
Каталог за аксесоари 2016



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

• Този каталог е съкратено издание. Възможно е аксесоарът, от който имате 

нужда да не е включен в този каталог. За повече информация, моля, обърнете 

се към оторизираните представители на Dacia.

• В случай, че Вие сте избрали аксесоар, но не намирате каталожен номер 

конкретно за Вашия модел Dacia, моля, обърнете се към оторизираните 

представители на Dacia за повече информация.

• Аксесоарите Dacia са разработени специално за Вашия модел автомобил и са 

100 % съвместими с неговите технически характеристики и дизайн.

• Всички цени са крайни, в лева и с включен ДДС. 

• В посочената цена не се включва монтажа на аксесоара (ако е необходим 

такъв).

• Рено Нисан България ЕАД си запазва правото на промяна на цените.

• Снимките в каталога са илюстративни.

• Цените в този каталог се отнасят към септември 2016 година.



Този каталог е съкратено издание. Възможно е аксесоарът, от който 

имате нужда да не е включен в този каталог. За повече информация, 

моля, обърнете се към оторизираните представители на Dacia.
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АКСЕСОАРИ ЗА SANDERO II

Каталожен № 7711574057

Цена 458,33 лв. с ДДС

Каталожен № 7711574056

Цена 366,66 лв. с ДДС

КУТИЯ ЗА БАГАЖ DACIA ВЪРХУ 
НАПРЕЧНИТЕ РЕЛСИ НА ПОКРИВА

- Тази елегантна кутия за багаж Dacia 

се монтира за няколко минути върху 

релсите на покрива на автомобила 

- Предлага допълнително товарно 

пространство

- Вместимост 400 л.

Свързани продукти:

Кутия за багаж - 480 л. 

НАПРЕЧНИ СТОМАНЕНИ РЕЛСИ

- Адаптирани към дизайна на автомобила

- Монтират се директно към покрива на 

автомобила

- Тези стоманени релси позволяват 

транспортирането на кутия за багаж, 

ски багажник или стойка за велосипеди

- За Sandero II и Logan II

Свързани продукти:

Напречни стоманени релси 
за монтаж върху надлъжни релси 
за Sandero II Stepway

За Sandero II

Каталожен № 8201356700

Цена 162,32 лв. с ДДС

Каталожен № 8201356709

Цена 182,62 лв. с ДДС

ДЕКОРАТИВНИ КАПАЦИ ЗА ФАРОВЕТЕ 
ЗА МЪГЛА

- Подчертават стила на Вашето Sandero 

- Комплект от 2 броя

- Доставят се боядисани в сиво

Каталожен № 8201289771

Цена 80,94 лв. с ДДС



АКСЕСОАРИ ЗА SANDERO II
SANDERO

01

За Sandero II Stepway

За Sandero II без ниво Stepway

Каталожен № 8201278646

Цена 171,88 лв. с ДДС

Каталожен № 8201278643

Цена 137,50 лв. с ДДС

Свързани продукти:

7-пинов електрически комплект:  
Свързани продукти: 

13-пинов електрически комплект:  

ТЕГЛИЧ „ЛЕБЕДОВА ШИЯ”

