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Dacia Techroad

Techroad Limited Edition
Tänk dig din Dacia, lägg till maximal njutning kombinerat med äventyr,

moderniteten med utvald teknik förenklar dina resor. Du kommer vilja

allt det där lilla extra får du med nya Limited Techroad-serien.

spendera så mycket tid som möjligt i denna bil, oavsett om du är ensam,

Limited-serien finns tillgänglig på Sandero, Logan MCV och Duster och

med vänner eller familj.

är en riktig utmanare i sportighet, dynamiska färger som förför och

*Stripning är ej tillgängligt i Sverige

Dacia Techroad

Sportig design & teknologi.
Det är detaljerna som gör det!
Dacia utformade Techroad serien för att kunna erbjuda en mer

din körning: backkamera, automatisk klimatkontroll, nyckelkort med

äventyrlig men samtidigt elegant design. Upptäck de nya färgerna

handsfree-funktion på Duster och Apple CarPlayTM , även kompatibel

Röd ”Fusion” och Grå ”Highland”, backspeglar i en svart, högblank

med Android AutoTM , så att du kan njuta av din smartphone på din

ton med en röd linje och 16” fälgar ”Expression” med en nyans av

Media Nav Evolution-skärm. Techroad-versionen har allt du behöver,

grått/ blänkande silver eller aluminiumfälgar 17” Maldive diamant (1) .

och som alltid till Dacia-pris!

Den interiöra designen uttrycker en stark känsla med b.la röda detaljer
på ventilerna. Komforten gör din bilfärd mer bekväm och Techroad
versionen är utrustad med användbara tekniker för att underlätta

(1)

Metallfälgar 17” Diamond Maldive specifika för Duster.

Android AutoTM är ett varumärke som tillhör Google Inc.
Apple carplayTM är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Dacia Techroad

Dacia Techroad

Duster

Sandero

STANDARDUTRUSTNING

STANDARDUTRUSTNING

- Aluminiumfälgar 17” ("MALDIVE") med röd centrumkåpa
- Automatisk klimatanläggning
- Ytterbackspeglar i blanksvart
- Dimljus
- Farthållare
- Längsgående takbågar, krom
- Nyckelkort med handsfree-funktion
- Parkeringsradar bak med kamera
- MEDIA NAV Evolution: Ny 7” pekskärm i färg, navigering, radio (DAB+),
uttag för AUX+USB, Bluetooth®, rattreglage och Apple CarPlay ®, även
förberedd för Android Auto®
- Ratt & växelspaksknopp i "Soft feel" (konstläder) - Specialklädsel "Techroad" och gråa detaljer på instrumentbräda

- 16” Flexwheel silver
- Automatisk klimatanläggning
- Farthållare & Fartbegränsare
- Specialklädsel "Techroad"
- Ytterbackspeglar i blanksvart
- Komfortpaket: Höj-sänkbar ratt/ höjdjusterbara främre säkerhetsbälten
och höjdjusterbart förarsäte
- MEDIA NAV: 7” pekskärm i färg, navigering, radio DAB+, uttag för
AUX+USB, Bluetooth® och rattreglage + Apple CarPlay ® , även förberedd
för Android Auto®
- Parkeringsradar bak

Tillval
- Reservhjul (vid köp av reservhjul utgår däckreparationssats)
- Metalliclack
- Europakarta till MEDIA NAV Evolution (Portugal, Spanien, Frankrike,
UK ingår ej, för fullständig lista hör med din lokala återförsäljare)
- Runtomkring-sikt-kamera (4 individuella kameror)

Tillval
- Elmanövrerade fönsterhissar bak
- Europakarta till MEDIA NAV (reducerad karta; ej inkl. Frankrike, Spanien,
Portugal)
- Metalliclack
- Mittarmstöd fram
- Parkeringsradar bak med kamera
- Reservhjul (vid köp av reservhjul utgår däckreparationssats)

Dacia Techroad

Logan MCV
STANDARDUTRUSTNING
- 16” Flexwheel silver
- Automatisk klimatanläggning
- Farthållare & Fartbegränsare
- Specialklädsel "Techroad"
- Ytterbackspeglar i blanksvart
- Komfortpaket: Höj-sänkbar ratt/
höjdjusterbara främre säkerhetsbälten och
höjdjusterbart förarsäte
- MEDIA NAV: 7” pekskärm i färg, navigering,
radio DAB+, uttag för AUX+USB, Bluetooth®
och rattreglage + Apple CarPlay ® , även
föreberedd för Android Auto®
- Parkeringsradar
Tillval
- Elmanövrerade fönsterhissar bak
- Europakarta till MEDIA NAV (reducerad karta;
ej inkl. Frankrike, Spanien, Portugal)
- Metalliclack
- Mittarmstöd fram
- Parkeringsradar bak med kamera
- Reservhjul (OBS! 185/65 R 15) (vid köp av
reservhjul utgår däckreparationssats)

www.dacia.se

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att innehållet i denna publikation var korrekt och aktuellt vid trycktillfället. Detta dokument har skapats med
utgångspunkt från förstudier och prototyper. Som en del av sin löpande produktutveckling förbehåller sig DACIA rätten att när som helst ändra i
specifikationer för fordon och tillbehör som beskrivs och visas. Sådana ändringar kommuniceras snarast möjligt till alla DACIA-åteförsäljare. Beroende
på marknad kan vissa versioner skilja sig åt och viss utrustning inte finnas tillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta närmaste
DACIA-återförsäljare för senaste information. Av trycktekniska skäl kan färger på lack och klädslar som visas i detta dokument skilja sig något
från verkliga förhållanden. Alla rättigheter förbehålles. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt medgivande från DACIA i något som helst
format reproducera denna publikation eller delar därav.
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