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Dacia er en av de raskest voksende 
bilprodusentene i verden. 

Opplev Dacia Duster du også – en 
innvendig revolusjon en utvendig 
evolusjon.

Med tilbehør designet spesielt for din 
Duster, blir enhver kjøretur unik.

  Gjør deg

       klar!
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Gå dine egne veier! Fremhev din Dacia 
Duster med tilbehør spesielt tilpasset 
akkurat din bil – enten du liker en  urban 
stil eller ønsker et mer robust preg.

  
Styling
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Styling    o�-road

Tilbehør som gir Dacia Duster et rø�ere og mer robust preg

Frontbøyle
Tø� frontbøyle i rustfritt stål.
Delenr: 23 82 01 474 320

Beskyttelseslist
Beskytt nedre del av dørene mot stensprut.
Delenr: 23 80 87 257 25R

Stigtrinn med antiskli
Beskytter understellet av bilen, samtidig som  
du får enkel tilgang til taktilbehør. Selges i par.
Delenr: 23 82 01 474 334 + 23 82 01 480 524

Skvettlapper
Beskytt understellet fra gjørme og grus.
Front, delenr: 23 63 85 374 20R
Bak, delenr: 23 78 81 218 85R
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urban    Styling

Tilbehør som fremhever Dacia Duster sitt moderne og dynamiske design

Siderør
Skap din personlige stil med siderør i krom.
Diameter 60 cm.
Delenr: 23 82 01 429 491

Frontrør
Skap din personlige stil med frontrør i krom.
Diameter 60 cm.
Delenr: 23 82 01 220 014

Speildeksel
Deksel til sidespeil i krom.
Delenr: 23 82 01 456 216

Tåkelysdeksel
Gi bilen det lille ekstra.
Delenr: 23 82 01 308 996
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Styling    tilbehør

Endestykke i krom
Tø� styling til eksoshalen.
Delenr 45 mm: 23 20 09 101 84R
(1.6 110 og 1.5 dCi 90 motorer)
Delenr 50 mm: 23 20 09 104 77R 
(1.5 dCi 110, 2.0 140 og 1.2 130 motorer)

Takspoiler, bak
Sort crome-e�ekt. Klar til montering  
eller lakkering i bilens farge.
Delenr: 23 82 01 388 525

Beskyttelsesplate, front
6 mm / aliminium.
Delenr: 23 75 89 030 88R
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Sett ditt personlige preg på din Dacia 
Duster. Alle våre felger et utviklet og 
testet spesifikk til modell, du vil derfor 
kunne være sikker på å få en felg som 
passer best til din bil.

  
Alufelg
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Felger    alufelger

16” Thelma alufelg *
Delenr: 23 40 30 049 74R

*dekk følger ikke med / for fl ere felger; spør din lokale Daciaforhandler.

16” Yuman alufelg *
Delenr: 23 82 01 440 933

16” Aconit alufelg *
Delenr:23 82 00 810 243



Snøkjetting
Delenr: 23 77 11 578 482

Snøsokk
Delenr: 23 77 11 578 655
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Tilpass utseende på bilen etter dine 
behov og ønsker. Valg av interiør er med 
på å skape en personlige stil – gjør din 
Dacia Duster unik!

  
Interiør
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Interiør    kupé

Armlene
Praktisk armlene i imitert  
skinn med lagringsrom.
Delenr: 23 82 01 668 393

Gummimatte
Skålet gummimatte med høy kant  
– holder smuss på plass.
Delenr: 23 82 01 581 618

Tekstilmatte
Tekstilmatte i filt med Duster-logo.
Delenr: 23 82 01 452 808

Setetrekk
Ekstra beskyttelse til setet. Kompatibel 
med side-airbag. Sett til for- og bakseter.
Delenr: 23 82 01 452 823
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tilbehør    Interiør

Innstegslist, Duster
Beskytter kanalen og forhindrer riper.
Dusterelenr: 23 82 01 420 616

Innstegslist, Dacia
Tø� innstegslist med lys. Beskytter 
kanalen og forhindrer riper.
Delenr: 23 82 01 468 752

Solskjerming
Skjerm for sterkt sollys. 
Sidevinduer, delenr: 23 77 11 576 048
Bakruter, delenr: 23 77 11 576 049

Kleshenger
Festes enkelt i nakkestøtten.
Delenr: 23 77 11 578 137
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Unn deg selv produkter av høy kvalitet 
– perfekt tilpasset din Dacia Duster. 
Tilbehøret er funksjonelt og enkelt i bruk. 

