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Dacia recommande



EKSPONER 
DIN STIL
Giv din nye Dacia Jogger endnu mere personlig kant med originalt skræddersyet 
designtilbehør. Uanset om du går efter et strejf af elegance eller mere dynamik, vil du  
kunne finde tilbehørsdetaljer, der matcher dine ønsker.



DESIGN

EKSTERIØR DYNAMIK OG DESIGN

2.

1. 3.

4.

1.-2. SIDEDØRTRIN* 
Med sidedørtrin kommer du hurtigt ind og ud 
af bilen, og det har aldrig været lettere at få 
pakket og tømt tagboksen eller lægge udstyr og 
materialer på lastholderne.

*Tilgængelig maj 2022

3. TAGSPOILER
Understreg bilens sporty karakter.

4. HAJFINNE ANTENNE 
Matcher bilens design med et strejf af elegance, og 
tillader dig at høre digital radio. 



1. 16” MAHALIA ALUMINIUMSFÆLGE 

2. 16” SARIA HJULKAPSLER
Lad din fantasi og stil komme til fuldt udtryk, 
når du vælger fælge i det eksklusive Dacia 
tilbehørsprogram. .

3. LÅSEBOLTE TIL 
ALUMINIUMSFÆLGE
Essentielt låseboltesæt til dine aluminiumsfælge. 
Forarbejdet i stærkeste materiale for at modstå 
tyveriforsøg.

DESIGN

EKSTERIØR DYNAMIK OG DESIGN    INTERIØR DYNAMIK OG DESIGN

1. JOGGER INDSTIGNINGSLISTER* 
MED LYS OG PREMIUM MÅTTER
Flotte indstigningslister med lys forarbejdet i 
rustfrit stål byder dig velkommen i din nye Dacia 
Jogger. Den gode stil rundes af med 4 stk.
skræddersyede premiummåtter i højeste kvalitet.

2. JOGGER BAGAGERUMSMÅTTE I 
TEKSTIL OG BAGAGERUMSKANT I 
RUSTFRIT STÅL
Skræddersyet og langtidsholdbar 
bagagerumsmåtte, der beskytter dit bagagerum 
mod hverdagens slid. Den flotte beskyttelsesliste 
til bagagerumskanten, der er forarbejdet i 
rustfrit stål, er et stilfuldt og særdeles praktisk 
tilbehørselement. 

*Tilgængelig maj 2022
1.1. 2.3.

2.



KOMFORT OG 
BESKYTTELSE
Du har alle muligheder for at vælge genialt komfort- og beskyttelsestilbehør, der matcher 
netop dine behov i hverdagen. F.eks. kan du minimere diverse slid på din nye Dacia Duster, og 
derved holde den flot og frisk mange år frem.



1.

4.

2.

3. 1.

4. 5. 6.

3.

2.

5.

KOMFORT OG BESKYTTELSE

ON-BOARD OPLEVELSER INTERIØR KOMFORT

1.-2. INDUKTIONSLADER TIL
SMARTPHONE
Maksimal komfort via trådløs opladning af din
smartphone i bilen. Kan monteres på to måder – 
på ventilationsdyse eller på instrumentbord.

3. 12-220V KONVERTER
Oplad laptop, drone, el-løbehjul, el-cykel etc. 
gennem denne effektive konverter.

4. SOLGARDINER*
Nem montering. Giver maksimal beskyttelse mod
sollys og dermed højere komfort. Sæt indeholder 5
solgardiner (bagerste sideruder og bagrude).

5. VINDAFVISERE FOR OG BAG 
Muliggør kørsel med halvåbne vinduer uden
turbulenser og træk. Diskrete med perfekt
pasform. Monteres med clips og modstår hårdt
vejr og vaskehal.

*Tilgængelig maj 2022

1. MIDTERARMLÆN MED
OPBEVARING OG KOPHOLDER
ORGANIZER
Giver mere komfort på turen med støtte og
opbevaringsrum. Monteret på siden af førersædet.
Kopholder organizer tilbyder masser af
opbevaringsplads til både flasker, nøgler, kuglepen
m.m.

