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Personalizați aspectul 
autovehiculului Dacia ca să 

îl adaptați la preferințele 
dumneavoastră.

Design 
robust

Dacia Duster
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Dacia Duster

1 FARURI DE PAVILION
Profitați de plăcerea de a conduce, 
în deplină siguranță! Farurile de 
pavilion vă ajută la îmbunătățirea 
vizibilității pe drum. Acestea sunt 
plasate elegant în partea din față a 
autovehiculului. 
82 01 698 539

2 BULL BAR CROMAT
Protejează barele de protecție ale 
mașinii, subliniind în același timp 
robustețea sa. În oraș, ca și pe pantele 
abrupte, este indispensabil pentru a 
vă evidenția spiritul de aventură!
82 01 698 600

3 TREPTE LATERALE
Ieșiți de pe drumurile bătute și 
bucurați-vă de un stil aventuros.
Practice, treptele laterale facilitează 
accesul în autovehicul și la pavilion.  
De asemenea, acestea protejează 
caroseria de loviturile uzuale.
77 11 785 805

Exterior

1 32

1 - 2 - 3
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1 PROTECȚII LATERALE 
PENTRU PORTIERE
Accentuează robustețea 
autovehiculului dumneavoastră, 
totodată protejându-i partea 
inferioară a portierelor! 
Culoare: negru. 
Set de 2 protecții.
82 01 700 230

2 EXTENSII DE ARIPI
Accentuează aspectul aventuros 
al Duster-ului dumneavoastră 
conferindu-i mai mult caracter. 
Protejați-vă caroseria de abraziuni și 
profitați din plin de viața în aer liber! 
Culoare: negru.
82 01 698 594

     PACHETUL OFF-ROAD
77 11 785 804 (Protecții laterale 
pentru partea inferioară a portierelor și 
extensii de aripi)
77 11 785 811 (Protecții laterale pentru 
partea inferioară a portierelor și 
extensii de aripi cu senzor frontal)

Pachetul Off-road

1 2

Dacia Duster

1 - 2
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2 CAPACE OGLINZI LATERALE 
Conferiți stil și personalitate 
autovehiculului dumneavoastră.  
Beneficiați de un plus de eleganță cu 
finisajul cromat sau negru.

1 ORNAMENTE PENTRU CAPOTĂ 
Ideale pentru a accentua dinamismul 
Duster-ului dumneavoastră, 
conferindu-i un aspect mai sportiv.

3 ELERON PENTRU PORTBAGAJ
Accentuează robustețea 
autovehiculului dumneavoastră. 
Accesoriul care face într-adevăr 
diferența!
Lista completă cu eleroane pentru 
portbagaj este disponibilă la pagina 32.

Dacia Duster

Pachetul Sport

1 32

     PACHETUL SPORT
82 01 702 565 (Negru)
82 01 700 794 (Gri)

1 - 2 - 3
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1 BARE ORNAMENT – 
CROMATE  
Protejati Duster-ul dumneavoastră 
de micile șocuri obișnuite, totodată 
accentuându-i robustețea. 
Set de 4 bare (față, spate și laterale)
77 11 785 299

Dacia Duster

1 11

Pachetul Style

1
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1 2 3

Exprimați-vă personalitatea cu 
această gamă de jante exclusive 
Dacia.
Robustețe și siguranță fără 
compromisuri.

Dacia Duster

Jante

1 JANTĂ 16’’ OLINDA
Culoare: negru. 
Pneu: 21565R16 
Capac: 40 31 570 62R
82 01 698 552

2 JANTĂ 17’’ PARANA
Culoare: gri platinat. 
Pneu: 21560R17 
Capac: 40 31 570 62R
82 01 698 553

3 JANTĂ 17’’ STEPPE
Culoare: gri diamant. 
Pneu: 21560R17 
Capac: 40 31 570 62R
40 30 041 00R
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Dacia Duster

2 PRAGURI PENTRU 
PORTIERELE DUSTER-ULUI
Personalizați și protejați elegant 
intrările în autovehiculul 
dumneavoastră cu ajutorul pragurilor 
pentru portiere, inscripționate cu 
sigla Duster.
82 01 705 543

3 PRAGURI ILUMINATE 
PENTRU PORTIERE
Un efect elegant și modern, de 
fiecare dată când deschideți portiera.
Inscripția iluminată în alb de pe 
praguri va atrage privirea și ziua, și 
noaptea.
82 01 715 981

Interior

1

2 3

1 PRAG PENTRU PORTBAGAJ
Protejați-vă barele de protecție 
din spate cu un accesoriu estetic și 
potrivit.
Din inox lucios cu semnatura în relief, 
acesta conferă stil părții din spate a 
autovehiculului dumneavoastră.
82 01 700 249
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Bucurați-vă de o protecție potrivită 
și de durată. 

