades off-road. Seguro e eficiente, o seu SUV  
desafia-o para mil descobertas. Atreva-se por trilhos inexplorados  
com toda a confiança.

Dacia Duster



Viaje bem equipado
Em caminhos estreitos ou desconhecidos, o Dacia Duster tem sempre a 
melhor resposta: o sistema de ajuda ao arranque em subida permite-lhe 
agarrar-se ao chão mesmo nos planos mais inclinados; o sistema de 
controlo em descida assegura o controlo da velocidade. E porque, por 
vezes não é fácil ver tudo, a câmara multi-view* deteta os buracos, as 
pedras ou os pequenos obstáculos, facilitando assim o seu avanço.

* Em opção consoante a versão.

SISTEMA DE AJUDA AO ARRANQUE 
EM SUBIDA

SISTEMA DE CONTROLO EM DESCIDA CÂMARA MULTI-VIEW
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Também é perfeito 
para a cidade
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Conforto à altura
Dacia Duster

Na cidade, nada faz parar o Dacia Duster: a direção assistida elétrica facilita 
a condução, o alerta de ângulo morto* otimiza a segurança e a câmara 
multi-view* simplifica as manobras de estacionamento. A bordo, tanto a 
iluminação das luzes como o ar condicionado são automáticos*, e o sistema 
multimédia Media Nav Evolution* está ao seu serviço. Ao conectar o seu 
smartphone via USB, aceda facilmente às suas aplicações, leia ou dite as 
suas mensagens através do ecrã táctil do seu Dacia com o Android Auto™ &  
Apple CarPlay™. Quanto ao conforto interior, também nada há a apontar: 
bancos reguláveis, estofos com acabamentos de excelente nível, cartão 
mãos livres*… Tudo foi pensado ao pormenor! 

* De série ou em opção, consoante a versão.
Android Auto™ é uma marca da Google INC. Apple CarPlay™ é uma marca da Apple INC.



Capacidade da bagageira
O Dacia Duster adapta-se a todos os seus desejos de aventura.  
A extraordinária modularidade permite transformar o habitáculo à 
medida das suas necessidades e transportar tudo o que necessita para 
desfrutar de um fim de semana de descoberta ou aventurar-se num dia 

de compras. O banco traseiro rebatível 1/3-2/3, a capacidade de carga do 
porta-bagagens e os numerosos espaços de arrumação inteligentemente 
distribuídos pelas portas, por trás dos encostos dos bancos dianteiros ou 
pelo painel de bordo tornam possíveis as expedições mais inesperadas.
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ComfortEssential

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS
COMFORT = ESSENTIAL +

 - 3 apoios de cabeça traseiros
 - ABS + ESC + HSA + EBA 
 - Airbags cortina
 - Airbags frontais e laterais dianteiros
 - Alerta de esquecimento do cinto de segurança
 - Ar condicionado manual
 - Banco condutor com regulação em altura
 - Banco traseiro rebatível 1/3-2/3
 - Barras tejadilho longitudinais em preto
 - Computador de bordo
 - Direção assistida elétrica
 - Elevadores de vidros traseiros manuais
 - Elevadores elétricos dos vidros dianteiros
 - Embelezadores de roda 16”
 - Estofos em tecido
 - Faróis diurnos em LED
 - ISOFIX

 - Kit de reparação dos pneus
 - Limitador de velocidade
 - Modo ECO
 - Puxadores exteriores das portas em preto
 - Radio Plug & Music
 - Retrovisores em preto com regulação manual
 - Sensores de luminosidade
 - Volante regulável em altura e profundidade

OPÇÕES:
 - Faróis de nevoeiro 
 - Pintura Metalizada 
 - Pneu sobressalente 

 - Barras tejadilho longitudinais em dark metal
 - Elevadores eléctricos dos vidros dianteiros 
com função impulsional do lado do condutor
 - Faróis de nevoeiro
 - Jantes em liga leve 16”
 - Pack Look exterior (retrovisores exteriores, 
barras de tejadilho acetinadas, skis de 
proteção e ponteira de escape em cromado)
 - Puxadores exteriores das portas na cor da 
carroçaria
 - Regulador de velocidade
 - Retrovisores exteriores com regulação elétrica 
e função de desembaciamento
 - Retrovisores exteriores em cromado acetinado
 - Vidros laterais e óculo traseiro 
sobreescurecidos
 - Volante em couro*

OPÇÕES:
 - Elevadores de vidros traseiros elétricos
 - Pintura metalizada
 - Pneu sobressalente
 - Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro
 - Câmara de marcha-atrás
 - Sistema multimédia Media Nav Evolution, 
compatível com Android Auto™ e  
Apple CarPlay™

