
Dacia Dokker
и Dokker Van
Гама аксесоари



Погрижи се 
за себе си!
Направи живота си по-лесен всеки ден. 
Аксесоарите на Dacia, изработени 
специално за твоя автомобил, правят 
живота по-лесен. Практични, сигурни и 
разнообразни, вече никога няма да 
излизаш откъщи без тях! 

Dacia Dokker
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Индивидуализирай своята 
Dacia, така че да следва 
твоя стил. 
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Динамичен

дизайн

Dacia Dokker



Джанти и тасове

Интериор

5. Dacia прагови лайсни

Характеризирай и защити 
входа към твоя автомобил със 
стил с тези Dacia прагови 
лайсни.

82 01 351 844

6. Dacia светещи прагови 
лайсни

Елегантност и модерност 
всеки път, когато отвориш 
вратата. Бяла автоматична 
светлина на твоите прагове, 
която привлича погледи ден 
и нощ.

Специалният Dacia 
алуминиев оттенък добавя 
оригиналност. 

82 01 468 752
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1. Nepta 15" джанта

Цвят: тъмен метал.  

Гума: 185/65 R15.

40 30 095 94R

2. Altica 16” джанта

Цвят: черен с 
диамантен ефект.  
Гума: 195/55 R16.

40 30 075 50R

4. Popster 15”тас

Цвят: сребристо 

сиво.  

40 31 518 98R

3. Bayadere 16” тас
за Flexwheel джанта

Цвят: сив Erbé.  

40 31 587 95R

Наличен за DokkerStepway.

Dacia Dokker







Комфорт
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и защита
Наслади се на персонализирана 
и трайна защита. Практични и 
функционални, Dacia 
аксесоарите са изработени, за 
да улеснят ежедневието ти. 

Dacia Dokker
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Защита на купето
2. Калобрани – Предни или задни

Ефективно предпазват каросерията от водни пръски, кал 
и хвърчащи камъчета. Комплект от два калобрана.

82 01 235 6092

За стъклата

1. Въздушни дефлектори -Предни

Шофирай в пълен комфорт при леко свалени стъкла, като 
избягваш въздушните потоци и турбуленция. Дискретни, 

направени по мярка, устойчиви на ролкови автомивки и 
лошо време. Комплект от 2 въздушни дефлектора за 
предните стъкла.

82 01 149 924

4. Комплект за пушачи

От съществено значение за опазване 
на автомобила чист. Включва пепелник 

и запалка. 

82 01 375 535

Практичност на борда

3. Подлакътник -Преден

Увеличава комфорта ти по време  на пътуването като дава  
възможност за използване на допълнително пространство, 
където можеш да поставиш своите  малки лични  вещи.

Регулируема височина за още повече комфорт. 
Цвят: черен.  
Капацитет: 1литър.

82 01 661 080

4
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Лесни за поддръжка, те защитават интериора на
автомобила в най-често използваната зона.
82 01 149 582 (Dokker)

82 01 149 583 (Dokker Van)

3. Комфортни текстилни стелки

Наслади се на тези премиум стелки със сив кант и

бродерия с името на автомобила.

82 01 481 365 (Dokker)
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Калъфи
4. Калъфи за седалки -Предни

Напълно защитават оригиналната тапицерия на

автомобила. Направени по мярка, лесни за поставяне
и за почистване.

82 01 672 847 (Dokker)

Пълен списък с калъфи за седалки на страница 32.

Стелки
Добави допълнителна защита на твоя автомобил.
Изработени по мярка и персонализирани, тези стелки са 
подложени на изключително сериозни тестове, които 

гарантират най-високо ниво на качеството, безопасност и 
дълготрайност.
Стелката от шофьорската страна може бързо да се 

фиксира посредством двете налични щипки за сигурност.

1. Гумени стелки

Водоустойчиви и лесни за поддръжка, те запазват 

блясъка на интериора и удължават неговия живот. 

82 01 149 589 (Dokker)

82 01 149 591 (DokkerVan)

2. Стандартни текстилни стелки 1 2

3 4
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3. Покривало на багажника

От съществено значение при 
транспортиране на вещи без да 

замърсяваш багажника си! 

82 01 297 834

4. Пълна защита на багажника

Защити напълно пътническото 
отделение от замърсяване при 

товарене на големи вещи при 
всякакво положение на задните 
седалки. 

