ВСИЧКО. ТОЧНО.

НОВАТА
DACIA DUSTER
АКСЕСОАРИ

НАПОРИСТ
ХАРАКТЕР
Дайте на вашия Duster всичко необходимо, за да изрази своите
качества. Възползвайте се от изключителната му гама аксесоари, за да
подобрите външния му вид, излъчващ сигурност и здравина, както и да
го направите още по-приятен за използване.

ДИЗАЙН

ВЪНШНА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Подчертайте мощния външен вид, на вашия
нов Duster с тези стилни тръби, за да сте
сигурни, че автомобилът ви ще утвърди своята
индивидуалност и ще се открои от „тълпата“!
1. ХРОМИРАНИ ПРЕДНИ, СТРАНИЧНИ
И ЗАДНИ СТИЛНИ ТРЪБИ

2. ХРОМИРАНА ЗАДНА СТИЛНА
ТРЪБА

3. ХРОМИРАНА СТРАНИЧНА СТИЛНА
ТРЪБА

4. СТРАНИЧНИ СТЕПЕНКИ

Задължителен аксесоар за подчертаване на 4x4
стила на автомобила. Те също ви позволяват
удобно да достъпвате всякакъв тип товари на
вашия покрив.

5. 6. 7. СТИКЕРИ ЗА

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Комплект от 3 стикера, които са идеални за
вратата на багажника, за задните странични
панели и за капаците на външните огледалата,
позволяващи да се откроите със стил.

ДИЗАЙН

ВЪНШНА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

1. ПРЕДНА ЧЕРНА ЗАЩИТНА МАСКА
С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФАРОВЕ

Придайте на автомобила си индивидуалност
и по-спортен дух. Монтирана на бронята,
с допълнителни фарове за допълване на
основните светлини.
2. ЧЕРЕН DACIA ПРОТЕКТОР ЗА

ПРЕДНИЯ КАПАК И ЧЕРНИ КАПАЦИ
ЗА ВЪНШНИТЕ ОГЛЕДАЛА

Идеални за повишаване на динамичния вид
на вашия Duster като подчертават строгата му
външност.
3. АНТЕНА ТИП "ПЕРКА НА АКУЛА"

Добавете елегантна нотка с тази антена тип
перка на акула, която се слива безпроблемно в
линиите на вашето превозно средство.
4. ХРОМИРАН НАКРАЙНИК ЗА
АУСПУХ 50 ММ.

Подобрете задната част на вашия автомобил,
като му придадете по-спортен вид.

Подобрете задната част на вашия автомобил,
като му придадете по-спортен вид.
5. 16” ORAGA АЛУМИНИЕВА ДЖАНТА
6. 16” OLINDA АЛУМИНИЕВА
ДЖАНТА

7. 17” PARANA АЛУМИНИЕВА
ДЖАНТА

8. 17” TERGAN АЛУМИНИЕВА
ДЖАНТА

9. 17” STEPPE АЛУМИНИЕВА
ДЖАНТА

10. DACIA ЦЕНТРАЛНА КАПАЧКА

Вземете си черни централни капачки за вашите
джанти с металически пръстен и с логото на
Dacia.

ДИЗАЙН

ВЪНШНА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

1. СВЕТЕЩИ DUSTER ЛАЙСТНИ

ЗА ПРЕДНИТЕ ВРАТИ И PREMIUM
СТЕЛКИ

Праговите лайстни на Duster с бяла светлина,
управлявана от таймер, осигурява елегантен и
модерен външен вид веднага щом вратите бъдат
отворени.
Поглезете се с тези 4 стелки с първокласно
качество, които напълно ще защитят пода на
автомобила.
2. DUSTER ПРАГОВА ЛАЙСТНА

ЗА БАГАЖНИК ОТ НЕРЪЖДАЕМА
СТОМАНА

Практичната и изработена по мярка от
неръждаема стомана прагова лайстна за
багажника подобрява визията на бронята и
добавя стилна нотка към автомобила.

3. 4. СПОРТНИ КАПАЧЕТА ЗА

ПЕДАЛИ, КАКТО ЗА ВЕРСИИ С
РЪЧНА, ТАКА И ЗА ТАКИВА С

АВТОМАТИЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ

Комплект от 2 или 3 защипващи се капачета
на педалите, за да добавите спортен дух към
позицията на шофиране и да акцентирате на
неговия динамичен и изискан характер.