- Високо устойчив и проектиран според 

 най-стриктните норми за безопасност

- Увеличава транспортните 

възможности на Вашия автомобил

Каталожен №
8201555850

8201555851

Цена 260,99 лв. с ДДС

Каталожен №
8201555987

8201555990

Цена 260,86 лв. с ДДС

Каталожен № 8201235609

Цена 27,70 лв. с ДДС

ПРЕДНИ ИЛИ ЗАДНИ КАЛОБРАНИ

- Проектирани в унисон с дизайнерската 

линия на автомобила

- Ефективно предпазват каросерията 

от замърсяване и надраскване

- Черно гъвкаво PVC

- Продават се в комплект от два (ляв 

и десен) за предните или за задните 

колела



АКСЕСОАРИ ЗА SANDERO II

Каталожен № 8201600368

Цена 80,23 лв. с ДДС

ЛЕГЕНЧЕ ЗА БАГАЖНИК

- Здраво и водоустойчиво

- Предпазва товарното отделение 

при транспортиране на 

замърсяващи предмети

- Лесно за поставяне и изваждане, 

перфектно следва формите на 

Вашия автомобил

Каталожен № 8201663947

Цена 138,46 лв. с ДДС

ЗАДЕН ПАРКИНГ СЕНЗОР

- Тази система улеснява маневрите при 

пълна безопасност, когато паркирате 

Вашия автомобил

- 4 сензора

- Съвместим с Dacia теглич

Каталожен № 8201337451

Цена 37,64 лв. с ДДС

ТЕКСТИЛНИ СТЕЛКИ MADRIGAL

- Оразмерени спрямо пода на 

автомобила

- 100% съвместими с предварително 

монтираните фиксиращи елементи

- Хармонично се вписват в 

интериора и Ви гарантират високо 

ниво на качество и безопасност
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ГУМЕНИ СТЕЛКИ

- Отлично се адаптират към 

специфичните форми на пода на 

Вашето Sandero

- Лесни за поддръжка и високо 

устойчиви, те предлагат оптимална 

защита при сняг и кал

Каталожен № 8201595197

Цена 84,97 лв. с ДДС

Каталожен № 8201401416

Цена 82,40 лв. с ДДС

ЗАЩИТНИ СТРАНИЧНИ ЛАЙСТНИ

- Предпазете Вашето Sandero от 

слабите удари в ежедневието с 

помощта на тези елегантни защитни 

странични лайстни

- Комплект от 4 (за предните и 

задните врати)

- Черни

ХОРИЗОНТАЛНА МРЕЖА ЗА БАГАЖНИК

- Хоризонталната мрежа позволява 

обезопасяването на предметите в 

багажника

- Възпрепятства движенията им при 

транспортиране

- Закрепва се към оригинално 

поставените куки в автомобила

Каталожен № 8201314524

Цена 48,66 лв. с ДДС



АКСЕСОАРИ ЗА SANDERO II

ВЕРТИКАЛНА МРЕЖА ЗА БАГАЖНИК

-  Вертикалната мрежа предлага 

допълнителна възможност за 

подредба на дребните предмети в 

багажника в 3 отделни джоба във 

вертикална позиция

Каталожен № 8201314518

Цена 45,97 лв. с ДДС

ПРЕДНИ ДЕФЛЕКТОРИ

- При леко свалени прозорци позволяват 

естественото проветряване на 

купето

- Предпазват купето от навлизането на 

дъждовни капки

- Комплект от 2 предни дефлектора

Каталожен № 8201314422

Цена 69,23 лв. с ДДС
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За Logan и Logan MCV

КУТИЯ ЗА БАГАЖ DACIA ВЪРХУ 
НАПРЕЧНИТЕ РЕЛСИ НА ПОКРИВА

- Тази елегантна кутия за багаж Dacia 

се монтира за няколко минути върху 

релсите на покрива на автомобила 

- Предлага допълнително товарно 

пространство

- Вместимост 400 л.

Каталожен № 7711574056

Цена 366,66 лв. с ДДС

Каталожен № 7711574057

Цена 458,33 лв. с ДДС

Свързани продукти:

Кутия за багаж - 480 л.

ЗАЩИТНИ СТРАНИЧНИ ЛАЙСТНИ

- Предпазете Вашия Logan от слабите 

удари в ежедневието с помощта на 

тези елегантни защитни странични 

лайстни

- Комплект от 4 лайстни за всички 

странични врати

Каталожен № 8201401421

Цена 82,40 лв. с ДДС

ПРЕДНИ ДЕФЛЕКТОРИ

- При леко свалени прозорци позволяват 

естественото проветряване на купето

- Предпазват купето от навлизането на 

дъждовни капки

- Комплект от 2 предни дефлектора

Каталожен № 8201314422

Цена 69,23 лв. с ДДС



АКСЕСОАРИ ЗА LOGAN II

Каталожен № 8201278652

Цена 190,96 лв. с ДДС

Каталожен № 8201278654

Цена 171,88 лв. с ДДС

Допълнителни свързани продукти:

7-пинов електрически комплект 
за Logan II: 

7-пинов електрически комплект 
за Logan II MCV: 

13-пинов електрически комплект 
за Logan II MCV:

13-пинов електрически комплект 
за Logan II:  

Свързан продукт:

Теглич за Logan II MCV:

ТЕГЛИЧ „ЛЕБЕДОВА ШИЯ”

- Високо устойчив и проектиран според 

 най-стриктните норми за безопасност

- Този теглич увеличава транспортните 

възможности на Вашия автомобил

За Logan II:

Каталожен №
8201555829

8201555830

Цена 260,99 лв. с ДДС

Каталожен № 8201285211

Цена 171,88 лв. с ДДС

Каталожен № 8201285208

Цена 157,57 лв. с ДДС

Каталожен №
8201560376

8201560377

Цена 260,99 лв. с ДДС
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Свързани продукти:

Напречни релси за LOGAN II MCV - 
монтират се директно към покрива

НАПРЕЧНИ СТОМАНЕНИ РЕЛСИ

- Адаптирани към дизайна на 

автомобила

- Монтират се директно към покрива 

на автомобила

Напречни релси за LOGAN II MCV - 
монтират се върху надлъжните релси

ПРЕДНИ ИЛИ ЗАДНИ КАЛОБРАНИ

- Проектирани в унисон с дизайнерската 

 линия на автомобила

- Ефективно предпазват каросерията 

 от замърсяване и надраскване

- Черно гъвкаво PVC

- Продават се в комплект от два (ляв 

и десен) за предните или за задните 

колела

- Тези стоманени релси позволяват 

транспортирането на кутия за 

багаж, ски багажник или стойка за 

велосипеди

- За Sandero II и Logan II

Каталожен № 8201356711

Цена 182,62 лв. с ДДС

Каталожен № 8201356705

Цена 162,32 лв. с ДДС

Каталожен № 8201356700

Цена 162,32 лв. с ДДС

Каталожен № 8201235609

Цена 27,70 лв. с ДДС



АКСЕСОАРИ ЗА LOGAN II

ДЕКОРАТИВНИ КАПАЦИ 

ЗА ФАРОВЕТЕ ЗА МЪГЛА

- Подчертават стила на Вашия Logan 

- Комплект от 2 броя

- Доставят се боядисани в сиво

ТЕКСТИЛНИ СТЕЛКИ MADRIGAL

-  Оразмерени към автомобила и 

100% съвместими с предварително 

монтираните фиксиращи елементи

-  Хармонично се вписват в интериора 

и Ви гарантират високо ниво на 

качество и безопасност

ВЕЛОСТОЙКА НА НАПРЕЧНИ РЕЛСИ

- За 1 велосипед

- Изисква наличие на напречни релси

- Лесно се монтира

- За велосипеди с диаметър на рамката 

между 22 и 65мм.

Каталожен № 7711421294

Цена 73,76 лв. с ДДС

Каталожен № 8201337453

Цена 37,64 лв. с ДДС

Каталожен № 8201289771

Цена 80,94 лв. с ДДС
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ЛЕГЕНЧЕ ЗА БАГАЖНИКА

- Защитава пода на вашия багажник 

от замърсяване

- По формата на багажника

- Лесно се поставя и почиства

- Повдигнати ръбове

ЗАЩИТНА ЛАЙСТНА ЗА БАГАЖНИК

- Защитава прага на багажника 

 от надраскване при товарене

- Алуминиев вид
Свързан продукт:

Защитна лайстна за багажник за Logan II

Каталожен № 8201362920

Цена 65,11 лв. с ДДС

Каталожен № 8201362923

Цена 56,21 лв. с ДДС

За Logan II MCV

Каталожен № 8201600378

Цена 79,85 лв. с ДДС



АКСЕСОАРИ ЗА LODGY

Допълнителни свързани продукти:

7-пинов електрически комплект: 13-пинов електрически комплект: 

ТЕГЛИЧ „ЛЕБЕДОВА ШИЯ”

- Високо устойчив и проектиран 

според най-стриктните норми за 

безопасност

- Увеличава транспортните 

възможности 

 на Вашия автомобил

СТОМАНЕНИ НАПРЕЧНИ РЕЛСИ ЗА 
МОНТАЖ ВЪРХУ НАДЛЪЖНИТЕ РЕЛСИ

- Идеално адаптирани към дизайна на 

автомобила

- Стоманените релси се монтират лесно 

и могат да бъдат окомплектовани 

с различни аксесоари: стойка за 

ски, стойка за велосипед, покривен 

багажник

- Комплект от 2 напречни релси

- Товароносимост до 75кг.

