
Dacia Duster
Tillbehör



Ta hand
 om dig!

Få ut mer av vardagen.
Dacia har tagit fram en rad tillbehör exklusivt för din Duster.  
För en intensivare upplevelse och en unik resa – varje dag. 

Ännu innovativare, ännu säkrare och ännu lättare att 
använda. Och alla tillbehören tjänar samma 
syfte: Att underlätta för dig.

Ta bilupplevelsen till nästa nivå med snygga, 
praktiska och roliga tillbehör.
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Ge din nya Duster ännu elegantare 
och mer personlig framtoning.

Låt din bil säga något om vem du är. 
Skapa din unika Dacia precis 

som du vill ha den.

Ännu 
elegantare

Dacia Duster
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Dacia Duster

1 EXTRALJUS
Upplev känslan av dagsljus när du kör 
i mörker. Extraljusen på taket gör dig 
mer synlig på vägen och de framhäver 
din Dusters kraftfulla front. 
82 01 698 539 / Paketnr: EX002

2 FRONTBÅGE
Skyddar ditt fordons stötfångare och 
lyfter samtidigt fram den robusta 
looken på din Duster. Oavsett om du 
kör i stadstrafik eller i tuff terräng, 
frontbågen kommunicerar alltid din 
äventyrliga stil.
82 01 698 600 / Paketnr: EX005

3 SIDESTEPS
Lite mer vågat, lite mer robust,  
lite mer äventyrligt. Ett funktionellt 
tillbehör som gör det lättare att 
komma in i ditt fordon och att  
komma åt på taket. Det skyddar  
också karosseriet från smärre 
vardagliga skador.
82 01 700 147 + 82 01 715 475
Paketnr: TD004

Exteriör design

1 32

1 - 2 - 3
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4 DÖRRSKYDDSLISTER
Betonar din Dusters robusta stil 
samtidigt som det ger skydd för de 
undre delarna på dörrarna!  
Färg: svart. 
Sats om två lister.
82 01 700 230 / Paketnr: ST005

5 SKÄRMBREDDARE
Förstärker din Dusters äventyrliga 
utseende genom att lägga till ännu 
mer personlighet. Ger ökat skydd mot 
skrapskador på hjulen och bilens sidor. 
Färg: svart.
82 01 698 594 (utan p.sensor fram)
82 01 713 013 (med p.sensor fram)
Paketnr: ST005

4 5

Dacia Duster

4 - 5
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Dacia Duster

6 STYLINGRÖR I KROM  
Förhöjer ditt fordons kaxiga, kraftfulla 
utseende och skyddar samtidigt 
karosseriet från små stötar i vardagen. 
Finns till fram, bak och sidorna.
82 01 698 632 (Fram)
82 01 700 247 (Bak)
82 01 700 243 (Sidorna)
Paketnr: SY001

6 66

6



2 BACKSPEGELKÅPOR 
Lägg till lite extra elegans och 
personlighet till skalen på 
dörrspeglarna.

1 HUVSKYDD 
Bidrar till att förstärka det kraftfulla 
och sportiga utseendet på din Duster.

3 TAKSPOILER
Förstärk Dusters robusta stil med det 
där lilla extra som gör hela skillnaden!

Sportpaket

1 32

SPORTPAKET
82 01 702 565 (Svart) / Paketnr: EX005
82 01 700 794 (Grå) / Paketnr: EX005

1 - 2 - 3

9

Dacia Duster
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Förstärk din bils personlighet 
med Dacias exklusiva fälgar. 
Bidrar med säkerhet utan 
kompromisser. 

Dacia Duster

Lättmetallfälgar

1 16’’ OLINDA
Färg: svart. 
Däckdimension: 215/65 R16 
Centerkåpa: 40 31 557 53R
Fälg: 82 01 698 552 (Däck ingår ej) 
Paketnr: FÄ016

2 17’’ PARANA
Färg: mercury. 
Däckdimension: 215/60 R17 
Centerkåpa: 40 31 557 53R
Fälg: 82 01 698 553 (Däck ingår ej) 
Paketnr: FÄ017

3 17’’ STEPPE
Färg: svart med diamantfinish. 
Däckdimension: 215/60 R17 
Centerkåpa: 40 31 557 53R
Fälg: 40 30 041 00R (Däck ingår ej)
Paketnr: FÄ017
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Dacia Duster