2. KØLEBOKS
Opbevar mad og drikkevarer ved den rigtige
temperatur uanset årstid. Let at tage med uanset
hvor du tager hen: Picnics eller eftermiddage i
skoven eller på stranden. Kapacitet: 20 liter.

3. DACIA PICNIC KURV 
Praktisk til både picnic og shopping. Forsynet med
solidt håndtag, der gør den nem at tage ud og ind
af bagagerum.

4. DACIA BØJLE PÅ NAKKESTØTTE
Stærk og praktisk bøjle hvor du kan hænge al
slags tøj på. Nem at montere og nem at tage af.

5. KROG PÅ
MULTIFUNKTIONSSYSTEM
God funktionel detalje, når du skal have styr på
jakken eller indkøbsnettet under kørslen. Sikkert
placeret bag på forsædet.

6. BAKKE PÅ
MULTIFUNKTIONSSYSTEM
En vinder for de unge på bagsædet. Plads til det
uundværlige og forsynet med kop/flaskeholder



2.

1.

3. 4. 5.

6.

7.

KOMFORT OG BESKYTTELSE

INTERØR BESKYTTELSE

1.-2.-3. EASYFLEX
BAGAGERUMSBESKYTTER
Beskytter hele bagagerummet ved transport af
større genstande. Skridsikker overflade. Alsidig 
og 100% vandtæt. Super nem at folde ud og folde 
sammen. 

4. BAGAGERUMSBAKKE     
Skræddersyet bagagerumsbakke med høje kanter. 
Perfekt ved transport af snavsede og våde
genstande. Beskytter det originale tæppe 
effektivt. Hurtig at tage ud og ind og nem at 
rengøre.

5. BESKYTTELSESTÆPPE TIL 
BAGSÆDE
Genialt vandtæt beskyttelsestæppe der gør det 
nemt for dig og behageligt for dine kæledyr. 
Beskytter hele bagsædet effektivt. 

6. SÆDEOVERTRÆK 
Beskyt det originale sædeindtræk med et
skræddersyet Dacia sædeovertræk. Nemt at
montere og nemt at holde rent. 

7. BESKYTTER TIL
BAGAGERUMSKANT I RUSTFRIT STÅL
Praktisk beskyttelse i rustfrit stål – 100% pasform.
Et stilfuldt tilbehørselement, der flot afslutter
kofanger. 



3. 4.

1.

2.

KOMFORT OG BESKYTTELSE

EKSTERIØR BESKYTTELSE

1. BESKYTTELSESLISTER TIL 
DØRSIDER 

2. 3. BESKYTTELSESLISTER TIL 
DØRKANTER OG SIDESPEJLE
Små smarte beskyttelseslister til de mest udsatte 
steder på din nye Jogger. Reducerer de små 
dagligdagsskader som f.eks. ridser, lakskader og 
småbuler.

4. STÆNKLAPPER FOR OG BAG 
Beskytter effektivt undervognen mod vand,
mudder og sten.

2.

INTERIØR BESKYTTELSE

1. GUMMIMÅTTER
Slidstærke skålformede gummimåtter til 
passagerkabinen, specielt designet til din nye 
Jogger. Vandtætte og meget nemme at rengøre. 
Fastgøres nemt med medfølgende clips. En 
effektiv løsning der modstår og opsamler alt fra 
mudder til småsten.

2. INDSTIGNINGSLISTER TIL 
FORDØRE* OG COMFORT MÅTTER
Sæt med 2 stk. Jogger indstigningslister til 
effektiv beskyttelse af dørpaneler. Finish i 
flot sort højglanslak. Tilfør yderligere komfort 
og beskyttelse til kabinen med Jogger 
Comfort måttesæt forarbejdet i holdbart 
kvalitetsmateriale. Nem rengøring og vedligehold.

*Tilgængelig maj 2022
1.