82 01 628 521

Приспособления за багажника

1. Стелка за багажник

Изработена по размер и с високо качество, 
тя осигурява продължителна защита на 

пода на багажника. 

82 01 149 585

2. Корито за багажник

Идеално за транспортиране на вещи, 
които могат да изцапат автомобила. 

Ефективно запазва оригиналния мокет и 
приляга перфектно по мярка на багажника 
на автомобила.

Практично, лесно за поставяне и 
почистване. 

82 01 297 832

Dacia Dokker



6

13

5. Мрежа за багажник

Идеална за подреждане на интериора на 
багажника ти. По мярка за твоя автомобил, тя 

ще осигури задържане на предметите по време 
на пътуванията ти. 

77 11 422 533 (Хоризонтална)

77 11 227 502 (Вертикална)

7. Разделителна решетка

Тя осигурява ефективно разделяне 
на товарния отсек от пътническата 

част. Практична за превоз на 
домашни любимци или пренасяне 
на различни вещи в багажника ти. 

82 01 149 603

6. Органайзер за багажник

Разделя багажника на автомобила ти на 
сектори, така че лесно да се реорганизира и 

да се задържат вещите на местото си по 
време на движение. Лесно се сваля и се 
поставя, гъвкаво е и се адаптира към 

предмети с различни размери. Може да се 
монтира в пътническото отделение за 
задържане на чантите на местото им на пода.

82 01 653 542

7

5 5

Dacia Dokker





Мултимедийна
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практичност
Разгледай високотехнологичните 
мултимедийни решения за твоя Dokker и 
направи пътуванията си още по-приятни за 
всички на борда.

Dacia Dokker
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2. Nextbase стойка за таблет

Радост и забавление по време на дългите пътувания! 
Лесно се монтира на подглавника и позволява на задните 

пътници да гледат удобно филми на тактилен таблет, 
както и да го зареждат (USB 2.0). Съвместима с Apple и 
Samsung  устройства.

77 11 783 364

4. Kenwood KDC-10UR  радио за  автомобил

Оборудвай автомобила си с качествена аудиосистема, 
превръщайки пътуванията в още по-приятно 

преживяване! 

Възползвай се от 4 x 50W максимална мощност и 

изключително качество на звука със субуфер система. 
USB и  AUX входове позволяват оптимално управление 
на периферните ти устройства. Kenwood Music Play 

приложение е налично за Android.

Съвместимо с оригиналното управление от волана. 

77 11 781 070

Видео

1. Nextbase заден 10" Android таблет

Улесни пътуването и позволи на твоите 
пътници да гледат мултимедийно 

съдържание удобно на широк 10.1" екран с  
изумително качество на картината. 
Абсорбиращите вибрации закопчалки 

позволяват бърз, лесен и сигурен  монтаж. 

77 11 783 363

Аудио

3. Focal Premium 6.1 музикален 
високоговорителен пакет

Високобордова прецизност и премиум Hi-Fi звук! Този 

пакет е стандартът за бордова аудио система. Детайлна, 
с чист звук и мощна...добави ритъм към пътуванията си, и 
се възползвай максимално от това звуково удоволствие! 

Пакетът съдържа 6 високоговорителя (2 туитър 
високоговорителя, 2 предни високоговорителя, 2 задни 

високоговорителя), субуфер и дистанционно управление

77 11 579 536

Dacia Dokker
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Навигация

1. Garmin 40 LM SE навигационна система

Опростява и оптимизира пътуванията ти! GPS системата с 4.3"
тактилен екран ти помага да намериш своя път и да избегнеш

задръстванията. Ще спестиш ценно време, докато оставаш
концентриран. Снабдена с различни предупреждения
(опасности, остри завои, промяна на ограниченията на

скоростта и прелези), тя ще ви помогне за по-безопасно и по-
спокойно шофиране. Един час работно време на батерията.

77 11 782 477

2. Parrot Neo комплект свободни ръце

Използвай мобилния си телефон при пълна безопасност 
докато шофираш! Гледай пътя си и дръж ръцете си на 

волана! Извършвай и получавай обаждания без да 
докосваш бутони. Слушай любимата си музика и се радвай 
на прекрасно качество на звука. Обогати опита си с 

приложение за Androidи iPhone. 