5. 6. ТОПКА ЗА СКОРОСТЕН ЛОСТ ЗА
РЪЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ С 5 ИЛИ
6 СКОРОСТИ

За пълна хармония, оборудвайте изцяло новия
си Duster с топка за скоростния лост с метално
сива вложка.

ЕЖЕДНЕВЕН
КОМФОРТ И
ЗАЩИТА
Оптимизирайте вътрешния комфорт и защита на вашия нов Duster
чрез избор на аксесоари, които улесняват ежедневието ви. Практични,
гениални, персонализирани идеи, от които да се възползвате и да им се
наслаждавате.

КОМФОРТ И ЗАЩИТА

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИНТЕРИОРА

1. ИНДУКЦИОННО ЗАРЯДНО

УСТРОЙСТВО ЗА СМАРТФОН

Максимално удобство! Идеално за безжично
зареждане на вашия смартфон във вашия
автомобил.
2. ХЛАДИЛНА КУТИЯ

Дръжте храната и напитките си на правилна
температура независимо от сезона. Удобна
за носене, вземете я със себе си, където и
да отидете: пикници, следобеди на плажа...
Капацитет: 20 л.
3. ЩОРИ

Лесни за инсталиране, щорите осигурява
оптимална защита срещу слънчевите лъчи.
Гарантирайки по-голям комфорт, комплектът
съдържа 5 части (за задните странични стъкла и
за стъклото на багажната врата).
4. ЗАДНО ТОНИРАНО ФОЛИО

Защитете се от слънцето и любопитни очи
с първокласни фолиа, които помагат за
поддържане на пътническото отделение хладно
и за запазване на интериора.
5. ПРЕДНИ И ЗАДНИ
ВЪЗДУХОБРАНИ

Шофирайте с полуотворени прозорци, без
турбуленции и течения. Дискретни, изработени
по мярка, монтирани на клипси, въздухобраните
могат да издържат както на лошо време, така и
на четките на автомивките.

6. ПРЕДЕН ПОДЛАКЪТНИК С НИША
ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВЕЩИ И

ОРГАНАЙЗЕР СЪС СТОЙКА ЗА ЧАШИ

Подобрете комфорта си, като се възползвате
от допълнително място за съхранение с този
подлакътник, монтиран към шофьорска седалка.
Съвместим с полувисока конзола. Органайзерът
със стойка за чаши ви дава максимално място
за вещи като ключове, монети, кенчета или
бутилки.
7. КУКИЧКА ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ
МНОГОФУНКЦИОНАЛНАТА
СИСТЕМА

Удобна за окачване на ръчна чанта или чанта
за пазаруване на гърба на предната седалка,
което го прави много полезен за ежедневието
аксесоар.
8. DACIA ЗАКАЧАЛКА ЗА ДРЕХИ ЗА
МОНТАЖ НА ПОДГЛАВНИКА

Много полезна за прилежно закачане на дрехи
на гърба на облегалката на предната седалка.
Преносима и лесна за инсталиране, тя бързо се
превръща в ежедневна необходимост. Черното ù
покритие я прави едновременно привлекателна
и елегантна.
9. КОМПЛЕКТ ЗА ПУШАЧИ

От съществено значение за поддържане на
автомобила ви чист. Включва пепелник и
запалка.
10. ЗАДНА САМОЛЕТНА

МАСИЧКА ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ
МНОГОФУНКЦИОНАЛНАТА
СИСТЕМА

Възползвайте се от тази самолетна масичка за
оставяне на книга или за поставяне на парче
торта, а също така тя е идеална и за вашата
напитка, която да държите в поставката за чаша.

КОМФОРТ И ЗАЩИТА

ВЪНШНА ЗАЩИТА

1. ЗАЩИТНИ КОРИ ЗА НИСКАТА
ЧАСТ НА ВРАТИТЕ, ПРЕДНИ И
ЗАДНИ АРКИ НАД КОЛЕЛАТА
(ЗА ВЕРСИЯ С ФУНКЦИЯ ЗА

ОТКРИВАНЕ НА АВТОМОБИЛ В

МЪРТВАТА ТОЧКА) И ПРОТЕКТОРИ
ЗА РЪБОВЕТЕ НА ВРАТИТЕ И

ЗА КАПАЦИТЕ НА ВЪНШНИТЕ
ОГЛЕДАЛА

Подчертайте агресивния стил на новия си Duster
защитавайки долната част на вратите и арките
над колелата. Погрижете се също за ръбовете
на вратите и за капаците на външните огледала
като ги оборудвате с гъвкави протектори за
справяне с леките ежедневни удари.
2. ПРЕДНИ И ЗАДНИ КАЛОБРАНИ
DUSTER