Practice și funcționale, accesoriile 
Dacia sunt concepute să vă asigure 

confortul zi de zi.

Confort și 
protecție

Dacia Duster

13



1 DEFLECTOARE DE AER 
Conduceți confortabil, cu ferestrele 
întredeschise, dar fără turbulențe 
sau curenți de aer. Discrete și 
potrivite, deflectoarele rezistă la 
spălatul automat și la intemperii. 
Set de 2 deflectoare.
82 01 700 223 (Față)
82 01 700 225 (Spate)

5 SCUT PENTRU BARELE DE 
PROTECȚIE 
Accentuează robustețea și puterea 
autovehiculului dumneavoastră, 
protejându-i în același timp barele.
Material: aluminiu.
82 01 700 404

6 APĂRĂTORI DE NOROI 
Protejați-vă eficace autovehicul și 
caroseria sa împotriva proiecțiilor 
de apă, noroi și pietre.  Set de 2 
apărători de noroi.
82 01 700 279 (Față)
82 01 700 276 (Spate)

2 PARASOLARE 
Storurile asigură confortul dumneavoastră 
zilnic în habitaclu și vă oferă o protecție 
optimă împotriva razelor solare. 
Pachetul conține 2 sau 5 storuri pentru 
geamurile laterale din spate sau pentru 
toate geamurile din spate, inclusiv pentru 
lunetă.
Lista completă de parasolare este 
disponibilă la pagina 32.

Dacia Duster

Geamuri

1 4

2 53 6

Protecția caroseriei

4 PROTECȚIA ȘASIULUI 
Protejați eficace șasiul 
autovehiculului dumneavoastră și 
conduceți liniștit în afara drumurilor 
bătute. Pachetul conține: protecție 
pentru motor, protecție pentru 
rezervor și protecție pentru 
diferențial. 
Material: oțel.
Lista completă cu Protecția Șasiului 
este disponibilă la pagina 32.
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1 HUSE PENTRU SCAUNE 
Protejați-vă tapițeria originală a 
Duster-ului dumneavoastră, totodată 
conferindu-i un plus de personalitate. 
Potrivite, acestea sunt ușor de pus și 
de curățat. 
Disponibile pentru față și spate.
Lista completă cu huse pentru scaune 
este disponibilă la pagina 32.

5 COVORAȘE TEXTILE 
CONFORT 
Ușor de întreținut, acestea 
protejează interiorul vehiculului 
dumneavoastră în zonele foarte 
solicitate.
82 01 698 599

3 UMERAȘ DE HAINE 
PE TETIERĂ 
Foarte util ca să vă păstrați 
neșifonate hainele pe partea 
din spate a scaunului din față. 
Demontabil și ușor de instalat, 
acesta va deveni rapid un accesoriu 
indispensabil zilnic.
82 01 705 508

7 COVORAȘE TEXTILE 
PREMIUM 
Răsfățați-vă cu materiale de calitate 
de înaltă gamă. 
Mochetă și finisaje premium cu șnur 
și broderie de culoare albă.
82 01 698 601

4 KIT PENTRU FUMAT 
Accesoriu indispensabil ca să 
păstrați curățenia în habitaclul 
dumneavoastră. Acesta conține o 
scrumieră și o brichetă.
82 01 375 535

8 COVORAȘ PENTRU 
PORTBAGAJ 
De înaltă calitate și ușor de 
întreținut, acesta va deveni rapid un 
accesoriu indispensabil zilnic.
82 01 698 858 (4x2)
82 01 711 772 (4x4)

2 COTIERĂ – FAȚĂ 
Pentru un maximum de confort 
pe timpul condusului și pentru a 
beneficia de un spațiu de depozitare 
suplimentar. 
Pentru și mai mult confort, aceasta 
se reglează pe înălțime. 
Culoare: negru cărbune 
Capacitate: 1 litru.
82 01 698 592

6 COVORAȘE DE CAUCIUC 
Etanșe și ușor de întreținut, acestea 
conservă strălucirea habitaclului 
dumneavoastră, totodată 
prelungindu-i durata de viață.
82 01 698 533

