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dacia.pl

Dacia Duster
Akcesoria



Zadbaj 
o siebie!

Dacia Duster

Spis treści
ATLETYCZNA SYLWETKA
Obręcze kół 
Wygląd zewnętrzny 
Pakiet Off Road 
Pakiet Sport 
Stylowe osłony rurowe 
Wnętrze 

KOMFORT I OCHRONA
Akcesoria do szyb 
Ochrona karoserii 
Wyposażenie wnętrza 
Dywaniki 
Wyposażenie bagażnika 

PRZEWIEŹ WIĘCEJ I WYGODNIEJ
Holowanie  
Przewożenie 

MULTIMEDIA I BEZPIECZEŃSTWO
Telefon 
Wideo  
Audio 

ŚWIĘTY SPOKÓJ
Wspomaganie jazdy 
Zabezpieczenia antywłamaniowe i monitoring 
Bezpieczeństwo dzieci 
Łańcuchy śniegowe 



Dopasuj wygląd Dacii  
do swojego stylu!

Atletyczna 
sylwetka

Wyraź swoją osobowość – 
wybierz ekskluzywne obręcze kół 
marki Dacia. 
Solidny wygląd i bezpieczeństwo 
bez kompromisów.

Obręcze kół

1  FELGA ALUMINIOWA 16” 
OLINDA
Kolor: czarny  
Opona: 215/65R16 
Kołpak: 40 31 570 62R
82 01 698 552

2  FELGA ALUMINIOWA 17” 
PARANA 
Kolor: szary diamentowy  
Opona: 215/60R17  
Kołpak: 40 31 570 62R
82 01 698 553

3  FELGA ALUMINIOWA 17” 
STEPPE
Kolor: czarny diamentowy 
Opona: 215/60R17 
Kołpak: 40 31 570 62R
40 30 041 00R

Dacia Duster

1 2 3



Dacia Duster

1 DODATKOWE ŚWIATŁA NA DACHU
Ciesz się bezpieczną jazdą! Dodatkowe 
światła na dachu sprawią, że samochód 
będzie  lepiej widoczny na drodze. 
Dodatkowo subtelnie podkreślą przód 
Twojego pojazdu. 
82 01 698 539

2 CHROMOWANA OSŁONA RUROWA
Zabezpiecz przedni zderzak, podkreślając 
jednocześnie atletyczny wygląd samochodu. 
Dzięki temu poczujesz się jak globtroter w 
mieście i na bezdrożach!
*niekompatybilna z kamerą multiview  
i czujnikami parkowania
82 01 698 600

3 DODATKOWE STOPNIE BOCZNE
Nadaj samochodowi szyk pojazdu 
poszukiwacza przygód.  Stopnie ułatwiają 
dostęp do jego dachu, a równocześnie 
chronią nadwozie przed drobnymi 
uderzeniami.
82 01 700 147  Stopnie boczne (komplet lewy 
i prawy) 
82 01 715 475 Zestaw montażowy do stopni 
bocznych
* niekompatybilne z chlapaczami przednimi

Wygląd nadwozia

1 32

1  BOCZNE LISTWY OCHRONNE 
DRZWI
Podkreśl atletyczną linię swojego 
Dustera i jednocześnie zabezpiecz 
dolne partie drzwi! 
Kolor: czarny o ziarnistej strukturze  
Zestaw wyposażony jest w dwie listwy.
kolor: czarny
82 01 700 230

2 OSŁONY NADKOLI
Wzmocnij terenowy wygląd swojego 
Dustera i dodaj mu więcej charakteru. 
Osłony nadkoli zabezpieczą nadwozie 
przed drobnymi otarciami, co pozwoli 
Ci cieszyć się dalekimi wyprawami! 
Kolor: czarny o ziarnistej strukturze.
82 01 698 594 (dla wersji bez czujników 
martwego pola)
82 01 713 013 (dla wersji z czujnikami 
martwego pola)

1 2

Dacia Duster
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2  OBUDOWY LUSTEREK 
BOCZNYCH 
Dodaj stylu i klasy swojemu Dusterowi. 
Dzięki chromowanemu lub czarnemu 
wykończeniu Twój Duster stanie się 
bardziej elegancki.