- От черно PVC

Теглич за Lodgy (7-местно):

Каталожен №
8201334162

8201334151

Цена 270,28 лв. с ДДС

Каталожен №
8201334134

8201334151

Цена 328,26 лв. с ДДС

Каталожен № 8201149643

Цена 137,50 лв. с ДДС

Каталожен № 8201299013

Цена 182,62 лв. с ДДС

Каталожен № 8201149641

Цена 171,88 лв. с ДДС

Теглич за Lodgy (5-местно):
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КУТИЯ ЗА БАГАЖ DACIA ВЪРХУ 
НАПРЕЧНИТЕ РЕЛСИ НА ПОКРИВА

- Тази елегантна кутия за багаж Dacia 

се монтира за няколко минути върху 

релсите на покрива на автомобила 

- Предлага допълнително товарно 

пространство

- Вместимост 400 л.

- Кутията е черна на цвят

Свързани продукти:

Кутия за багаж - 480 л. 

Снимката е илюстративна

ПРЕДНИ ИЛИ ЗАДНИ КАЛОБРАНИ

- Проектирани в унисон с дизайнерската 

линия на автомобила

- Ефективно предпазват каросерията 

от замърсяване и надраскване

- Черно гъвкаво PVC

- Продават се в комплект от два 

 (ляв и десен) за предните или 

 за задните колела

ВЪЗДУШНИ ДЕФЛЕКТОРИ

- Въздушните дефлектори на предните 

стъкла позволяват рециклиране на 

въздуха при дъждовно време или при 

пушене в купето

- Комплект от 2 дефлектора

Каталожен № 7711574057

Цена 458,33 лв. с ДДС

Каталожен № 7711574056

Цена 366,66 лв. с ДДС

Каталожен № 8201149924

Цена 69,23 лв. с ДДС

Каталожен № 8201235609

Цена 27,70 лв. с ДДС



АКСЕСОАРИ ЗА LODGY

Допълнителни свързани продукти:

Адаптер 13/7 пина Адаптер 7/13 пина 

ЗАДЕН ПАРКИНГ СЕНЗОР

- При маневри назад, благодарение на 

4-те сензора, системата разпознава 

препятствията зад автомобила

- Предупреждава със серия от сигнали

СТОЙКА ЗА ВЕЛОСИПЕДИ

- За вашето свободно време, заложете на 

стойка за велосипеди, монтирана върху 

теглича

- Накланяща се: Благодарение на тази 

функционалност имате свободен 

достъп до багажника

- За три велосипеда с диаметър на 

рамката между 22 и 80мм.

- Обща товароносимост до 51кг. (24кг. 

максимум на колело)

- Доставя се с 13-пинов контакт

- Двойна защита срещу кражба - 

 на стойката и на велосипедите

- Изисква наличие на теглич и 

окабеляване

- Одобрено от T�V и City Crash Test

Каталожен № 8201273196

Цена 147,31 лв. с ДДС

Каталожен № 7711577332

Цена 1124,77 лв. с ДДС

Каталожен № 7711226912

Цена 34,54 лв. с ДДС

Каталожен № 7711226911

Цена 41,42 лв. с ДДС
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ПОДЛОЖКА ЗА БАГАЖНИК