2 INSTEGSLISTER FRAM
Skydda dina trösklar med enkelhet 
och stil. Märkta med Duster för att 
stärka bilens personlighet.
82 01 705 543 / Paketnr: TD003

3 INSTEGSLISTER FRAM, LED 
Stilsäkert skydd för trösklarna på din 
Dacia Duster. Vit belysning som tänds 
när dörrarna öppnas och understryker 
den moderna designen.
82 01 715 981 / Paketnr: TD003

Interiör design

1

2 3

1 LASTKANTSSKYDD
Snygg designdetalj i rostfritt stål med 
präglat mönster. Skyddar mot repor 
och slitage på stötfångaren.
82 01 700 249 / Paketnr: TD002
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Skräddarsydda skydd av högsta kvalitet.
Extrautrustningen till din Dacia är lika

snygg som funktionell och passar
perfekt i kupén på nya Duster.

Känn, upplev, utforska – utan att det
sätter några spår i din bil.

Redo för 
vardagen

Dacia Duster
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1 VINDAVVISARE 
Ger en bekvämare körning även när 
fönstren är halvöppna, eftersom du 
slipper turbulens och vindkast. Perfekt 
måttanpassade efter din bil. Klarar 
både biltvättens borstar och ett rejält 
oväder. Sats med två vindavvisare.
82 01 700 223 (Fram) / Paketnr: VI002
82 01 700 225 (Bak) / Paketnr: VI002

5 STÖTFÅNGARSKYDD
Framhäv din bils muskulösa, kraftfulla 
utseende samtidigt som du skyddar 
stötfångaren.  
Material: aluminium.
82 01 700 404 / Paketnr: BO001

3 SOLFILM 
Solfilmen är anpassad till gällande 
trafikbestämmelser och följer 
rutornas form perfekt. Skydda dina 
passagerare mot obehagligt solljus 
och påträngande blickar, samtidigt 
som du håller kupén behagligt sval. 
Solfilmen bidrar också till att förstärka 
rutorna, och gör att det tar längre tid 
att bryta sig in i bilen. Skyddar klädsel 
och inredning från att blekas. Sats om 
fem filmer perfekt anpassade till bakre 
sidorutor och bakruta.
82 01 701 589 / Paketnr: SO006

6 STÄNKSKYDD 
Skyddar effektivt den nedre delen av 
karossen från stänk av lera och grus. 
Sats med 2 stänkskydd (fram  
eller bak).
82 01 700 279 (Fram) / Paketnr: ST001
82 01 700 276 (Bak) / Paketnr: ST003

2 SOLSKYDD 
Ger utmärkt skydd när solen lyser lite 
för starkt. Lätt att sätta upp och ta 
ner. Levereras i medföljande påse där 
man kan förvara solskydden när de 
inte används. 
82 01 700 297 (Sidorutor bak)  
Paketnr: SO0006
82 01 700 303 (Sidorutor bak och 
bakruta) / Paketnr: SO006

Dacia Duster

Fönster

1 4

2 53 6

Exteriöra skydd

4 UNDERKÖRNINGSSKYDD
Skyddar effektivt underredet på ditt 
fordon, så att du känner dig helt trygg 
när du letar nya vägar och nya mål.
Finns till motor, bränsletank och 
differentialväxel.  
Material: stål.
82 01 700 287 (Motor)
82 01 700 292 (Bränsletank)
82 01 700 285 (Differentialväxel)
Paketnr: BO001
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1 SÄTESKLÄDSEL FRAM
Skydda din originalklädsel och tillför 
personlighet till din Duster. Perfekt 
anpassade efter sätets utformning och 
är enkla att montera. Går dessutom 
att ta av och tvätta vid behov. 
Finns även för baksäte.
82 01 701 567 / Paketnr: BK001

5 TEXTILMATTOR COMFORT 
Skräddarsydda mattor som skyddar 
golvet i kupén. Duster-logotype 
broderad på sidan.
82 01 698 599 (utan förvaring under säte)
82 01 710 716 (med förvaring under säte)
Paketnr: MA010

3 KLÄDHÄNGARE 
Här kan du hänga upp kläder på 
framsätets ryggstöd. Den avtagbara 
hängaren är lätt att sätta upp och du 
upptäcker hur praktisk den är genom 
att slippa skrynkliga kavajer och 
skjortor. Elegant och diskret  
design med kromfinish.
82 01 705 508 / Paketnr: HÅ009

