
Dacia Duster
Gama de

acessórios



Cuide
de si!



Dacia 

Duster

Índice
DESIGN ROBUSTO
Exterior  

Jantes  

Interior

p. 6

p. 9

p. 10

CONFORTO E PROTEÇÃO

Vidros

Proteção da carroçaria 

Vida a bordo

Tapetes

Bagageira

p. 13

p. 13

p. 14

p. 14

p. 15

TRANSPORTAR MAIS E MELHOR
Reboque 

Transporte sobre barras

p. 19

p. 20

EXPERIÊNCIA MULTIMÉDIA
Comunicações 

Vídeo 

Áudio

p. 23

p. 23

p. 24

TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO

Sistemas de ajuda à condução

Anti-intrusão e vigilância 

Segurança das crianças

Correntes

p. 27

p. 27

p. 28

p. 28

Lista completa dos acessórios p. 31

3





Personalize o look do 

seu Dacia para adaptá-lo ao 

seu gosto.

Design
robusto

Dacia

Duster
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1  PROTEÇÕES LATERAIS DAS 
PORTAS

Acentue o estilo robusto do seu veículo,

protegendo as laterais das portas!

Cor: preto granulado. 

Jogo de 2 proteções.

82 01 700 230

2 PROTEÇÃO DAS CAVAS DA RODA

Reforce o look aventureiro do seu Duster

dando-lhe ainda mais carácter. Proteja a sua 

carroçaria contra as projeções ou pequenos 

toques.

Cor: preto granulado. 

82 01 698 594

82 01 713 013 (com sensor dianteiro)

Pack Off Road

1 2

Dacia

Duster

1 - 2
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2 CAPAS DE RETROVISORES

Adicione um toque de estilo e de 

personalidade ao seu veículo.  Ganhe 

em elegância com o acabamento em 

preto ou cromado.

1 EMBELEZADOR DE CAPOT

Ideal para potenciar o look dinâmico do 

seu Duster reforçando o seu

carácter desportivo.

3 AILERON 

Acentue o carácter robusto do seu 

veículo. O acessório que faz 

verdadeiramente a diferença!

Lista completa dos ailerons na página 32.

Dacia 

Duster

Pack Sport

1 32

PACK SPORT

82 01 702 565 (Preto)

82 01 700 794 (Cinzento)

1 - 2 - 3
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1  BARRAS DE ESTILO - CROMADAS

Proteja o seu Duster dos pequenos choques da vida 

quotidiana ao mesmo tempo que reforça o seu look 

robusto.

Jogo de 4 barras (dianteira, traseira e laterais)

82 01 698 632 (barras dianteiras)

82 01 700 247 (barras traseiras)

82 01 700 243 (barras laterais)

Dacia 

Duster

1 11

Pack Style

1
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1 2 3

Afirme a sua personalidade com a seleção 

de jantes em liga leve exclusivas Dacia.

Para uma imagem robusta e uma 

segurança sem concessões.

Dacia

Duster

Jantes

1  JANTES EM LIGA LEVE 16’’ OLINDA

Cor: preto.  

Pneu: 21565R16

Centro de jante: 40 31 570 62R

82 01 698 552

2  JANTES EM LIGA LEVE 17’’ PARANA

Cor: cinzento platina.   

Pneu: 21560R17

Centro de jante: 40 31 570 62R

82 01 698 553

3  JANTES EM LIGA LEVE 17’’ STEPPE

Cor: cinzento diamantado. 

Pneu: 21560R17

Centro de jante: 40 31 570 62R

40 30 041 00R
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Dacia 

Duster

2  SOLEIRAS DE PORTA DUSTER

Personalize e proteja com estilo as zonas de 

entrada no seu veículo, graças a estas soleiras de 

porta com a assinatura Duster.

82 01 705 543

3 SOLEIRAS DE PORTA COM 
ILUMINAÇÃO DUSTER

Elegância e modernidade em cada abertura de 

porta.

A iluminação temporizada com luz branca das 

soleiras de porta atrai o olhar, tanto de dia como 

de noite.  