  Last og 
beskyttelse



22

Last og beskyttelse    utvendig

Lastestativ
Lastestativ i stål . Maks lastevekt: 75 kg.
Delenr: 23 82 01 407 085

Skistativ
Aluminium skiholder med låsesystem.
4 par ski / 2 snowboards, delenr: 23 77 11 420 778
6 par ski / 4 snowboards, delenr: 23 77 11 420 779

Euroride sykkelstativ
Med plass til 2 sykler.
7-pin, delenr: 23 77 11 430 093
13-pin, delenr: 23 77 11 430 094
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Hengerfeste
Fastmontert hengerfeste med lang krok.
Delenr: 23 82 01 271 008 + 23 82 01 271 010
Ledningsnett
7-pin, delenr: 23 82 01 443 155
13-pin delenr: 23 82 01 443 157

Skvettlapper
Beskytt understellet fra gjørme og grus.
Front, delenr: 23 63 85 374 20R
Bak, delenr: 23 78 81 218 85R

Beskyttelseslist
Beskytt nedre del av dørene mot steinsprut.
Delenr: 23 80 87 257 25R 

Vindavviser
Sitt komfortabelt med åpent vindu. 2-pk.
Front, delenr: 23 60 01 998 298
Bak, delenr: 23 98 49 064 01R
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Last og beskyttelse    bagasjerom

Bagasjeromsmatte, skålet
Beskytter bagasjerommet. Enkel å ta ut  
og inn, samt rengjøre.
4x4, delenr: 23 82 01 600 177
4x2, delenr: 23 82 01 600 167

Konverteringssats
Funksjonell konverteringssats som enkelt 
gjør din Duster om til nyttekjøretøy.
Delenr: 23 79 26 081 51R

Bagasjeromsmatte, tekstil
Enkel matte i tekstil med granulert underlag.
Delenr: 23 82 01 452 810

Lastegitter
Hindrer dyr og last å komme inn i kupéen.
Delenr: 23 82 01 452 827
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Utfellbar bagasjeromsmatte
Matten kan brettes ut over størfanger, slik 
at man unngår riper ved inn- og utlasting.
Delenr: 23 82 01 381 839

Bagasjedeler
Hold orden i bagasjerommet.
Delenr: 23 82 01 585 488

Beskyttelseslist
Beskytter bagasjeromskanten og  
forhindrer riper ved inn- og utlasting.
Delenr: 23 84 99 338 83R

Lastenett
Hold bagasjen på plass.
Delenr: 2382 01 452 833
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Last og beskyttelse    praktisk

Safety-kit
Settet inneholder: vest, varseltrekant og førstehjelpsskrin.
Delenr: 23 77 11 780 759

Brannslukker
Ha alltid brannslukker i bilen som en del av  
sikkerheten. Brannslukker 1 kg m/ trykkmåler.

Sett som inneholder slukker og festebrakett.
Delenr: 23 82 01 394 523

Black box
Innebygd opptakssystem som gir ekstra trygghet.  
Delenr: 23 77 11 577 533
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Få flere gode opplevelser på kjøreturen 
med gode løsninger tilpasset deg og 
passasjerenes bruk.

  Multimedia
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Multimedia    tilbehør

Nettbrettholder
Festes enkelt i nakkestøttet på forsetene. 
Passer alle nettbrett 7-10”. 
Delenr: 23 77 11 574 991

DVD-kit, Logicom DJIX 7”
Pakken inneholder: 2 skjermer, 2 trådløse 
hodetelefoner, 1 DVD-spiller og  ©ernkontroll.
Delenr: 23 77 11 575 977
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Ut på langtur? Med en takboks øker du 
enkelt bagasjeplassen etter behov.