77 11 575 613

1 2

3

3. Мобилна стойка за смартфон 
– монтира се на решетката на 
въздуховода - Магнитна

Използвай изцяло смартфона си при пълна 
безопасност, когато шофираш. Малка и дискретна, 

стойката е в унисон с дизайна на автомобила. 
Магнитната й система позволява лесно закачане 
на смартфона ти към решетката на въздуховода.  

Сваляема за лесно прехвърляне между 
автомобилите. 

77 11 784 774

Телефонни аксесоари

Dacia Dokker





Пренасяй повече
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и много по-ефективно
Изживявай пътуванията си изцяло. 
Лесно монтируеми и използваеми, 
твоите Dokker аксесоари са толкова 
семпли, колкото и практични. 

С Dacia можеш да вземеш всичко, 
което искаш, където искаш и да 
пътуваш напълно свободно. 

Dacia Dokker
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Теглич

1. Теглич „Лебедова шия“

Жизнено необходим за сигурно теглене или пренасяне
на оборудване при пълна безопасност, като стойка с

велосипеди, ремарке, лодка, каравана, професионални
приспособления.и др. Тъй като е оборудване от
официалния производител, то осигурява перфектна

съвместимост с твоя автомобил.

82 01 334 665 (Греда)

82 01 334 672 (Монтажен комплект)

2. Стойка за велосипед – за монтаж на 
теглич

Дали си сам или с други двама в автомобила, 
вземете велосипедите си с вас навсякъде, 

бързо, лесно и безопасно! Бързо се монтира 
към теглича, без никакви настройки, 
предоставяйки най-сигурния и практичен 

начин за пренасяне до три велосипеда. 
Идеална за транспортиране на тежки и 
неудобни велосипеди, трудни за повдигане. 

Сгъва се и се накланя, за да освободи място 
за достъп до багажника, дори и при поставени 
велосипеди на стойката. 

Пълен списък със стойки за велосипеди на 
стр.33. 

20
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Багажник на покрива

21

1. Напречни стоманени релси

Идеални за поставяне на стойка за велосипед, 
стойка за ски или кутия за багаж, увеличавайки 

изключително товарния капацитет на твоята Dacia. 

Комплект от две релси със система против кражба. 

82 01 299 010 (за монтаж директно върху покрива)

82 01 299 011 (за монтаж върху надлъжните релси)

2

2. Кутия за багаж Dacia

Увеличава товарния обем на твоя автомобил, 
за да пътуваш без компромиси! Практична, 

здрава и естетически привлекателна – тя 
притежава всички необходими качества. 
Снабдена със заключване, за да защити 

имуществото ти вътре в нея.

Цвят: черен релеф.

77 11 574 056 (400 л.)

77 11 574 057 (480 л.)

Dacia Dokker
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Спокойствие

Пътувай навсякъде без 
грижи. Устойчиви на 
износване и лесни за 
употреба, аксесоарите за 
твоя Dokker гарантират 
спокойствието ти при 
всички ситуации. 

Dacia Dokker
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Спешни 
случаи и 
сигнализиране

4. Противопожарен комплект

Достъпен за шофьора за бърза употреба при 

необходимост. Отговаря на Европейските стандарти. 
Доставя се със стойка за монтаж.

82 01 644 474

24

Защита от 
кражба и контрол

3.Аларма

С обемна и периметрична защита, тя възпира всеки 

опит за кражба на твоята Dacia или на предметите в 
пътническия салон

82 01 274 050 (без централно заключване)

82 01 274 051 (с централно заключване)

Помощ при паркиране
1. Сензори за паркиране

От съществено значение за твоето спокойствие, когато 
извършваш маневри. 

Сензорите на системата откриват всеки обект пред 
и/или зад автомобила. Звуков предупредителен сигнал 

показва риск от сблъсък. 

82 01 457 602 (Предни сензори)

82 01 322 684 (Задни сензори)

2. Камера за задно виждане

Извършвай маневрите си по-удобно! При 
включена задна скорост, наблюдавай зоната зад 

автомобила директно на екрана на навигацията. 
Насложени на изображението, цветните 
насочващи линии ти помагат да прецениш 

разстоянията до препятствията и/или да 
предвиждаш траекторията.

