Dacia Duster – successful in Great Britain: Over 1,000 preorders before the official launching
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Dacia received over 1,000 preorders in Great Britain for the Duster model, three months
before the official sales launching in this country, according to the website of British
publication AutoExpress.

The British could not post preorders for Duster model from the end of June and the first
deliveries will be made in January 2013.

The first Dacia model will be available on the British market in three equipment options: Access,
Ambiance and Laureate, with the possibility to choose between 1.6 liter engines on gas and 1.5
liter diesel engines. Only the entry-level Access option will have a gas engine AutoExpress
wrote in June.

One 6th of these preorders were made for the basic Duster Access version, the price of which
starts from 8,995 pounds. Duster Access has 16 inches steel rims, steering, electric windows
and central locking.

Dacia Duster - succes în Marea Britanie: Peste 1.000 de precomenzi, înaintea lansării
oficiale

Dacia a primit peste 1.000 de precomenzi în Marea Britanie pentru modelul Duster, cu trei
luni înainte de lansarea oficială a vânzărilor în această ţară, potrivit site-ului publicaţiei
britanice AutoExpress.

Britanicii au putut să facă precomenzi pentru modelul Duster de la sfârşitul lunii iunie, iar
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primele livrări vor avea loc în ianuarie 2013.

Primul model Dacia pe piaţa britanică va fi disponibil în trei variante de echipare: Access,
Ambiance şi Laureate, cu posibilitatea de a alege între motorizări de 1,6 litri pe benzină şi de
1,5 litri pe motorină. Doar varianta entry-level Access va dispune de motor pe benzină, a notat
AutoExpress în iunie.

O şesime din aceste precomenzi au fost pentru versiunea de bază Duster Access, al cărei preţ
porneşte de la 8.995 de lire sterline. Duster Access are jante din oţel de 16 inci, servodirecţie,
geamuri electrice la uşile din faţă şi închidere centralizată.

Totuşi, peste două treimi dintre cumpărători au selectat cel puţin un element de pe lista de
opţionale, iar peste jumătate din totalul precomenzilor au fost pentru versiunea Duster Laureate,
al cărei preţ porneşte de la 12.995 lire sterline.

Numărul mare al precomenzilor, care necesită un depozit nerambursabil de 100 de dolari, este
impresionant având în vedere că în prezent în Marea Britanie nu sunt disponibile pentru testare
vehicule Duster cu volanul pe dreapta, se arată în articol.

Succesul Duster este probabil să fie stimulat şi de sosirea în Marea Britanie, în ianuarie, a
modelului Sandero, cu un preţ de pornire de numai 5.995 de lire sterline.
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