Ефективно предпазват долната част на
автомобила от водни пръски, кал и удари от
камъчета.
3. ПРОТЕКТОРИ ЗА РЪБОВЕТЕ

НА ВРАТИТЕ И ЗА КАПАЦИТЕ НА
ВЪНШНИТЕ ОГЛЕДАЛА

4. ПРЕДНА АЛУМИНИЕВА ЗАЩИТНА
КОРА ЗА 4X2 И 4X4 ВЕРСИИ

Погрижете се за вида на радиаторната решетка
на вашия автомобил и за долната страна на
двигателя с тази алуминиева защитна кора; тя
подобрява структурата, както и външния вид на
SUV автомобила.
Ефективно защитавайте долната част на
автомобила си и шофирайте при пълно
спокойствие, когато тръгнете по непознати
пътища.
5. ЗАЩИТНА КОРА ПОД ДВИГАТЕЛЯ
ЗА 4X2 И 4X4 ВЕРСИИ И

Защитна кора за зоната на резервоара за 4x4
версия
6. ЗАЩИТНА КОРА ЗА ЗОНАТА НА

ТРАНСМИСИОННАТА КУТИЯ ЗА 4X4
ВЕРСИЯ

КОМФОРТ И ЗАЩИТА

ВЪНШНА ЗАЩИТА

1. ГУМЕНИ СТЕЛКИ

Гумен модел с повдигнати ръбове, те сега
включват 5-та стелка за задната централна зона.
Идеални за защита на пода от замърсяване, кал
и прах.
2. DUSTER COMFORT ТЕКСТИЛНИ

СТЕЛКИ И ПРАГОВИ ЛАЙСТНИ ЗА
ВРАТИТЕ

Добавете допълнителна защита за пътническото
отделение с този комплект от 4 стелки.
Висококачествени, лесни за почистване стелки.
Комплект от 2 прагови лайстни за защита
и персонализиране на вашите врати на
автомобила. Гланцово черно покритие и Duster
надпис добавят изключителен стил.
3. КАЛЪФКИ ЗА СЕДАЛКИ

Персонализирайте седалките си, като
същевременно предпазвате внимателно
оригиналната им тапицерия. Тези изработени
по размер калъфки са лесни за поставяне и
почистване. Съвместими са със страничните
въздушни възглавници, посрещат и надвишават
изисквания на нормите и стандартите по
отношение на безопасност и издръжливост.

4. EASYFLEX МОДУЛНА ЗАЩИТА ЗА
БАГАЖНИК

Покрийте цялото товарно пространство за
безопасно и сигурно транспортиране на
обемисти или замърсени предмети. Универсална
и водоустойчива, тя се сгъва и се разгъва много
лесно, адаптирайки се към позицията на задните
седалки, дори когато те са сгънати.
5. СТЕЛКА ЗА БАГАЖНИК

Защитете багажника си в дългосрочен план
и се възползвайте от превъзходното качество
на стелката за багажник, когато пренасяте
ежедневните си товари.
6. КОРИТО ЗА БАГАЖНИК

Идеално за транспортиране на замърсени
предмети, коритото за багажник ефективно
защитава оригиналната тапицерия на пода.

ГОТОВИ ДА
ПЪТУВАТЕ
Когато става въпрос за пътуване, вашият нов Duster е готов да се справи
с всичко и да пренася всичко.
Каквито и да са вашите нужди, той предлага множество опции за
бягство от града или за по-дълги пътувания. Остава ви само да изберете
тези, които ви подхождат най-добре.