Dacia Duster

Viața la bordul mașinii Covorașe

1 5

2 6

3 7

4 8
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Dacia Duster

1 PROTECȚIE FLEXIBILĂ 
EASYFLEX PENTRU 
PORTBAGAJ
Antiderapantă și impermeabilă, 
aceasta vă este indispensabilă ca să 
protejați portbagajul dumneavoastră 
și să transportați obiecte voluminoase 
sau care pot murdări! Aceasta se 
pliază și se depliază foarte simplu, 
adaptându-se în funcție de poziția 
scaunelor din spate.  Depliată 
complet, aceasta acoperă tot 
spațiul de încărcare. Polivalentă și 
practică, este ideală pentru confortul 
dumneavoastră zilnic, dar și pentru 
escapadele dumneavoastră.
82 01 699 858

Configurația portbagajului

1 1116



2 GRILAJ DE SEPARARE
Aceasta asigură o veritabilă separare 
a portbagajului de habitaclu. 
Practic pentru transportul animalului 
dumneavoastră de companie sau 
a obiectelor diverse în interiorul 
portbagajului.
82 01 698 193

3 ORGANIZATOR DE 
PORTBAGAJ
Compartimentați portbagajul 
autovehiculului dumneavoastră ca 
să ușurați organizarea obiectelor 
și ca să le țineți în loc pe parcursul 
deplasării.
82 01 653 542

4 PROTECȚIE PENTRU 
PORTBAGAJ
Ideal pentru a transporta obiecte 
care pot murdări. Acesta protejează 
în mod eficace mocheta originală 
și se adaptează perfect la forma 
portbagajului dumneavoastră. Practic, 
acesta se montează și se curăță foarte 
ușor.
82 01 699 847 (4x2)
82 01 699 849 (4x4)

5 PLASE PENTRU DEPOZITARE 
ÎN PORTBAGAJ
Sunt ideale ca să organizați interiorul 
portbagajului dumneavoastră. 
Adaptate la dimensiunile 
autovehiculului dumneavoastră, 
acestea țin perfect în loc 
obiectele pe parcursul călătoriilor 
dumneavoastră.
82 01 452 834 (Vertical)
82 01 452 833 (Orizontal)3 4 5

2

Dacia Duster
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Trăiți-vă din plin călătoriile! 
Mereu ușor de montat,accesoriile 

Duster-ului dumneavoastră
sunt deopotrivă simple și practice. 

Cu Dacia, luați cu dumneavoastră 
tot ce vă doriți, unde vă doriți, și 

conduceți pe deplin liber.

Transportați 
mai mult și mai bine

Dacia Duster
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1 SUPORT DE BICICLETE PE 
CÂRLIGUL DE REMORCARE
Ușor de prins pe cârligul de 
remorcare, fără niciun fel de reglare, 
este cel mai practic și sigur mod de 
transport a maximum 3 biciclete. 
Suportul este pliabil și poate fi 
basculat, păstrând portbagajul 
accesibil, chiar și când sunt biciclete 
fixate pe el.
Lista completă cu suporturi de biciclete 
este disponibilă la pagina 33.

2  ORNAMENT CURBAT PENTRU 
EȘAPAMENT
Puneți în valoare partea din spate 
a autovehiculului dumneavoastră, 
conferindu-i un aspect mai sportiv. 
Protejează încărcătura remorcată 
împotriva gazelor de eșapament, 
totodată păstrând aspectul sportiv 
și robust.
82 01 450 954 (45 mm)
82 01 450 956 (50 mm)

4  CÂRLIG DE REMORCARE 
DE TIP „GÂT-DE-LEBĂDĂ”
Este indispensabil pentru tractarea 
sau transportul oricărui material 
în deplină siguranță, de exemplu 
suportul de biciclete, remorca, barca, 
rulota, materialele profesionale...
77 11 785 308 (13 pini)
77 11 785 307 (7 pini)

3  CÂRLIG DE REMORCARE 
DEMONTABIL FĂRĂ UNELTE
Datorită rotulei demontabile fără 
unelte, nu este afectată estetica 
autovehiculului dumneavoastră. 
Recomandat pentru utilizare frecventă.
77 11 785 310 (13 pini)
77 11 785 309 (7 pini)

4

1

2 3

Dacia Duster

Cârlig de remorcare
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1 CUTIE DE PORTBAGAJ RIGIDĂ 
DACIA
Măriți capacitatea de încărcare a 
autovehiculului dumneavoastră 
și călătoriți fără compromisuri! 
Practică, robustă și estetică, 
întrunește toate calitățile pentru 
a vă satisface.  Este securizată prin 
închidere cu cheie pentru a vă proteja 
obiectele din interior. 
Culoare: „Noir Gaufré”.
77 11 574 056 (400 l)
77 11 574 057 (480 l)

