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Dacia Duster

Robuust
design
Pas de look van uw Dacia
aan naar wens.
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Dacia Duster

Pack Adventure

1 VERCHROOMDE BULLBAR
Bescherm de bumper van uw
voertuig en zet zijn gespierd design
extra kracht bij. Het onmisbare
accessoire dat in stad of op afgelegen
wegen uw avontuurlijk karakter
ongetwijfeld benadrukt.
82 01 698 600

2 Treeplanken
Verlaat de platgetreden paden en
meet uzelf een avontuurlijke stijl
aan. Deze handige treeplanken
vergemakkelijken het in- en
uitstappen en het plaatsen van
voorwerpen op het dak.
Zij beschermen ook het koetswerk
tegen schade door dagelijks gebruik.
82 01 700 147 (treeplanken)
82 01 715 475 (bevestigingskit voor
treeplanken)

1-2
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Dacia Duster

Pack Off Road

HET PACK OFF ROAD
Bevat deurbescherming voor- en
achteraan en wielkastverbreders.

1 Deurbescherming
VOOR- EN ACHTERAAN
Benadruk het robuuste uiterlijk van uw
voertuig en bescherm tegelijkertijd de
onderkant van de portieren!
Kleur: gekorreld zwart. Set van 4 sidestrips
(2 vooraan en 2 achteraan).
82 01 700 230

2 WIELKASTVERBREDERS
Zet de gedurfde look van uw Duster extra
in de verf en geef uw voertuig zo nog meer
karakter. Bescherm het koetswerk tegen
wrijvingen en geniet volop van het leven in
de buitenlucht! Kleur: gekorreld zwart.

1-2

1

2

82 01 698 594 (niet compatibel met de optie
dodehoekwaarschuwing)
82 01 713 013 (compatibel met de optie
dodehoekwaarschuwing)
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Pack Sport

HET PACK SPORT
Bevat een motorkapdeksel,
buitenspiegelkappen en een
kofferspoiler.
82 01 702 565 (zwart)
82 01 700 794 (grijs)

1 MOTORKAPDEKSEL
Ideaal om het dynamische uiterlijk van
uw Duster een boost te geven met een
meer uitgesproken sportieve toets.
Niet apart verkrijgbaar.
Te bestellen met het Pack Sport.

2 BUITENSPIEGELKAPPEN
Voeg een vleugje stijl en karakter toe
aan uw voertuig. Win aan elegantie
met de verchroomde of zwarte
afwerking.
Niet apart verkrijgbaar.
Te bestellen met het Sport Pack.

3 KOFFERSPOILER

1-2-3
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Benadruk het robuuste karakter van
uw voertuig. Het accessoire dat écht
het verschil maakt!
82 01 716 292 (zwarte spoiler)
82 01 700 647 (grijze spoiler)

Dacia Duster

Pack Style

Pack Style
Bevat verchroomde styling bars
vooraan, achteraan en opzij.

1 VERCHROOMDE
STYLING BARS
Bescherm uw Duster tegen de kleine
schade van het dagelijkse leven en
zet tegelijkertijd zijn robuuste look
nog meer in de verf.
Set van vier bars (vooraan, achteraan
en zijdelingse).

2 STYLING BAR VOORAAN
Horizontale roestvrijstalen buis.
Diameter: 6 cm.
82 01 698 632

3 ZIJDELINGSE STYLING BARS
2 roestvrijstalen bars.
Diameter: 6 cm.
1

82 01 700 243

4 STYLING BAR ACHTERAAN
Horizontale roestvrijstalen buis.
Diameter: 6 cm.
82 01 700 247

2

3

4
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Velgen

1 VELG 16” OLINDA

Zet uw persoonlijkheid in de verf met de exclusieve selectie Dacia-velgen.
Voor een stoere look en compromisloze veiligheid.

Kleur: zwart.
Band: 215/65 R 16.

