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Dacia lanseazã serii limitate

AUTO

Dacia
pune la dispoziþia
românilor, din aceastã
lunã, prima serie limitatã a modelului Duster,
denumitã Prestige, compusã din pachetul ”Look” - vizibil la exterior ºi pachetul „Cuir” (Piele), care aduce un plus de eleganþã la
interior. Vehiculul este echipat cu noul radio CD MP3 cu satelit de
comandã pe volan, funcþie Bluetooth, prizã jack ºi USB. La nivelul
siguranþei, în afara echipamentelor ABS, EBV ºi asistenþã la
frânarea de urgenþã (AFU) în serie, Duster Prestige este dotat ºi cu
airbag-uri pentru ºofer ºi pasager ºi douã airbag-uri laterale faþã.
Nu lipsesc din aceastã configuraþie aerul condiþionat ºi computerul
de bord. Noua serie limitatã este disponibilã atât în varianta pe benzinã, cât ºi diesel, la preþuri cuprinse între 13.900 euro (TVA
inclusã) pentru varianta pe benzinã 1,6 / 16 V / 105 CP 4x2 ºi
17.600 euro (TVA inclusã) pentru varianta 1.5 dCi / 110 CP / 4x4.
Clienþii pot opta ºi pentru alte echipamente în plus, cum ar fi ESPASR, geamuri electrice spate sau pentru Dacia Extenso (garanþie
extinsã 12 luni / 100.000 km sau 24 luni / 100.000 km).
Constructorul român a adus la recent încheiatul Salon Auto de la
Geneva ºi altã serie limitatã pentru modelul Duster, intitulatã

Delsey. Bazatã pe versiunea
Laureate, aceasta se mândreºte cu un aer
sportiv. Toate elementele de design specifice
acestei variante – jante de aluminiu ºi carcase ale
oglinzilor retrovizoare de culoare gri închis metalizat, ornament
cromat al þevii de eºapament, o nouã culoare la exterior, Gris
Olive, ºi o nouã ambianþã interioarã - vor fi disponibile în România
din a doua jumãtate a anului. Tot la Geneva, Dacia a lansat oficial
modelul de familie Lodgy, disponibil în versiuni cu cinci ºi ºapte
locuri, la un preþ pornind de la 9.500 Euro, TVA inclusã. Clienþii
din þara noastrã pot comanda noul vehicul începând de luna aceasta. Robust ºi funcþional (4,5 m lungime ºi 1,75 m lãþime) Lodgy
este „best in class” în termeni de spaþiu disponibil pentru ocupanþii
rândului al treilea de scaune ºi dispune ºi de unul din cele mai
încãpãtoare portbagaje din segmentul sãu: 2617 dm3. Noutãþi
absolute în gama Dacia sunt sistemul de navigaþie ºi multimedia
(MEDIA NAV), limitatorul de vitezã, sistemul de asistenþã la parcarea cu spatele ºi scaunele încãlzite pentru locurile din faþã,
disponibile opþional. De asemenea, Dacia a scos la rampã Sandero
Stepway 2, o versiune uºor restilizatã a maºinii deja cunoscute,
echipatã cu un nou motor de 1.6 litri 105 CP pe Bioetanol. Noul
Sandero va putea fi comandat din aprilie. (C.P.)
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