Android Auto™ é uma marca da Google Inc.
Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.
* Couro de origem bovina.
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PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS
PRESTIGE = COMFORT +

 - Alerta de ângulo morto
 - Banco do condutor com regulação em altura e 
lombar (inclui apoio de braço)
 - Câmara de marcha-atrás
 - Cartografia País
 - Elevadores elétricos dos vidros traseiros
 - Estofos em couro*
 - Jantes em liga leve 17”
 - Look interior específico
 - Sistema multimédia Media Nav Evolution, 
compatível com Android Auto™ e  
Apple CarPlay™

OPÇÕES: 
 - Ar condicionado automático
 - Câmara multi-view
 - Cartão mãos-livres
 - Cartografia Europa Ocidental
 - Pintura metalizada
 - Pneu sobressalente

Android Auto™ é uma marca da Google Inc.
Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.
* Couro de origem bovina.

Prestige
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BEGE DUNE (HNP) AZUL NAVY (D42) PRETO NACARADO (676)

LARANJA ATACAMA (EDY) BRANCO GLACIAR (369) CINZENTO COMETA (KNA)

AZUL IRON (RQH) CASTANHO VISON (CNM) CINZENTO HIGHLAND (KQA)

VERMELHO FUSION (NPI)

Cores

EMBELEZADORES  
DE RODA 16”

JANTES EM LIGA  
LEVE DE 16”

JANTES EM LIGA  
LEVE DE 17”

Jantes
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Acessórios
DESIGN E PROTEÇÃO

1. PROTEÇÃO LATERAL DAS PORTAS E DAS CAVAS 
DA RODA: Reforçe o look aventureiro do seu Duster 
dando-lhe ainda um carácter mais robusto ao 
seu veículo, ao mesmo tempo que protege a sua 
carroçaria contra as projeções ou pequenos toques 
no dia a dia.

2. PACK SPORT: Ideal para realçar o look dinâmico do 
seu Duster, conferindo-lhe um carácter ainda mais 
desportivo. O pack inclui um embelezador de capot, 
capas de retrovisores e um aileron. Disponível em 
preto ou cinzento

3. BARRAS DE ESTILO: Reforce o look dinâmico do 
seu Duster com as barras de estilo cromadas.

3.

2.

2.

3.

1.
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Acessórios
CONFORTO E PROTEÇÃO

6. SOLEIRAS DE PORTA ILUMINADAS: Protegem 
com elegância a parte inferior das portas do veículo. 
A luz branca com temporização, que se acende logo 
que se abre a porta, acentua a modernidade do seu 
Duster.

7. TAPETES DE HABITÁCULO EM TÊXTIL: Fáceis de 
limpar, preservam o interior do veículo numa zona 
intensamente utilizada. Também disponível em 
Borracha.

8. APOIO DE BRAÇO DIANTEIRO: Não esqueça  
o apoio de braço central, que lhe proporcionará  
um extraordinário conforto de condução e um 
espaço de arrumação suplementar de 1 litro.

9. CAIXA FUNDO DE BAGAGEIRA E PROTEÇÃO 
EXTERIOR DA BAGAGEIRA: Ideal para transportar 
facilmente diversos produtos, mesmo os mais sujos. 
Protege eficazmente a alcatifa de origem e adapta-
se na perfeição à forma da bagageira do seu veículo. 
Proteja o para-choques traseiro com um acessório 
prático e concebido por medida.

10. PROTEÇÃO DE BAGAGEIRA EASYFLEX: 
Antiderrapante e impermeável, é indispensável para 
proteger a bagageira do seu automóvel e transportar 
objetos volumosos e sujos! Adapta-se à posição dos 
bancos traseiros e cobre todo o espaço destinado à 
bagagem.

6.

9. 10.

7. 8.
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11. BARRAS DE TEJADILHO: Ideais para transportar 
um porta-bicicleta, um porta-esquis ou uma 
bagageira de tejadilho e, desta forma, aumentar a 
capacidade de carga do veículo levando consigo tudo 
o que necessita.

12. BAGAGEIRA DE TEJADILHO RÍGIDA DACIA: 
Aumente o volume de carga do seu veículo e viaje 
levando consigo tudo o que necessita.

13. GANCHO DE REBOQUE DESMONTÁVEL 
SEM FERRAMENTA: Indispensável para rebocar 
ou transportar com toda a segurança o seu 
equipamento, permite, graças à rótula desmontável 
sem ferramenta, manter inalterada a estética do seu 
Duster.