82 01 698 552
40 31 566 71R (sierdop)

2 VELG 17” PARANA
Kleur: platinagrijs.
Band: 215/60 R 17.

82 01 698 553
40 31 566 71R (sierdop)

3 VELG 17” STEPPE
Kleur: diamantlook grijs.
Band: 215/60 R 17.
40 30 041 00R
40 31 566 71R (sierdop)

4 ANTIDIEFSTAL SLOTBOUTEN
Bieden een totale bescherming tegen
diefstal van uw velgen en banden. Set
bestaande uit 4 antidiefstal schroeven en
een 17-sleutel voor aluminium velgen.
Afmetingen: M 14 x 1,5. Uit hoge
weerstandsstaal. Zeer hoge beveiliging
met draairing die maakt dat de
schroef onaantastbaar is. Optimale
torsieweerstand en afscherming tegen
iedere inbraakpoging. Enkel de met
de schroeven geleverde sleutel van de
eigenaar kan het antidiefstalsysteem
ontsluiten.
77 11 239 101
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Interieur

1 KOFFERDREMPEL
Bekleed en bescherm de
achterbumper met een stijlvol en op
maat gemaakt accessoire.
Uit gepolijst roestvrijstaal. Deze
kofferdrempel zorgt ook voor een
extra designtoets aan de achterkant
van uw voertuig. Met Dustermarkering. Carwash-bestendig.
82 01 700 249

2 DUSTER DEURDREMPELS
Met deze deurdrempels voorzien van
het Duster-logo personaliseert u en
beschermt u de deurdrempels van uw
voertuig op een stijlvolle manier.
82 01 705 543 (set van 2 deurdrempels
vooraan - rechts en links)

3 VERLICHTE DUSTER
DEURDREMPELS
Geniet van klasse en moderniteit telkens
u de deuren opent.
De witte getimede verlichting van de
deurdrempels trekt dag en nacht de
aandacht aan.
82 01 715 981 (set van 2 deurdrempels
vooraan - rechts en links)

1

2

3
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Meer en beter
vervoeren

Beleef elke rit ten volle!
Steeds sneller te installeren en
eenvoudiger in gebruik, de accessoires
van uw Duster zijn tegelijk eenvoudig
en goed doordacht.
Met Dacia neemt u alles wat u wilt,
waar u wilt mee op reis.
U gaat in alle vrijheid de baan op.
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Trekhaken

1 EURORIDE/COACHFIETSENDRAGER OP TREKHAAK
Snel zonder enige bijstelling op de trekhaak te
bevestigen. Het handigste en veiligste middel
om tot 3 fietsen te vervoeren. Opvouwbaar
en kantelbaar zodat u gemakkelijk tot de
kofferruimte toegang heeft, ook als er fietsen
op de fietsendrager bevestigd zijn.
Vraag uw verdeler om advies.

2 TREKHAAKPACK DEMONTEERBAAR
ZONDER GEREEDSCHAP
De eenvoudig en zonder gereedschap
te verwijderen kogel garandeert dat de
trekhaak het design van uw voertuig niet aantast.
Aanbevolen bij veelvuldig gebruik.
82 01 698 540 (T DZG-trekhaak: dwarsbalk)
82 01 698 541 (T DZG-trekhaak: schroevenset)
82 01 700 132 (13-polige kabelbundel)
82 01 700 128 (7-polige kabelbundel)

3 ZWANENHALS TREKHAAK
Absoluut noodzakelijk voor het veilig trekken
of dragen van allerhande materiaal: fietsendrager,
aanhangwagen, boot, caravan, professionele
apparatuur...

1

82 01 698 535 (zwanenhals trekhaak: dwarsbalk)
82 01 698 536 (zwanenhals trekhaak: schroevenset)
82 01 700 132 (13-polige kabelbundel)
82 01 700 128 (7-polige kabelbundel)

4 HAAKS GEBOGEN UITLAATPIJP
Verfraai het achterstel van uw voertuig
en verleen het een sportievere look.
Bescherm de lading van uitlaatgassen en
behoud een sportieve en robuuste look.
82 01 450 954 (4 5 mm - voor motors 1.5 dci 85 CV
en 1.6 110 CV)
82 01 450 956 (5 0 mm - voor motors 1.5 dci 110 CV)
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Draagsystemen