7 TEXTILMATTOR PREMIUM
Skräddarsydda mattor av hög kvalitet 
som skyddar golvet i kupén. 
Duster-logotype broderad på sidan. 
82 01 698 533 (utan förvaring under säte)
82 01 708 306 (med förvaring under säte)
Paketnr: MA010

8 BAGAGERUMSMATTA 
    VÄNDBAR 

En måttanpassad matta som skyddar 
bagageutrymmet länge. Mattorna är 
av hög kvalitet och lätta att rengöra.
82 01 698 858 (4x2) / Paketnr: MA011
82 01 711 772 (4x4) / Paketnr: MA011

2 ARMSTÖD 
Armstöd i svart konstläder eller tyg 
för en avslappnad körning och effektiv 
förvaring i förarmiljön. Armstödet 
monteras i stolsryggen, är justerbart 
och kan fällas undan helt när  
det inte används.
Finns i olika utföranden beroende  
på version.
Paketnr: AR005

6 GUMMIMATTOR 
Vattentäta och lättskötta mattor  
som håller kupégolvet fräscht och 
minskar slitaget.
82 01 698 533 (utan förvaring under säte)
82 01 708 306 (med förvaring under säte)
Paketnr: MA010

Dacia Duster

Interiör komfort Golvmattor

1 5

2

6

3

7

8
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Dacia Duster

1 BAGAGERUMSMATTA 
    EASYFLEX 

Ett oumbärligt tillbehör när du vill 
skydda bagageutrymmet i din Dacia. 
Lätt att fälla upp. Skyddet anpassar 
sig perfekt efter baksätets placering 
så att det täcker hela bagaget. 
Superenkelt både till vardags  
och på fritiden. 
82 01 699 858 / Paketnr: MA011

Bagagerumsutrustning

1 11
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2 LASTGALLER
Skapar en avskiljning mellan kupé och 
bagageutrymme så att både fyr- och 
tvåbenta passagerare kan njuta av 
bilresan.
82 01 698 193 / Paketnr: SG004

3 BAGAGERUMSINDELARE
Ordning och reda! Dela upp bagaget och 
lägg var sak på sin plats. Med det här 
praktiska tillbehöret kan du vara säker 
på att allt stannar där det ska under 
resan. Urtagbar, flexibel och lätt att 
lägga på plats. Anpassas enkelt efter 
storleken på det du fraktar. Dessutom 
kan du använda den på kupégolvet så 
att kassarna håller sig på plats.
82 01 653 542 / Paketnr: FB004

4 BAGAGERUMSMATTA, SKÅLAD
Helt anpassad efter bagageutrymmets 
konturer. Perfekt för att transportera 
smutsiga saker. Superpraktisk, lätt att 
lägga på plats och att rengöra tack vare 
det halvstyva materialet. 
82 01 699 847 (4x2) / Paketnr: MA011
82 01 699 849 (4x4) / Paketnr: MA011

5 FÖRVARINGSNÄT
Perfekt när du vill hålla lasten på 
mattan. Måttanpassat efter din bil 
för att hålla allt du fraktar på plats i 
bagageutrymmet. Finns i både stående 
och liggande utförande. 
82 01 452 834 (Stående) / Paketnr: LB004
82 01 452 833 (Liggande) / Paketnr: LB004

3 4 5

2

Dacia Duster
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Lev livet till max.
Tillbehören till din nya Duster går

snabbt att sätta på plats och är
superenkla att använda. Samtidigt

uppfyller de strängast tänkbara
säkerhetskrav. Smarta, enkla och

väldigt användbara.

Ta med dig allt du behöver och lite till,
vart det än bär av med din Dacia.

Lasta 
mer

Dacia Duster
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1 CYKELHÅLLARE TILL 
    DRAGKROK

För säker transport av hela familjens 
cyklar. Cykelhållaren rymmer upp till 
tre cyklar, den går snabbt att sätta 
fast på dragkroken och behöver 
inte justeras. Perfekt för tunga och 
stora cyklar som är besvärliga att få 
upp på taket. Hållaren går att fälla 
och vika, så du kommer alltid åt 
bagageutrymmet, till och med när  
du har cyklar på den.  
Finns även till 13-pin.
77 11 577 330 (2 cyklar, 7-pin)
77 11 577 329 (3 cyklar, 7-pin)
Paketnr: LA005

