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KARAKTER 
BEVESTIGD
Geef jouw Duster iets extra’s om zijn volledige persoonlijkheid uit te 
drukken. Maak gebruik van de exclusieve accessoires die het uiterlijk 
versterken, de robuustheid optimaliseren en het gebruikscomfort verhogen. 



DESIGN

PERSONALISATIE EXTERIEUR

Versterk het robuuste en krachtige uiterlijk van 
jouw nieuwe Duster met deze style bars, zodat 
jouw auto zich kan onderscheiden! 

1. CHROMEN STYLE BARS; ZIJKANT, 

VOOR- EN ACHTERZIJDE 

2. CHROMEN STYLE BARS - ACHTER 

3. CHROMEN SIDEBARS 

4. SIDESTEPS 

Een onmisbare accessoire om het 4x4-karakter 
van de auto te versterken en zorgt ervoor dat 
de bagage op het dak gemakkelijk kan worden 
bereikt.

1.

2. 3. 4.



5. 6. 7. GEPERSONALISEERDE 

STICKERS

Set van 3 stickers die perfect in lijn zijn met 
de kofferbak, de achterste zijdeuren en de 
spiegelkappen om je in stijl te onderscheiden.

5.

6. 7.



2.

1.

3. 4.

1. BESCHERMING VOORKANT -  

ZWART – MET LICHTEN

Geef persoonlijkheid en een sportievere uitstraling 
aan jouw voertuig. Gemonteerd op de bumper met 
extra verlichting naast het grootlicht.

2. BUMPERBESCHERMING VOORKANT 

EN ZWARTE SPIEGELKAPPEN

Ideaal om het dynamische en robuuste uiterlijk 
van jouw Duster te versterken.

3. HAAIENVIN ANTENNE

Voeg een vleugje elegantie toe met deze antenne 
die perfect geïntegreerd is in de lijn van jouw 
voertuig.

4. UITLAATSIERSTUK -  

VERCHROOMD - 50 MM

DESIGN

PERSONALISATIE EXTERIEUR



8. 9.

5.

10.

7.

6.

Laat je karakter gelden door te kiezen uit een 
selectie van specifieke Duster-velgen. Kies voor 
een sportieve look en compromisloze veiligheid.

5. LICHTMETALEN VELG 16” ORAGA

6. LICHTMETALEN VELG 16” OLINDA

7. LICHTMETALEN VELG 17” PARANA

8. LICHTMETALEN VELG 17” TERGAN

9. LICHTMETALEN VELG 17” STEPPE

10. NAAFKAP DACIA

Rust het midden van jouw velgen uit met een 
zwarte naafkap van het merk Dacia.



DESIGN

PERSONALISATIE INTERIEUR

1. 2.

1. DUSTER DORPELVERLICHTING EN 

PREMIUM VLOERMATTEN

Elegantie en moderniteit beginnen bij elke 
deuropening met de wit oplichtende dorpels  
van Duster. 
Verwen jezelf ook met deze 4 hoogwaardige 
matten die totale vloerbescherming bieden.

2. DUSTER ROESTVRIJSTALEN 

ACHTERKLEPDORPEL EN 

BAGAGERUIMTEMAT

De praktische en op maat gemaakte roestvrijstalen 
dorpel beschermt de bumper en voegt een vleugje 
stijl toe.
Voor herhaaldelijk in- en uitladen kan jij jouw 
kofferbak vloer langdurig beschermen met deze 
hoogwaardige mat.



3.

5.

4.

6.

3. 4. SPORTPEDALEN VOOR 

HANDGESCHAKELDE OF 

AUTOMATISCH VERSNELLINGSBAK

Set van 2 of 3 clip-on pedaaldoppen, om de 
rijpositie een vleugje sportiviteit te geven en het 
dynamische en verfijnde karakter te versterken.