1 NAKŁADKA NA MASKĘ 
Idealnie potęguje dynamiczny wygląd 
Dustera, dodając mu   sportowego 
charakteru.

3 SPOJLER DACHOWY
Podkreśl atletyczną linię swojego 
Dustera. Ten mały dodatek robi 
kolosalną różnicę!
Pełna lista spojlerów dachowych jest na 
stronie 26.

Dacia Duster

1 32

PAKIET SPORT
82 01 702 565 (czarny)
82 01 700 794 (szary)

1 - 2 - 3 1 - 2 - 3

STYLOWE OSŁONY RUROWE 
Chroń swojego Dustera przed drobnymi, 
codziennymi uderzeniami i nadaj mu 
atletyczny wygląd! Zestaw czterech osłon na 
przód, na tył i na boki.

1  CHROMOWANE ORUROWANIE 
STYLIZUJĄCE - PRZÓD 
Doskonale chronią przednią część samochodu, 
jednocześni dodają mu charakteru.
82 01 698 632

2  CHROMOWANE ORUROWANIE 
STYLIZUJĄCE - BOCZNE
Stanowią stylowy dodatek i funkcjonalny 
element ułatwiający użytkowanie nowego 
Dustera.
82 01 700 243  

3  CHROMOWANE ORUROWANIE 
STYLIZUJĄCE - TYŁ 
Podkreśla wyjątkową linię Dustera i chroni go 
przed niewielkimi stłuczkami.
82 01 700 247
* Niekompatybilne z hakiem holowniczym oraz 
tylnym systemem wspomagania parkowania

Dacia Duster

1 32



Dacia Duster

2  NAKŁADKI PROGOWE 
DUSTER
Spersonalizuj i jednocześnie osłoń 
wejście do samochodu za pomocą 
stylowych nakładek progowych z logo 
Dustera.
82 01 705 543

3  PODŚWIETLANE NAKŁADKI 
PROGOWE DUSTERA
Elegancja i nowoczesność podczas 
otwierania drzwi. Białe podświetlenie 
progów – z wyłącznikiem czasowym 
–  przyciąga wzrok zarówno w dzień 
jak i w nocy.
82 01 715 981

Wnętrze

1

2 3

1  LISTWA NA PRÓG 
BAGAŻNIKA
Osłoń próg bagażnika, estetyczną 
listwą   z wyprofilowanej i polerowanej 
stali nierdzewnej. Idealnie 
dopasowana do bagażnika Twojego 
Dustera, nada mu niepowtarzalny 
wygląd. 
82 01 700 249



1 OWIEWKI 
Podróżuj wygodnie z uchylonymi szybami! 
Dyskretne i dopasowane do samochodu 
owiewki  eliminują zawirowania 
powietrza i przeciągi. Są odporne na 
niekorzystną pogodę. Można korzystać z 
myjni.  W zestawie dwie owiewki.
82 01 700 223 (przód)
82 01 700 225 (tył)

5  OCHRONA DOLNA SILNIKA 
I PRZEDNIEGO ZDERZAKA - 
4X2 - 4X4 
Wzmocnij skutecznie dynamiczny 
wygląd Twojego samochodu i 
równocześnie chroń zderzak.  
Materiał: aluminium
82 01 700 404

6 CHLAPACZE 
Zapewnij efektywną ochronę dolnej 
części nadwozia samochodu przed 
wodą, błotem i żwirem. Zestaw dwóch 
chlapaczy.
82 01 700 279 (przód)
82 01 700 276 (tył)
*Niekompatybilne z bocznymi stopniami

2 OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE 
Osłony przeciwsłoneczne poprawiają 
komfort jazdy i zapewniają odpowiednią 
ochronę przed promieniami słonecznymi. 
Pakiet zawiera od 2 do 5 osłon na tylne i 
boczne szyby oraz na szybę tylną.
Pełna lista osłon przeciwsłonecznych na 
stronie 26.