ТРАНСПОРТ

ПРЕВОЗ НА БАГАЖИ

1. НАПРЕЧНИ РЕЛСИ ЗА ПОКРИВ -

АЛУМИНИЕВИ - ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ
НАДЛЪЖНИТЕ РЕЛСИ

Идеални за поставяне на багажник за велосипед,
стойка за ски или багажна кутия за покрива
като увеличава товароносимостта на вашия
автомобил.
Оригиналните Dacia релси на покрива посрещат
и надхвърлят изисквания на стандартите по
отношение на безопасност и издръжливост.
2. ВЕЛОСТОЙКА EXPERT 80 - ЗА
МОНТАЖ ВЪРХУ РЕЛСИТЕ ЗА
ПОКРИВ

Позволява ви да транспортирате велосипеда си
лесно и безопасно, без никакво допълнително
регулиране.
3. ЧЕРНА ТВЪРДА ПОКРИВНА КУТИЯ
ЗА ПОКРИВ DACIA - 400 ЛИТРА

Увеличете товароносимостта на вашия
автомобил и пътувайте без компромиси!
Практична, здрава и привлекателна, тази кутия
съчетава всички качества, които очаквате.
Обезопасена е с ключалка.
4. СТОЙКА ЗА СКИ THULE ЗА 4
КОМПЛЕКТА

Носете безопасно своите ски и сноуборд
на покрива на вашия автомобил. Лесна за
сглобяване, товарене и разтоварване, при
всякакви метеорологични условия.

ТЕГЛИЧИ

1. КОМПЛЕКТ ТЕГЛИЧ,

ДЕМОНТИРУЕМ БЕЗ ИНСТРУМЕНТИ

И ВЕЛОСТОЙКА COACH - ЗА МОНТАЖ
ВЪРХУ ТЕГЛИЧ - 3 ВЕЛОСИПЕДА (13
ПИНА)

Благодарение на топката на теглича, която
може лесно да се отстрани без инструменти,
естетическата привлекателност на вашия
автомобил остава. Препоръчва се за честа
употреба.
Закрепва се бързо към теглича, без никакви
настройки, осигурява най-безопасния и найпрактичен начин за транспортиране на до три
велосипеда.
2. КОМПЛЕКТ ФИКСИРАН ТЕГЛИЧ ОТ
ТИПА "ЛЕБЕДОВА ШИЯ"

От съществено значение за безопасно теглене
или транспортиране на вашия багажник за
велосипеди, ремарке, лодка, каравана или
професионално оборудване.
3. КОМПЛЕКТ ТЕГЛИЧ,

ДЕМОНТИРУЕМ БЕЗ ИНСТРУМЕНТИ
4. НАКЛОНЕН НАКРАЙНИК ЗА

АУСПУХ, УДОБЕН И ПРИ НАЛИЧНА
ВЕЛОСТОЙКА НА ТЕГЛИЧА

Защитете това, което теглите от изгорелите
газове като същевременно придадете на
автомобила си по-спортен вид.

ТРАНСПОРТ

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТОВАРНИЯ ОТСЕК

1. РАЗДЕЛИТЕЛНА РЕШЕТКА

Ефективно разделя пространството между
багажника и пътническото отделение, практична
за транспортиране и на домашни любимци, или
на различни предмети в багажника ви.
2. ПИКНИК КОШНИЦА DACIA

Пренасяйте вашите покупки или храна за пикник
в тази стилна кошница. Ултра-практична със
своята здрава дръжка за лесно пренасяне.
3. И 4. ВЕРТИКАЛНА МРЕЖА ЗА
СЪХРАНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИ

И ХОРИЗОНТАЛНА МРЕЖА ЗА
ЗАДЪРЖАНЕ НА ПРЕДМЕТИ

Много полезни за организиране на интериора на
вашия багажник. Те гарантират, че предметите
ще се съхраняват безопасно, докато пътувате.
5. ПРЕНОСИМ ОРГАНАЙЗЕР ЗА
БАГАЖНИК DACIA

Задържайте товарите си на място по време на
пътуванията с този гъвкав органайзер.

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЛЕКТИ

1. КОМПЛЕКТ ЗА КОНВЕРТИРАНЕ

НА ВЪТРЕШНОТО ПРОСТРАНСТВО В
ТОВАРНО.

Ергономичен и функционален, този комплект
е изработен точно за багажника на вашия
автомобил, което ви позволява да преобразувате
личния си лек автомобил в товарен автомобил.
Тези части на комплекта са тествани и одобрени
за този автомобил като отговарят на всички
ваши нужди, благодарение на преградната
разделителна решетка, пластмасовото корито
с повдигнати ръбове и щората за товарното
отделение, която съвпада с размерите на
отделението.