5. 6. VERSNELLINGSKNOP VOOR 

HANDGESCHALKDE TRANSMISSIE 

MET 5 OF 6 VERSNELLINGEN

Integreer voor volledige harmonie een 
versnellingspook met een metallic grijze  
afwerking in jouw nieuwe Duster.



DAGELIJKS 
COMFORT EN 
BESCHERMING 
Optimaliseer het interieurcomfort en de bescherming van  
jouw nieuwe Duster door de accessoires te kiezen die jouw dagelijks  
leven aangenamer maken. Praktische, ingenieuze en gepersonaliseerde  
ideeën om te ontdekken en toe te passen.





1.

3. 4.

2.

5.

COMFORT EN BESCHERMING

INTERIEURINRICHTING

1. INDUCTIELADER SMARTPHONE 

100% comfort en eenvoud! Ideaal voor het opladen 
van een smartphone door de inductielader in jouw 
Duster.

2. KOELBOX

Houd jouw eten en drinken ongeacht het 
seizoen op de juiste temperatuur. De koelbox is 
gemakkelijk te vervoeren en vergezelt je op al jouw 
uitstapjes, picknicks of middag op het strand...  
Capaciteit: 20L. 

3. ZONNESCHERMEN

Verduisterend, eenvoudig te installeren en  
bieden een optimale bescherming tegen het 
zonlicht. Het pakket biedt meer comfort en bevat  
5 zonneschermen (zijruiten en achterruit).

4. GETINTE FOLIE

Bescherm jezelf tegen de zon en nieuwsgierige 
blikken met hoogwaardige folies die het interieur 
koel houden en de originele kleuren behouden.

5. WINDGELEIDERS

Zet je ramen op een kier zonder dat je last hebt 
van turbulentie en tocht. De geleiders zijn op maat 
gemaakt en discreet met clip-bevestiging. 



6.

8. 9. 10.

7.

6. ARMSTEUN MET OPBERGRUIMTE 

EN BEKERHOUDERORGANIZER

Verbeter jouw comfort en profiteer van extra 
opbergruimte met de armsteun. Bevestigd aan de 
bestuurdersstoel en is compatibel met de halfhoge 
console. Gebruik de bekerhouder-organizer om 
ruimte te optimaliseren voor sleutels, munten, 
blikjes of flessen.

7. HANGER OP MULITFUNCTIONEEL 

SYSTEEM

Handig voor het ophangen van bijvoorbeeld een 
tas aan de achterkant van de stoel. Biedt veel 
ondersteuning voor het dagelijks gebruik.

8. HANGER OP HOOFDSTEUN

Perfect om kleding aan de achterkant van de 
voorstoel te hangen. Verwijderbaar, eenvoudig te 
installeren en wordt al snel essentieel voor het 
dagelijks leven. De zwarte afwerking maakt het 
esthetisch en elegant.

9. ROKERSKIT

Onmisbaar om je wagen schoon te houden. Bevat 
een asbak en een sigarettenaansteker.

10. TAFEL OP MULITFUNCTIONEEL 

SYSTEEM - ACHTER

Maak gebruik van deze tafel om je boek of snacks 
op te leggen, en plaats jouw beker in de houder.



2.

1.

3.

COMFORT EN BESCHERMING 

BESCHERMING EXTERIEUR

1. ZIJBESCHERMINGEN VAN DE 

PORTIEREN, VOOR- EN 

ACHTERSPATBORDVERLENGSTUKKEN 

VOOR UITVOERING MET BLIND 

SPOT WARNING, PORTIERRAND- EN 

SPIEGELBESCHERMING.

Accentueer de ruige stijl van jouw nieuwe Duster en 
bescherm tegelijkertijd de dorpels en spatborden. 
Zorg ook dat de randen van de deur en spiegels 
goed uit gerust zijn met flexibele beschermingen 
die beschermen tegen kleine aanrijdingen.

2. SPATBORDEN - VOOR EN ACHTER

Bescherm de dorpels effectief tegen spatwater, 
modder en grind.

