Dacia Duster
Tilbehørssortiment

Pas på
dig selv!

Gør din hverdag mere oplevelsesrig, og nyd hvert sekund.
Dacia tilbehøret, som er specielt designet til din nye Duster, vil hver
dag give dig en kørsel, der er helt unik. Endnu mere nytænkende,
endnu mere sikker, endnu mere intuitiv. Tilbehøret vil gøre dit liv
lettere og alt dette er nu til din rådighed.
Forbered dig på nogle faktastiske oplevelser.
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Robust
design
Giv din Dacia et personligt look,
der passer til din smag.
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Eksteriør
1 FRONTBØJLE
Beskytter bilens kofanger og
forstærker dens muskuløse design. Et
uundværligt udtryk for din eventyrånd
langt fra alfarvej såvel som i byen!
82 01 698 600

2 SIDEPANELER
Et råt look til et terrængående liv.
Superpraktiske: Giver lettere adgang
til bilen og dens tag. Beskytter
desuden karrosseriet mod hverdagens
små stød og stenslag.
82 01 700 147 + 82 01 715 475
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4 DØRBESKYTTELSESLISTER
Understreger bilens robuste stil
og beskytter samtidig dørenes
underkanter! Farve: sort. Sæt med 2
beskyttelseslister
82 01 700 230

5 SKÆRMFORØGERE
Understreger din Dusters rå look og
giver den mere karakter. Beskytter
karrosseriet mod ridser, så du kan leve
friluftslivet fuldt ud! Farve: sort.
82 01 698 594 (uden p.sensor for)
82 01 713 013 (med p.sensor for)
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6 STYLINGRØR
Beskyt din Duster mod dagligdagens
små stød, og understreg dens robuste
look. Fås til forsiden, bagsiden
og siderne.
82 01 698 632 (for)
82 01 700 247 (bag)
82 01 700 243 (siderne)
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Sportspakke
SPORTSPAKKE
82 01 702 565 (Sort)
82 01 700 794 (Grå)

1 BESKYTTELSE TIL
MOTORHJELM
Boost din Dusters dynamiske look, og
giv den et mere sportsligt udtryk.

2 SIDESPEJLKAPPER
Giv din bil et strejf af stil og
personlighed. Ekstra elegance med
grå eller sort finish.

3 TAGSPOILER BAG
Understreg din bils robuste look. Det
lille plus, der virkelig gør en forskel!

1-2-3
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Alufælge
Udtryk din personlighed med
vores udvalg af originale
Dacia alufælge. Giver et robust
look og kompromisløs sikkerhed.

1 16’’ OLINDA
Farve: sort.
Dæk: 215/65 R16
Centerkapsel: 40 31 557 53R
Fælge: 82 01 698 552 (Dæk ikke inkluderet)

2 17’’ PARANA
Farve: platingrå.
Dæk: 215/60 R17
Centerkapsel: 40 31 557 53R
Fælge: 82 01 698 553 (Dæk ikke inkluderet)

3 17’’ STEPPE
Farve: grå diamanté.
Dæk: 215/60 R17
Centerkapsel: 40 31 557 53R
Fælge: 40 30 041 00R (Dæk ikke inkluderet)
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Interiør
1 KOFANGERBESKYTTELSE
Beskyt bagkofangeren med dette
flotte tilbehør. Den prægede overflade
af poleret stål giver bilens bagende et
ekstra elegant udseende.
82 01 700 249

2 INDSTIGNINGSLISTER
Beskyt indstigningen til din bil med
stil og personlighed med disse Dustermærkede indstigningslister.
82 01 705 543

3 INDSTIGNINGSLISTER LED
Elegance og modernitet ved hver
døråbning. Det tidsindstillelige hvide
lys ved hver dør fanger blikket både
dag og nat.
82 01 715 981
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Komfort og
beskyttelse
Und dig selv en varig beskyttelse af din bil.
Dacias praktiske og funktionelle
indretningsudstyr er designet til at
gør din dagligdag lettere.
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Ruder

Karrosseribeskyttelse

1

2

1 VINDAFVISERE
Undgå turbulens og træk, når du kører
med vinduerne åbne. Vindafviserne er
diskrete og tilpasset bilen. De holder
til både vasketunneler og dårligt vejr.
Sælges parvis.
82 01 700 223 (For)
82 01 700 225 (Bag)