Portbagaj de pavilion
Dacia Duster

2 3

1

21

2 BARE DE PAVILION PE 
BARELE LONGITUDINALE
Rapid și ușor de montat, acestea 
sunt ideale ca să transportați un 
suport de biciclete sau de schiuri 
sau un portbagaj de pavilion și ca 
să măriți capacitatea de încărcare a 
autovehiculului. 
Set de 2 bare.
82 01 709 063

3 SUPORT DE SCHIURI
Indiferent de traseul sau 
echipamentul dumneavoastră, 
transportați-vă snowboardurile și 
schiurile în siguranță pe pavilionul 
autovehiculului dumneavoastră. 
Ușor de montat, încărcat și 
descărcat, în orice anotimp.
Lista completă de suporturi de schiuri 
este disponibilă la pagina 33.





Descoperiți soluțiile multimedia 
performante din Duster-ul dumneavoastră 

și transformați călătoriile într-o 
experiență și mai agreabilă pentru 

dumneavoastră și pasageri.

Dacia Duster
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Experiența 
multimedia



Dacia Duster

Telefonie Video

3  TABLETĂ NEXTBASE 10”
Faceți-vă călătoriile ușoare și 
oferiți-le pasagerilor posibilitatea 
de a viziona confortabil conținutul 
multimedia, datorită ecranului de 
10,1” pentru o calitate incredibilă 
a imaginii. Sistemul cu amortizare 
permite o fixare rapidă, simplă și 
sigură.
77 11 783 363

4  SUPORT TABLETĂ NEXTBASE
Plăcere și divertisment în timpul 
călătoriilor lungi! Ușor de fixat pe 
tetieră, acesta permite pasagerilor 
din spate să vizioneze confortabil 
conținutul unei tablete cu ecran 
senzitiv.
77 11 783 364

1 KIT HANDS-FREE MOBIL 
PARROT NÉO 
Atunci când conduceți, utilizați 
în deplină siguranță telefonul 
dumneavoastră mobil! Apelați 
și primiți apeluri fără să atingeți 
niciun buton. Ascultați muzica 
preferată, profitând de o excelentă 
calitate a sunetului. Conexiune 
Bluetooth® și sincronizare automată 
cu smartphone-ul dumneavoastră.
Recunoaștere vocală. Sistem de 
prindere pe parasolar integrat.
77 11 575 613

5  CITITOR DE DVD 
DUO CINÉMA NEXTBASE
Pentru călătorii agreabile, echipați-
vă autovehiculul cu un sistem video 
mobil pentru DVD-uri. Datorită 
ecranelor sale independente de 
10,1”, acesta permite pasagerilor din 
spate să se bucure de videoclipurile 
favorite pe toată durata călătoriei. 
Pentru o utilizare și mai ușoară, 
acesta este dotat cu o priză care 
permite duplicarea conținutului din 
orice dispozitiv. 
Sistem de prindere pe tetiere ușor de 
folosit.
77 11 783 362

1

52

3 - 4

3 - 4

2 SUPORT SMARTPHONE 
MOBIL – PE SISTEMUL DE 
VENTILAȚIE – MAGNETIC
Profitați din plin și în deplină 
siguranță de smartphone-ul 
dumneavoastră în timp ce conduceți. 
Mic și discret,suportul se potrivește 
cu designul autovehiculului. Sistemul 
magnetic vă permite să prindeți 
smartphone-ul cu un simplu gest pe 
gurile de aerisire. Detașabil, acesta 
poate fi ușor mutat de la un vehicul 
la altul.
77 11 784 775
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Audio
Dacia Duster

1 DIFUZOARE FOCAL MUSIC
Înaltă fidelitate inclusă și redare 
HI-FI Premium! 
Acest pachet este referința în 
materie de sisteme audio la bordul 
mașinilor. Finețea, claritatea, 
puterea, toate acestea vă aduc o 
călătorie ritmată și un maxim de 
plăcere auditivă! 
Setul conține 6 difuzoare 
(2 difuzoare pentru frecvențe înalte, 
2 difuzoare față, 2 difuzoare spate), 
un amplificator și o telecomandă.
77 11 785 779 (Drive)
77 11 785 780 (Confort)
77 11 785 781 (Premium)