3.  PORTIERRAND- EN 

SPIEGELBESCHERMING



5.

4.

6.

4. ALUMINIUM ONDERBESCHERMING 

VOOR 4X2- EN 4X4-UITVOERINGEN

Zorg voor de grille en onderkant van de motor 
met deze aluminium bescherming; versterkt de 
structuur, maar ook de SUV-look van het voertuig. 

Bescherm de onderkant effectief en rijd vol 
vertrouwen buiten de gebaande paden.

5. BODEMBESCHERMING VOOR 

DE 4X2 EN 4X4 VERSIES. 

BODEMBESCHERMING VOOR DE 

BRANDSTOFTANK VOOR DE 4X4 

VERSIE.

6. BODEMBESCHERMING VAN HET 

DIFFERENTIEEL VOOR DE 4X4 VERSIE.



2.

1.

3.

COMFORT EN BESCHERMING 

BESCHERMING INTERIEUR

1. RUBBEREN VLOERMATTEN

Rubberen model met hoge randen, nu voorzien 
van een 5e mat die het achterste middendeel 
bedekt. Ideaal voor het beschermen van de vloer 
tegen vuil, modder en stof.

2. COMFORT STOFFEN 

VLOERMATTEN EN VERLICHTE 

DORPELLIJSTEN

Voeg een extra vleugje bescherming toe aan het 
interieur met deze set van 4 matten. Hoogwaardig 
en onderhoudsvriendelijk tapijt. 
Set van 2 dorpels om de toegang tot jouw voertuig 
te beschermen en te personaliseren. De zwarte 
lakafwerking en Duster-branding voegen een 
vleugje exclusiviteit toe.

3. STOELHOEZEN

Personaliseer de stoelen en bescherm 
tegelijkertijd de originele bekleding. Deze 
hoezen zijn op maat gemaakt en zijn eenvoudig 
te installeren en te reinigen. Ze zijn compatibel 
met zij-airbags en voldoen aan hogere eisen dan 
de normen en standaarden op het gebied van 
veiligheid en weerstand.



5.

4.

6.

4. 5. EASYFLEX MODULAIRE 

BESCHERMING VAN DE 

BAGAGERUIMTE

Bedek de hele laadruimte om grote of vuile 
spullen veilig te vervoeren. Deze veelzijdige en 
waterdichte bescherming kan gemakkelijk in- en 
uit worden geklapt, om zich aan te passen aan 
de positie van de achterbank, zelfs wanneer deze 
zijn neergeklapt.

6. BAGAGERUIMTEBAK

Ideaal bij het vervoeren van vuile voorwerpen en 
beschermt het originele tapijt.





KLAAR VOOR 
ELKE REIS
Als het op reizen aankomt, is jouw nieuwe Duster klaar om alles mee te nemen.  
Wat de behoeften of uitstapjes ook zijn, hij biedt vele oplossingen. Het is aan jou  
om te kiezen.



3. 4.

1. 2.

TRANSPORT

DAKTRANSPORT

1. DWARSDRAGERS – ALUMINIUM

Ideaal om een   fietsendrager, skidrager of 
dakkoffer te vervoeren en het draagvermogen van 
het voertuig te vergroten. Van Dacia-origine wordt 
er voldaan aan hogere eisen dan de normen op het 
gebied van veiligheid en weerstand.

2. EXPERT 80 FIETSENDRAGER –  

OP DAKDRAGERS

Hiermee kun jij jouw fiets eenvoudig en veilig 
vervoeren zonder moeilijkheden. Geschikt voor  
één fiets.

3. DACIA DAKKOFFER – 400 LITER

Verhoog het laadvolume van jouw voertuig en 
rijd zonder compromissen! Deze dakkoffers is 
praktisch, robuust en esthetisch en combineert 
alle kwaliteiten om je tevreden te stellen. 
Beveiligd met een sleutelslot.