PÅ VEJ 
MOD NYE 
HORISONTER
Jogger er designet til familien, og med det brede udvalg af transporttilbehør kan du  
sammen med din familie udleve alle drømme og hobbyer på en komfortabel og nem måde. 
Jogger giver dig plads til det hele. 



3.1.

2.

1. 3.

2.

TRANSPORT

TRANSPORT PÅ TAG TRÆK

1. THULE FREERIDE CYKELHOLDER   
Med denne cykelholder kan du nemt og sikkert 
transportere en cykel på bilens lastholdere.

2. THULE SKI/SNOWBOARDHOLDER
Transporterer 4 par ski og snowboards sikkert i al
slags vejr. Nem at samle og nem at sætte ski på og
tage af igen. Monteres på bilens fleksible 
lastholdere.

3. DACIA TAGBOKS 400 LITER
Giver klart mere bagageplads uden kompromisser.
Praktisk, robust og attraktiv. Kort sagt opfylder
denne tagboks alle dine behov. Forsynet med lås.

1. COACH CYKELHOLDER 3 CYKLER  
Coach fastgøres nemt på trækkrog uden
nogen form for justering, og transporterer nemt,
praktisk og sikkert op til 3 cykler.

2. FAST TRÆKKROG 
Essentiel for sikker transport og træk af dine
cykler, trailer, campingvogn og professionelt
udstyr.

3. AFTAGELIG TRÆKKROG 
Nem at sætte på og tage af efter brug helt uden 
værktøj. 



3.

2.

4.

1.

5.

TRANSPORT

TILBEHØR

1. TRANSPORTABEL 
BAGAGERUMSBOKS
Særdeles anvendelig når der skal holdes styr på de 
mindre ting i bagagerummet.

2.-3. STÅENDE* OG LIGGENDE*
BAGAGENET
Praktisk til at holde styr på tingene i
bagagerummet. En god og sikker løsning i
hverdagen.

4. DACIA UDTAGELIG ORGANIZER 
Solid organizer der holder sikkert styr på dine ting
under kørsel. Nem at tage med ud og ind fra bilen.

*Tilgængelig maj 2022

5. HUNDEGITTER
Effektiv og sikker adskillelse af bagagerum og
kabine. Praktisk både ved transport af f.eks. hunde
eller større bagage.



TRYGHED 
PÅ VEJEN 
GIVER FRED I 
SJÆLEN 
Sikkerhed er førsteprioritet i den nye Dacia Jogger. En række elektroniske hjælpesystemer 
som f.eks. køreassistent gør kørslen nemmere, og transporten af dine børn mere sikker. Kun på 
denne måde får du den ro i sjælen. 



2. 3.

1.

6.

4.

FRED I SJÆLEN

KØREASSISTANCE OG SIKKERHED

1. ON-BOARD VIDEOKAMERA 
Essentielt for din sikkerhed. Optager automatisk 
din kørehistorie og gemmer den. Også et 
væsentligt aktiv i forbindelse med tvistsituationer 
og trafikulykker.

2. PARKERINGSSENSORER FOR  
OG BAG
Næsten uundværlige ved parkering og manøvrering. 
Sensorerne er integreret i kofangerne. Advarer 
akustisk om genstande foran og bag bilen.

3. BAKKAMERA 
Bak uden stress. Straks du har sat bilen i
bakgear, kan du se hele arealet bag din bil på
navigationskærmen. De farvede streger på
billederne, gør det muligt for dig at bedømme
afstande til diverse forhindringer.

4. STANDARD SNEKÆDER
Nemme at bruge og med garanti for optimal
sikkerhed, vejgreb og komfort. Den eneste rigtige
løsning, når det går løs i voldsomt vinterføre.

5. PREMIUM GRIP SNEKÆDER
For maksimal sikkerhed og optimalt vejgreb
når sneen for alvor har lagt sig. Hurtig, enkel og
intuitiv montering samt kompakt størrelse. Netop
det du behøver, når vinterdækkene har givet op.

6. SNESOKKER 
Et godt alternativ til traditionelle snekæder. Lette, 
praktiske og nemme at montere.

5.