2 RADIO AUTO KENWOOD 
KMM-BT203
Echipați-vă autovehiculul cu un 
sunet de înaltă calitate cu ajutorul 
Advanced Sound Engine. Conexiune 
Bluetooth® și porturi USB și AUX 
pentru o gestionare optimă a 
dispozitivelor periferice. 
Control vocal pentru smartphone.
77 11 785 239

3 RADIO AUTO KENWOOD 
7 INCHI
Acest radio auto este dotat cu un 
ecran mare de 7” care vă permite 
să vizualizați mai bine conținutul 
multimedia. Acesta este compatibil 
cu camerele Apple CarPlay și 
Android Auto. Sistem Advanced 
Sound Engine, conexiune Bluetooth® 
și porturi USB și AUX pentru o 
gestionare optimă a dispozitivelor 
periferice. 
Control vocal pentru smartphone.
77 11 785 419

2

31
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Călătoriți oriunde liniștit. 
Rezistente și ușor de utilizat, 

accesoriile propuse pentru 
Duster-ul dumneavoastră vă 

asigură liniștea, în orice condiții.

Liniște 
sufletească

Dacia Duster
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Dacia Duster

Asistență la condus
Sistem antiefracție 
și de supraveghere

2 ASISTENȚĂ LA PARCARE 
Este indispensabilă pentru a efectua 
manevre în deplină siguranță. 
Datorită senzorilor săi, sistemul 
detectează orice obstacol din fața 
și/sau din spatele autovehiculului. 
Veți fi avertizat cu privire la riscul de 
coliziune printr-un semnal sonor.
82 01 701 559 (Față)
82 01 701 557 (Spate)

4  CUTIE NEAGRĂ PENTRU 
ÎNREGISTRARE INTEGRATĂ 
Esențială pentru siguranța și liniștea 
dumneavoastră pe drum, sistemul 
de înregistrare inclus, automat și 
autonom păstrează istoricul traseului 
în timp și spațiu datorită aplicației 
pentru smartphone sau cardului SD. 
Pachetul conține o cameră full 
HD, un card SD de 8 GB și un mic 
dispozitiv GPS de localizare.
82 01 701 594

3 CAMERĂ VIDEO PENTRU 
MARȘARIER 
Simțiți-vă mai confortabil atunci 
când efectuați manevrele! Odată 
începută manevra de marșarier, 
veți vizualiza zona din spatele 
autovehiculului direct pe ecranul de 
navigație. Suprapuse pe imagine, 
liniile colorate vă permit să evaluați 
distanțele în raport cu obstacolele.
82 01 701 591

5  ALARMĂ 
Datorită unei protecții perimetrice 
și volumetrice, aceasta împiedică 
orice tentativă de furt a Daciei 
dumneavoastră și a obiectelor din 
habitaclu.
82 01 701 595

2 5

31 4

1 CAMERĂ FAȚĂ 180° 
Indispensabilă pentru o manevrare 
ușoară, sigură și precisă.  Acest 
sistem de vizualizare, cu câmp 
de 180°, vă asigură o vizibilitate 
deplină în fața autovehiculului 
dumneavoastră, afișând imaginea 
direct pe ecranul de navigație.
Camera asigură vizibilitatea imediată 
a mediului din fața autovehiculului, 
inclusiv în unghiurile moarte.
82 01 701 592
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Siguranța copilului Lanțuri pentru roți
Dacia Duster

1 SCAUN DE COPII 
DUOPLUS ISOFIX 
Indispensabil pentru protecția și 
siguranța optimă a copiilor cu vârste 
cuprinse între 9 luni și 4 ani pe 
parcursul deplasărilor dumneavoastră. 
Foarte confortabil datorită înclinării 
reglabile, având 3 poziții, dintre care 
una pentru dormit. 
Fixare Isofix pentru o instalare ușoară, 
rapidă și maximum de siguranță 
pentru copiii dumneavoastră.
77 11 423 381

2  LANȚURI PENTRU ROȚI 
STANDARD
Iarna, echipați-vă cu lanțuri pentru a 
vă deplasa pe suprafețele înzăpezite! 
Acestea garantează o siguranță 
maximă și îmbunătățesc aderența 
în cele mai dificile condiții de iarnă 
(zăpadă și polei).
77 11 783 373

3  LANȚURI DE IARNĂ 
PREMIUM GRIP 
Rapid și ușor de pus datorită unui 
montaj intuitiv automatizat și formei 
compacte. Pentru considerabil mai 
mult confort în timpul condusului! 
Set de 2 lanțuri. Disponibile cu 
diferite dimensiuni, adaptate pentru 
autovehiculul dumneavoastră.
77 11 780 258 (R16)
77 11 780 259 (R17)

