
Dacia City, un model mini sub 5.000 de euro
"Dacia nu este doar un brand, este o filosofie (...) Are obiectivul de a obtine pe cat posibil costuri mici in
fiecare etapa. Desi se vrea un model revolutionar, Dacia ramane fidela stilului de a produce masini
ieftine, atat ca pret de achizitie cat si ca pret de intretinere", scrie publicatia germana, potrivit careia
pretul redus al noului model se datoreaza designului.
  
  "Romanii de la Dacia sunt maestri in a refolosi componente pentru noi modele auto. Pentru Duster, 57%
din piese au fost utilizate si pentru modele anterioare", noteaza AutoBild. Motorizarea Dacia City nu va
fi una revolutionara, constructorul urmand sa foloseasca motorul pe benzina de 1,2 litri al Renault
Twingo, insa dezvoltarea unei versiuni diesel nu este, deocamdata, exclusa. 
  
  10 modele pentru gama Dacia
  
  Jurnalistii de la Gandul scriu ca procesul de dezvoltare a modelului a inceput deja, mai multi oficiali din
conducerea constructorului de la Mioveni sau a grupului Renault facand declaratii in acest sens, in
ultimele luni. Directorul delegat pentru operatiuni al grupului Renault, Patrick Pelata, declara la inceputul
lunii martie ca gama Dacia ar putea ajunge la zece modele, iar procesul de dezvoltarea urmatoarei masini
a inceput deja. Pelata nu a exclus productia unui model de clasa mica. "Noile modele vor avea un design
exterior mai modern decat generatiile anterioare si vor fi concepute pentru industrializare in peste zece
fabrici", a explicat reprezentantul Renault.
  
  Dacia a lansat, ieri, in Romania o editie speciala si limitata denumita Black Line, care dispune, pe langa
caracteristicile obisnuite ale modelelor de baza, de geamuri activate electric pe fata, inchidere centralizata
sau directie asistata, tapiterii noi cu cusaturi negre, vizibile, volan captusit cu piele si sistem audio cu
comenzi pe volan. Aceasta serie este dedicata modelelor Logan, Sandero si Logan MCV, preturile de
baza pornind de la 9.600 euro, respectiv, 10.950 euro si 13.350 euro. Aceasta serie se comercializeaza in
Franta de la inceputul acestui an, iar decizia de a fi introdusa si pe piata autohtona a fost luata dupa ce
aceste versiuni s-au bucurat de succes pe pietele din strainatate.
  
  Vine vacanta cu Duster-ul din Franta
  
  Un alt model care se bucura de succes pe pietele externe este SUV-ul Duster, cel mai recent model
lansat de constructorul de la Mioveni. Din Franta par sa vina cele mai bune vesti: Dacia a primit peste
20.000 de comenzi pentru SUV-ul Duster in primele sase saptamani de la lansare.
  
  "Trebuie subliniata diversitatea ridicata de versiuni cu variatii de pret cuprinse intre 15.000 si 18.000 de
euro", a declarat Vincent Carré, intr-un interviu acordat publicatiei online Autonews din Franta. Duster a
fost pus in vanzare pe 18 martie, data la care a fost lansat pe piata din Romania. in Franta, masina a fost
lansata oficial pe 8 aprilie, la un pret de pornire de 11.900 de euro.
  
  in Romania, Duster poate fi comandat in toata reteaua de dealeri, la preturi cuprinse intre 10.500 de euro
si 15.600 de euro, cu TVA inclus, in functie de versiunea aleasa.
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