ИЗБЕРЕТЕ
СПОКОЙСТВИЕТО
НА ДУХА
Dacia не прави компромиси с безопасността. Марката редовно развива
аксесоари, които ви позволяват да обезопасите автомобила си и да
пътувате навсякъде спокойно.

СПОКОЙСТВИЕ

ПОМОЩ ПРИ ШОФИРАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ

1. КАМЕРА ЗА ЗАДНО ВИЖДАНЕ

Маневрирай без стрес! Веднъж включили на
задна скорост, можете да видите зоната зад
вашия автомобил на екрана на мултимедийна
система. Цветни линии, насложени върху
изображението ви позволяват да прецените
разстоянието до възможните препятствия.
2. ПРЕДНИ И ЗАДНИ СЕНЗОРИ ЗА
ПАРКИРАНЕ

От съществено значение за плавното
маневриране: вие ще бъдете предупреждавани
за препятствия отпред или зад автомобила,
благодарение на интегрираните сензори на
нивото на бронята.
3. ВГРАДЕНА DASHCAM КАМЕРА

От съществено значение за вашата безопасност и
спокойствие на пътя, тази бордова, автоматична
и автономна записващата система съхранява
историята на вашите пътувания. Интегрирана
във вътрешното огледало за обратно виждане,
тя е свидетел на пътни инциденти и предоставя
обективна оценка на всяка ситуация.
4. АЛАРМА

Периметрична и обемна система за защита с
опция срещу повдигане, тя открива всякакви
опити за отваряне или влизане в автомобила,
както и движение в товарния отсек, и опити за
повдигане на автомобила с крик.

5. ДЕТСКО СТОЛЧЕ TRIFIX 2 I-SIZE

Проектирано да гарантира безопасността
на децата на възраст между 15 месеца и 4
години при пътуване. Изключително удобно
благодарение на своя дизайн, интегрирани
ISOFIX конектори и ремък за горна свръзка, то
е лесно за инсталиране и се адаптира спрямо
възрастта на детето ви.
Управлявайте автомобила безопасно по
заснежени маршрути. Нашите вериги за сняг
оптимизират сцеплението и сигурността на
вашия автомобил в най-суровите зимни условия.
6. ВЕРИГИ ЗА СНЯГ PREMIUM
7. ВЕРИГИ ЗА СНЯГ PREMIUM GRIP

DACIA DUSTER

СПИСЪК С КАТАЛОЖНИ НОМЕРА
4X2
КАТАЛОЖЕН НОМЕР

ESSENTIAL

4X4

COMFORT

PRESTIGE

o(a)

o(a)

ESSENTIAL

COMFORT

PRESTIGE

o(a)

o(a)

ДИЗАЙН
Екстериор

Антена тип "перка на акула"
Стикери за персонализиране
Странична степенка
Монтажен комплект за странична степенка (1)
Пакет странични степенки (1)
Хромирана стилна предна тръба
Хромирана стилна задна тръба
Хромирани стилни странични тръби
Булбар
Предна черна защитна маска с допълнителни фарове
Предна сива защитна маска с допълнителни фарове
Адаптер за предна защитна маска с допълнителни фарове
Черен Dacia протектор за предния капак
Сив Dacia протектор за предния капак
Dacia протектор за предния капак с карбонов вид
Черни капаци за външните огледала
Сиви капаци за външните огледала
Капаци за външните огледала с карбонов вид
Хромиран накрайник за ауспух 50 мм.
Джанти
Алуминиева джанта 16-инчова Olinda
Алуминиева джанта 16-инчова Oraga
Алуминиева джанта 16-инчова Cyclade
Алуминиева джанта 17-инчова Parana
Алуминиева джанта 17-инчова Tergan
Алуминиева джанта 17-инчова Maldive
Алуминиева джанта 17-инчова Steppe
Dacia централна капачка за джанта - черна с металиков пръстен
Секретни болтове за алуминиеви джанти - Комплект от 4 сиви болтове

8201731020
8201742390
8201700147
8201731107
7711943873
8201698632
8201700247
8201741603
8201698600
8201700296
8201719641
240094334R
8201718837
8201718836
8201741412
8201718841
8201718840
8201741406
200910477R

Duster лайстни за предните врати
Светещи Duster лайстни за предните врати
Duster Прагова лайстна за багажник от неръждаема стомана
Спортни капачета за педали при ръчна скоростна кутия
Спортни капачета за педали при автоматична скоростна кутия