31
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Dacia Duster

Lista completă de accesorii
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DESIGN
EXTERIOR
8201698539 Faruri de pavilion - Volan pe partea stângă pagina 6
8201719264 Faruri de pavilion - Volan pe partea dreaptă -
8201698600 Bull bar - Cromat pagina 6
8201700147 Trepte laterale pagina 6
7711785805 Pachet trepte -
8201715475 Suport de fixare pentru trepte -
200910184R Ornament pentru eșapament - Cromat - 45 mm -
200910477R Ornament pentru eșapament - Cromat - 50 mm -
7711785804 Pachet Off-road (Protecții laterale pentru partea inferioară a portierelor și extensii de aripi) pagina 7

7711785811 Pachet Off-road (Protecții laterale pentru partea inferioară a portierelor și 
extensii de aripi cu senzor frontal) pagina 7

8201700230 Protecții laterale pentru portiere pagina 7
8201698594 Extensii de aripi pagina 7
8201713013 Extensii de aripi (cu senzor frontal) -
8201702565 Pachet Sport - Negru pagina 8
8201700794 Pachet Sport - Gri pagina 8
8201716292 Eleron - Negru pagina 8
8201700647 Eleron - Gri pagina 8
7711785299 Pachet Stil (bare ornament cromate- față, spate și lateral) pagina 9
8201698632 Bare ornament- Cromate - Față pagina 9
8201700247 Bare ornament - Cromate - Spate pagina 9
8201700243 Bare ornament - Cromate - Lateral pagina 9

JANTE
8201698552 Jante 16” Olinda - Negru pagina 10
8201698553 Jante 17” Parana - Gri platinat pagina 10
403004100R  Jante 17” Steppe - Gri diamant pagina 10
403156671R Capac - Gri -
403154328R Capac - Negru -
403157062R Capac - Gri pe fond negru -
7711239099 Sisteme antifurt pentru jante din tablă -
7711239110 Sisteme antifurt pentru jante din aliaj U.K. -
7711239101 Sisteme antifurt pentru jante din aliaj (șurub cromat inclus) -

INTERIOR
8201705543 Praguri pentru portiere Duster - Față - Negru pagina 11
8201715981 Praguri pentru portiere iluminate Duster - Față - Negru pagina 11
8201700249 Pragul portbagajului - Inox pagina 11

CONFORT ȘI PROTECȚIE
GEAMURI
8201700297 Parasolare - Geamuri laterale pagina 14
8201700303 Parasolare - Geamuri laterale și lunetă pagina 14
8201700223 Deflectoare de aer - Față pagina 14
8201700225 Deflectoare de aer - Spate pagina 14

PROTECȚIA CAROSERIEI
8201700404 Scut pentru motor și bare de protecție față - Aluminiu - 4x2 - 4x4 pagina 14
7711785778 Protecția șasiului (motor/cutie de transfer/rezervor) pagina 14
8201700287 Protecția șasiului - Motor - 4x2 - 4x4 pagina 14
8201700285 Protecția șasiului - Cutie de transfer - 4x4 pagina 14
8201700292 Protecția șasiului - Rezervor - 4x4 pagina 14
8201700279 Apărători de noroi - Față pagina 14
8201700276 Apărători de noroi - Spate pagina 14
7711574925 Clean box (3 produse de curățare, 1 substanță de lustruit și 2 lavete din microfibră) -
7711429490 Husă de protecție pentru caroserie - Albastru -

VIAȚA LA BORDUL MAȘINII
8201698592 Cotieră - Față - Volan pe partea stângă pagina 15
8201708008 Cotieră - Față - Volan pe partea dreaptă -
8201375535 Kit pentru fumat pagina 15
7711431405 Frapieră -
8201705508 Umeraș de haine pe tetieră pagina 15

