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Dacia Techroad

Limited edition Techroad
Forestil dig din Dacia, skræddersyet til maksimal nydelse og eventyr,

Med dynamiske farver, der forfører og modernitet i form af udvalgte

med ekstraudstyr og detaljer der gør rejsen nem og behagelig - Det

teknologier der forenkler dine rejser. Uanset om du er alene, sammen

får du med den nye Techroad-serie. Det begrænsede sortiment er på

med venner eller familie, vil du få lyst til at bruge så meget tid som

modellerne: Duster, Sandero og Logan MCV.

muligt i disse modeller.

*Fås ikke med stribe lakering i Danmark

Dacia Techroad

Atletisk design & teknologi.
Nydelsen af detaljerne!
Dacia har designet Techroad serien så den tilbyder et mere

håndfri-funktion før Duster, Apple CarPlayTM og Android AutoTM . Så kan

eventyrlystent, men samtidig elegant design ned til de mindste detaljer!

du uden problemer parkere bilen eller nyde musik og navigation fra din

Oplev de nye farver Rød "Fusion" og Grå "Highland", bagspejle i sort,

smartphone på MediaNav Evolution-skærmen.

højglanston med en rød linje og 16” fælg "Expression" med en skygge af

Techroad-versionen har alt hvad du behøver, i en moderne bil – men til

grå / skinnende sølv eller aluminiumfælge 17” "Maldive" diamant (1) .

den kendte lave Dacia pris!

Indretningen indeholder adskillige røde detaljer både udvendig
og indvendig. Selve komforten understøttes af en masse tekniske
hjælpemidler, som har til formål at gøre køreoplevelsen bedre og mere
behagelig, såsom: bakkamera, automatisk klimaanlæg, nøglekort med

(1) 17” Maldive Diamanté aluminiumsfælge til Duster.
Android AutoTM er et varemærke tilhørende Google Inc.
Apple CarPlayTM er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Dacia Série Limitée Techroad

Dacia Techroad

Duster

Sandero

STANDARDUDSTYR

STANDARDUDSTYR

- 17” Aluminiumsfælge MALDIVE i tofarvet design med rød centerkapsel
- Automatisk klimaanlæg
- Cruise control
- Nyt betræk med grå og røde detaljer
- Nøglekort med håndfri funktion
- Sorte spejlkapper med rød detalje
- Komfort-pakke: Midterarmlæn foran, førersæde med lændestøtte og
opbevaringsrum / skuffe under passagersædet
- Multimedie navigationssystem MEDIANAV EVOLUTION inkl: kort over
Skandinavien, 7” touchscreen, radio med DAB+, håndfri Bluetooth®
telefoni, USB, MP3, AUX og Apple CarPlay og kompatibel med Android Auto
- Parkeringssensor bag med bakkamera
- Rat og gearknop i "Soft-feel" kunstlæder

- 16” Flexfælge tofarvede
- Automatisk klimaanlæg
- Indtræk ”Techroad” m. røde detaljer og grå syninger
- Sorte spejlcovers
- Hastighedsbegrænser og cruise control
- Komfort-pakke: Højdeindstillelige sikkerhedsseler for, højdeindstilleligt
rat, højdejusterbart førersæde
- Multimedie navigationssystem MEDIANAV EVOLUTION inkl. kort over
Skandinavien, 7” touchscreen, radio m. DAB+, håndfri Bluetooth® telefoni,
USB, MP3, AUX og Jack-stik, Apple CarPlay og kompatibel med
Android Auto
- Parkeringsensor bag

Ekstraudstyr
- Europakort til MEDIANAV EVOLUTION (indeholder ikke kort over Frankrig,
Monaco, Portugal, Andorra UK, Spanien og Gibraltar. Kan tilkøbes særskilt.
Kontakt din Dacia forhandler for yderligere information)
- Metallak
- Multi-view kamera (4 individuelle kameraer)
- Reservehjul (erstatter dækreparationssæt)

Ekstraudstyr
- El-ruder bag
- Europakort til MEDIANAV EVOLUTION (indeholder ikke kort over Frankrig,
Monaco, Spanien, Portugal, Andorra og Gibraltar. Kan tilkøbes særskilt.
Kontakt din Dacia forhandler for yderligere information)
- Metallak
- Midterarmlæn
- Parkeringssensor bag og bakkamera
- Reservehjul (erstatter dækreparationssæt)

Dacia Techroad

Logan MCV
STANDARDUDSTYR
- 16” Flexfælge tofarvede
- Automatisk klimaanlæg
- Indtræk ”Techroad” m. røde detaljer og grå
syninger
- Sorte spejlcovers
- Hastighedsbegrænser og cruise control
- Komfort-pakke: Højdeindstillelige
sikkerhedsseler for, højdeindstilleligt rat,
højdejusterbart førersæde
- Multimedie navigationssystem MEDIANAV
EVOLUTION inkl. kort over Skandinavien,
7” touchscreen, radio m. DAB+, håndfri
Bluetooth® telefoni, USB, MP3, AUX og
Jack-stik, Apple CarPlay og kompatibel med
Android Auto
- Parkeringsensor bag
Tillval
- El-ruder bag
- Europakort til MEDIANAV EVOLUTION
(indeholder ikke kort over Frankrig, Monaco,
Spanien, Portugal, Andorra og Gibraltar.
Kan tilkøbes særskilt. Kontakt din Dacia
forhandler for yderligere information)
- Metallak
- Midterarmlæn
- Parkeringssensor bag og bakkamera
- Reservehjul (erstatter dækreparationssæt)

www.dacia.dk

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne publikation var korrekt og aktuelt på tidspunktet for trykningen. Dette dokument er
udarbejdet på baggrund af forstudier og prototyper. Som en del af den kontinuerlige produktudvikling forbeholder DACIA sig ret til når som
helst at ændre specifikationerne for de biler og det tilbehør, der beskrives og vises. Sådanne ændringer vil hurtigst muligt blive kommunikeret
videre til alle DACIA forhandlere. Afh ængigt af land kan visse versioner være anderledes og have udstyr, der ikke er tilgængeligt (som standard,
ekstraudstyr eller tilbehør). Kontakt din nærmeste DACIA forhandlere for de nyeste informationer. Af trykningsmæssige årsager kan farver på
lak og indtræk i dette katalog afvige fra de virkelige forhold. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion af hele eller dele af denne publikation
uanset i hvilket format er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra DACIA.
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