DACIA JOGGER

REFERENCELISTE
5 SÆDER 7 SÆDER 

ESSENTIAL COMFORT COMFORT EXTREME
DESIGN 
Eksteriør
Hajfinneantenne(1) 82 01 731 020 •• •• •• ••
Sidedørtrin – pakke(2*) 77 11 948 922 •• •• •• ••
Tagspoiler 82 01 741 648 •• •• •• ••

Fælge
Dacia centerkapsel – sort/metallic 40 31 570 62R •• •• •• ••
16" Mahalia aluminiumsfælg 40 30 040 26R •• •• •• ••
16” Dacia Saria hjulkapsel 40 31 527 42R •• •• •• ••
Låsebolte til aluminiumsfælge – Sæt med 4 grå bolte 82 01 724 187 •• •• •• ••

Interiør
Jogger dørtrinslister – for* 77 11 948 884 •• •• •• ••
Jogger dørtrinslister med lys – for* 77 11 948 885 •• •• •• ••
Jogger beskyttelsesliste til bagagerumskant i rustfrit stål 82 01 741 606 •• •• •• ••

KOMFORT OG BESKYTTELSE     
Vinduer
Vindafvisere – for 82 01 735 559 •• •• •• ••
Solgardiner – sideruder* 77 11 948 818 •• •• •• ••
Solgardiner – komplet sæt – sideruder og bagrude* 77 11 948 820 •• •• •• ••

On-board oplevelser
Midterarmlæn foran med opbevaringsrum 87 70 072 06R •• o(3) o(3) o(3)

Kopholder organizer 77 11 945 469 •• •• •• ••
Rygesæt 82 01 375 535 •• •• •• ••
Dacia bøjle på nakkestøtte 82 01 705 508 •• •• •• ••
Multifunktionsholder på nakkestøtte 77 11 785 944 •• •• •• ••
Bøjle til multifunktionssystem (holder medfølger) 77 11 785 946 •• •• •• ••
Krog til multifunktionssystem (holder medfølger) 77 11 785 945 •• •• •• ••
Hylde til multifunktionsholder (holder sælges separat) 77 11 785 947 •• •• •• ••
Køleboks 77 11 431 405 •• •• •• ••

Transporttilbehør
Bagagenet – liggende* 77 11 945 466 •• •• - -
Bagagenet – stående* 77 11 945 467 •• •• •• ••
Bagagerumsorganizer (4) 82 01 653 542 •• •• •• ••
Bagagerumsboks med rumopdeling 77 11 940 885 •• •• •• ••
Dacia picnickurv 77 11 943 404 •• •• •• ••
Hundegitter 73 15 049 28R •• •• •• ••

5 SÆDER 7 SÆDER
ESSENTIAL COMFORT COMFORT EXTREME

TRANSPORT OG BESKYTTELSE     

EasyFlex bagagerumsmåtte – 5 sæders version(5) 68 81 055 69R •• •• - -
Bagagerumsbakke – 5 sæders version(6) 84 97 568 61R •• •• - -
Bagagerumsbakke – 7 sæders version 68 81 079 61R - - •• ••
Bagagerumsmåtte tekstil – 5 sæders version 84 90 484 87R •• •• - -

Måttesæt
Comfort tekstilmåtter – 5 sæders version 74 90 217 05R •• •• - -
Comfort tekstilmåtter – 7 sæders version 74 90 245 30R - - •• ••
Premium tekstilmåtter – 5 sæders version 74 90 296 52R •• •• - -
Premium tekstilmåtter – 7 sæders version 74 90 203 12R - - •• ••
Gummimåtter – 5 sæders version 74 90 208 78R •• •• - -
Gummimåtter – 7 sæders version 74 90 224 30R - - •• ••

Eksteriør beskyttelse
Jogger stænklapper – for(7) 82 01 735 531 •• •• •• ••
Jogger stænklapper – bag 82 01 741 582 •• •• •• ••
Beskyttere til dørkanter og sidespejle 82 01 743 312 •• •• •• ••
Beskyttelseslister til nederste dørsíder 82 01 737 151 •• •• •• ••