4. THULE - SKIDRAGERS 4 PAAR  

SKI’S / 2 SNOWBOARDS

Neem jouw ski’s en snowboards veilig mee 
op het dak van jouw voertuig. Eenvoudig te 
monteren, te laden en te lossen, ongeacht de 
weersomstandigheden.



3.

1.

4.

2.

TREKHAKEN

1. AFNEEMBARE TREKHAAK EN 

FIETSENDRAGER

Dankzij het afneembare kogelgewricht, dat 
gemakkelijk en zonder gereedschap kan worden 
verwijderd, blijft de uitstraling van jouw auto 
hetzelfde. Geschikt voor regelmatig gebruik. Dit is 
de handigste en veiligste manier om maximaal drie 
fietsen te vervoeren en kan op de trekhaak worden 
bevestigd zonder enige afstelling. 

2. VASTE TREKHAAK

Onmisbaar voor het veilig vervoeren van jouw 
fietsendragers, aanhangers, boten, caravans, 
professionele apparatuur, etc.

3. AFNEEMBARE TREKHAAK

4. UITLAATSIERSTUK GEBOGEN

Bescherm wat je meetrekt tegen uitlaatgassen en 
zorgt dat jouw voertuig een sportievere uitstraling 
krijgt.



3.

1.

5.

2.

4.

TRANSPORT

INRICHTING VAN DE BAGAGERUIMTE 

1. SCHEIDINGSROOSTER

Een duidelijke scheiding tussen de kofferbak en de 
cabine. Handig voor het vervoeren van je huisdier 
of verschillende voorwerpen in jouw kofferbak.

2. PICKNICKMAND

Doe je boodschappen of neem je picknick mee 
in deze stijlvolle mand. Ultra praktisch met zijn 
handvat zodat het hanteren extra gemakkelijk is.

3. 4. VERTICALE EN HORIZONTALE 

OPBERGNETTEN

Heel handig om het interieur van je kofferbak te 
ordenen en zorgt ervoor dat alle spullen op hun 
plek blijven. Er is keuze uit een horizontaal of 
verticaal model.

5. INDELINGSSYSTEEM VOOR LOSSE 

BAGAGE

Houd kleine voorwerpen op hun plaats terwijl je 
reist met deze flexibele organizer.



1.

PROFESSIONELE INRICHTING

1. OMBOUW TOT 

BEDRIJFSUITVOERING

Ergonomisch en functioneel. Deze fittingen passen 
perfect in de kofferbak van jouw voertuig, zodat 
jouw privévoertuig kan worden getransformeerd 
in een bedrijfsvoertuig. Deze inrichting, (geslaagd 
voor de crashtest), voldoet aan al jouw behoeften 
dankzij het scheidingsrooster, de hoge plastic bak 
en de bagageafdekking in overeenstemming met 
de hoedenplank.



KIES VOOR 
GEMOEDSRUST
Dacia doet geen concessies aan jouw veiligheid. Het merk ontwikkelt alledaagse accessoires 
waarmee jij jouw voertuig kunt beveiligen en met vertrouwen overal naartoe kunt verplaatsen.





2.

1.

3. 4.

GEMOEDSRUST

ONDERSTEUNING EN VEILIGHEID

1. GEÏNTERGREERDE DASHCAM

Dit automatische opnamesysteem aan boord is 
essentieel voor jouw veiligheid en gemoedsrust 
onderweg en houdt jouw reisgeschiedenis in tijd 
en beeld bij. Geïntegreerd in de binnenspiegel, 
zodat hij getuige is van verkeersincidenten en  
elke situatie kan objectiveren.

2. PARKEERSENSOREN - VOOR EN 

ACHTER

Essentieel voor het soepel manoeuvreren. Er wordt 
gewaarschuwd bij obstakels voor of achter de auto 
dankzij de geïntegreerde sensoren in de bumpers.