1 DAKSTAVEN OP
OVERLANGSE STAVEN
Eenvoudig en snel te monteren.
Ideaal voor het bevestigen van een
fietsendrager, skidrager of dakkoffer
om het draagvermogen van uw
voertuig zodoende te verhogen.
Set van 2 dakstaven.
82 01 709 063

2 HARDE DACIA-DAKKOFFER
Vergroot het laadvolume van uw
voertuig en reis compromisloos!
Handig, robuust en stijlvol, deze
dakkoffer heeft alles om u te
bekoren. Dankzij het slot zitten al
uw spullen veilig opgeborgen.
Kleur: gewafeld zwart.
77 11 574 056 (400 l)
77 11 574 057 (480 l)

3 SKIDRAGER
Ongeacht uw skiprestaties of uw
materiaal, met deze skidrager reizen uw
snowboards en ski’s veilig op het dak van
uw voertuig mee. Bijzonder eenvoudig
te monteren, te laden en te lossen in alle
weersomstandigheden.
2

1

3

77 11 420 778 (aluminium skidrager 4 paar)
77 11 420 779 (aluminium skidrager 6 paar)
77 11 420 780 (aluminium skidrager
Xtender)
77 11 573 325 (magnetische skidrager.
Niet compatibel met
schuifdak)
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Comfort en
bescherming
Trakteer uzelf op een duurzame
bescherming op maat.
De voorzieningen van Dacia zijn
niet alleen praktisch en functioneel,
ze maken ook het dagelijkse
leven nog makkelijker.
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Raamaccessoires

Koetswerkbescherming

1

2

1 WINDGELEIDERS
Hiermee rijdt u in alle comfort met
de ramen even open zonder last te
hebben van turbulentie en tocht.
Discreet, op maat gemaakt en zeer
resistent, deze windgeleiders zijn
bestand tegen de rollen van de
carwash en slecht weer!
Set van twee windgeleiders.
82 01 700 223 (vooraan)
82 01 700 225 (achteraan)
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2 ZONNEWERING

3

4

3 BESCHERMING UNDERBODY

De verduisterende zonnewering verbetert
het dagelijkse comfort aan boord en biedt
optimale bescherming tegen zonnestralen.

Bescherm doeltreffend het onderstel
van uw voertuig en rij met een gerust
hart off road.

82 01 700 303 (zijruiten en achterruit - 5 stuks)
82 01 700 297 (zijruiten achteraan en kleine
zijruit - 4 stuks)

Het pack bevat:
82 01 700 287 (motorbescherming
voor 4x2 en 4x4)
82 01 700 292 (t ankbescherming
voor 4x4)
82 01 700 285 (bescherming van tussendifferentieel voor 4x4)

4 SPATLAPPEN
Zij beschermen de onderkant van
het koetswerk van uw voertuig
afdoend tegen spatwater, modder en
steenslag. Set van twee spatlappen.
82 01 700 279 (vooraan)
82 01 700 276 (achteraan)

Dacia Duster

Leven aan boord
2

3

1

1 ZETELHOEZEN
Bescherm doeltreffend de originele
bekleding van uw Duster en voeg een
persoonlijke toets toe. Deze zetelhoezen zijn op maat gemaakt en
makkelijk aan te brengen en te
onderhouden. Voor zetels vooraan
en achteraan.
82 01 701 567 (zetelhoezen vooraan)
82 01 701 570 (zetelhoezen vooraan
en achteraan met
hoofdsteun achteraan
– zitbank 1/3)
82 01 701 571 (zetelhoezen vooraan
en achteraan met hoofdsteun
achteraan – zitbank 1/3 – 2/3)

2 ROKERSKIT
Onmisbaar als u uw wagen netjes wilt
houden. Bevat een asbak en een aansteker.
82 01 375 535

6

4

3 KLEDINGHANGER OP HOOFDSTEUN
Bijzonder handig om uw kleren netjes
en kreukvrij op te hangen. Afneembaar en
gemakkelijk te installeren, deze kledinghanger
wordt snel onmisbaar.
82 01 705 508

4 Handstofzuiger
Dankzij het mondstuk dat u in 10 standen
kunt draaien en zijn ingebouwde verlengstuk
kunt u probleemloos moeilijk toegankelijke
plekjes schoonmaken. Zijn cyclonische actie en
dubbel filtersysteem zorgt voor een optimale
zuigkracht. Autonomie van 30 minuten met de
mogelijkheid om de autonomie te verlengen
met de 12V adapter die u gemakkelijk op de
sigarettenaansteker aansluit.