2 SOLGARDIN
Mørklæggende solgardiner, der
giver forbedret komforten i bilen
og optimal beskyttelse mod solens
stråler. Sættet indeholder 2 eller 5
solgardiner til sidebagruderne eller til
alle sidebagruder plus bagruden.
82 01 700 297 (Sidebagruder)
82 01 700 303 (Sidebagruder og bagrude)
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3 SOLFILM
Giver ekstra komfort, sikkerhed og
æstetik! Den avancerede solfilm
beskytter dig både mod solen og mod
nysgerrige blikke. Sæt med 5 solfilm,
der passer perfekt til sidebagruder
og bagrude.
82 01 701 589
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4 UNDERVOGNSBESKYTTELSE
Beskyt bilens undervogn, og kør i
terræn uden bekymringer. Kittet
omfatter skærme, der beskytter
motoren, benzintanken og
differentialet. Fremstillet af stål.
8201700287 (Motor)
8201700285 (Differentialet)
8201700292 (Brændstoftank)

5 BESKYTTELSE AF KOFANGER
OG MOTOR
Understreger bilens robuste og stærke
look og beskytter samtidig kofangeren.
Fremstillet af aluminium.
82 01 700 404

6

6 STÆNKLAPPER
Beskytter undervognen effektivt mod
vand, mudder og grus. Sælges parvis.
82 01 700 279 (For)
82 01 700 276 (Bag)
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Interiør komfort

Gulvmåtter
6

2
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1 SÆDEBETRÆK
Giv din Duster et skud ekstra
personlighed, og beskyt samtidig
det originale betræk. Betrækket er
skræddersyet og er lette at installere
og gøre rene. Findes til både
for- og bagsæder.

3 BØJLE TIL NAKKESTØTTE
Hæng dit tøj pænt på en bøjle bag
forsædet. Let at installere og tage
af igen. Bliver hurtigt uundværlig i
dagligdagen.
82 01 705 508

7

5

3

5 TEKSTILMÅTTER COMFORT
Beskytter bilen et af de steder, der er
udsat for meget slid. Let at rengøre.
82 01 698 599
(uden skuffe under passagersædet)
82 01 710 716
(med skuffe under passagersædet)

82 01 701 567

2 ARMLÆN
Giver en forbedret komfort på rejsen
plus et ekstra opbevaringsrum.
Kan justeres i højden for endnu
bedre komfort. Med mulighed for
trådløsopladning af din smartphone.
Farve: Sort. Rummelighed: 1 liter.
Fås i forskellige versioner
afhængigt af version.

6 GUMMIMÅTTER
Vandtæt og let at vedligeholde. Holder
din bils interiør renere – i længere tid.
82 01 698 533
(uden skuffe under passagersædet)
82 01 708 306
(med skuffe under passagersædet)
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7 TEKSTILMÅTTER PREMIUM
Und dig selv et sæt gulvmåtte af
bedste kvalitet. Tæppe og finish af
ypperste kvalitet med kantebånd og
hvidt broderi.
82 01 698 601
(uden skuffe under passagersædet)
82 01 710 717
(med skuffe under passagersædet)

8 BAGAGERUMSMÅTTE
VENDBAR
Den gode kvalitet og nemme
vedligeholdelse gør denne måtte
uundværlig i dagligdagen.
82 01 698 858 (4x2)
82 01 711 772 (4x4)
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Bagagerum
1 EASYFLEX
BAGAGERUMSMÅTTE
Skridsikker og vandtæt. Uundværlig
beskyttelse til dit bagagerum, når du
transporterer store og beskidte ting!
Enkel at folde sammen, så den passer
til bagsædernes placering. Når måtten
er helt udfoldet, dækker den hele
bunden af bagagerummet. Praktisk og
anvendelig både i hverdagen
og i fritiden.
82 01 699 858
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2 LASTGITTER
Adskiller bagagerummet og
førerkabinen. Praktisk til at transportere
dyr eller alverdens ting og sager
i bagagerummet.
82 01 698 193

3 BAGAGERUMSINDELERE
Opdel dit bagagerum, så tingene bliver
holdt på plads under kørslen, og du har
bedre overblik over dem.
82 01 653 542

