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Seria limitowana Techroad
Każdy dzień może być pełen przyjemności i przynieść nowe przygody. Seria

Dynamiczne połączenie kolorów przykuwa wzrok, a użyteczne technologie

limitowana Techroad, która obejmuje wszystkie modele z gamy Dacii została

sprawią, że jazda staje się jeszcze łatwiejsza i jest źródłem nowych doznań. Daj

zaprojektowana właśnie w tym celu*. Nowa seria limitowana Techroad

się zainspirować nową stylistyką każdego dnia, gdy marzysz o dalekiej podróży.

łączy w sobie wszystko, co kochasz w marce Dacia, a dynamiczna stylistyka

Możesz snuć plany o dalekiej podróży, jadąc sam, z partnerem lub z rodziną

zapowiada samochód gotowy, by ruszyć w drogę po nową przygodę.

w jednym z pięciu modeli z serii limitowanej Techroad.

* Seria limitowana Techroad niedostępna dla modelu Logan.
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Dynamiczna i stylowa seria limitowana
z użytecznymi technologiami.

Ciesz się każdym szczegółem!
Każdy, najdrobniejszy detal zapowiada nową przygodę! Dacia maksymalnie

które podnoszą przyjemność z jazdy i oferują kierowcy nowy wymiar

wyposażyła najnowszą serię limitowaną Techroad. Atletyczną sylwetkę

wygody: system wspomagania parkowania tyłem wraz z kamerą cofania2,

i elegancką stylistykę podkreślają nowe kolory nadwozia Czerwony Fusion

klimatyzację manualną, regulator prędkości wraz z ogranicznikiem oraz system

i Szary Highland, tak jak duże, wykończone na wysoki połysk czarne obudowy

multimedialny Media Nav Evolution.

lusterek bocznych z przykuwającymi wzrok czerwonymi akcentami, 16-calowe

Twój nowy towarzysz podróży został ozdobiony czerwonym emblematem

stalowe obręcze kół z dwukolorowymi kołpakami lub 17-calowe obręcze kół ze

„Techroad”. Seria limitowana Techroad posiada wszystko, czego tylko możesz

stopu metali lekkich, wzór Maldive1.

chcieć - w cenie typowej dla Dacii!

Stylistyka wnętrza odzwierciedla wyrazisty charakter serii limitowanej. Wyloty

1

powietrza podkreślają czerwone elementy. Dla zapewnienia większego
komfortu, najnowsza seria limitowana została wyposażona w technologie,

2

17-calowe aluminiowe obręcze kół Maldive dostępne wyłącznie dla modelu Dacia Duster.
Kamera cofania dostępna jako wyposażenie standardowe dla modelu Duster.
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Duster

Sandero & Logan MCV

GŁÓWNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

GŁÓWNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

––Elementy dekoracyjne deski rozdzielczej w kolorze czerwonym
––Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z czerwono-szarymi akcentami
i logiem Duster
––Obudowy zewnętrznych lusterek bocznych w kolorze czarnym z czerwonym
akcentem
––17-calowe obręcze kół stopu metali lekkich - wzór Maldive z czerwonym
centralnym kołpakiem
––System Media Nav Evolution: 7” ekran dotykowy z nawigacją,
radioodtwarzaczem (bez CD), wejście USB i jack, audiostreaming,
Bluetooth®, pilot do sterowania radiem przy kierownicy
––Klimatyzacja manualna
––Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą ekologiczną
––System wspomagania parkowania tyłem
––System monitorowania martwego pola (BSW)
––Światła do jazdy dziennej LED
––Regulator prędkości wraz z ogranicznikiem
––Dywaniki podłogowe Techroad
––Badge Techroad
––Nowy lakier nadwozia Czerwony Fusion1

––Elementy dekoracyjne nawiewów powietrza w kolorze czerwonym
––Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z czerwono-szarymi akcentami
i logiem Stepway
––Obudowy zewnętrznych lusterek bocznych w kolorze czarnym z czerwonym
akcentem
––16-calowe stalowe obręcze kół z dwukolorowymi kołpakami (dla SL
Techroad)
––Badge Techroad
––Nowy lakier nadwozia Czerwony Fusion1
––Klimatyzacja manualna
––Regulator prędkości z ogranicznikiem
––Przednie światła przeciwmgłowe
––System wspomagania parkowania tyłem
––Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą ekologiczną
––System Media Nav Evolution: 7” ekran dotykowy z nawigacją,
radioodtwarzaczem (bez CD), wejście USB i jack, audiostreaming,
Bluetooth®, pilot do sterowania radiem przy kierownicy
––Fotel kierowcy i kierownica z regulacją wysokości
1

Wyposażenie opcjonalne dostępne wyłącznie dla wersji SL Techroad.

Dacia Seria limitowana Techroad

Lodgy

Dokker

GŁÓWNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

GŁÓWNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

––Elementy dekoracyjne nawiewów powietrza w kolorze czerwonym
––Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z czerwono-szarymi akcentami
i logiem Stepway
––Obudowy zewnętrznych lusterek bocznych w kolorze czarnym z czerwonym
akcentem
––16-calowe stalowe obręcze kół z dwukolorowymi kołpakami (dla SL
Techroad)
––Badge Techroad
––Nowy lakier nadwozia Czerwony Fusion1
––Klimatyzacja manualna
––Regulator prędkości z ogranicznikiem
––Przednie światła przeciwmgłowe
––System wspomagania parkowania tyłem
––Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą ekologiczną
––System Media Nav Evolution: 7” ekran dotykowy z nawigacją,
radioodtwarzaczem (bez CD), wejście USB i jack, audiostreaming,
Bluetooth®, pilot do sterowania radiem przy kierownicy
––Fotel kierowcy i kierownica z regulacją wysokości
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––Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z czerwono-szarymi akcentami
i logiem Stepway
––Obudowy zewnętrznych lusterek bocznych w kolorze czarnym z czerwonym
akcentem
––16-calowe stalowe obręcze kół z dwukolorowymi kołpakami (dla SL
Techroad)
––Nowy lakier nadwozia Czerwony Fusion1
––Klimatyzacja manualna
––Regulator prędkości z ogranicznikiem
––Przednie światła przeciwmgłowe
––System wspomagania parkowania tyłem
––Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą ekologiczną
––System Media Nav Evolution: 7” ekran dotykowy z nawigacją,
radioodtwarzaczem (bez CD), wejście USB i jack, audiostreaming,
Bluetooth®, pilot do sterowania radiem przy kierownicy
––Fotel kierowcy i kierownica z regulacją wysokości
1

Wyposażenie opcjonalne dostępne wyłącznie dla wersji SL Techroad .

www.dacia.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja
została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Dacia zastrzega
sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach
tych Autoryzowani Partnerzy Dacii będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami
wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub
w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia
należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się
z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Dacii. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach
mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Dacii
jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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