- Здрава и устойчива, тя защитава пода 

на багажника

- Позволява транспортирането на 

различни замърсяващи предмети

- Непромокаема, тя лесно се отстранява 

за почистване под течаща вода

- Следва перфектно формата на 

багажника на вашата Dacia Lodgy

ХОРИЗОНТАЛНА МРЕЖА ЗА БАГАЖНИК

- Хоризонталната мрежа позволява 

обезопасяването на предметите в 

багажника

- Възпрепятства движенията им при 

транспортиране

- Закрепва се към оригинално 

поставените куки в автомобила

ВЕРТИКАЛНА МРЕЖА ЗА БАГАЖНИК

- Позволява допълнително подреждане 

на вещите

- Осигурява закрепването на дребни 

предмети, благодарение на трите си 

отделения

Каталожен № 7711227502

Цена 73,68 лв. с ДДС

Каталожен № 7711422533

Цена 60,26 лв. с ДДС

Каталожен № 8201149933

Цена 66,11 лв. с ДДС



АКСЕСОАРИ ЗА LODGY

ТЕКСТИЛНИ СТЕЛКИ MADRIGAL

- Съвместими с формата на пода на 

автомобила

- Вписват се хармонично в интериора 

на купето и се отличават с качество 

и безопасност

ГУМЕНИ СТЕЛКИ NOVESTRA

- С високите си бордове, гумените 

стелки оптимално защитават пода на 

купето от сняг и кал

ДВУЛИЦЕВА СТЕЛКА ЗА БАГАЖНИК

-  С текстилна лицева страна за 

незамърсяващите предмети и с 

гумена страна за замърсяващите 

предмети

- С логото на модела

Каталожен № 8201282284

Цена 84,98 лв. с ДДС

Гумени стелки за Lodgy – 7-местно:

Каталожен № 8201149651

Цена 76,39 лв. с ДДС

Гумени стелки за Lodgy – 5-местно:

Каталожен № 8201149657

Цена 41,38 лв. с ДДС

Текстилни стелки за Lodgy – 7-местно:

Каталожен № 8201149655

Цена 36,00 лв. с ДДС

Текстилни стелки за Lodgy – 5-местно:

Каталожен № 8201149664

Цена 34,61 лв. с ДДС



АКСЕСОАРИ ЗА LODGY
LODGY
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DVD СИСТЕМА Nextbase Click & Go

- Съставена от два 9“ екрана, 2 DVD 

плейъра, два комплекта инфрачервени 

слушалки (70 часа работа), 2 лесни за 

монтаж стойки

- Монтира се лесно върху подглавниците 

 на предните седалки 

- Снимката е от модел на Renault

СТОМАНЕНА РАЗДЕЛИТЕЛНА РЕШЕТКА

- Решетката от неръждаема стомана, 

позволява ефективно разделяне на 

купето от товарния отсек

ХЛАДИЛНА ЧАНТА

- По време на дълъг път позволява 

храните и напитките да се запазят 

свежи

- Капацитет от 24л.

- Поддържа температура до 18 градуса 

 под околната външна температура

- Захранване от 12V и от 230V

Каталожен № 7711780215

Цена 1143,65 лв. с ДДС

Каталожен № 8201297967

Цена 310,30 лв. с ДДС

Каталожен № 7711431405

Цена 246,06 лв. с ДДС

Снимката е илюстративна.



АКСЕСОАРИ ЗА DUSTER ф.2

ШИРОКИ АРКИ НАД КАЛНИЦИТЕ

- 4 арки за предните и задните калници

- Предпазват калниците от одраскване 

и ръжда

БУЛБАР

- Подсилва SUV характера на Duster 

 и защитава предната броня

- Хромирана неръждаема стомана

- Отговаря на европейските стандарти 

за защита на пешеходците (ECE E9 

78/2009)

СТЕПЕНКИ

- Допълват 4WD стила на автомобила

- Улесняват качването и слизането от 

автомобила

- От неръждаема стомана

- Комплект лява и дясна степенка

Каталожен №
8201474334

8201480524

Цена 887,44 лв. с ДДС

Каталожен № 8201474320

Цена 628,62 лв. с ДДС

Каталожен № 8201274674

Цена 289,16 лв. с ДДС



АКСЕСОАРИ ЗА DUSTER ф.2
DUSTER
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ПРЕДНИ КАЛОБРАНИ

- В тон със силуета на Вашия Duster

- Комплект предни калобрани, 

защитаващи каросерията от 

надраскване и замърсяване

- Черни на цвят

Допълнителни свързани продукти:

Задни калобрани:

ЗАДЕН СПОЙЛЕР ЗА ПОКРИВА

- Перфектно продължение на покрива, 

 което е в унисон 

 с дизайна на автомобила

- В черно, с възможност да се боядиса 

 в желания цвят

Каталожен № 8201388525

Цена 179,99 лв. с ДДС

Каталожен № 638537420R

Цена 55,38 лв. с ДДС

Каталожен № 788121885R

Цена 55,38 лв. с ДДС



АКСЕСОАРИ ЗА DUSTER ф.2

ПРЕДЕН ПОДЛАКЪТНИК

- Увеличава комфорта на шофьора и 

пътника отпред

- Допълнително пространство за 

предмети

- 1л. капацитет 

ГУМЕНИ СТЕЛКИ

- Висококачествена гума за оптимална 

защита на вашия под

- Лесно се почистват

- По формата на пода

- 4 части

- С високи ръбове, за да не допускат 

разтичането извън стелките на кал и 

вода

Каталожен № 8201581618

Цена 71,35 лв. с ДДС

Каталожен № 8201508364

Цена 162,32 лв. с ДДС

ЛЕГЕНЧЕ ЗА БАГАЖНИК

- Идеално за транспортиране на 

замърсяващи предмети

- Лесно се поддържа и почиства с вода

- Полипропиленов материал

- Не се обръща

- За 4х2 версии

Свързани продукти:

Легенче за 4х4 версии:

Каталожен № 8201600177

Цена 59,54 лв. с ДДС

Каталожен № 8201600167

Цена 54,47 лв. с ДДС



АКСЕСОАРИ ЗА DUSTER ф.2
DUSTER

04
ЗАЩИТНА ЛАЙСТНА ЗА БАГАЖНИКА

- Елегантна защита на прага на задната 

врата срещу одраскване при товарене

- Неръждаема стомана

- Duster лого

- Сребрист цвят

СТОМАНЕНИ НАПРЕЧНИ РЕЛСИ 
ВЪРХУ НАДЛЪЖНИ РЕЛСИ

- Преминали най-строгите стандарти 

за сигурност

- Използват се за монтаж на различни 

видове стойки на тях: за велосипед, за 

ски, багажни кутия и др.

- Комплект от 2 надлъжни релси

- Товароносимост до 75кг.

Каталожен № 849933883R

Цена 87,23 лв. с ДДС

Каталожен № 8201407085

Цена 202,91 лв. с ДДС

КУТИЯ ЗА БАГАЖ DACIA ВЪРХУ НАПРЕЧНИ 
РЕЛСИ НА ПОКРИВА

- Тази елегантна кутия за багаж Dacia 

се монтира за няколко минути върху 

релсите на покрива на автомобила 

- Предлага допълнително товарно 

пространство

- Вместимост 400 л.

- Изисква напречни релси

Свързани продукти:

Кутия за багаж - 480 л.

Каталожен № 7711574057

Цена 458,33 лв. с ДДС

Каталожен № 7711574056

Цена 366,66 лв. с ДДС



АКСЕСОАРИ ЗА DUSTER ф.2

ЗАДЕН ПАРКИНГ СЕНЗОР

- Радар от 4 сензора

- Засича предмети при маневриране 

назад и сигнализира

- Съвместим с теглич Допълнителни свързани продукти:

Преден паркинг сензор

Каталожен № 8201457602

Цена 263,06 лв. с ДДС

Каталожен № 8201663947

Цена 138,46 лв. с ДДС

РАЗДЕЛИТЕЛНА РЕШЕТКА

- Преграда, разделяща товарния от 

пътническия отсег

- Гарантира безопасен превоз на 

домашен любимец

- Черен цвят, неръждаема стомана 

Каталожен № 8201452827

Цена 83,08 лв. с ДДС



АКСЕСОАРИ ЗА DOKKER
DOKKER
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НАПРЕЧНИ РЕЛСИ ЗА ПОКРИВА 

-  Има ги в два варианта: с монтаж 

върху надлъжни релси и с монтаж 

директно към покрива

-  Върху тях могат да се монтират 

 велостойки, ски стойки, кутии 

 за багаж и др.