4 BAGAGERUMSBAKKE
Perfekt, når der skal transporteres
beskidte ting. Beskytter den originale
måtte og passer perfekt i formen til
bagagerummet. Praktisk og let
at rengøre.
82 01 699 847 (4x2)
82 01 699 849 (4x4)

5 OPBEVARINGSNET
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Tilpas indretningen af dit bagagerum.
Nettene er tilpasset bilens mål og
fastholder tingene under kørslen.
82 01 452 834 (Stående)
82 01 452 833 (Liggende)

17

Dacia Duster

Transporter
mere og bedre
Få det fulde udbytte af dine rejser!
Din Dusters tilbehør er altid let at installere
og praktisk at bruge.
Med Dacia kan du tage alt det med, du vil,
hvorhen du vil, og rejse frit omkring.
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Anhængertræk
1 CYKELHOLDER TIL
TRÆKKROG
Fastgøres hurtigt på en trækkrog
uden at skulle justeres. Det er den
sikreste og mest praktiske måde at
transportere cykler på. Kan foldes
sammen og vippes, så man kan
komme ind i bagagerummet, også når
der er cykler monteret på holderen.
Kan også fås til 13-polet.
77 11 577 330 (2 cykler, 7-polet)
77 11 577 329 (3 cykler, 7-polet)

2 RØRHALE I KROM
Giv bilens bagende et mere sportsligt
look. Beskytter den trukne last mod
udstødningsgasser uden at ødelægge
det sportslige og robuste look.
82 01 450 954 (45 mm)
82 01 450 956 (50 mm)

3 AFTAGELIG TRÆKKROG
Trækkrogen kan nemt tages af uden
værktøj, så den ikke skæmmer bilens
udseende. Anbefales ved hyppig brug.
1

82 01 698 540 (Trækkrog)
82 01 698 541 (Monteringsæt))
82 01 700 128 (Ledningsnet 7-polet)
82 01 700 132 (Ledningsnet 13-polet)

4 FASTMONTERET TRÆKKROG
Uundværligt til at trække eller bære
alt dit udstyr, såsom cykelholder,
anhænger, båd, campingvogn og
erhvervsudstyr – uden at sætte
sikkerheden over styr.
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82 01 698 535 (Trækkrog)
82 01 698 536 (Monteringsæt))
82 01 700 128 (Ledningsnet 7-polet)
82 01 700 132 (Ledningsnet 13-polet)
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Last
1 TAGBOKS
Forøg bilens fragtvolumen, og
rejs afsted uden at skulle gå på
kompromis! Praktisk, robust og
æstetisk. Kan aflåses, så dine ting
ligger godt og sikkert i tagboksen.
Farve: sort.
77 11 574 056 (400 L)
77 11 574 057 (480 L)

2 LASTHOLDER TIL RAILS
Monteres hurtigt og let og er perfekt
til transport af en cykelholder,
skiholder eller tagboks, der øger bilens
fragtkapacitet. Sælges parvis.
82 01 709 063

3 SKIHOLDER
Gør det muligt at transportere dine
snowboards og ski sikkert på taget af
bilen, uanset hvor langt du skal, og
hvilket udstyr du har. Let at montere
og at bruge i al slags vejr
77 11 420 778 (4 par ski/2 snowboard)
77 11 420 779 (6 par ski/4 snowboard)

1

2
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Multimedieoplevelser
Vælg højtydende multimedieløsninger
til din Duster - og gør dine rejser endnu mere
behagelige for dig og dine passagerer.
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Telefoni

Video
1

1

1 SMARTPHONEHOLDER TIL
INSTRUMENTBRÆT
Udnyt din smartphone fuldt ud,
mens du kører. Den lille og diskrete
holder passer til bilens design.
Dens magnetiske funktion giver
dig mulighed for at fastgøre din
smartphone til holderen monteret på
bilens instrumentbræt.
77 11 784 775

2

2 SMARTPHONEHOLDER TIL
VENTILATIONSÅBNING
Udnyt din smartphone fuldt ud,
mens du kører. Den lille og diskrete
holder passer til bilens design.
Magnetsystemet gør det muligt at
sætte din smartphone fast på bilens
ventilationsåbninger med en enkelt
bevægelse. Holderen er let af tage af
og flytte over i en anden bil.
77 11 784 774