Varm bil hver morgen? Det er enkelt 
med bilvarmer – en god start  på kalde 
dager.

Takbokser og 
bilvarmer
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Design i harmoni med bilens linjer

Packline takbokser er helt enkelt den perfekte kombinasjon mellom form og 
funksjon. Packline kan få enhver bil til å øke bagasjeplassen uten å forandre  
bilens form og funksjon vesentlig. Dette er et resultat av et løpende samarbeid 
med bilindustrien for å integrere Packline takbokser med de nyeste bildesign. 
Packline arbeider med ett eneste produkt – takbokser – og har som ambisjon å ta 
fram verdens lekreste, mest funksjonelle og elegante utvalg.

Det finnes en rekke ulike løsninger for montering av en takboks fra Packline, 

avhengig av hvilken bil du har og hva slags festemuligheter bilen har. For eksempel 
om bilen har åpne takrails, lukkede takrails, festepunkter i taket eller andre  
løsninger. Avhengig av festeanordning finnes også ulike typer lastestativ, med 
ulike funksjoner og med ulik vekt på aerodynamiske egenskaper og design.  
Takbokser fra Packline passer til det meste på markedet.

Ta kontakt med din lokale bilforhandler for å finne det beste valget til din bil  
og se mer på packline.no

F-serien

Funksjonell takboks. Modeller  
med form, funksjon og fleksibilitet.

FX-serien

Lavtliggende takboks. Design som 
harmonerer med det beste innen bildesign.

NX-serien

Unik takboks med design i  
fokus og stort lasterom.

Takbokser    Packline
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God design og høy kvalitet gjennom 25 år

Skiguard designer og produserer takboksene sine selv i Sigdal, Buskerud. God 
design og høy kvalitet har alltid vært et fundament i Skiguards tenkning. De er i 
dag markedsleder på takbokser, og har avtaler om distribusjon og salg gjennom 
de fl este bilimportører og deres merkeforhandlere.

Takboksene blir utviklet i nært samarbeid med aktive utøvere, ikke minst innen 

skimiljøet. Skiguard har et  nært samarbeid med Norges Skiforbund, og alle deres 
særforbund. I tillegg støtter og samarbeider de med en rekke idrettslag landet 
over. Med takboks fra Skiguard er bagasjen og skiutstyret sikkert. 

Ta kontakt med din lokale bilforhandler for å fi nne det beste valget til din bil 
og se mer på skiguard.no

SKIGUARD 830 S

En nett takboks i solid glassfi ber, leveres skreddersydd til din Dacia Duster. Takboksen ligger lavt 
på taket og har et buet design. Leveres som standard i svart eller hvit (kan lakkeres i bilens farge). 
Lastekapasitet ca 470 l.

Skiguard    Takbokser
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Start dagen med ferdig oppvarmet bil

Med produkter fra DEFA begynner du dagen med 
varm bil. Du trenger ikke å skrape vinduene, og du 
har fulladet batteri og varm motor.

DEFA tilbyr mange løsninger og din forhandler er 
behjelpelig med å fi nne riktig løsning til ditt behov. 
Kontakt din lokale forhandler for pristilbud.

Kupévarmer

Forvarmer kupéen raskt og e� ektivt. 
Du slipper å skrape is og unngår 
duggdannelse som hindrer sikten.

Motorvarmer

Startvillig motor, mindre motor- 
slitasje, redusert drivsto� orbruk og 
en mer miljøvennlig start på dagen.

ComfortKit

Det ideelle utbyggingssettet for deg 
som ønsker varm motor, stuevarm 
bil og isfrie ruter. Inneholder tilpas-
set kupévarmer, samt nødvendige 
DEFA PlugIn kabler og forgreninger 
for tilkobling av motor- og kupévar-
mer.