COVORAȘE
8201698599 Covorașe textile- Confort - Volan pe partea stângă pagina 15
8201710716 Covorașe textile - Confort - Volan pe partea stângă  - Cu sertar sub scaun -
8201710720 Covorașe textile- Confort - Volan pe partea dreaptă -
8201698602 Covorașe textile - Confort - Volan pe partea dreaptă - Cu sertar sub scaun -
8201698601 Covorașe textile - Premium - Volan pe partea stângă pagina 15
8201710717 Covorașe textile - Premium - Volan pe partea stângă - Cu sertar sub scaun -
8201698603 Covorașe textile - Premium - Volan pe partea dreaptă -
8201710725 Covorașe textile - Premium - Volan pe partea dreaptă - Cu sertar sub scaun -
8201698533 Covorașe de cauciuc - Volan pe partea stângă pagina 15
8201708306 Covorașe de cauciuc - Volan pe partea stângă - Cu sertar sub scaun -
8201698534 Covorașe de cauciuc - Volan pe partea dreaptă -
8201708308 Covorașe de cauciuc - Volan pe partea dreaptă - Cu sertar sub scaun -
8201698858 Covoraș pentru portbagaj - 4x2 pagina 15
8201711772 Covoraș pentru portbagaj - 4x4 pagina 15

HUSE
8201701567 Huse pentru scaunele din față - Volan pe partea stângă -
8201701570 Huse pentru scaunele din față și spate cu tetiere spate - Banchetă 1/1 - Volan pe partea stângă -
8201701572 Huse pentru scaunele din față și spate cu tetiere spate - Banchetă 1/1 - Volan pe partea dreaptă -
8201701571 Huse pentru scaunele din față și spate cu tetiere spate - Banchetă 1/3 - 2/3 - Volan pe partea stângă -
8201701576 Huse pentru scaunele din față și spate cu tetiere spate - Banchetă 1/3 - 2/3 - Volan pe partea dreaptă -

CONFIGURAȚIA PORTBAGAJULUI
8201699858 Protecție flexibilă EasyFlex pentru portbagaj pagina 16
8201699847 Protecție pentru portbagaj - 4x2 pagina 17
8201699849 Protecție pentru portbagaj - 4x4 pagina 17
8201653542 Organizator de portbagaj pagina 17
8201698193 Grilaj de separare pagina 17
8201452834 Plasă pentru depozitare în portbagaj - Vertical pagina 17
8201452833 Plasă pentru depozitare în portbagaj - Orizontal pagina 17

SPECIAL PRO
8201698310 Amenajarea vehiculului de serviciu -
8201698312 Capac pentru bagaje pentru vehiculul de serviciu -
8201698314 Grilaj de separație pentru vehiculul de serviciu -
8201698316 Înălțător pentru compartiment pentru vehiculul de serviciu - 4x4 -
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TRANSPORT
CÂRLIG DE REMORCARE
7711785308 Pachet Cârlig de remorcare de tip „gât-de-lebădă” - 13 pini (traversă + kit de prindere + cablu) pagina 20
7711785307 Pachet Cârlig de remorcare de tip „gât-de-lebădă” - 7 pini (traversă + kit de prindere + cablu) pagina 20
7711785310 Pachet Cârlig de remorcare demontabil fără unelte - 13 pini (traversă + kit de prindere + cablu) pagina 20
7711785309 Pachet Cârlig de remorcare demontabil fără unelte - 7 pini (traversă + kit de prindere + cablu) pagina 20
8201700132 Cablu cârlig de remorcare - 13 pini -
8201700128 Cablu cârlig de remorcare - 7 pini -
8201698535 Traversă pentru cârligul de remorcare de tip „gât-de-lebădă” -
8201698536 Kit de prindere a traversei pentru cârligul de remorcare de tip „gât-de-lebădă” -
8201698540 Traversă pentru cârligul de remorcare demontabil fără unelte -
8201698541 Kit de prindere a traversei pentru cârligul de remorcare demontabil fără unelte -
7711226912 Adaptor cablu cârlig de remorcare - 13/7 pini -
7711226911 Adaptor cablu cârlig de remorcare - 7/13 pini -
7711577330 Suport de biciclete Euroride - Pe cârligul de remorcare- 2 biciclete - 7 pini -
7711577331 Suport de biciclete Euroride - Pe cârligul de remorcare - 2 biciclete - 13 pini -
7711577329 Suport de biciclete Euroride - Pe cârligul de remorcare- 3 biciclete - 7 pini -
7711577332 Suport de biciclete Euroride - Pe cârligul de remorcare - 3 biciclete - 13 pini -
7711577326 Suport de biciclete Express Hang On - Pe cârligul de remorcare - 2 biciclete -
7711577327 Suport de biciclete Express Hang On - Pe cârligul de remorcare - 3 biciclete -
7711577328 Suport de biciclete Express Hang On - Pe cârligul de remorcare - 4 biciclete -
7711422443 Sistem antifurt suport de biciclete - Express Hang On -
7711210431 Suport pentru plăcuța de înmatriculare - Express Hang On - 7 pini -
8201450954 Ornament curbat pentru eșapament pentru suportul de biciclete pe cârligul de remorcare - 45 mm pagina 20
8201450956 Ornament curbat pentru eșapament pentru suportul de biciclete pe cârligul de remorcare - 50 mm pagina 20