3-4

3-4

3 TABLET 10” NEXTBASE
Gør køreturene sjovere, og lad
passagererne se film og video på
den 10” store skærm, som har en
overraskende god billedkvalitet. De
støddæmpende beslag gør det nemt
og sikkert at montere skærmen.
77 11 783 363

4 HOLDER TIL TABLETS
Underholdning og sjov på
de lange køreture! Fastgøres
let på nakkestøtten, så
bagsædepassagererne nemt
kan se, hvad de vil.
77 11 783 364
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5 DVD-AFSPILLER NEXTBASE
DUO CINEMA
Gør dine køreture endnu mere
behagelige, og udstyr din bil med et
bærbart DVD-videosystem. Takket
være de uafhængige 10” skærme
kan bagsædepassagererne se deres
yndlingsfilm under hele køreturen.
Som en ekstra bonus kan du med det
medfølgende stik vise indholdet fra alle
dine devices. Nem at sætte fast på en
nakkestøtte.
77 11 783 362
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Audio

1

1 HØJTTALERE PREMIUM SOUND
Hi-fi-lydkvalitet i bilen! Dette kit sætter standarden
inden for lydsystemer til biler. Renhed, klarhed,
styrke - sæt rytme på din kørsel, og nyd en maksimal
lydkvalitet! Sæt med fire højttalere, to diskanter
og en subwoofer.
77 11 578 133 + 77 11 575 880

1 HØJTTALERE COMFORT SOUND
Hi-fi-lydkvalitet i bilen! Dette kit sætter standarden
inden for lydsystemer til biler. Renhed, klarhed, styrke sæt rytme på din kørsel, og nyd en maksimal lydkvalitet!
Sæt med fire højttalere og to diskanter.
77 11 578 132 + 77 11 575 880
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Sindsro
Kør, hvorhen du vil, med ro i sindet.
Din Dusters tilbehør er både holdbart
og praktisk, så du kan køre ubekymret
under alle forhold.
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Kørehjælp

Barnestol
2

1

1 FRONTKAMERA 180°
Uundværligt for at manøvrere let,
sikkert og præcist. Dette system
med en synsvinkel på 180° giver dig
en komplet oversigt over, hvad der
befinder sig foran din bil. Billedet vises
på navigationsskærmen. Kameraet
giver dig et øjeblikkeligt billede af
omgivelserne foran.
82 01 701 592

2 PARKERINGSSENSOR
Uundværlig, når bilen skal parkeres
med ro i sindet. Systemets sensorer
registrerer alle forhindringer både
foran og bag ved bilen. Et lydsignal
advarer dig, hvis du er ved at
køre ind i noget.
82 01 701 559 (For)
82 01 701 557 (Bag)
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3 BAKKAMERA
Manøvrer mere komfortabelt! Når
bilen er i bakgear, kan du se området
bag bilen på navigationsskærmen. På
billedet ses samtidig farvede streger,
der gør det lettere for dig at vurdere
afstanden til forhindringerne.
82 01 701 591

4

3

4 BARNESTOL KIDPLUS
Denne barnestol har dybe sider for
at øge sikkerheden og komforten.
Nakkestøtten kan højdejusteres
i 11 trin, og stolen kan anbringes
i hvilestilling ved hjælp af et
afstandsstykke, som er nemt at slå
ud, på bagsiden af stoleryggen.
Monteres: Fremadvendt.
Beregnet til: 15-36 kg (ca. 4-11 år).
77 11 423 382
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Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne publikation var korrekt og aktuelt på tidspunktet for trykningen. Dette dokument er udarbejdet på
baggrund af forstudier og prototyper. Som en del af den kontinuerlige produktudvikling forbeholder DACIA sig ret til når som helst at ændre specifikationerne
for de biler og det tilbehør, der beskrives og vises. Sådanne ændringer vil hurtigst muligt blive kommunikeret videre til alle DACIA forhandlere. Afhængigt
af land kan visse versioner være anderledes og have udstyr, der ikke er tilgængeligt (som standard, ekstraudstyr eller tilbehør). Kontakt din nærmeste
DACIA forhandlere for de nyeste informationer. Af trykningsmæssige årsager kan farver på lak og indtræk i dette katalog afvige fra de virkelige forhold. Alle
rettigheder forbeholdes. Reproduktion af hele eller dele af denne publikation uanset i hvilket format er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra DACIA.

