
Priser gjelder fra 2. januar 2017

Modell Motor / drift HK CO2 Girkasse Antall seter Reg. avgift
Kundepris inkl.

 avg. og mva.

Duster North Edition 1.5 dCi 4X2 110 115 6-gir manuell 5 kr 66 540 kr 199 900

Duster North Edition 1.5 dCi 4X4 110 123 6-gir manuell 5 kr 81 866 kr 261 400

(Oslo) kr 9 900

STANDARDUTSTYR NORTH EDITION

16 "stålfelger 215/65 R 16 Airbag for fører

3-punkts belter på alle seter Airbag for passasjer (kan utkobles)

ABS med elektronisk bremsekraftfordeling (EBD) Baksete som kan slås ned 1/3–2/3

AC - Klimaanlegg Beskyttelse under motoren

Antisladd ESP med ASR antispinn Forseter, oppvarmet

Armlene fordører Førersete, justerbart i høyde

Bagasjeromsbelysning Hodestøtter for alle seter

Barnesikring i bakdørene Høydejusterbare sikkerhetsbelter foran

Beltestrammere foran Kjørecomputer med 6 funksjoner

Beltevarsler for fører og passasjer Lastekroker i bagasjerommet

Dørhåndtak lakkert i bilens farge Låsbart tanklokk

Elektriske og oppvarmede sidespeil Ratt justerbart i høyde

Elektriske vindusheiser foran og bak Servostyring

Elektronisk transponderstyrt startsperre Sidekollisjonsputer foran

Fjernstyrt sentrallås Sorte takrails

Høydejusterbare frontlykter Taklampe

Høyt plassert bremselys Tekstiltrekk "Laureate"

Oppbevaringsrom i dørene foran Mørkt interiør

Oppvarmet bakrute Tonede vinduer

Radio, CD, MP3, 4x15W, bluetooth, uttak  for AUX og USB, rattbetjent Vindusviskere med 3 hastigheter

Ratt i skinn ISOFIX-fester for barneseter på de ytre baksetene

Reservehjul Utetemperaturmåler

Sorte støtfangere

Tåkelys foran

EKSTRAUTSTYR
Kundepris

 inkl.mva.

Metallic lakk kr 4 500

Skinnseter (Skinn på overflater med belastning -setepute, seterygg - og imitert skinn på siden, hodestøtten og bak på seterygg) kr 6 000

kr 4 500

kr 4 000

Europakart til MEDIA NAV (Tyskland, Sveits, Holland…) kr 500

Alt er gjort for at innholdet i denne publikasjon skal være korrekt og à jour på datoen da den gikk i trykken. Vi tar imidlertid forbehold om trykkfeil.

Årsavgift kommer i tillegg.

Priser er inkludert frakt og levering: 

Samtlige priser er veiledende priser. RBI Norge forbeholder seg retten til uten forvarsel å kunne regulere priser og spesifikasjoner. 

kr 12 000

MEDIA NAV Evolution (7" berøringsskjerm, navigasjon, radio, uttak  for AUX+USB, Bluetooth® og rattstyring)

Ryggekamera (kun med MEDIA NAV Evolution)

Sportspakke (16'' aluminiumsfelger i grå eller sort, sidespeildeksler

i mørkgrå metallic, cruise control, parkeringssensor bak, langsgående                                                                                                                                                             

takrails, sideskjørt og beskyttelse foran og bak i silkematt krom, ekstra 

tonede ruter i bakdører, bakre sideruter og bakrute samt krom avslutning på eksosrør)