1

2

Ochrona karoserii

4 PAKIET OCHRONY PODWOZIA
Skutecznie chroń podwozie Twojego 
Dustera, by spokojnie podróżować po 
nieodkrytych szlakach. Pakiet zawiera 
osłony silnika, osłony zbiornika paliwa 
i osłony mechanizmu różnicowego.
Materiał: stal
Pełna lista elementów pakietu ochrony 
podwozia na stronie 26.

Akcesoria do szyb

1 4

2 5 6

Zapewnij wyjątkowo trwałą ochronę 
samochodu dopasowaną do Twoich potrzeb. 

Akcesoria Dacia są jednocześnie  estetyczne i 
funkcjonalne. Zostały zaprojektowane tak, aby 

Twoje życie było łatwiejsze.

Komfort 
i ochrona

Dacia Duster



2 KRATKA DZIAŁOWA
Kratka   oddziela przestrzeń bagażową od 
części pasażerskiej. Praktyczne rozwiązanie 
w przypadku transportu zwierząt lub 
rozmaitych przedmiotów w bagażniku. 
82 01 698 193

3 ORGANIZER BAGAŻNIKA
Zwiększa funkcjonalność bagażnika 
Twojego samochodu, zabezpieczając 
nawet drobne przedmioty  podczas jazdy. 
Akcesorium  łatwe w montażu.
82 01 653 542

4 WKŁAD DO BAGAŻNIKA
Idealny do transportu brudzących 
przedmiotów. Skutecznie chroni oryginalną 
wykładzinę i idealnie dopasowuje się do 
kształtu bagażnika Twojego samochodu. 
Jest praktyczny i łatwy do zamontowania 
oraz czyszczenia. 
82 01 699 847 (4x2)
82 01 699 849 (4x4)

5 SIATKI DO BAGAŻNIKA
Idealne do aranżacji wnętrza bagażnika.  
Dostosowane do rozmiarów samochodu  
zapewnią stabilne ułożenie przedmiotów 
podczas jazdy. 
82 01 452 834 (montowana pionowo)
82 01 452 833 (montowana poziomo)

3 4 5
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2

Dacia Duster

1 POKROWCE NA SIEDZENIA 
Chroń oryginalną tapicerkę Twojego 
Dustera, zakładając  pokrowce na 
siedzenia. Są idealnie dopasowane 
i łatwe w zakładaniu i czyszczeniu. 
Dostępne pokrowce na przód i tył.
Pełna lista pokrowców na stronie 26.

5  DYWANIKI TEKSTYLNE 
COMFORT 
Łatwe w utrzymaniu czystości, 
ochronią najczęściej używane miejsca 
w kabinie  Twojego Dustera.
82 01 698 599

3  WIESZAK MONTOWANY NA 
ZAGŁÓWKU 
Umożliwia wieszanie marynarki, kurtki 
lub koszuli na zagłówku przedniego 
fotela. Zdejmowany i łatwy w montażu, 
przydatny na co dzień.
82 01 705 508

7  DYWANIKI TEKSTYLNE 
PREMIUM 
Spraw sobie przyjemność i ciesz się 
jakością luksusowych materiałów. 
Dywaniki Premium są wykończone 
białym splotem oraz haftem.
82 01 698 601

4 ZESTAW PALACZA 
Niezbędny do zachowania czystości w 
samochodzie. W zestawie popielniczka 
i zapalniczka.
82 01 375 535

8 WYKŁADZINA BAGAŻNIKA
Wysokiej jakości i łatwa w utrzymaniu, 
bardzo praktyczna na co dzień.
82 01 698 858 (4x2)
82 01 711 772 (4x4)

2 PODŁOKIETNIK PRZEDNI 
Zwiększ komfort podróży, wkładając 
drobne przedmioty osobiste 
do dodatkowego schowka w 
podłokietniku. Regulowana wysokość, 
zapewniająca  wygodę.  
Kolor: ciemnografitowy.  
Pojemność: 1 litr.
877001871R
877004782R (z ładowaniem indukcyjnym)

6 DYWANIKI GUMOWE 
Wodoodporne i łatwe w utrzymaniu 
czystości. Doskonale ochronią wnętrze, 
przedłużając jego trwałość.
82 01 698 533