82 01 621 401

1 2

4
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Вериги
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Детска 
безопасност

2. Isofix Duoplus детско столче

От съществено значение за оптимална защита и 

безопасност за децата на възраст между 9 месеца 
и 4 години по време на пътуване. Много удобно, то 
може да се регулира в три положения, 

включително такова за сън. Isofix система за бързо 
и лесно монтиране и максимална сигурност за 
твоите деца.

77 11 423 381

1. Стандартни вериги за сняг

Оборудвай автомобила си с вериги за зимата, за да 
можеш да се движиш лесно на сняг! Те осигуряват 

максимална сигурност и оптимизират поведението на 
пътя при най-трудните зимни условия (сняг и лед). 
Комплект от две вериги. 

Налични са различни размери според твоя автомобил. 

Пълен списък на веригите на страница 34.

Dacia Dokker





Работата ти може да е по-лесна на борда 
на твоя Dokker Van!  Полезни, практични 
и надеждни, Dacia аксесоарите се 
изработват специално за 
професионалните ти нужди и са 
адаптирани да следват твоите 
изисквания, какъвто и да е твоят бизнес. 

специални предложения
ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

27
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21 Багажник 
на покрива

4. Багажник на покрива

Транспортирай неудобни 

товари на покрива на твоя 
Dokker Van при пълна 
безопасност. Може да се 

пренася лесно до 100 кг.*
Тестван в въздушен тунел и 
обработен срещу корозия, той 

елиминира шума, 
предизвикан от въздушното 
съпротивление. 

82 01 149 914

* Максимално разрешен товар.
Включително теглото на багажника.

Теглич

3. Стандартен теглич

Тегли или пренасяй оборудването 

си при пълна безопасност. 

Гарантирано перфектно съвместим 

с автомобила ти. Идеален за 
интензивна употреба; любим 
аксесоар за товарни автомобили. 

Също предлага разнообразна 
употреба и позволява монтаж на 
гредата на топка, кука, смесена кука 

или други механизми за теглене. 

82 01 334 694 (Греда)

82 01 334 701 (Монтажен комплект)

28

Калъфи

2. Калъфи -Предни

Напълно защитават оригиналната 

тапицерия на твоя Dokker Van. 
Направени по мярка, лесни за 
поставяне и за почистване

82 01 672 891

(за фиксирани ненакланящи се седалки)

82 01 672 894
(за накланящи се седалки)

Стелки

1. Стандартни текстилни 
стелки

Лесни за поддръжка, те 
защитават интериора на твоя 

Dokker Van в най-често 
използваната му зона. 

82 01 149 583

3
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2. Под от дърво

Идеален за защита на пода на товарния отсег на твоя 
автомобил, когато пренасяш товари. Той също ще 

спомогне за по-добра продажна стойност на твоя 
Dokker Van.
Лакираното дърво предоставя допълнителна 

издръжливост в ежедневното амортизиране. За 
допълнително удобство, оригиналните куки 
остават достъпни. 

82 01 149 620

Защита на товарното 
отделение

3. Защитни решетки за стъклата

Пренасяй дълги или обемисти товари с твоя Dokker  Van 
при пълно спокойствие, докато ефективно защитаваш 

стъклата на задните врати и на страничните плъзгащи се 
врати. 

82 01 356 759 (за задните врати)

82 01 297 840 (за дясна странична врата)

82 01 336 953 (за лява странична врата)
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1. Рафтове от дърво

Специално изработени за създаване на пространство, 
адаптирано към нуждите на твоя бизнес. Произведени от 

дърво за механична и физическа издръжливост, те 
осигуряват достъп до оригинално съществуващите куки в 
твоята Dacia.

82 01 355 545 (Предни леви рафтове - Dokker Van)

82 01 299 024 (Задни леви рафтове - Dokker Van)

2
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Пълен списък на аксесоарите
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ДИЗАЙН

Джанти
Dokker DokkerStepway DokkerVan

403006822R / 403006822R Empreinte 15" алуминиева джанта – Сребристо сива -

403006931R / 403006931R Empreinte 15" алуминиева джанта – Сребристо сива -

403004280R / 403004280R Empreinte 15" алуминиева джанта – Цвят Тъмен метал -

/ 403006627R / Panache 16" алуминиева джанта – Сребристо сива -

403003858R / Nepta 15" алуминиева джанта – Сребристо сива Стр. 6

403009594R / Nepta 15" алуминиева джанта – Цвят Тъмен метал -

403002441R / Altica 16" алуминиева джанта – Сребристо сива -

403007550R / Altica 16" алуминиева джанта - Черна с диамантен ефект Стр. 6

403155753R / 403155753R Централна капачка – Цвят Тъмен метал – за Empreinte и 
Nepta джанта