3. ACHTERUITRIJCAMERA

Stressvrij manoeuvreren! Schakel de 
achteruitversnelling in en bekijk het gebied achter 
het voertuig direct vanaf het navigatiescherm. De 
gekleurde lijnen helpen de afstanden tot obstakels 
te beoordelen.

4. ALARM

Het beveiligingssysteem detecteert elke poging 
om het voertuig te openen of binnen te dringen, 
evenals pogingen om het voertuig op te tillen.



5. 7.

6.

5. KINDERZITJE 

Voor het reizen met kinderen van 15 maanden  
tot 4 jaar oud. Zeer comfortabel dankzij het  
ontwerp, de ISOFIX-connectoren en de 
geïntegreerde Top Tether-riem. Gemakkelijk te 
installeren en gaat mee met de groei van kinderen. 

Rijd soepel op winterbanden. Onze kettingen 
optimaliseren de grip en veiligheid van 
jouw voertuig in de moeilijkste winterse 
omstandigheden. 

6. PREMIUM SNEEUWKETTINGEN 

7. PREMIUM GRIP SNEEUWKETTINGEN 



DACIA DUSTER

REFERENTIELIJST

4X2 4X4
REFERENTIE ACCESS ESSENTIAL COMFORT PRESTIGE ACCESS ESSENTIAL COMFORT PRESTIGE

DESIGN
Exterieur
Haaienvin antenne 82 01 731 020
Personalisatie stickers 82 01 742 390
Sidesteps 82 01 700 147
Opstapjes / Zijbalken Beugels(1) 82 01 731 107
Style Bars - Chrome - Voor 82 01 698 632
Style Bars - Chrome - Achter 82 01 700 247
Style Bars - Chrome - Zijkanten 82 01 741 603
Chromen grillbescherming 82 01 698 600
Bescherming voorkant - Zwart - Met lichten 82 01 700 296
Bescherming voorkant - Grijs - Met lichten 82 01 719 641
Adapter voor frontbescherming met extra verlichting 24 00 943 34R
Motorkap bescherming Dacia zwart 82 01 718 837
Motorkap bescherming Dacia grijs 82 01 718 836
Zwarte spiegelkappen 82 01 718 841
Grijze spiegelkappen 82 01 718 840
Uitlaatsierstuk - Verchroomd - 50 mm 20 09 104 77R o(a) o(a) o(a) o(a)

Velgen
Lichtmetalen velg 16 inch - Olinda 82 01 698 552 - - - -
Lichtmetalen velg 16 inch - Oraga 40 30 030 20R - - - -
Lichtmetalen velg 16 inch - Cyclade 40 30 008 13R - - - -
Lichtmetalen velg 17 inch - Parana 82 01 698 553 - - - - - -
Lichtmetalen velg 17 inch - Tergan 40 30 051 80R - - - o(b) - - - o(b)

Lichtmetalen velg 17 inch - Maldive 40 30 062 85R - - - - - -
Lichtmetalen velg 17 inch - Steppe 40 30 041 00R - - - - - -
Naafkap - Zwart met chromen lijst 40 31 570 62R
Slotbouten voor lichtmetalen wielen 82 01 724 187
Interieur
Duster portierdremples - Voor 82 01 705 543
Verlichte Duster portierdrempels - Voor 82 01 715 981
Bagageruimtedorpel - RVS 82 01 700 249
Sportpedalen - Handgeschakeld 82 01 720 786
Sportpedalen - Automaat 82 01 720 785 - - - - -
Sportpedalen - Handgeschakeld 82 01 720 786
Sportpedalen - Automaat 82 01 720 785 - - - - -



4X2 4X4
REFERENTIE ACCESS ESSENTIAL COMFORT PRESTIGE ACCESS ESSENTIAL COMFORT PRESTIGE

DESIGN (VERVOLG)
Interieur (vervolg)
Versnellingspookknop voor handgeschakelde vijfversnellingsbak 32 8G 636 16R
Versnellingspookknop voor handgeschakelde 6-versnellingsbak 32 8G 625 32R
Automatische versnellingspook 32 8G 657 85R