14. CAIXA NEGRA VÍDEO INTEGRADA: Essencial 
para a sua segurança e serenidade na estrada. 
Este sistema de gravação integrado, automático e 
autónomo, guarda o histórico dos trajetos, no tempo 
e no espaço.

15. CÂMARA DIANTEIRA 180°: Indispensável para 
manobrar facilmente de forma segura e precisa. Este 
sistema, com vista de 180º, oferece-lhe uma visão 
imediata do ambiente à frente, incluindo os ângulos 
mortos, diretamente no ecrã de navegação.

16. CÂMARA DE MARCHA-ATRÁS: As manobras 
nunca foram tão confortáveis! Ao engrenar  
a marcha-atrás, visualizará a zona situada atrás do 
seu veículo diretamente no ecrã do sistema  
de navegação.

TRANSPORTE E SEGURANÇA

13.11-12.

15. 16.14.
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Equipamentos e opções 
Essential Comfort Prestige

DESIGN EXTERIOR
Assinatura luminosa em LED
Pára-choques dianteiro e traseiro na cor da carroçaria
Skis dianteiro / traseiro em cromado -
Puxadores exteriores das portas Em Preto Cor da Carroçaria Cor da Carroçaria
Retrovisores exteriores Em Preto Cromado Cromado
Barras de tejadilho em preto com assinatura "Duster" - -
Barras de tejadilho em cromado com assinatura "Duster" -
Vidros traseiros sobreescurecidos -
Ponteira de escape em cromado -
Embelezadores de roda 16” - -
Jantes em liga leve 16” - -
Jantes em liga leve 17” - -
Pintura metalizada ¤ ¤ ¤

DESIGN INTERIOR
Contornos dos arejadores em cromado
Puxadores interiores das portas Carbono escuro Cromado acetinado Cromado acetinado
Banco traseiro rebatível 1/3-2/3
Volante e punho da caixa de velocidades em couro* -
Estofos em tecido específico Essential - -
Estofos em tecido específico Comfort - -
Estofos em couro / TEP** - -

SEGURANÇA
Sistema de anti-bloqueio das rodas (ABS) + Assistência à travagem de urgência (EBA)
Sistema de controlo da trajetória (ESC) com função de antipatinagem (HSA)
Airbag do condutor e airbag do passagerio dianteiro desconetável
Airbags laterais e de cortina
Cintos de segurança com pré-tensores do enrolador e limitador de esforço
Sistema de controlo da pressão dos pneus
Alerta de ângulo morto - - ¤
Pneu sobressalente (excepto versões GPL) ¤ ¤ ¤
Kit de enchimento de pneus
Sistema de fixação ISOFIX nos lugares laterais traseiros

CONDUÇÃO
Direção assistida elétrica
Computador de bordo
Alerta visual e sonoro de esquecimento do cinto de segurança
Modo ECO + Stop & Start + indicador de mudança de velocidade
Sistema de controlo em descida (unicamente para versões 4x4) -
Limitador de velocidade - -
Regulador e limitador de velocidade -
Sistema de ajuda ao estacionamento traseiro - ¤
Câmara de marcha-atrás - ¤
Câmara multi-view - - ¤
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Essential Comfort Prestige
VISIBILIDADE
Faróis de nevoeiro ¤
Retrovisores exteriores com regulação manual - -
Retrovisores exteriores com regulação elétrica e desembaciamento -

CONFORTO
Ar condicionado manual
Ar condicionado automático - - ¤
Fecho centralizado das portas com comando à distância
Cartão mãos-livres - - ¤
Elevadores elétricos de vidros dianteiros - -
Elevadores elétricos de vidros dianteiros com função impulsional do lado do condutor -
Elevadores elétricos dos vidros traseiros - ¤
Volante regulável em altura e profundidade
Banco condutor regulável em altura
Banco condutor regulável em altura com regulação lombar (inclui apoio de braço) - -
Spot de leitura dianteiro lado condutor com timing 20 segundos - -
2 spots de leitura dianteiro (condutor com timing 20 segundos e passageiro) -
Tomadas 12 V à frente / atrás
Iluminação no porta luvas -
Iluminação na bagageira

MULTIMÉDIA
Plug & Music : rádio MP3, tomadas jack e USB, Bluetooth® com comandos no volante -
Sistema multimédia Media Nav Evolution: ecrã 7” tátil com navegação. Rádio, tomadas jack e USB, audio streaming, 
conetividade smartphone e Bluetooth® com comandos no volante, informações 4x4 (apenas para as versões 4x4), 
informações de condução ECO, compatível com Android Auto™ e Apple CarPlay™

- ¤

Cartografia Europa - ¤ ¤

PACKS
Pack Look exterior: retrovisores exteriores cromados, vidros traseiros sobreescurecidos, barras de tejadilho acetinadas, skis 
de proteção e ponteira de escape em cromado -