5

5 ZETELBESCHERMING
ACHTERAAN
Beschermt uw zetels achteraan tegen
water, slijk, haren en ander vuil. Te
bevestigen aan de hoofdsteunen vooren achteraan om een bescherming in
hangmatstijl te creëren. Gaten met
scratch zodat u de veiligheidsgordels
kunt bereiken. Duurzame en
waterbestendige stof. Volledig
afwasbaar. Afmetingen: 145 x 145 cm.
77 11 757 228

7

6 Draagbaar Espressomachine
Handpresso Auto: steek simpelweg de stekker
in de 12V sigarettenaansteker-aansluiting,
voeg koud water toe en een espresso pod. Druk
daarna op de knop, de druk stijgt en het water
warmt op. Na 3 biepjes is uw espresso klaar.
77 11 731 840

7 DraagbarE Koelmodule
Koelbox met een inhoud van 24 liter,
met veel handige onderdelen, zoals een
schouderriem, zij- en binnenvakken. Behoudt
de temperatuur 18°C onder de heersende
omgevingstemperatuur. Te bevestigen met
behulp van de veiligheidsgordel. Werkt op
12V/220V. Afmetingen: l 42 cm x h 30 cm.
77 11 431 405

77 11 756 900
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Tapijten

Kofferinrichting
2

3

1

1 STOFFEN TAPIJTEN PREMIUM
Verwen uzelf met de kwaliteit van
topmateriaal. Premium tapijt en
afwerking met witte boordband
en borduurwerk.

Waterdicht en onderhoudsvriendelijk,
zij beschermen de netheid van de
passagiersruimte en zorgen meteen
ook voor meer duurzaamheid.

82 01 698 601 (voor voertuig zonder
lade onder zetels)
82 01 710 717 (voor voertuig voorzien
van lade onder zetels)

82 01 698 533 (voor voertuig zonder lade
onder zetels)
82 01 708 306 (voor voertuig voorzien
van lade onder zetels)

2 STOFFEN TAPIJTEN CONFORT
Dit onderhoudsvriendelijk tapijt
beschermt het interieur van uw
voertuig.
82 01 698 599 (voor voertuig zonder lade
onder zetels)
82 01 710 716 (voor voertuig voorzien
van lade onder zetels)
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3 RUBBEREN TAPIJTEN

1

1 MODULEERBARE EASYFLEXKOFFERBESCHERMING
Antislip en waterdicht, onmisbaar
om de koffer te beschermen en
omvangrijke en vuilmakende
voorwerpen te vervoeren! Eenvoudig
ineen en uiteen te vouwen en
geschikt voor verschillende
achterbankconfiguraties.
Volledig uitgevouwen dekt de
EasyFlex-kofferbescherming de
hele kofferbodem. Veelzijdig en
bijzonder handig, zowel in het
dagdagelijkse leven als voor uw
vrijetijdsactiviteiten.
82 01 699 858

Dacia Duster

2 HET PACK KOFFERINRICHTING
BEVAT:
Flexibele kofferorganisator
Deelt de koffer van uw voertuig in zodat
u al uw voorwerpen gemakkelijk kunt
schikken en die voorwerpen tijdens de
rit ook perfect op hun plaats blijven.
Verwijderbaar, flexibel en gemakkelijk
te installeren, deze opbergkoffer past
zich aan voorwerpen van verschillende
groottes aan en kan ook gemakkelijk in
de passagiersruimte dienen om tassen
die u op de vloer zet netjes op hun plek te
houden.
82 01 653 542