COMFORT EN BESCHERMING
Ruitaccessoires
Windgeleiders - Voor 82 01 700 223
Windgeleiders - Achter 82 01 700 225
Zonnescherm - Zijruiten 82 01 700 297 o(c) o(c) - o(c) o(c) -
Zonnescherm - Zijruiten en achterruit 82 01 700 303 o(c) o(c) - o(c) o(c) -
Getinte folie - achter 77 11 947 954 o(c) o(c) - o(c) o(c) -
Leven aan boord
Armsteun - Voor(2) 82 01 740 465 o(d) - o(d) -
Bekerhouder 77 11 945 469
Rokersset(3) 82 01 375 535
Kledinghanger op hoofdsteun 82 01 705 508
Multifunctionele basishouder op hoofdsteun 77 11 785 944
Hanger op multifunctioneel systeem (houder meegeleverd) 77 11 785 946
Haak aan multifunctioneel systeem (houder meegeleverd) 77 11 785 945
Tafel op multifunctioneel systeem (houder wordt apart verkocht) 77 11 785 947
Koelbox 77 11 431 405
Design interieur
Bagageruimtemat stof - 4x2 82 01 741 965 - - - -
Bagageruimtemat stof- 4x4 82 01 711 772 - - - -
Bagageruimtebak rubber - 4x2 82 01 699 847 - - - -
Bagageruimtebak rubber - 4x4 82 01 699 849 - - - -
Modulaire bagageruimtebescherming EasyFlex(4) 82 01 699 858
Horizontaal opbergnet 82 01 452 833
Sjorogen voor horizontale opbergnet 74 93 230 00R
Verticaal opbergnet 82 01 452 834
Indelingssysteem voor losse bagage 82 01 653 542
Nomadische organizer voor op de vloer voor de kofferbak 77 11 940 885
Picknickmand 77 11 943 404



DACIA DUSTER

4X2 4X4
REFERENTIE ACCESS ESSENTIAL COMFORT PRESTIGE ACCESS ESSENTIAL COMFORT PRESTIGE

COMFORT EN BESCHERMING (VERVOLG)
Interieur (vervolg)
Scheidingsrooster 82 01 698 193
Vloermatten
Vloermatten van textiel - Comfort 82 01 698 599
Vloermatten van textiel - Premium 82 01 698 601
Rubberen vloermatten - 5 matten(5) 82 01 741 963
Rubberen vloermatten 82 01 698 533
Becherming exterieur
Standaard spatlappen - Voor 82 01 700 279
Standaard spatlappen - Achter 82 01 700 276
Zijbescherming deuren 82 01 700 230
Voor- en achterspatbordverbreders -Voor uitvoering zonder 
dodehoekdetectie 82 01 698 594

Voor- en achterspatbordverbreders - Voor uitvoering met 
dodehoekdetectie 82 01 713 013 - - - -

Deurrand- en spiegelbescherming 82 01 743 312
Carrosserie beschermhoes - Dacia - Blauw 77 11 785 080
Onderkantbescherming achterbumper - Aluminium 82 01 700 404
Beschermingspakket - Motorbescherming - 4x2 - 4x4 82 01 700 287
Bodembescherming tankgebied voor 4x4-versie 82 01 700 292 - - - -
Beschermingspakket - Differentiebescherming - 4x4 82 01 700 285 - - - -
Stoelhoezen
Stoelhoezen voor 87 00 926 62R
Stoelhoezen voor en achter - 1/1 zitbank 87 00 859 99R - - - - - -
Stoelhoezen voor en achter - 1/3 - 2/3 zitbank 87 00 819 81R - -
Beschermhoes voor achterbank voor honden 77 11 945 735