Pack Look interior Couro : Estofos em couro**, volante e alavanca de velocidades em TEP, inserções nas portas dianteiras 
em TEP, acabamentos cromados na zona inferior da consola central - -

: Série ¤ : Opção  -: Não disponível
*De origem bovina. **Estofos em couro / TEP com revestimento em couro (origem bovina).
Android Auto™ é uma marca da Google Inc. Apple CarPlay™ é uma marca da Apple Inc.
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Dimensões

DUSTER 
VOLUME DA BAGAGEIRA (DM3) (NORMA ISO 3832)
Configuração 5 lugares 4x2/4x4 445 / 411
Configuração 2 lugares (com banco traseiro rebatido) 4x2/4x4 1 478 / 1 444

DIMENSÕES (MM)    
A Distância entre eixos 4x2/4x4 2 674 / 2 676
B Comprimento 4 341
C Distância do eixo dianteiro à frente do veículo 4x2/4x4 842 / 841
D Distância do eixo traseiro à traseira do veículo 4x2/4x4 826 / 824
E Largura da via dianteira 1 563
F Largura da via traseira 4x2/4x4 1 570 / 1 580
G Largura total sem / com retrovisores 1 804 / 2 052

DIMENSÕES (MM)    
H Altura em vazio com barras de tejadilho 4x2/4x4 1 693 / 1 682
H1 Altura com bagageira aberta 4x2/4x4 2 020 / 2 002
K Distância ao solo 210
L Distância dos joelhos às costas dos bancos na 2ª fila 170
M Largura ao nível dos cotovelos nos bancos dianteiros 1 403
M1 Largura ao nível dos cotovelos nos bancos traseiros 1 416
P Altura disponível nos lugares dianteiros com inclinação a 14° 900
P1 Altura disponível nos lugares traseiros com inclinação a 14° 892
Y Largura interior entre cavas das rodas 977
R Ângulo de ataque 4x2/4x4 30° / 30°
R1 Ângulo de saída 4x2/4x4 34° / 33°
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Dacia
Circule, viaje, desfrute. 
Este é o espírito Dacia!

Na Dacia, propomos-lhe veículos atrativos, de qualidade e ao melhor 
preço. Modelos com um estilo distinto, mas sem supérfluos, equipados 
com as tecnologias mais fiáveis e comprovadas, tudo a um preço 
imbatível. E, em menos de dez anos, mudámos as regras do jogo e 
revolucionámos o mercado automóvel. É difícil acreditar? Nem por isso. 
O nosso segredo? Um misto perfeito de simplicidade, transparência e 
generosidade. Desde a escolha do modelo até à manutenção, passando 
pelo preço, tudo é claro e evidente com a Dacia. Conduzir um Dacia é 

ter a certeza de fazer a escolha certa. É escolher qualidade, fiabilidade 
e design, mas também conforto e, sobretudo, um preço justo. É a 
possibilidade de oferecer a si próprio um veículo novo que corresponde 
às suas necessidades, aos seus desejos. Por fim, circular num Dacia 
significa já não ser preciso investir todo o seu dinheiro num veículo, que 
ainda chegará para ir de férias, oferecer à sua filha a guitarra com que 
ela sonha ou, então, muito simplesmente economizá-lo.
Com a Dacia, pode ir onde quer e fazer o que quiser.
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Mais Duster 
que nunca

Dacia Duster





www.dacia.pt

Tudo fizemos para que o conteúdo da presente publicação fosse exato à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de viaturas 
de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia de melhoria contínua dos produtos, a DACIA reserva-se o direito de, a qualquer momento, 
introduzir modificações nas especificações, nos veículos e nos acessórios descritos e representados. Estas modificações serão transmitidas à rede 
de concessionários DACIA, nos melhores prazos possíveis. Consoante o país de comercialização, as versões podem diferir e alguns equipamentos 
podem não estar disponíveis (de série, em opção ou em acessórios). Para conhecer as últimas evoluções, por favor, dirija-se a um representante da 
marca DACIA. Devido a limitações técnicas na impressão, as cores reproduzidas neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores 
reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Todos os direitos reservados. A reprodução sob qualquer forma ou 
por qualquer outro meio, seja da globalidade ou de um extrato da presente publicação, está interdita sem uma autorização por escrito da DACIA.

CRÉDITOS FOTOS: © RENAULT MARKETING 3D - COMMERCE, © RENAULT DESIGN - B. CHIMÈNES ET ADDITIVE, P. CURTET, A. BERNIER - FEVEREIRO 2020
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