Dacia Duster

Wyposażenie wnętrza Dywaniki

1 5

2 6

3 7

4 8

1  SKŁADANY WKŁAD DO 
BAGAŻNIKA EASYFLEX
Antypoślizgowy i wodoodporny, 
chroni   bagażnik  Twojego Dustera 
podczas przewozu wielkogabarytowych 
i brudzących przedmiotów! Można go 
niezwykle łatwo złożyć lub rozłożyć w 
zależności od położenia tylnych siedzeń. 
Całkowicie rozłożony przykrywa całą 
przestrzeń ładunkową. Uniwersalny i 
praktyczny zarówno na co dzień, jak i 
podczas dłuższych wyjazdów. 
82 01 699 858

Wyposażenie bagażnika



1  BAGAŻNIK DO PRZEWOŻENIA 
ROWERÓW NA HAKU
Szybki montaż na haku holowniczym bez 
żadnej regulacji. To najbardziej praktyczny 
i najpewniejszy sposób przewozu nawet 
trzech rowerów. Składany i odchylany, 
pozostawia dostęp do bagażnika, nawet z 
przymocowanymi rowerami.
Pełna lista bagażników do przewożenia 
rowerów na haku na stronie 27.

2   KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ 
Zapewnia  atrakcyjny  sportowy wygląd 
tyłu Twojego Dustera. Chroni przewożone 
przedmioty przed spalinami.
82 01 450 954 (45 mm)
82 01 450 956 (50 mm)

4  JEDNOCZĘŚCIOWY HAK 
HOLOWNICZY
Niezbędny do bezpiecznego ciągnięcia lub 
przewożenia sprzętu, takiego jak: bagażnik 
na rowery, przyczepa, łódź, przyczepa 
kempingowa, specjalistyczny sprzęt  
i wiele innych.
Pełna lista haków holowniczych na stronie 27

3  HAK HOLOWNICZY 
DEMONTOWANY BEZ NARZĘDZI 
Możliwość demontażu haka holowniczego 
bez użycia narzędzi gwarantuje  estetyczny 
wygląd samochodu niezależnie od 
częstotliwości użytkowania.
Pełna lista haków holowniczych na stronie 27

4
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Holowanie
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Dacia Duster Dacia Duster

Ciesz się podróżami do woli! Akcesoria dla Dustera 
są proste w  montażu i obsłudze, a jednocześnie 

pomysłowe. Dzięki Dacii możesz swobodnie 
podróżować i zabierać ze sobą wszystko, co chcesz 

i wszędzie, gdzie chcesz.

Przewieź  
więcej 

i wygodniej



Dacia Duster
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1 KUFER DACHOWY DACIA
Zwiększ ładowność samochodu i 
podróżuj bez kompromisów!  Kufer 
dachowy ma wiele zalet. Jest 
praktyczny, solidny, estetyczny, a 
dzięki wytrzymałemu zamknięciu – 
bezpieczny.  
Kolor: czarny o ziarnistej strukturze.
77 11 574 056 (400 L)
77 11 574 057 (480 L)

Przewożenie 

2 3

1

2  ALUMINIOWE POPRZECZKI 
DACHOWE - MONTOWANE 
NA PODŁUŻNYCH RELINGACH
Zapewniają wygodny i szybki montaż  
bagażnika na rowery, narty albo kufra 
dachowego, zwiększając możliwości 
transportowe Twojego Dustera. 
Zestaw dwóch poprzeczek.
82 01 709 063

3  UCHWYTY DO PRZEWOŻENIA 
NART
Umożliwiają przewiezienie na dachu 
w bezpieczny sposób nart bądź desek 
surfingowych wszystkich typów. Łatwe 
w montażu i demontażu, załadunku i 
rozładunku w każdych warunkach.
Pełna lista uchwytów do przewożenia nart 
na stronie 27.
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Dacia Duster

Multimedia i 
 bezpieczeństwo

Odkryj nowe rozwiązania multimedialne dla 
Twojego Dustera, dzięki którym podróże będą 

jeszcze przyjemniejsze dla Ciebie i Twoich 
pasażerów.