Sædeovertræk
Sædeovertræk forsæder 87 37 060 14R •• •• •• ••
Sædeovertræk for- og bagsæde – 5 sæders version  – 1/3 - 2/3 splitbagsæde 87 37 033 53R •• •• - -
Sædeovertræk for- og bagsæde – 7 sæders version  – 1/3 - 2/3 splitbagsæde 87 37 086 79R - - •• ••
Bagsædebeskyttelse til hunde 77 11 945 735 •• •• •• ••

TRANSPORT     
Træk
Fast trækkrog – pakke – 13 polet 77 11 949 287 •• •• •• ••
Fast trækkrog – pakke – 7 polet 77 11 949 288 •• •• •• ••
Aftagelig trækkrog – pakke – 13 polet 77 11 949 285 •• •• •• ••
Aftagelig trækkrog – pakke – 7 polet 77 11 949 286 •• •• •• ••
Adapter til ledningssæt – 13/7 77 11 226 912 •• •• •• ••
Coach cykelholder – til trækkrog – 2 cykler – 13-polet 77 11 780 884 •• •• •• ••
Coach cykelholder – til trækkrog – 3 cykler – 13-polet 77 11 780 885 •• •• •• ••
Express Hang On cykelholder – til trækkrog – til 2 cykler 77 11 577 326 •• •• •• ••
Express Hang On cykelholder – til trækkrog – til 3 cykler 77 11 577 327 •• •• •• ••
Europower 915 el-cykelholder – til trækkrog – til 2 cykler – 13-polet 77 11 577 333 •• •• •• ••
Europower 915 el-cykelholder – til trækkrog – til 2 cykler – 7-polet 77 11 574 689 •• •• •• ••



DACIA JOGGER

REFERENCELISTE
5 SÆDER 7 SÆDER

ESSENTIAL COMFORT COMFORT EXTREME
TRANSPORT     
Træk
Express Hang On nummerpladeholder – 7-polet 77 11 210 431 •• •• •• ••
Cykelholder adapter – til dame- og specialcykler 77 11 419 103 •• •• •• ••

Tranport på tag
Thule Snowpack skiholder – til 4 par ski(8) 77 11 940 000 - •• •• ••
Thule Snowpack skiholder – til 6 par ski (8) 77 11 940 001 - •• •• ••
Dacia hård tagboks – 400 liter sort 77 11 574 056 - •• •• ••
Dacia hård tagboks – 480 liter sort 77 11 574 057 - o(9) o(9) o(9)

Ranger blød tagboks – 340 liter 77 11 419 549 - •• •• ••
Adapter til tag – skiholder 77 11 420 781 - •• •• ••
Adapter til tag – cykelholder 77 11 948 970 - •• •• ••
Thule Freeride til tag – til 1 cykel – fastgøres på lastholdere 77 11 948 969 - •• •• ••
Tyverisikringssystem – til Express Hang On cykelholder 77 11 422 443 •• •• •• ••

MULTIMEDIA     
Telefoni
Induktionsoplader til smartphone 82 01 737 398 •• •• •• ••
Magnetisk smartphone holder – monteres på instrumentbord 77 11 784 775 •• •• •• ••
Magnetisk smartphone holder – monteres på ventilationsdyse 77 11 784 774 •• •• •• ••
Induktionsoplader til smartphone – monteres i konsol 82 01 739 622 •• •• •• ••

Audio
Kenwood KMM-BT506DAB bilradio 77 11 943 336 •• •• •• ••
Kenwood KDC-BT740DAB bilradio 77 11 943 104 •• •• •• ••
Bilradio monteringssæt 82 01 734 132 •• - - -

Video
Build-in videokamera til forrude uden regn- og lyssensor 82 01 735 449 •• •• •• ••
Nextbase 222 GW videokamera med 32 GB SD kort 77 11 945 185 •• •• •• ••
Nextbase 322 GW videokamera med 32 GB SD kort 77 11 945 184 •• •• •• ••