2  SLUTRÖR I KROM 
Förstärker bilens attityd och bidrar 
till en sportigare onroad-stil.
Skall användas tillsammans med 
cykelhållare på dragkrok för att justera 
vinkeln på avgasröret.
82 01 450 954 (45 mm) / Paketnr: RÖ003
82 01 450 956 (50 mm) / Paketnr: RÖ003

4 DRAGKROK, FAST
Används för att på ett säkert sätt dra 
eller bära upp allt från cykelhållare 
till släp, båtkärra, husvagn, 
byggmaterial... Ett originaltillbehör 
från Dacia som passar perfekt till 
bilen. Rekommenderas för frekvent 
användande.
82 01 698 535 (Dragkrok)
82 01 698 536 (Monteringssats)
82 01 700 128 (Ledningsmatta 7-pin)
82 01 700 132 (Ledningsmatta 13-pin)
Paketnr: DR004

3 DRAGKROK, DELBAR
Används för att på ett säkert sätt dra 
eller bära upp allt från cykelhållare till 
släp, båtkärra, husvagn, byggmaterial... 
Passar perfekt till din bil. Kulleden 
gör att du snabbt och lätt demonterar 
dragkroken utan verktyg så att din bil 
behåller sitt ursprungliga utseende. 
Rekommenderas för sporadiskt 
användning.
82 01 698 540 (Dragkrok)
82 01 698 541 (Monteringssats)
82 01 700 128 (Ledningsmatta 7-pin)
82 01 700 132 (Ledningsmatta 13-pin)
Paketnr: DR005

4

1

2 3

Dacia Duster

Dragkrok
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1 TAKBOX 
Få med allt på resan! En praktisk 
takbox för att öka bilens lastvolym.
Snygg och robust. Lås med nyckel så 
att dina saker är i tryggt förvar. 
Färg: svart.
77 11 574 056 (400 L)
77 11 574 057 (480 L)
Paketnr: TB003

Last & förvaring 
Dacia Duster

2 3

1

2 LASTHÅLLARE 
Snabb och enkel montering. 
Skapar förutsättningar för att öka 
lastkapaciteten hos din nya Duster 
med cykelhållare, skidhållare eller 
takbox. Uppfyller säkerhets- och 
hållfasthetsstandarder med god 
marginal. Sats med två hållare och 
med stöldskyddssystem.
82 01 709 063 / Paketnr: LA003

3 SKIDHÅLLARE
Mycket lättanvänd hållare för säker 
transport av alla slags skidor eller 
snowboard på taket till din Dacia.
77 11 420 778 (4 par skidor/2 snowboard) 
77 11 420 779 (6 par skidor/4 snowboard) 
Paketnr: LA007
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Låt alla sinnen få sitt med avancerade
multimedialösningar. Unna både dig själv och 
dina passagerare att njuta lite extra av resan.

Multimedia

Dacia Duster
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Dacia Duster

Telefoni Video

3 SURFPLATTA 10” NEXTBASE 
Vill du överraska dina små passagerare 
med underhållning och något roligt 
att göra under resan, ska du satsa på 
en 10” surfplatta med imponerande 
bildkvalitet. Tack vare det 
stötdämpande fästet kan du montera 
plattan snabbt, enkelt och säkert.
77 11 783 363 / Paketnr: RAR01

4 HÅLLARE FÖR SURFPLATTA 
Ett absolut måste för dig som vill 
erbjuda dina passagerare i baksätet 
möjligheten att använda en surfplatta 
på resan. Hållaren är enkel att 
montera på baksidan av det främre 
sätets nackstöd.
77 11 783 364 / Paketnr: RAR01

1 SMARTPHONEHÅLLARE  
    TILL INSTRUMENTBRÄDA 

Perfekt när du vill ha telefonen nära 
till hands när du kör. Dess magnetiska 
funktion gör det möjligt att fästa din 
smartphone i hållaren monterad på 
bilens instrumentbräda.
77 11 784 775 / Paketnr: RAR01

5 DVD-SPELARE  
    NEXTBASE DUAL CINEMA

Vill du ha en riktigt behaglig 
resa ser du till att passagerarna i 
baksätet får något roligt att titta 
på. Den bärbara DVD-spelaren har 
separat 10,1-tumsskärm och ett 
monteringssystem som gör att du lätt 
sätter upp skärmen bakom främre 
stolens nackskydd. Skärmen har ett 
uttag som gör det möjligt att visa 
innehåll från alla dina enheter.
77 11 783 362 / Paketnr: RAR01