Стр. 6

403156671R / Централна капачка – Сребристо сива - за Nepta джанта Стр. 6

403156758R / Централна капачка – Сребристо сива - за Altica джанта Стр. 6

403154328R / Централна капачка - Черна - за Altica джанта -

/ 403006292R Flexwheel16” джанта -

/ 403151369R / Oasis 16” тас – Цвят Тъмен метал - за Flexwheel джанта -

/ 403155853R / Bayadere 16” тас – Цвят Тъмен метал - за Flexwheel джанта -

/ 403158795R / Bayadere 16” тас - Erbé сиво - за Flexwheel джанта Стр. 6

7711239099 Секретни болтове за стоманени джанти -

7711239101 Секретни болтове за алуминиеви джанти -

7711239104 Секретни болтове за алуминиеви джанти
(хромирани болтове)

-

Тасове
Dokker DokkerStepway DokkerVan

8200789772 / 8200789772 Tisa 15" тас – Сребристо сиво -

403152445R / 403152445R Lyric 15" тас – Сребристо сиво -

403152445R / 403152445R Groomy 15" тас – Сребристо сиво -

403151898R / 403151898R Popster 15" тас – Сребристо сиво Стр. 6

8201392449 / 8201392449 Eldo 14" тас – Сребристо сиво -

8201392447 / 8201392447 Tanega 14" тас – Сребристо сиво -

8201321623 / 8201321623 Cheverny 14" тас – Сребристо сиво -

8201321624 / 8201321624 Scala 14" тас – Сребристо сиво -

7711426507 / 7711426507 Eldo 15" тас – Сребристо сиво -

7711426513 / 7711426513 Tanega 15" тас – Сребристо сиво -

7711210828 / 7711210828 Cheverny 15" тас – Сребристо сиво -

7711213616 / 7711213616 Scala 15" тас – Сребристо сиво -

7711426509 / 7711426509 Gradient 14" защитен тас – Карбонов цвят -

7711426515 / 7711426515 Gradient 15" защитен тас – Карбонов цвят -

7711210830 / 7711210830 Fregate 15" защитен тас – Сребристо сиво -

7711213618 / 7711213618 Escurial 15" защитен тас – Сребристо сиво -

Интериор
Dokker DokkerStepway DokkerVan

768520031R Прагови лайсни на вратите – Задни - Черни -

8201351844 Dacia прагови лайсни на вратите – Предни – Черни Стр. 6

8201468752 Dacia светещи прагови лайсни за вратите Стр. 6

КОМФОРТ И ЗАЩИТА

На стъклата
Dokker DokkerStepway DokkerVan

8201149924 Въздушни дефлектори - Предни Стр. 10

7711431929 Тонирано фолио – Предни стъкла -

7711575425 Тонирано фолио – Задни стъкла -

Защита на купето
Dokker DokkerStepway DokkerVan

8201235609 Предни или задни калобрани Стр. 10

7711574925 Почистваща кутия (3 почистваищ продукта, 1
полиращ продукт и 2 микрофибърни кърпи)