2

3

3 Kofferbak
Ideaal voor het vervoer van
allerhande voorwerpen,
met name vuilmakende
voorwerpen. De kofferbak
beschermt doeltreffend de
originele kofferbedekking en
past perfect in de kofferruimte.
Hij is erg handig en makkelijk
te plaatsen en schoon te
maken dankzij het half-harde
materiaal en de hoge randen.
82 01 699 847 (4x2)
82 01 699 849 (4x4)

Plooibare opbergbox
Twee vakken met versterkte bodem en
een zijvak in elk compartiment.
Afmetingen uitgevouwen: 32 x 26 x 50 cm.
Afmetingen opgevouwen: 32 x 26 x 5 cm.
De afbeelding bevat de opbergbox en het
moduleerbare kofferorganisatiesysteem.
77 11 757 214

4

4 SCHEIDINGSROOSTER

5

5 OPBERGNETTEN

6

6 KOFFERTAPIJT

Zorgt voor een echte scheiding
tussen de kofferruimte en de
passagiersruimte. Handig voor
het vervoer van uw huisdier of
van allerhande spullen in uw
koffer.

Ideaal voor het inrichten van
de kofferruimte. Aangepast
aan de afmetingen van uw
voertuig. Houdt voorwerpen in
uw koffer tijdens de rit perfect
op hun plaats.

Onderhoudsvriendelijk en
bijzonder praktisch. Dit
kwaliteitstapijt is op maat
gemaakt. Het beschermt
de kofferruimte in alle
omstandigheden.

82 01 698 193

82 01 452 834 (verticaal)
82 01 452 833 (horizontaal)

82 01 698 858 (4x2)
82 01 711 772 (4x4)

21

Dacia Duster

Multimediaervaring

Ontdek de performante
multimediaoplossingen van
uw Duster en maak elke rit nog
aangenamer voor u en uw passagiers.
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Telefoon

Vidéo
2

3-4

1

1 Draagbare
smartphonehouder op
ventilatierooster met
magneet
Geniet volop en veilig van uw
smartphone terwijl u op de baan
bent. Deze kleine en discrete houder
past perfect bij het design van uw
voertuig. Plaats uw smartphone met
een enkele handbeweging op de
houder aan het ventilatierooster
dankzij de handige magneet. U kunt
de houder gemakkelijk verwijderen
en in een ander voertuig gebruiken.
77 11 757 722

2 HANDSFREE KIT BLUETOOTH
JABRA TOUR
Sluit simultaan aan op 2 Bluetoothtoestellen. Auto on/off met
ingebouwde bewegingssensor.
Tot 20 uur gespreksduur en
40 dagen in stand-by.
77 11 555 827

3-4

3 NEXTBASE 10”-TABLET
Maak uw ritten aangenaam en biedt
aan uw passagiers de mogelijkheid om
comfortabel multimedia-inhoud te
bekijken op een groot 10,1-inch scherm
met een opmerkelijke beeldkwaliteit.
Dankzij zijn schokbestendig
bevestigingssysteem is hij eenvoudig,
snel en veilig te installeren.
77 11 783 363

4 NEXTBASE-TABLETHOUDER
Plezier en ontspanning gegarandeerd
tijdens lange ritten! Gemakkelijk
te bevestigen op een hoofdsteun.
Hiermee kunnen passagiers achterin
de inhoud van de tactiele tablet
comfortabel bekijken.
77 11 783 364
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5

5 DRAAGBAAR VIDEOSYSTEEM
Als u wilt genieten van serene en
aangename ritten met het hele gezin,
rust u uw voertuig best uit met een
draagbaar dvd/videosysteem. Met
zijn 2 aparte 7-inch schermen kunnen
de passagiers achteraan tijdens de
rit hun lievelingsvideo’s bekijken.
Gemakkelijk op de hoofdsteun te
bevestigen.
77 11 757 543

Dacia Duster

Audio

1 FOCAL MUSIC SPEAKERSET
High fidelity aan boord en HIFI
Premium luistergenot!
Deze kit is dé referentie inzake
on-board geluidssystemen.
Klankfinesse, helderheid en kracht…
Neem uw favoriete muziek mee op
de baan en geniet van de mooiste
klankervaring! Het pack omvat
6 speakers (2 tweeters, 2 LS vooraan,
2 LS achteraan), een subwoofer en
een afstandsbediening.
Vraag uw verdeler om advies.