8201705543
8201715981
8201700249
8201720786
8201720785

Интериор

8201698552
403003020R
403000813R
8201698553
403005180R
403006285R
403004100R
403157062R
8201724187

-

-

o(b)

-

-

-

-

o(b)

-

4X2
КАТАЛОЖЕН НОМЕР

ESSENTIAL

COMFORT

o(c)

o(c)

o(c)

4X4
PRESTIGE

ESSENTIAL

COMFORT

o(c)

o(c)

o(c)

PRESTIGE

ДИЗАЙН (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
Интериор (продължение)

Топка за скоростен лост за 5-степенна ръчна скоростна кутия
Топка за скоростен лост за 6-степенна ръчна скоростна кутия
Топка за скоростен лост за автоматична скоростна кутия

КОМФОРТ И ЗАЩИТА
За стъклата

328G63616R
328G62532R
328G65785R

Предни въздухобрани
Задни въздухобрани
Щори - Странични стъкла
Щори - Пълен пакет
Задно тонирано фолио

8201700223
8201700225
8201700297
8201700303
7711947954

Преден подлакътник с ниша за съхранение на вещи (2)
Органайзер със стойка за чаши
Комплект за пушачи (3)
Dacia закачалка за дрехи за монтаж на подглавника
Многофункционална основа с монтаж на подглавника
Закачалка за монтаж върху многофункционалната система (основата е
включена)
Кукичка за монтаж върху многофункционалната система (основата е
включена)
Задна самолетна масичка за монтаж върху многофункционалната
система (основата трябва да се закупи отделно)
Модулен органайзер зад седалката
Хладилна кутия

8201740465
7711945469
8201375535
8201705508
7711785944

Стелка за багажник за 4x2 версия
Стелка за багажник за 4x4 версия
Корито за багажник за 4x2 версия
Корито за багажник за 4x4 версия
EasyFlex модулна защита за багажник (4)
Хоризонтална мрежа за задържане на предмети
Монтажен комплект за хоризонтална мрежа
Вертикална мрежа за съхранение на предмети
Преносим органайзер за багажник Dacia
Кутия с отделения за организиране на вещите в багажника

8201741965
8201711772
8201699847
8201699849
8201699858
8201452833
749323000R
8201452834
8201653542
7711940885

Живот на борда

Организиране на интериора

o

o(c)

-

o(d)

-

-

-

-

-

-

-

o

(c)

(c)

o

o(c)

-

o(d)

-

-

-

-

-

-

-

o

(c)

(c)

7711785946
7711785945
7711785947
7711945729
7711431405

DACIA DUSTER

СПИСЪК С КАТАЛОЖНИ НОМЕРА
4X2
КАТАЛОЖЕН НОМЕР

ESSENTIAL

COMFORT

4X4
PRESTIGE

ESSENTIAL

COMFORT

PRESTIGE

-

-

КОМФОРТ И ЗАЩИТА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
Организиране на интериора (продължение)

Разделителна решетка
Стелки
Comfort текстилни стелки за версия без чекмедже под седалката
Premium текстилни стелки за версия без чекмедже под седалката
Гумени стелки за версия без чекмедже под седалката - Комплект от 5
стелки (5)
Гумени стелки за версия без чекмедже под седалката - Комплект от 4
стелки

Защита на каросерията

8201698193
8201742390
8201698599
8201698601

8201741963

8201698533

Предни калобрани Duster
Задни калобрани Duster
Защитни кори за ниската част на вратите
Предни и задни арки над колелата за версия без функция за откриване
на автомобил в мъртвата точка
Предни и задни арки над колелата за версия с функция за откриване на
автомобил в мъртвата точка
Пакет Офроуд (защитни кори на вратите, арки над колелата за версия
без функция за откриване на автомобил в сляпата точка)
Пакет Офроуд (защитни кори на вратите, арки над колелата за версия с
функция за откриване на автомобил в сляпата точка)
Протектори за ръбовете на вратите и за капаците на външните огледала
Покривало за защита на каросерията - Dacia - синьо
Предна алуминиева защитна кора за 4x2 и 4x4 версии
Защитна кора под двигателя за 4x2 и 4x4 версии
Защитна кора за зоната на резервоара за 4x4 версия
Защитна кора за зоната на трансмисионната кутия за 4x4 версия
Защитен пакет за долната част на купето (двигател / трансмисионна
кутия / резервоар) за 4x4 версия