-

8201149938 ащитно покривало за купето - Синьо -

Практичност на борда
Dokker DokkerStepway DokkerVan

8201661080 Подлакътник  - Преден Стр. 10

7711578137 / Закачалка на подглавника -

8201375535 Комплект за пушачи (пепелник + запалка) Стр. 10

7711431405 Хладилна чанта -

Стелки
Dokker DokkerStepway DokkerVan

8201149582 / Стандартни текстилни стелки Стр. 11

8201481365 / Комфортни текстилни стелки Стр. 11

/ / 8201149591 Гумени стелки Стр. 11

8201149589 / Гумени стелки Стр. 11

Калъфи
Dokker DokkerStepway DokkerVan

8201672847 / Калъфи - Предни -

8201672848 / Калъфи – Предни и задни - 1/1 задна седалка -

8201672888 / Калъфи – Предни и задни - 1/3 - 2/3 задна седалка -

Приспособления за багажника
Dokker DokkerStepway DokkerVan

8201297832 / Корито за багажник Стр. 12

8201149585 / Стелка за багажник Стр. 12

8201297834 / Покривало на багажника Стр. 12

8201628521 / Пълна защита на багажника Стр. 12

8201653542 / Органайзер за багажник Стр. 13

8201149603 / Разделителна решетка Стр. 13

7711227502 / Мрежа за багажник - Вертикална Стр. 13

7711422533 / Мрежа за багажник - Хоризонтална Стр. 13

Dacia Dokker



МУЛТИМЕДИЯ

Видео
Dokker DokkerStepway DokkerVan

7711783364 Nextbase стойка за таблет Стр. 16

7711783363 Заден 10" Nextbase Android таблет Стр. 16

7711783362 Nextbase Dual Cinema DVD плейър -

Аудио
Dokker DokkerStepway DokkerVan

7711781070 KenwoodKDC-10UR радио за автомобил Стр. 16

7711781069 KenwoodKMM-202 радио за автомобил -

8201494525 Радио адаптер -

7711575880 Focal Drive 2.0 музикален високоговорителен пакет 
(2 предни високоговорителя)

-

7711578131 Focal Drive 2.0 музикален високоговорителен пакет (2
задни високоговорителя)

-

7711578132 Focal Live 4.0 музикален високоговорителен пакет (2
туитър високоговорителя, 2 предни високоговорителя)

-

7711579536 Focal Premium 6.1 музикален 
високоговорителен пакет (Live 
пакет + Drive пакет + субуфер)

Стр. 16

8201484929 Високоговорителен адаптер -

Навигация
Dokker DokkerStepway DokkerVan

7711782477 Garmin 40 LM SE навигационна система Стр. 17

7711577317 Стойка на вентуза за GPS навигационна система -

Телефонни аксесоари
Dokker DokkerStepway DokkerVan

7711575613 Parrot Neo комплект свободни ръце Стр. 17

7711574999 Supertooth Crystal комплект свободни ръце -

7711780872 Мобилна стойка за смартфон – Вентуза -

7711784774 Мобилна стойка за смартфон – монтира се на 
решетката на въздуховода - Магнитна