REFERENTIELIJST



4X2 4X4
REFERENTIE ACCESS ESSENTIAL COMFORT PRESTIGE ACCESS ESSENTIAL COMFORT PRESTIGE

TRANSPORT
Trekhaak
Kabelbundel 13-polige trekhaak 82 01 700 132
Kabelbundel 7-polige trekhaak 82 01 700 128
Dakkoffer adapter (voor op bredere dakdragers) 77 11 226 912
Dwarsbalk voor vaste trekhaak model zwanenhals 82 01 698 535
Schroevenset voor dwarsbalk vaste trekhaak model zwanenhals 82 01 698 536
Dwarsbalk voor afneembare trekhaak 82 01 725 212
Schroevenset voor dwarsbalk afneembare trekhaak 82 01 725 214
Fietsendrager Coach - op trekhaak - 3 fietsen - 13-polig 77 11 780 884
Fietsendrager Coach - op trekhaak - 2 fietsen - 13-polig 77 11 780 885
Euroride fietsendrager - op trekhaak - 2 fietsen - 7-polig 77 11 577 330
Euroride fietsendrager - op trekhaak - 3 fietsen - 7-polig 77 11 577 329
Express Hang-on fietsendrager - op trekhaak - 2 fietsen - 7-polig 77 11 577 326
Express Hang-on fietsendrager - op trekhaak - 3 fietsen - 7-polig 77 11 577 327
Europower 915 elektrische fietsendrager - op trekhaak -  
2 fietsen - 13-polig 77 11 577 333

Europower 915 elektrische fietsendrager - op trekhaak -  
2 fietsen - 7-polig 77 11 574 689

Thule - skidrager 4 paar ski’s / 2 snowboards 77 11 940 000
Thule - skidragers 6 paar ski’s / 4 paar snowboards 77 11 940 001
Express Hang-on - kentekenplaathouder - 7 polig 77 11 210 431
Uitlaatsierstuk gebogen voor fietsendrager op trekhaak - 50mm 82 01 450 956
Dragers
Dwarsdragers - Aluminium 82 01 709 063
Dacia dakkoffer - 400 liter 77 11 574 056
Dacia dakkoffer - 480 liter 77 11 574 057
Dacia dakkoffer (zacht materiaal) - 340 liter 77 11 419 549
Dacia dakkoffer adapter ( voor op bredere dakdragers) 77 11 788 912
Adapter fietsen / skidragers - Staal 77 11 420 781
Adapter skidragers - Aluminium 77 11 421 178
Expert 80 fietsendrager - Op het dak - 1 fiets 77 11 780 147



DACIA DUSTER

4X2 4X4
REFERENTIE ACCESS ESSENTIAL COMFORT PRESTIGE ACCESS ESSENTIAL COMFORT PRESTIGE

TRANSPORT (VERVOLG)
Dragers (vervolg)
Touring Line fietsendrager - Op het dak - 1 fiets 77 11 421 294
Express Hang-on - beveiligingsslot 77 11 422 443

MULTIMEDIA
Telefoon
Inductielader smartphone (magnetische houder) 82 01 737 398
Smartphonehouder - Magnetisch op ventilatie 77 11 784 775
Smartphonehouder - Magnetisch op dashboard 77 11 784 774
Audio
Autoradio Kenwood KMM-BT506DAB 77 11 943 336
Autoradio Kenwood KDC-BT740DAB 77 11 943 104
Video
Geïntegreerde dashcam voorruit zonder regen- en lichtsensor 82 01 739 626
Dashcam - 222GW + SD CARD 32G 77 11 945 185
Dashcam - 322GW + SD CARD 32G 77 11 945 184

VEILIGHEID
Inbraak en bewaking
Alarm 82 01 737 962
Rijhulp
Parkeersensoren - Voorkant 82 01 741 427
Parkeersensoren - Achterkant 82 01 741 431 o(e) o(e) - o(e) o(e) -