82 01 715 981

Interior

1

2 3

1  PROTEÇÃO EXTERIOR DA BAGAGEIRA 

Proteja o para-choques traseiro com um acessório 

estético e concebido por medida.

Em inox polido com relevo, confere um

toque de requinte e design à traseira do seu

automóvel.

82 01 700 249
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Ofereça a si próprio uma proteção por medida 

com uma qualidade absolutamente ímpar. 

Os acessórios Dacia são tão estéticos quanto 

funcionais e adaptam-se perfeitamente ao 

habitáculo do seu Duster.

Confortoe
proteção

Dacia

Duster
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1  CHUVENTOS

Permite-lhe circular confortavelmente 

com as janelas entreabertas, 

evitando os remoinhos e as 

correntes de ar. Discretos e 

concebidos por medida, resistem aos 

rolos das máquinas de lavagem e às 

intempéries. Jogo de 2 chuventos.

82 01 700 223 (dianteiro)

82 01 700 225 (traseiro)
5  PROTEÇÃO INFERIOR DO MOTOR E 

PARA-CHOQUES DIANTEIRO

Reforce o look robusto do seu veículo ao mesmo

tempo que protege o para-choques.

Material: alumínio.

82 01 700 404

6 PALAS DE RODAS

Proteja eficazmente a parte 

inferior da carroçaria do seu 

veículo contra as projeções de 

água, lama e gravilha. Jogo de 2 

palas de rodas.

82 01 700 279 (dianteira)

82 01 700 276 (traseira)

2 CORTINAS PARA-SOL

Opacas, asseguram a melhor proteção 

contra os raios solares. Fixação fácil.

Disponíveis para todos os vidros 

traseiros, incluindo o óculo traseiro.

82 01 700 297 (4 vidros laterais traseiros)

82 01 700 303 (4 vidros laterais traseiros e 

óculo traseiro)

Dacia

Duster

Vidros

1 4

5 6

Proteção da carroçaria

4  PROTEÇÕES SOB A 
CARROÇARIA 

Proteja eficazmente a parte inferior da 

carroçaria do seu veículo e circule com 

toda a tranquilidade mesmo pelos 

trilhos mais difíceis. Disponível para 

proteção do motor, proteção do 

depósito e proteção do diferencial. 

Material: aço.

Lista completa das proteções sob a 
carroçaria na página 31.

2
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1  CAPAS DE BANCOS

Proteja os estofos de origem do seu 

Duster, reforçando ainda mais a sua 

personalidade. 

Concebidas por medida, são 

fáceis de montar e de limpar.

Disponíveis para a frente e para trás.

Lista completa das capas de banco na 
página 31.

5  TAPETES DE HABITÁCULO EM 

TÊXTIL - CONFORT

Fácil de limpar, preserva o interior do 

veículo numa zona intensamente 

utilizada.

82 01 698 599

82 01 710 716 (Veículos com gaveta sob os 

bancos)

3 CABIDE PARA APOIO DE 

CABEÇA

Muito útil para pendurar 

cuidadosamente uma peça de roupa 

nas costas do banco dianteiro. 

Amovível e fácil de instalar, torna-se 

rapidamente indispensável no dia a 

dia.

82 01 705 508

7  TAPETES DE HABITÁCULO EM 

TÊXTIL - PREMIUM

Ofereça a si próprio a qualidade dos 

materiais topo de gama.

Alcatifa e acabamento premium com 

rebordo e inscrição a branco.

82 01 698 601

82 01 710 717 (Veículos com gaveta sob os 

bancos)

4 KIT FUMADOR

Indispensável para manter o seu 

veículo limpo. Inclui um cinzeiro e um 

isqueiro.

82 01 375 535

8 TAPETE DE BAGAGEIRA

De qualidade superior e fácil de limpar, é um 

acessório indispensável para o dia a dia.

82 01 698 858 (4x2)

82 01 711 772 (4x4)

2 APOIO DE BRAÇO - DIANTEIRO

Melhore o seu conforto durante a viagem, 

beneficiando de mais um espaço de 

arrumação.

É igualmente regulável em altura, para 

aumentar o seu conforto.  