Стр. 17

ТРАНСПОРТ

Теглич
Dokker DokkerStepway DokkerVan

8201334665 Греда на теглич „Лебедова шия“ Стр. 20

8201334672 Монтажен комплект за греда на теглич „Лебедова 
шия“

Стр. 20

8201149577 Окабеляване за теглич – 7 пина -

8201149578 Окабеляване за теглич - 13 пина -

7711226774 Допълнително окабеляване - 12 V -

7711226912 Адаптер за окабеляване за теглич - 13/7 пина -

7711226911 Адаптер за окабеляване за теглич - 7/13 пина -

7701408016 / 7701408016 Кука – 4 отвора -

7711421985 / 7711421985 Смесена кука– 2 отвора -

7701408018 / 7701408018 Смесена кука– 4 отвора -

7711421986 / 7711421986 Yoke –2 отвора -

7711419307 / 7711419307 Yoke –4 отвора -

7701402470 / 7701402470 Сферична връзка -

7711780884 Coach стойка за велосипед за монтаж на теглича - 2
велосипеда (13 пина)

-

7711780885 Coach стойка за велосипед за монтаж на теглича - 3
велосипеда (13 пина)

-

7711780886 Coach стойка за велосипед – Екстеншън за 3+1 велосипед -

7711577326 Express стойка за велосипед за монтаж на теглича - 2
велосипеда

-

7711577327 Express стойка за велосипед за монтаж на теглича - 3
велосипеда

-

7711577328 Express стойка за велосипед за монтаж на теглича - 4
велосипеда

-

7711422443 Система срещу кражба за стойки за велосипеди –
Express тип стойка

-

7711577333 Europower915 electric стойка за велосипеди за монтаж на 
теглича - 2 велосипеда

-

7711210431 Основа за номер - Express тип стойка - 7 пина -

Багажник на покрива
Dokker DokkerStepway DokkerVan

8201299010 / 8201299010 Метални релси за покрива Стр. 21

8201299011 Метални релси за монтаж върху надлъжните релси -

7711419549 Гъвкава кутия за батаж - 340 л. – Черен тектстил -

7711574056 Dacia кутия за багаж - 400 л. – Релефно черна Стр. 21

7711574057 Dacia кутия за батаж - 480 л. – Релефно черна Стр. 21

7711578086
Urban модулна кутия за багаж - Регулируема 300–500 л. -
Сива

-

7711420778 Стойка за ски – за 4 комплекта ски / 2 сноуборда -

7711420779 Стойка за ски – за 6 комплекта ски / 4 сноуборда -

7711420781 Адаптер за релси за стойка за велосипед / ски -
Стоманен

-

7711577325 Proride 80 стойка за велосипед за монтаж на релсите - 1
велосипед

-

БЕЗОПАСНОСТ

Помощ при паркиране
Dokker DokkerStepway DokkerVan

8201457602 Паркинг сензори - Предни Стр. 24

8201663947 Паркинг сензори - Задни Стр. 24

8201675485 Камера за задно виждане Стр. 24

Защита от кражба и контрол
Dokker DokkerStepway DokkerVan

8201274050 Аларма – Автомобили без централно заключване Стр. 24

8201274051 Аларма – Автомобили с централно заключване Стр. 24

7711782488 Система против кражба - OBD порт протектор -

7711431429 Механична система против кражба за монтаж на 
волана

-

7701418662 Механична система против кражба за монтаж на 
скоростния лост

-

Спешни случаи и сигнализиране
Dokker DokkerStepway DokkerVan

7711780759 Комплект за безопасност (елек, предупредителен 
триъгълник, комплект за първа помощ)

Стр. 24

8201644474 Противопожарен комплект Стр. 24

7711574748 Стикери за безопасност – Клас A -

7711574749 Стикери за безопасност – Клас В -

Вериги
Dokker DokkerStepway DokkerVan

7711780252 / 7711780252 Стандартни вериги за сняг - Размер 40 - R14 Стр. 25

7711780253 Стандартни вериги за сняг – Размер 50 - R15 & R16 Стр. 25

7711578477 / 7711578477 Стандартни вериги за сняг - 7 мм. - Размер 70 - R14 & R15 Стр. 25

7711578468 / 7711578468 Стандартни вериги за сняг - 9 мм. - Размер 70 - R14 & R15 Стр. 25

7711578649 / 7711578649 Чорапи за сняг - Размер 52 - R14 & R15 -33



Всички Dacia аксесоари са покрити от едногодишна гаранция.
Моля, свържи се с Dacia дилър, ако искаш да ги включиш в своя финансов план.
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Детска безопасност
Dokker DokkerStepway DokkerVan

7711427434 Babysafe Plus столче за бебе - Група 0+ -

7711427427 Isofix основа за Babysafe Plus столче за бебе -

7711423381 Isofix Duoplus детско столче - Група 1 Стр. 25

7711422951 Isofix Kidfix детско столче - Група 2-3 -

7711423382 Kidplus детско столче - Група 2-3 -

Пълен списък на аксесоарите

отсег

ПРО специални предложения
Dokker DokkerStepway DokkerVan

/ / 8201149583 Стандартни вериги за сняг - Размер 40 - R14 -

Калъфи
/ / 8201672891 Калъфи – Предни – за ненакланящи се пътнческа 

седалка
-

/ / 8201672894 Калъфи - Предни – за накланяща се пътническа седалка -

Теглич
8201334694 / / Греда за стандартен теглич -

8201334701 / / Монтажен комплект за стандартен теглич -

Багажник на покрива
8201149914 / 8201149914 Багажник на покрива - метален -

Защита на товарния
/ / 8201356759 Защитни решетки за стъклата

- Задно стъкло
-

/ / 8201297840 Защитни решетки на стъклата – Дясна странична 
врата

-

/ / 8201336953 Защитна решетка на стъклата – Лява странична 
врата

-

/ / 8201149620 Под от дърво за стандартна употреба -

/ / 8201149619
Странична защита от дърво – периферии –
стандартна употреба

-

/ / 8201149613
Странична защита от дърво – периферии –
стандартна употреба

-

/ / 8201297843 Странична защита от дърво – арки на колела –
стандартна употреба

-

/ / 8201355345 Рафт от дърво – Преденляв -

/ / 8201299024 Рафт от дърво – Заден ляв -

Dacia Dokker
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