Допълнителни свързани продукти: 

7-пинов електрически комплект: 13-пинов електрически комплект: 

ТЕГЛИЧ  “ЛЕБЕДОВА ШИЯ”

-  Неговата здравина и надеждност са 

гарантирани от спазените стриктни 

 норми при производството му, 

 а елегантният му дизайн и 

възможност за демонтаж на топката 

на теглича запазват естетичността 

на автомобила 

За Dokker и Dokker Van - 

напречни релси върху надлъжните релси

Каталожен № 8201299011

Цена 182,62 лв. с ДДС

За Dokker и Dokker Van - напречни релси 

директно върху покрива

Каталожен № 8201299010

Цена 162,32 лв. с ДДС

Каталожен № 8201149578

Цена 171,88 лв. с ДДС

Каталожен № 8201149577

Цена 137,50 лв. с ДДС

За Dokker и Dokker Van

Каталожен №
8201334672

8201334665

Цена 264,70 лв. с ДДС



АКСЕСОАРИ ЗА DOKKER

ВЕЛОСТОЙКА ЗА ТЕГЛИЧ

-  За лесно и безопасно транспортиране 

 на велосипеди от всякакъв тип

-  Със система против кражба

-  За транспортиране до 2 велосипеда Попитайте вашия Dacia представител и за другите 

ни видове велостойки за повече от два велосипеда.

Каталожен № 7711577326

Цена 115,75 лв. с ДДС

За Dokker

СТАНДАРТЕН ТЕГЛИЧ  

-  Позволява да се увеличи товарния 

капацитет на автомобила

-  Надеждността и здравината на 

теглича са гарантирани от спазените 

стриктни норми на производство

-  Максимална маса на теглене: 1200кг.

-  Максимална вертикална 

товароносимост на топката на 

теглича: 75кг. 

Допълнителни свързани продукти: 

7-пинов електрически комплект: 13-пинов електрически комплект: 

Каталожен № 8201149577

Цена 137,50 лв. с ДДС

Каталожен № 8201149578

Цена 171,88 лв. с ДДС

Каталожен №
8201334701

8201334694

Цена 390,39 лв. с ДДС



АКСЕСОАРИ ЗА DOKKER
DOKKER
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ПОСТЕЛКА ЗА БАГАЖНИК

-  Отлично оразмерена по формата 

 на багажника

-  Лесно се почиства

-  Предпазва оригиналния мокет на 

багажника

ХЛАДИЛНА ЧАНТА

-  Капацитет от 24 литра с поддържаща 

температура на охлаждане от 18°C под 

околната температура

-  Идеална за пикници, тя може да се 

фиксира за седалка в автомобила чрез 

предпазния колан на седалката

-  С презрамка за поливалентна употреба. 

ПОЖАРОГАСИТЕЛ СЪС СТОЙКА

-  1кг. пожарогасител със стойка, 

оборудван с манометър за проверка 

на налягането

-  Лесно се монтира от страната на 

пътника отпред

-  Достъпен за шофьора

Каталожен № 7711431405

Цена 246,06 лв. с ДДС

За Dokker и Dokker Van

Каталожен № 8201254247

Цена 37,30 лв. с ДДС

Каталожен № 8201297832

Цена 69,23 лв. с ДДС



АКСЕСОАРИ ЗА DOKKER

МЕТАЛЕН БАГАЖНИК ЗА ПОКРИВ

-  Позволява транспортиране на 

предмети при пълна безопасност, 

благодарение на равния под на 

товарене

-  Товароносимост до 73,5кг.

-  6 точки на монтаж върху покрива

-  Наличен е вал в задната част на 

багажника, подпомагащ товаренето 

отзад

-  Дължина на товарната зона: 

1860мм.

-  Широчина на товарната зона: 

1200мм.

-  Височина на автомобила с 

багажника: 1990мм.

За Dokker и Dokker Van

Каталожен № 8201149914

Цена 551,38 лв. с ДДС

ДЕФЛЕКТОРИ ЗА ПРЕДНИТЕ СТЪКЛА 

-  Позволяват регенериране на въздуха 

 по време на дъжд и при пушене на 

цигари в купето

-  Комплект от два броя - ляв и десен

Каталожен № 8201149924

Цена 69,23 лв. с ДДС

За Dokker и Dokker Van

ПРЕДЕН ЦЕНТРАЛЕН ПОДЛАКЪТНИК

-  Осигурява комфорт за водача по 

 време на шофирането 

-  Дискретно и лесно достъпно място 

 за съхранение на вещи 

-  Тъмно сив цвят

-  Само за Евро 5 версии 

Каталожен № 8201521527

Цена 208,24  лв. с ДДС

За Dokker, Dokker Van и Lodgy



www.dacia.bg

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ СЕ 

КЪМ ОТОРИЗИРАНИТЕ ДИЛЪРИ НА DACIA.