Cor: carbono.  

Capacidade: 1 litro.

82 01 698 592

6  TAPETES DE HABITÁCULO  

EM BORRACHA

Impermeável e fácil de limpar, este 

tapete conserva o brilho do interior do 

seu veículo, aumentando a sua 

durabilidade.

82 01 698 533

82 01 708 306 (Veículos com gaveta sob 

os bancos)

Dacia

Duster

Vida a bordo Tapetes

1 5

2 6

3 7

4 8
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Dacia 

Duster

1  PROTEÇÃO DE 
BAGAGEIRA  
MODULÁVEL EASYFLEX

Antiderrapante e impermeável,
é indispensável para proteger a 

bagageira do seu veículo e 

transportar objetos volumosos e 

sujos! Recolhe-se e desdobra-se com 

toda a simplicidade, adaptando-se 

perfeitamente à posição dos bancos 

traseiros. Quando completamente 

desdobrada, cobre todo o espaço de 

carga. Polivalente e prática, tanto 

para o seu quotidiano como para os 

seus tempos de lazer.

82 01 699 858

Bagageira

1 11 15



2 GRELHA DE SEPARAÇÃO

Assegura uma verdadeira separação 

entre a bagageira e o habitáculo. 

Prática para transportar o seu animal 

de estimação ou diversos objetos

na bagageira.

82 01 698 193

3 ORGANIZADOR DE 

BAGAGEIRA

Divida a bagageira do seu veículo, para 

facilitar a organização e manter os 

objetos no lugar durante as suas 

deslocações.

82 01 653 542

4 CAIXA FUNDO DE BAGAGEIRA

Ideal para transportar os objetos mais 

sujos. Protege eficazmente 

a alcatifa de origem e adapta-se 

perfeitamente à forma da bagageira do 

seu veículo. Prática, é muito fácil de 

instalar e de limpar.

82 01 699 847 (4x2)

82 01 699 849 (4x4)

5  REDES DE ARRUMAÇÃO

Ideais para organizar o interior da 

bagageira do seu veículo. Adaptadas às 

dimensões do automóvel, garante a

retenção perfeita dos objetos 

durante a viagem.

82 01 452 834 (Vertical)

82 01 452 833 (Horizontal)

3 4 5

2

Dacia 

Duster
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Dacia 

Duster
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Transporte
Mais e melhor

Desfrute plenamente das suas viagens! 

Fáceis de instalar e de utilizar, os 

acessórios do seu Duster são 

simultaneamente simples e práticos. 

Com a Dacia, leve consigo tudo o que 

quiser, para onde quiser e viaje com 

total liberdade.



1 SAÍDA DE ESCAPE EM COTOVELO

Valorize a traseira do seu veículo, acentuando o seu 

carácter desportivo. Proteja o seu reboque das 

emissões de gases de escape, sem alterar 

minimamente o carácter desportivo e robusto do seu 

Duster.

82 01 450 954 (45 mm)

82 01 450 956 (50 mm)

3 GANCHO DE REBOQUE 
PESCOÇO DE CISNE

Indispensável para puxar ou transportar, com toda a 

segurança, todo o seu equipamento, quer seja um 

reboque, barco, caravana ou material profissional…

Lista completa das referências na página 32.

2 GANCHO DE REBOQUE 
DESMONTÁVEL SEM FERRAMENTAS

Graças à rótula facilmente desmontável e sem 

ferramenta, a estética do automóvel é preservada.

Recomendado em caso de utilização 

frequente.

(Disponível brevemente)

Lista completa das referências na página 32.

31 2

Dacia 

Duster

Gancho de reboque
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1  BAGAGEIRA DE TEJADILHO 
RÍGIDA DACIA

Aumente a capacidade de carga do seu 

veículo e viaje levando consigo tudo o que 

necessita! Prática, robusta e estética. Todas as 

qualidades reunidas para que este acessório 

lhe dê plena satisfação. Muito segura, graças à 

fechadura com chave para proteger os objetos 

no interior.  

Cor: preto alto-relevo.