8201700279
8201700276
8201700230

8201743312
7711785080
8201700404
8201700287
8201700292
8201700285

-

-

-

Калъфки за предни седалки - ляв волан
Предни и задни калъфки за седалки - 1/1 цяла седалка - ляв волан
Предни и задни калъфки за седалки - 1/3 - 2/3 делима седалка - ляв
волан
Защитно покривало за задните места за домашни любимци

870092662R
870085999R

-

-

-

Калъфки за седалки

8201698594
8201713013

-

-

-

-

7711785804
7711785811

7711785778

870081981R
7711945735

-

-

-

-

4X2
КАТАЛОЖЕН НОМЕР

ТРАНСПОРТ
Тегличи

Електрически модул за теглич - 13 пина
Електрически модул за теглич - 7 пина
Адаптор за електрически модул за теглич - 13/7 пина
Греда за теглич от типа "Лебедова шия"
Монтажен комплект за теглич от типа "Лебедова шия"
Комплект за теглич от типа "Лебедова шия" - 13 пина
Комплект за теглич от типа "Лебедова шия" - 7 пина
Греда за теглич, демонтируем без инструменти
Монтажен комплект за теглич, демонтируем без инструменти
Комплект за теглич, демонтируем без инструменти - 13 пина
Комплект за теглич, демонтируем без инструменти - 7 пина
Велостойка Coach - за монтаж върху теглич - 2 велосипеда - 13 пина
Велостойка Coach - за монтаж върху теглич - 3 велосипеда - 13 пина
Велостойка Euroride - за монтаж върху теглич - 2 велосипеда - 7 пина
Велостойка Euroride - за монтаж върху теглич - 3 велосипеда - 7 пина
Велостойка Express Hang On - за монтаж върху теглич - 2 велосипеда
Велостойка Express Hang On - за монтаж върху теглич - 3 велосипеда
Електрифицирана велостойка Europower 915 - за монтаж върху теглич 2 велосипеда - 13 пина
Електрифицирана велостойка Europower 916 - за монтаж върху теглич 2 велосипеда - 7 пина
Стойка за ски Thule за 4 комплекта
Стойка за ски Thule за 6 комплекта
Express Hang On - Основа за регистрационен номер - 7 пина
Наклонен накрайник за ауспух при велостойка на теглича - 50 мм.

Превоз на багажи

Напречни релси за покрив - алуминиеви - за монтаж върху надлъжните
релси
Черна твърда кутия за покрив Dacia - 400 литра
Черна твърда кутия за покрив Dacia - 480 литра
Мека кутия за покрив
Адаптори за ремъци за Dacia кутия за покрив при широки релси
Адаптори за релси за покрив за велостойки/скистойки - Метал
Адаптори за релси за покрив за велостойки/скистойки - Алуминий
Велостойка Expert 80 - за монтаж върху покривни релси за покрив

8201700132
8201700128
7711226912
8201698535
8201698536
7711785308
7711785307
8201725212
8201725214
7711947877
7711947878
7711780884
7711780885
7711577330
7711577329
7711577326
7711577327
7711577333
7711574689
7711940000
7711940001
7711210431
8201450956
8201709063
7711574056
7711574057
7711419549
7711788912
7711420781
7711421178
7711780147

ESSENTIAL

COMFORT

4X4
PRESTIGE

ESSENTIAL

COMFORT

PRESTIGE

DACIA DUSTER

СПИСЪК С КАТАЛОЖНИ НОМЕРА
4X2
КАТАЛОЖЕН НОМЕР

ESSENTIAL

COMFORT

o(e)

o(e)

4X4
PRESTIGE

ESSENTIAL

COMFORT

-

o(e)

o(e)

PRESTIGE

ТРАНСПОРТ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
Превоз на багажи (продължение)

Велостойка Touring Line 65 - за монтаж върху релси за покрив
Заключване срещу кражба за велосипеди на велостойка
Express Hang On

7711421294
7711422443

МУЛТИМЕДИЯ
Телефон

Индукционно зарядно устройство за смартфон
Преносима стойка за смартфон за индукционно зарядно устройство
Магнитна стойка за смартфон за монтаж върху таблото
Магнитна стойка за смартфон за монтаж върху вентилационна решетка