SIKKERHED     
Køreassistance
Parkeringsassistance – for 82 01 734 052 •• •• o(11) o(11)

Parkeringsassistance – bag 82 01 734 053 o(11) o(11) o(11) o(11)

Bakkamera 28 44 224 02R o(12) o(12) o(12) o(12)

5 SÆDER 7 SÆDER
ESSENTIAL COMFORT COMFORT EXTREME

SIKKERHED     
Nødhjælp
1 kg brandslukker 82 01 712 928 •• •• •• ••
Brandslukker fastgørelse 96 60 151 36R •• •• •• ••
Sikkerhedskit 77 11 780 759 •• •• •• ••

Barnesikkerhed
Baby Safe 2 i-Size group 0+ barnesæde 77 11 940 742 •• •• •• ••
Base for Baby Safe i-Size barnesæde 77 11 940 741 •• •• •• ••
Trifix 2 i-Size group 1 barnesæde 77 11 940 744 •• •• •• ••
Kidfix XP group 2-3 barnesæde 77 11 940 745 •• •• •• ••

Snekæder
Standard snekæder 16" (205/60R16) 77 11 578 470 •• •• •• ••
Premium snekæder 16'' (205/60R16) 77 11 943 628 •• •• •• ••
Premium Grip snekæder 16" (205/60R16) 77 11 780 255 •• •• •• ••
Snesokker 16'' (205/60R16) 77 11 578 653 •• •• •• ••

.: kompatibel o: kompatibel med betingelser -: ikke kompatibel  *tilgængelig maj 2022. (1) Ikke kompatibel med Dacia tagboks 480 liter. (2) Ikke kompatibel med stænklapper foran. (3) Armlæn kun kompatibel med lav konsol. (4) Ikke kompatibel 
med bagagerumsbakke 5 sæders version og EasyFlex bagagerumsmåtte 5 sæders version. (5) Ikke kompatibel med Dacia bagagerums organizer. (6) Ikke kompatibel med Dacia bagagerums organizer. (7) Ikke kompatibel med sidedørtrin 
(inklusiv sidedørtrinspakke). (8) Adapter påkrævet (ref. 7711420781) for at montere denne skiholder. (9) Ikke kompatibel med pisk antenne (standard). (10) Adapter påkrævet (ref. 7711948970) for at montere denne cykelholder. (11) Forberedt for 
parkeringsassistance for/bag (standard). (12) Bakkamera kun mulig på versioner med multimediaskærm. Også mulig som option/standard på EA2/EA2+ versioner. 



STOR, STØRRE, 
JOGGER

DACIA JOGGER

TILBEHØR – KOMPABILITET

Hajfinne 
antenne

Dacia hård tagboks 
– 480 liter sort

Sidedørtrin (Pakke 
Style inkluderet)

Jogger stænklapper 
– For

Bagagerumsmåtte 
– 5 sæders version

EasyFlex 
bagagerumsmåtte 
– 5 sæders version

Dacia Nomad 
bagagerums-

organizer

REFERENCE 82 01 731 020 77 11 574 057 82 01 741 626
76 84 786 91R 82 01 735 531 84 97 56 861R 68 81 055 69R 82 01 653 542

Hajfinne antenne 82 01 731 020 -

Dacia hård tagboks – 480 
liter sort 77 11 574 057 -

Sidedørtrin (Pakke Style 
inkluderet)

82 01 741 626
76 84 786 91R -

Jogger stænklapper – For 82 01 735 531 -

Bagagerumsmåtte – 5 
sæders version 84 97 56 861R -

EasyFlex bagagerumsmåtte – 
5 sæders version 68 81 055 69R -

Dacia Nomad 
bagagerumsorganizer 82 01 653 542 - -

-: ikke kompatibel. Kun referencerne i dette skema er ikke kompatible med hinanden. Alle andre referencer er kompatible med hinanden samt med referencerne i dette skema. 