Achteruitrijcamera 82 01 741 430 o(f) o(f) o(f) o(f) o(f) o(f)

Redding en signalering
Bevestigingsdeel voor brandblusser 82 01 701 590
Brandblusapparaat - 1 kg 82 01 712 928
Veiligheidspakket(6) 77 11 780 759
Veiligheid van kinderen
Babysafe Plus kuipstoeltje - leeftijdsgroep 0+ 77 11 940 742
Steun voor kuipstoeltje voor baby’s 77 11 940 741
Kinderzitje Kidfix Isofix - leeftijdsgroep 2-3 77 11 940 745
Kinderzitje Trifix 1-Size Isofix - leeftijdsgroep 1 77 11 940 744

REFERENTIELIJST 



4X2 4X4
REFERENTIE ACCESS ESSENTIAL COMFORT PRESTIGE ACCESS ESSENTIAL COMFORT PRESTIGE

VEILIGHEID (VERVOLG)
Sneeuwkettingen
Sneeuwkettingen Standaard - 12 mm - Maat 215/65 R16 77 11 783 373 - -
Sneeuwkettingen Premium Grip - Maat 215/65 R16 77 11 780 258 - -
Sneeuwkettingen Premium Grip - Maat 215/60 R17 77 11 780 259 - - - - - -
Sneeuwkettingen Premium Grip Staal - Maat 215/60 R17 77 11 940 853 - - - - - -
Special Pro
Bak voor ombouw tot bedrijfsvoertuig 82 01 698 310
Hoogteverstelling bak voor bedrijfsvoertuig - 4x4 82 01 698 316 - - - -
Scheidingsrek tot bedrijfsvoertuig 82 01 698 314
Bagageafdekking voor bedrijfsvoertuig 82 01 698 312
Stroomomvormer 12V - 220V 77 11 944 194
Volledige 12V set 77 11 944 196
12V uitbreider 77 11 944 195

: compatibel; o: compatibel met voorwaarden; -: incompatibel (1) Specifieke opstapmontage voor voertuig met stroomlijnkappen. (2) Armsteun voor montage op de voorstoel van de bestuurder, alleen compatibel met lage consoles. (3) De rookset 
bevat een asbak en een sigarettenaansteker. (4) De modulaire bagageruimtebescherming EasyFlex is compatibel voor de 4x2- en 4x4-versies. (5) Het pakket van 5 rubberen vloermatten bevat ook de achterste centrale beschermingsmat. (6) De 
veiligheidskit bevat een vest, een driehoek en een EHBO-kit. o (a) = Chromen uitlaatcanuleafdekking voor bepaalde VN-packs of motoren. o (b) = Tergan velg standaard gemonteerd op alle Comfort 4X2 en 4X4 - EA3 uitvoeringen. o (c) = Standaard 
donker getinte ruiten als optie. o (d) = Hoge middenconsole met een verschuifbare armsteun met opbergruimte van 1,1 l tussen de stoelen als optie voor deze versie. o (e) = Optionele parkeerhulpfunctie achter. o (f) = Achteruitrijcamera als 
standaard optie, medianav scherm mogelijk vanaf EA1.
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Dacia adviseert   

DACIA.NL

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In 
het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt Dacia zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde 
auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Dacia-dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat 
sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom je plaatselijke Dacia-dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij 
het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Dacia is op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel 
dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dacia.

Alle prijzen gelden bij aflevering na 1 januari 2022. Prijzen zijn inclusief btw en montage indien een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 95 
excl. Btw. Prijzen zijn adviesprijzen en kunnen per Dacia-dealer variëren. Raadpleeg daarom je plaatselijke Dacia-dealer voor de meest recente informatie. Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen.
Boeingavenue 275-1119 pd schiphol-rijk/postbus 75784-1118 zx schiphol/tel. 0900-9998700/Handelsregister amsterdam 33102829

Versie: januari 2022
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