8201737398
8201742512
7711784775
7711784774

Kenwood KMM-BT506DAB авторадио
Kenwood KDC-BT740DAB авторадио

7711943336
7711943104

Аудио

Видео

Вградена dashcam камера за предно стъкло без сензор за дъжд и
светлина
Nextbase 222GW Dashcam с 32 GB SD карта
Nextbase 322GW Dashcam с 32 GB SD карта

8201739626

7711945185
7711945184

СИГУРНОСТ
Предпазни мерки срещу кражба

Аларма - периметрична, обемна, срещу повдигане

8201737962

Предни сензори за паркиране
Задни сензори за паркиране
Камера за задно виждане

8201741427
8201741431
8201741430

Стойка за пожарогасител
Пожарогасител 1кг.
Авариен комплект (6)

8201701590
8201712928
7711780759

Baby Safe 2 I-Size група 0+ детско столче
Baby Safe I-Size детско столче
Kidfix XP group 2-3 детско столче
Детско столче Trifix 2 I-Size група 1

7711940742
7711940741
7711940745
7711940744

Помощ при шофиране

Безопасност и сигнализация

Детска безопасност

o(f)

o(f)

o(f)

o(f)

o(f)

-

o(f)

4X2
КАТАЛОЖЕН НОМЕР

ESSENTIAL

COMFORT

4X4
PRESTIGE

ESSENTIAL

COMFORT

PRESTIGE

БЕЗОПАСНОСТ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
Вериги за сняг

Вериги за сняг Premium 16" 215 / 65R16
Вериги за сняг Premium Grip 16 " 215 / 65R16
Вериги за сня Premium Grip 17" 215 / 60R17
Вериги за сняг Premium Steel Grip 17 "215 / 60R17

7711783373
7711780258
7711780259
7711940853

Корито (+ стопер за товара) за инсталиране при товарен автомобил
Повдигач за корито за товарен автомобил - 4x4
Разделителна решетка за инсталиране при товарен автомобил
Щора за товарното отделение за инсталиране при товарен автомобил
12V-220V токов конвертор
12V гнездо за запалка - удължителен пълен комплект за монтаж
12V удължител

8201698310
8201698316
8201698314
8201698312
7711944194
7711944196
7711944195

Специални PRO аксесоари

-

-

-

-

-

-

-

: съвместим; o: съвместим при определени условия; - : несъвместим (1) Със специфичен монтаж за автомобили с обтекатели (2) Подлакътник за монтаж на предната шофьорска седалка, съвместим само с ниска конзола (3) Комплектът
за пушачи съдържа пепелник и запалка (4) EasyFlex модулната защита за багажник е съвместима с 4x2 и 4x4 версиите (5) Комплектът от 5 гумени стелки включва също стелка за задния централен тунел на пода (6) Аварийният комплект
съдържа жилетка, триъгълник и аптечка за първа помощ. o (a) = Хромиран накрайник за ауспух за някои пакети или двигатели на нови автомобили. o (b) = Стандартно колело Tergan за всички автомобили Comfort 4X2 и 4X4 - EA3. o (c) =
Серийни затъмнени стъкла като опция. o (d) = Висока централна конзола, включваща плъзгащ се подлакътник с 1.1л. отделение между седалките като опция за този автомобил. o (e) = Опционална функция задни паркинг сензори. o (f) =
Камера за задно виждане като стандартна опция, Medianav екран, възможен от EA1 версия.

АВТЕНТИЧНИЯТ SUV

Предприети са всички предпазни мерки, за да се гарантира, че тази публикация е точна и актуална в момента на отпечатване. Този документ е създаден с помощта на предварителни и
прототипни модели. В съответствие с политиката си на непрекъснато подобряване на продукта, Dacia си запазва правото да модифицира спецификациите, автомобилите и аксесоарите,
описани и представени тук, по всяко време. Всякакви такива модификации се съобщават на дилърите на Dacia възможно най-скоро. В зависимост от държавата на продажба, някои версии
могат да се различават и дадено оборудване може да не е налично (стандартно, като опция или като аксесоар). Моля, свържете се с вашия представител на марката Dacia за най-актуална
информация. По технически причини на печата, цветовете, представени в този документ, могат да се различават леко от тези на действителната боя или вътрешна облицовка. Всички права
запазени. Възпроизвеждането под какъвто и да е формат на цялата или на част от тази публикация е забранено без предварително писмено разрешение от Dacia.
Dacia препоръчва
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