WarmUp Link

WarmUp Link er et brukervennlig 
system som revolusjonerer måten 
du kommuniserer med bilen og 
bilvarmesystemet på. Ha full kontroll 
på bilvarmesystemet ditt fra smart-
telefon.

Bilvarmer    Defa
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EasyStart Remote

En elegant og enkel � ernkontroll 
med ettrykks start/stopp-funksjon. 
Den innebygde lysioden viser om 
motorvarmeren er aktiv. 

EasyStart Remote+

En funksjonell � ernkontroll med tre 
programmer for starttider innen syv 
dager og repetisjonsfunksjon (eks. 
man-fre), samt longpress start med 
bare et trykk. Rekkevidde opptil 1 km.

TidsurEasyStart Timer

En enkel og stilren timer med Matrix 
display, for stasjonær bruk i bilen. Timeren 
har tre programmer for starttider innen syv 
dager og repetisjonsfunksjon (eks. man-fre), 
samt longpress start med bare et trykk. 

EBERSPÄCHER
KUPÉVARMER
Behagelig varme med Eberspäher kupévarmer

Eberspächer kupévarmer imponerer med sin innovative teknologi, blant annet 
med bruken av biodiesel (B100) eller bioetanol (B85), og kan brukes praktisk talt i 
alle kjøretøyklasser. De luftbaserte Airtronic kupévarmerne varmer opp luften direkte 
i bilkupéen. Med Hydronic vannvarme varmes også kjølevannet.

Eberspächer er leverandør for OEM-er*, og det er mange kjøretøyprodusenter 
som leverer ferdig monterte kupévarmere fra fabrikk. Med et globalt salgsnettverk 
(4000 monteringspartnere) kan en kupévarmer også raskt og enkelt ettermonteres.

Siden moderne kjøretøy genererer svært lite motorvarme, leveres de ofte ferdig
utstyrt med tilleggsvarmere fra Eberspächer. Disse er perfekte å bruke som 
utgangspunkt for kostnadse� ektiv ettermontering av kupévarmere. Til og 
med  innovative løsninger som i hybridbiler og elektriske kjøretøy sørger de 
utslipps- og forbruksgjerrige kupévarmerne fra Eberspächer for pålitelig oppvarming 
av kupéen, og utvider kjøre- tøyets rekkevidde uten å belaste batteriet.

*Original Equipment Manufacturer.

Ebersprächer    Bilvarmer

Nyhet 2017!

EasyStart web

Den helt nyutviklede toppmodellen 
Easystart Web har et permanent 
installert SIM-kort for best mobil- 
nettilgang. Trådløst nettverksba-
sert mottaker kan betjenes via 
smarttelefon, -klokke, nettbrett 
eller PC. Les mer om fordelene på 
www.eberspaecher.no







Vi har gjort det vi kan for at innholdet i denne brosjyren skal være korrekt og oppdatert ved trykking. Brosjyren er blitt utarbeidet med utgangspunkt i prøveserier eller prototyper. Dacia har som målsetting å forbedre sine produkter fortløpende. Derfor forbeholder vi oss retten til å 
foreta endringer når som helst når detgjelder spesifikasjoner, biler og tilbehør som er beskrevet og illustrert. Dacia-forhandlerne vil bli informert om disse endringene så raskt som mulig. Versjonene kan variere fra land til land. Det kan hende at noen utstyrselementer ikke leveres i 
enkelte land (som standardutstyr, ekstrautstyr eller tilbehør). Vennligst kontakt din lokale Dacia-forhandler for nærmere informasjon. Av trykktekniske årsaker kan fargene som vises i denne brosjyren, avvike noe fra de virkelige fargene når det gjelder lakk eller materialer. Ettertrykk 
forbudt. Enhver gjengivelse av hele eller deler av denne brosjyren er forbudt uten skriftlig tillatelse fra RBI Norge AS. Trykket i EU – mars 2017 1. utgave 1. Opplag.

dacia.no