77 11 574 056 (400 l)

77 11 574 057 (480 l)

Transporte sobre barras

Dacia

Duster

2 3

1

2  BARRAS DE TEJADILHO SOBRE 
BARRAS LONGITUDINAIS

Fáceis e rápidas de montar, são ideais para

transportar um porta-bicicletas, um porta-

esquis ou uma bagageira de tejadilho e, desta

forma, aumentar a capacidade de carga do

veículo.

Jogo de 2 barras em alumínio.

82 01 709 063

3 PORTA-ESQUIS

Este acessório permite-lhe transportar, no 

tejadilho do seu veículo, pranchas e esquis 

com toda a segurança. Fáceis de montar, 

carregar e descarregar, seja qual for a 

estação do ano.

Lista completa de porta-esquis e porta-
bicicletas na página 32.
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Descubra as eficientes soluções multimédia 

do seu Duster e torne as suas viagens 

ainda mais agradáveis, tanto para si como 

para os seus passageiros.

Experiência
multimédia

Dacia

Duster
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Dacia

Duster

Comunicações Vídeo

2  SUPORTE DE TABLET NEXTBASE

Prazer e diversão durante as longas viagens! Fácil de fixar num apoio de 

cabeça, permite aos passageiros traseiros visionar, com todo o conforto, 

os conteúdos de um tablet tátil.

77 11 783 364

3  LEITOR DE DVD DUO CINEMA NEXTBASE

Para trajetos agradáveis, equipe o seu veículo com um sistema de DVD 

vídeo portátil. Graças aos ecrãs independentes de 10,1”, permite aos 

passageiros traseiros visionar os seus vídeos preferidos durante toda a 

viagem. Para facilitar a utilização, inclui uma tomada que permite duplicar 

o conteúdo de todos os seus dispositivos.

Sistema de fixação num apoio de cabeça, muito simples de utilizar.

77 11 783 362

31 2

1  SUPORTE PARA SMARTPHONE 

Explore plenamente e com toda a segurança o seu smartphone

enquanto conduz. Pequeno e discreto, o suporte integra-se no design do 

seu veículo. O sistema magnético permite fixar o seu smartphone com um 

simples gesto. Amovível, pode ser facilmente retirado de um veículo e 

instalado noutro.

77 11 784 775 (Fixação no tablier)

77 11 784 774 (Fixação nos arejadores)

23



Áudio

Dacia

Duster

1  PACK ALTIFALANTES 
FOCAL MUSIC

Alta fidelidade integrada e 

audição HI-FI Premium!

Este conjunto é a referência dos 

sistemas de som integrados a bordo. 

Requinte, nitidez e potência... Dê ritmo 

aos seus trajetos e desfrute 

plenamente do prazer de ouvir música!

77 11 785 779 (Drive)

77 11 785 780 (Confort)

77 11 785 781 (Premium)

2  AUTORRÁDIO KENWOOD 

7 POLEGADAS

Este autorrádio dispõe de um 

generoso ecrã de 7” para que 

possam ser visualizados todos os 

seus conteúdos multimédia. 

Compatível com as câmaras 

Apple CarPlay e Android Auto. 

Sistema Advanced Sound Engine, 

ligação Bluetooth® e entradas 

USB e AUX para uma excelente 

gestão dos dispositivos 

periféricos. 

77 11 785 419

21
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Tranquilidade
de espírito

Viaje para qualquer lado com toda a serenidade.  

Resistentes e práticos de utilizar,

os acessórios propostos para

o seu Duster asseguram a sua 

tranquilidade em todas as circunstâncias.

Dacia

Duster
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Dacia

Duster

Sistemas de ajuda à 

condução

Anti-intrusão
e vigilância

2 SISTEMA DE AJUDA AO 

ESTACIONAMENTO

Indispensável para efetuar 

manobras com toda a serenidade.

Graças aos seus sensores, o 

sistema deteta qualquer obstáculo 

que se encontre na frente

e/ou atrás do veículo, avisando-o 

através de um sinal sonoro.