Audio

1 ZESTAW GŁOŚNIKÓW FOCAL
Wbudowane głośniki o wysokiej 
jakości odtwarzania dźwięku Hi–Fi 
Premium! Ten pakiet to numer jeden 
wśród wbudowanych systemów 
dźwiękowych. Subtelny, czysty 
i mocny dźwięk będzie towarzyszył 
Ci w podróży, dając największą 
przyjemność ze słuchania! Pakiet 
zawiera 6 głośników (2 głośniki 
wysokotonowe, 2 głośniki z przodu,  
2 głośniki z tyłu), wzmacniacz i pilota.
77 11 785 779 (Drive)
77 11 785 780 (Comfort)
77 11 785 781 (Premium)

1 2

Telefon

2  PRZENOŚNY UCHWYT NA 
SMARTFONA MOCOWANY 
NA MAGNES NA KRATCE 
NAWIEWU POWIETRZA 
Korzystaj ze smartfona bezpiecznie 
podczas jazdy. Ten mały i dyskretny 
uchwyt wygląda jak integralna część 
samochodu. Dzięki magnesom jest 
łatwy do zamontowania na kratkach 
nawiewu powietrza. Można go łatwo 
zdejmować i przenosić z jednego 
samochodu do drugiego.
77 11 784 774



Dacia DusterDacia Duster Zabezpieczenia antywłama-
niowe i monitoring

3  WIDEOREJESTRATOR JAZDY 
Niezbędny dla Twojego bezpieczeństwa 
i spokoju na drodze. Wyposażony w 
automatyczny i autonomiczny system 
rejestracji, przechowuje historię 
przejazdów dzięki aplikacji na smartfona 
lub zapisowi na karcie SD. Zestaw zawiera 
kamerę Full HD, kartę SD 8 Gb i chip 
lokalizujący GPS.
82 01 701 594

4  ALARM 
Ochrona perymetryczna i 
wolumetryczna skutecznie 
odstrasza złodziei od próby 
kradzieży Twojej Dacii oraz 
przedmiotów znajdujących się 
w kabinie.
82 01 701 595

4

3

Wspomaganie prowadzenia

1 CZUJNIKI PARKOWANIA
Sprawiają, że parkowanie staje się 
prostsze. Dzięki czujnikom system 
wykrywa przeszkody znajdujące się 
przed i/lub za samochodem.
O ryzyku kolizji ostrzega Cię sygnał 
dźwiękowy.
82 01 701 559 (przód)
82 01 701 557 (tył)

2 KAMERA COFANIA 
Manewrowanie samochodem może 
być łatwe i przyjemne! Po włączeniu 
tylnego biegu strefa znajdująca się z 
tyłu samochodu zostanie wyświetlona 
bezpośrednio na ekranie nawigacji. 
Linie nałożone na obraz pomogą Ci 
ocenić odległość od przeszkody.
82 01 714 222
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Foteliki dziecięce Łańcuchy śniegowe

1  FOTELIK DZIECIĘCY  
TRIFIX I-SIZE
Niezbędna ochrona i optymalne 
bezpieczeństwo dzieci w wieku od 
9 miesięcy do 4 lat, które z Tobą 
podróżują. Dzięki trzem regulowanym 
pozycjom, w tym jednej do snu , fotelik 
jest niezwykle wygodny. Mocowanie 
Isofix zapewnia łatwy i szybki montaż 
oraz maksymalne bezpieczeństwo 
dzieci.
77 11 940 744

2   ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWE – 
STANDARD
Zimą zabierz łańcuchy i łatwo 
pokonaj ośnieżone trasy! Zapewniają 
maksymalne bezpieczeństwo 
i optymalną przyczepność w 
najtrudniejszych zimowych warunkach, 
gdy pada śnieg lub podczas gołoledzi.
Standard - 12 mm - opona 215/65 R16.
77 11 783 373

3   ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWE – 
PREMIUM
Szybkie i łatwe w montażu dzięki 
intuicyjnemu, zautomatyzowanemu 
montażowi oraz kompaktowym 
rozmiarom. Pozwalają znacząco 
zwiększyć komfort jazdy! Zestaw 
dwóch łańcuchów. 
Dostępne dla różnych rozmiarów opon.
77 11 780 258 rozmiar 100 ( R16&R19)
77 11 780 259 rozmiar 110 (R17&R19)
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