PORTBAGAJ DE PAVILION
8201709063 Bare de pavilion - Aluminiu - Pe barele longitudinale pagina 21
7711419549 Cutie de portbagaj rigidă - 340 l - Pânză neagră -
7711574056 Cutie de portbagaj rigidă Dacia - 400 l - Noir Gaufré pagina 21
7711574057 Cutie de portbagaj rigidă Dacia - 480 l - Noir Gaufré pagina 21
7711578086 Cutie de portbagaj flexibilă Urban Loader - Reglabilă 300-500 l - Gri -
7711420778 Suport de schiuri - 4 perechi de schiuri/ 2 snowboarduri -
7711420780 Suport de schiuri - 4 perechi de schiuri/ 2 snowboarduri -
7711420779 Suport de schiuri - 6 perechi de schiuri/ 4 snowboarduri -
7711421178 Adaptor bare de pavilion pentru suport de biciclete/schiuri - Aluminiu -
7711577325 Suport de biciclete Proride 80 - Pe barele de pavilion - 1 bicicletă -

MULTIMEDIA
TELEFONIE
7711575613 Kit hands-free mobil Parrot Néo pagina 24
7711574999 Kit hands-free mobil Supertooth Crystal -
7711784775 Suport smartphone mobil – Pe bord - Magnetic pagina 24
7711784774 Suport smartphone mobil - Pe sistemul de ventilație - Magnetic -
7711780872 Suport smartphone mobil - Cu ventuze -

VIDEO
7711783363 Tabletă Nextbase 10” pagina 24
7711783364 Suport tabletă Nextbase pagina 24
7711783362 Cititor de DVD Duo Cinéma Nextbase pagina 24

AUDIO
7711785779 Pachet Difuzoare Focal Music Drive pagina 25
7711785780 Pachet Difuzoare Focal Music Confort pagina 25
7711785781 Pachet Difuzoare Focal Music Premium pagina 25
7711785239 Radio auto Kenwood KMM-BT203 (1 Din) pagina 25
7711785240 Radio auto Kenwood KDC-BT70DAB (1 Din) -
7711785419 Radio auto Kenwood 7 inchi pagina 25
8201494525 Adaptor radio auto 1 Din -
7711785420 Adaptor radio auto Kenwood 7 inchi -

SIGURANȚĂ
ASISTENȚĂ LA CONDUS
8201701559 Asistență la parcare - Față pagina 28
8201701557 Asistență la parcare - Spate pagina 28
8201701592 Cameră față 180° pagina 28
8201701591 Cameră video pentru marșarier pagina 28

SISTEM ANTIEFRACȚIE ȘI DE SUPRAVEGHERE
8201701595 Alarmă - Volan pe partea stângă pagina 28
8201701596 Alarmă - Volan pe partea dreaptă -
8201701594 Cutie neagră pentru înregistrare video integrată pagina 28
8201713925 Cutie neagră pentru înregistrare video integrată - Cu senzor de ploaie și luminozitate -

ASISTENȚĂ ȘI SEMNALIZARE
7711780759 Kit siguranță (vestă reflectorizantă, triunghi reflectorizant și trusă de prim ajutor) -
8201701590 Suport extinctor -
8201712928 Extinctor 1 kg -
7711205172 Extinctor 1 kg cu manometru -

SIGURANȚA COPILULUI
7711427434 Coș bebeluși Babysafe Plus - Grupa  0+ -
7711427427 Bază Isofix pentru coșul de bebeluși Babysafe Plus -
7711423381 Scaun de copil Duoplus Isofix - Grupa 1 pagina 29
7711422951 Scaun de copil Kidfix Isofix - Grupa 2-3 -
7711423382 Scaun de copil Kidplus - Grupa 2-3 -

LANȚURI PENTRU ROȚI
7711783373 Lanțuri pentru roți  standard - 12 mm - Pneu 215/65 R16 pagina 29
7711780258 Lanțuri pentru roți  Premium Grip - Pneu 215/65 R16 pagina 29
7711780259 Lanțuri pentru roți Premium Grip - Pneu 215/60 R17 pagina 29







www.dacia.ro D
ac

ia
 D

us
te

r -
 O

ct
om

br
ie

 2
01

7 


