Acces

Variante motorizare

Acces

Acces 1.6 114 E6 4X2
10 900 EUR
Acces 1.6 114 E6 4X4
13 050 EUR
Echipamente Noul Duster Acces :

• Bare de protecție față/spate negre;

• Mânere deschidere uși din exterior negre;
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• Oglinzi retrovizoare exterioare negre;

• Geamuri cu tentă de culoare;

• Blocuri dublu optice față pe fond negru;

• Jante de oțel 16";

• Planșă de bord "Carbon Foncé" cu inserții de culoare "Gris Lune" și consolă centrală "Carbon
Foncé";

• Contur consolă centrală "Carbon Foncé";

• Contur indicatoare de bord cu aspect crom satinat;

• Mânere deschidere uși din interior negre;

• Mânere ergonomice deschidere uși din interior "Carbon Foncé";

• Tapițerie Acces;

• Spații de depozitare: în ușile față și pe planșa de bord;
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• Banchetă spate rabatabilă 1/1;

• ABS cu EBV și asistență la frânarea de urgență;

• Airbag frontal șofer;

• Airbag frontal pasager (cu deconectare manuală);

• Airbaguri laterale față;

• Centuri de siguranță față fixe;

• 3 Centuri de siguranță spate cu prindere în 3 puncte;

• Tetiere față cu reglare pe înălțime;

• 3 Tetiere spate reglabile pe înălțime (tetieră centrală de tip virgulă);

• Sistem Isofix pentru scaunul de copil pentru locurile laterale spate;

• ASR-ESP;

• Roată de rezervă;
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• Antidemaraj electronic;

• Direcție asistată hidraulic;

• Alertă sonoră și vizuală prindere centură șofer și pasager;

• Funcție Eco-mode;

• Gear Shift Indicator (GSI=indicator pentru shimbarea treptei de viteză);

• Faruri de zi;

• Lunetă degivrantă și ștergător lunetă;

• Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj manual din interior;

• Plafonieră centrală față;

• Scrumieră mobilă și brichetă;

• Iluminare portbagaj;
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• Încălzire-ventilare cu 4 viteze și comandă reciclare aer;

Opţionale :

• Pack Confort compus din: închidere centralizată cu telecomandă, geamuri electrice față - 195
Euro.
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