1
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Rij in alle
gemoedsrust
Reis overal met een gerust hart.
Duurzaam en gebruiksgemakkelijk,
de speciaal voor uw Duster aangeboden
accessoires staan in alle omstandigheden
garant voor uw gemoedsrust.
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Inbraakpreventie
en bewaking

Rijhulpsystemen

2

3

1

3 PARKEERHULP VOORAAN
1 EASYCAN CLASSICALARMSYSTEEM
Vermindert doeltreffend het risico
op diefstal van uw voertuig en van
voorwerpen in de passagiersruimte.
Voorzien van een volledige alarmset
met anti-lift beveiliging, en
perimetrische en volumetrische
detectie die elke poging tot het
openen van de portieren of inbraak
of bewegingen in de laadzone
opvangt. Norm Al1.
77 11 208 454

2 Coyote Mini
De Coyote Mini geeft de komende
radars binnen een afstand van 30 km
weer. Geeft het type verkeersstoring
aan (file, stilstaand voertuig…) en
geeft ook uitleg over wat er in de
tegengestelde richting gaande is. Is ook
uitgerust met een slaperigheidsalarm
(geeft gewoon aan dat de bestuurder
tijdens een lange rit niet is gestopt).
Gaat ook van 2G over naar 3G en
is uitgerust met Bluetooth die de
waarschuwingen doorsluist van de
ingebouwde luidspreker naar de radio.
77 11 756 911
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Essentieel om in alle rust te manoeuvreren.
Dankzij zijn sensoren detecteert het
systeem elke hindernis voor het voertuig en
waarschuwt de bestuurder aan de hand van
geluidssignalen.
82 01 701 559 (niet compatibel met bullbar)

Kinderveiligheid

Sneeuwkettingen

1

1 DUOPLUS KINDERZITJE - ISOFIX
Dit kinderzitje verzekert de beste veiligheid en
bescherming voor kinderen van 9 maand tot 4 jaar.
Zeer comfortabel: verstelbaar in 3 standen waaronder
slaapstand. Isofix-bevestigingssysteem voor een
gemakkelijke en snelle installatie en optimale
veiligheid voor uw kinderen.
77 11 423 381

Dacia Duster

2

2 Sneeuwkettingen
Rust uw banden tijdens de wintermaanden
uit met sneeuwkettingen om gemakkelijk
op besneeuwde oppervlakken te rijden!
Zij staan borg voor maximale veiligheid
en grip in de moeilijkste winterse
omstandigheden (sneeuw en ijzel).
Vraag uw verdeler om advies.

Ook verkrijgbaar:
77 11 427 434 (Baby Safe schaal)
77 11 427 427 (Isofix steun voor Baby Safe schaal)
77 11 422 951 (Kidfix-kinderzitje - Isofix 4 tot 10 jaar)
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Als lid van de Dacia Cherry Club, wordt u verwend :
	Een Dacia-nieuwsbrief om de 2 maanden met al de actualiteit van uw favoriete merk
Unieke aanbiedingen op maat voor de dienst naverkoop en accessoires
	Exclusieve voordelen
Evenementen, wedstrijden en vele andere verrassingen !

De Dacia Cherry Club, dat is
de kers op de taart voor al wie
met Dacia rijdt !

dacia.be

Verantwoordelijke uitgever: Guy Vandenbranden, RBL, W.A. Mozartlaan 20, 1620 Drogenbos. Ref.: 77 11 757 795 – Dacia Duster – Januari 2018.

Surf naar de site www.daciacherryclub.be,
schrijf je gratis en zet je schrap: het regent
er goed nieuws en voordelen!

