S.C. A.S.V. AUTO S.R.L.
Braşov - Ghimbav DN 1 Km. 174 + 633,5 M
Tel: 0268-406305
Fax: 0268-477245
ESSENTIAL – dotări standard
Sistem de iluminare de tip LED pentru luminile de zi
Jante de otel 16''
Oglinzi si manere usi de culoare neagra
Tapiterie „Essential” si ambianta de culoare inchisa
Buton si functie ECO MODE
Indicator de schimbare optima a treptelor de viteza (GSI - Gear
Shift Indicator)
Luneta spate incalzita
Inchidere centralizata si cheie cu 2 butoane
Computer de bord cu afisarea temperaturii exterioare
Senzor de lumina
Tetiere ajustabile pe inaltime fata/spate
Oglinzi retrovizoare reglabile manual din interior
Bancheta spate rabatabila 1/1; Torpedou iluminat
Geamuri electrice fata si geamuri manuale spate
A.B.S. + E.B.D. (repartitie electronica de franare) + A.F.U.
(asistare la franarea de urgenta)
E.S.P. (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) + A.S.R
(functie antipatinaj)
H.S.A. (sistem de asistenta a pornirii in rampa )
Airbag-uri frontale si laterale (cap si torace) pentru sofer si
pasager fata + airbag-uri laterale tip cortina pasageri spate
Limitator de viteza (Speed Limiter)
Sistem de monitorizare presiune pneuri
Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate
Roata de rezerva de dimensiuni normale
H.D.C. (sistem asistenta la coborarea pantei) – doar pe 4X4
Radio 2 DIN: 4x15W cu satelit de comanda pe volan, priza Jack,
USB, Bluetooth®
1 priza 12V (situata pe bord)
BENZINA 1.6 SCe 115 CP*
DIESEL 1.5 dCi 110 CP
4X2 – 12.350 €
4X2 – 14.550 €
4X4 – 14.100 €
4X4 – 16.150 €
Opţional:
Vopsea metalizata
Pachet Modularitate: Bancheta spate rabatabila 1/3-2/3
si podea suprafata plana; Volan reglabil pe inaltime si
adancime; Scaun sofer reglabil pe inaltime
Aer Conditionat Manual
Radio 2 DIN: CD MP3 4x15W cu satelit de comanda pe
volan, priza Jack, USB, Bluetooth®
Proiectoare ceata cu iluminare statica in viraj

300 €
160 €
760 €
50 €
100 €

COMFORT – dotări în plus faţă de ESSENTIAL
Jante de otel stilizate 16'', design Fidji
Tapiterie „Confort” si ambianta de culoare inchisa
Aer conditionat cu reglare manuala
Scaun sofer cu reglaj pe inaltime si lombar + cotiera fata
Oglinzi retrovizoare reglabile electric si degivrante
Bancheta spate rabatabila 1/3 - 2/3
Volan reglabil pe inaltime si adancime
geamuri electrice spate + fata cu impuls pe partea soferului
Regulator-limitator de viteza (Cruise Control)
Proiectoare ceata cu iluminare statica in viraj
2 prize 12V (bord + partea laterala pentru pasagerii spate)
BENZINA 1.2 TCe 125 CP
BENZINA 1.6 SCe 115 CP*
4X2 – 14.550 €
4X2 – 13.400 €
4X4 – 16.200 €
4X4 – 15.050 €

DIESEL 1.5 dCi 90 CP
4X2 – 14.900 €
Opţional:

DUSTER
DIESEL 1.5 dCi 110 CP
4X2
– 15.500 €
4X2 EDC – 16.800 €
4X4
– 17.100 €

Vopsea metalizata
Pachet Look: Bare pavilion longitudinale, Ornament
fata/spate si Oglinzi retrovizoare crom satinat; Geamuri
spate si luneta cu tenta de culoare inchisa; Jante din aliaj
16'' Cyclade
Tapiterie din piele naturala (disponibila pe partea centrala a
scaunului) si piele ecologica
Jante aliaj usor 16", design Cyclade
Volan si ornament schimbator viteze imbracate in piele
Scaune fata cu sistem de incalzire
Key less entry (Functia maini libere)
Media Nav:Sistem navigatie si multimedia ecran tactil 7’
Pachet Harti (implica MediaNav)
Radio 2 DIN: CD MP3 4x15W cu satelit de comanda pe
volan, priza Jack, USB, Bluetooth®
Asitenta la parcarea cu spatele (senzori acustici)
Camera video pentru asistenta la parcarea cu spatele
(implica senzorii acustici)

300 €
800 €
500 €
350
100
100
200
300
100

€
€
€
€
€
€

50 €
200 €
250 €

PRESTIGE – dotări în plus faţă de COMFORT:
Jante diamantate 17'', design Maldive
Bare de pavilion longitudinale cu aspect crom satinat
Geamuri spate si luneta cu tenta de culoare inchisa
Protectie praguri si Ornament fata/spate cu aspect crom satinat
Oglinzi retrovizoare exterioare cu aspect „Crom satinat”
Tapiterie „Prestige” si ambianta de culoare inchisa
Volan imbracat in piele neagra, reglabil pe inaltime si adancime
Aer conditionat automat cu reglare monozona
Scaune fata cu sistem de incalzire
Camera video pentru asistenta la parcarea cu spatele
Media Nav: Sistem navigatie si multimedia cu ecran tactil 7"
(contine Informatii 4x4, diponibile pentru versiunile 4x4)
DIESEL 1.5 dCi 110 CP
4X2 EDC – 18.450 €
4X4
– 18.750 €
Opţional:
Vopsea metalizata
Tapiterie din piele naturala (disponibila pe partea centrala a
scaunului) si piele ecologica
Key less entry (Functia maini libere)
Pachet Harti
Avertizor pentru unghiul mort
Multiview Camera (implica Avertizor pentru unghiul mort)

300 €
500 €
200
100
200
250

* Versiuni disponibile la o data ulterioara
Garanţia oferită de constructor este 3 ani sau 100.000 Km.

Opţional:

Garanţie extinsă 12 luni cu limită 100.000 km. 128 €
Garanţie extinsă 24 luni cu limită 100.000 km. 213 €
Garanţie extinsă 12 luni cu limită 120.000 km. 165 €
Garanţie extinsă 12 luni cu limită 150.000 km. 265 €
Garanţie extinsă 24 luni cu limită 120.000 km. 243 €
Garanţie extinsă 12 luni cu limită 200.000 km. 497 €
Garanţie extinsă 24 luni cu limită 200.000 km. 569 €
Preţurilor afişate li se adaugă trusa de securitate în valoare de 58 € şi un set de covoraşe de
cauciuc în valoare de 34 €

*PLĂŢILE SE FAC ÎN LEI LA CURSUL DACIA DIN SĂPTĂMÂNA PLĂŢII !

€
€
€
€