52

3 - 4

3 - 41

2 SMARTPHONEHÅLLARE  
    TILL FLÄKT 

Perfekt när du vill ha telefonen nära 
till hands när du kör. Dess magnetiska 
funktion gör det möjligt att fästa din 
smartphone till bilens luftventil. Lätt 
att ta loss och flytta med sig till en 
annan bil.
77 11 784 774 / Paketnr: RAR01
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Ljudsystem
Dacia Duster

1 HÖGTALARE PREMIUM SOUND
Både du och din bil förtjänar riktigt HiFi-ljud. 
Paketet består av 4 högtalare, 2 diskanter och en 
extra förstärkare och är en av dagens mest moderna 
ljudanläggningar för bilar. Kristallklart, realistiskt 
och mäktigt. Hitta rätta rytmen och det perfekta 
soundtracket för din resa!
77 11 578 133 + 77 11 575 880 / Paketnr: RAR01

1 HÖGTALARE COMFORT SOUND 
Både du och din bil förtjänar riktigt HiFi-ljud. Paketet 
består av 4 högtalare och 2 diskanter och är en av 
dagens mest moderna ljudanläggningar för bilar. 
Kristallklart, realistiskt och mäktigt. Hitta rätta rytmen 
och det perfekta soundtracket för din resa!
77 11 578 132 + 77 11 575 880 / Paketnr: RAR01

1
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Koppla av och koncentrera dig på
körningen. Dacia har utvecklat en lång

rad hållbara och praktiska tillbehör
speciellt för din nya Duster så att du
alltid kan känna dig lugn och trygg i

alla lägen.

Lugn och
trygg

Dacia Duster
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Dacia Duster

Förarhjälp Barnstol

2 PARKERINGSSENSOR 
Bli bäst i kvarteret på fickparkering. 
Fyra helintegrerade sensorer som 
känner av eventuella hinder framför 
och bakom bilen och varnar dig med 
en ljudsignal.
82 01 701 559 (Fram) / Paketnr: BS031 
82 01 701 557 (Bak) / Paketnr: BS030

4  BARNSTOL KID PLUS 
Denna stol har djupa sidor för ökad 
säkerhet och komfort. Nackstödet går 
att höjdjustera i 11 olika lägen och 
stolen kan lutas i ett viloläge genom 
en distans som enkelt fälls ut på 
baksidan av stolsryggen.  
Monteras: Framåtvänd. 
Passar till: 15-36 kg (ca. 4-11 år).
77 11 423 382 / Paketnr: BS001 

3 BACKKAMERA 
Backa bilen bekymmersfritt! Så fort du 
lägger in backen visas området bakom 
bilen på navigeringssystemets skärm. 
På skärmen visas hjälplinjer som gör 
det mycket lättare att bedöma hur 
långt du har kvar till hinder  
bakom bilen.
82 01 701 591 / Paketnr: BS032

2

31

1 180° FRONTKAMERA 
Nödvändig för enkel, säker 
och exakt manövrering. Detta 
180°-visningssystem levererar 
full synlighet framför ditt fordon, 
och visar dig helheten direkt på 
navigeringsskärmen. Kameran ger dig 
överblick över omgivningen framför 
ditt fordon, inklusive döda vinklar.
82 01 701 592 / Paketnr: BS034

4
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Dacia Duster
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Vi har gjort vårt yttersta för att se till att innehållet i denna publikation var korrekt och aktuellt vid trycktillfället. Detta dokument har skapats med utgångspunkt 
från förstudier och prototyper. Som en del av sin löpande produktutveckling förbehåller sig DACIA rätten att när som helst ändra i specifikationer för fordon 
och tillbehör som beskrivs och visas. Sådana ändringar kommuniceras snarast möjligt till alla DACIA-återförsäljare. Beroende på marknad kan vissa versioner 
skilja sig åt och viss utrustning inte finnas tillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta närmaste DACIA-återförsäljare för senaste information. 
Av trycktekniska skäl kan färger på lack och klädslar som visas i detta dokument skilja sig något från verkliga förhållanden. Alla rättigheter förbehålles. Det är 
förbjudet att utan föregående skriftligt medgivande från DACIA i något som helst format reproducera denna publikation eller delar därav.