82 01 701 559 (dianteira)

82 01 701 557 (traseira)

4  CAIXA NEGRA VÍDEO

INTEGRADA

Essencial para a sua segurança 

e serenidade na estrada, Este 

sistema de gravação integrado, 

automático e autónomo, guarda 

o histórico dos trajetos, no 

tempo e no espaço graças à 

aplicação para smartphone de 

que dispõe ou do cartão SD.

O conjunto inclui uma câmara full HD, 

um cartão SD de 8 Gb e um chip

GPS tracker.

82 01 701 594

3  CÂMARA DE MARCHA-ATRÁS

As manobras nunca foram tão 

confortáveis! Ao engrenar a marcha-

atrás, visualizará a zona situada atrás do 

seu veículo diretamente no ecrã do 

sistema de navegação. As linhas 

coloridas sobrepostas na imagem, 

permitem ao condutor avaliar a distância 

até aos obstáculos.

82 01 714 222

5  ALARME

Graças a uma proteção perimétrica e 

volumétrica, este alarme é uma 

presença dissuasora das tentativas 

de furto do seu Dacia, bem como dos 

objetos deixados no habitáculo.

82 01 701 595

2 5

31 4

1  CÂMARA DIANTEIRA 180°

Indispensável para manobrar 

facilmente de forma segura e 

precisa.  Este sistema, com vista de 

180°, oferece-lhe uma visão 

completa da zona em frente ao seu 

veículo, apresentada diretamente 

no ecrã de navegação.

A câmara dá-lhe uma visão 

imediata do ambiente à frente, 

incluindo os ângulos mortos.

82 01 701 592
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Segurança das crianças Correntes

Dacia

Duster

1  CADEIRA PARA CRIANÇA 
DUOPLUS ISOFIX

Indispensável para garantir a máxima proteção e 

segurança às crianças entre os 9 meses e os 4 anos, 

nas suas deslocações. Muito confortável, graças à 

inclinação regulável em 3 posições, entre elas uma 

posição de dormir. Fixação Isofix para oferecer uma 

instalação fácil e rápida, e a máxima segurança às 

crianças.

77 11 423 381

2  CORRENTES DE NEVE 
STANDARD

No inverno, equipe as rodas do seu veículo 

com correntes para circular facilmente 

sobre os pisos com neve!

Garantem a máxima segurança nas condições 

invernais mais difíceis (neve e gelo).

77 11 783 373

3 CORRENTES DE NEVE 
PREMIUM GRIP

Rápidas e fáceis de instalar, graças a uma 

montagem intuitiva automatizada e às 

dimensões compactas.

As melhores para lhe oferecer o máximo 

conforto de condução!

Jogo de 2 correntes. 

77 11 780 258 (R16)

77 11 780 259 (R17)

31
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DESIGN

EXTERIOR

8201700230 Proteções laterais das portas página 6

8201698594 Proteção das cavas da roda página 6

8201713013 Proteção das cavas da roda (com sensor dianteiro) página 6

8201702565 Pack Sport - Preto página 7

8201700794 Pack Sport - Cinzento página 7

8201716292 Aileron - Preto página 7

8201700647 Aileron - Cinzento página 7

8201698632 Barras de estilo - Cromadas - Dianteiras página 8

8201700247 Barras de estilo - Cromadas - Traseiras página 8

8201700243 Barras de estilo - Cromadas - Laterais página 8

200910184R Saída de escape - Cromada - 45 mm -

200910477R Saída de escape - Cromada - 50 mm -

JANTES

8201698552 Jantes em liga leve 16” Olinda - Preto página 9

8201698553 Jantes em liga leve 17” Parana - Cinzento platina página 9

403004100R Jantes em liga leve 17” Steppe - Cinzento diamantado página 9

403156671R Centro de jante Dacia - Cinzento -

403154328R Centro de jante Dacia - Preto -

403157062R Centro de jante Dacia - Cinzento sobre fundo preto página 9

7711239099 Porcas de segurança - Jantes de ferro -

7711239101 Porcas de segurança - Jantes em liga leve -

INTERIOR

8201705543 Soleiras de porta Duster - Dianteiras - Preto página 10

8201715981 Soleiras de porta com iluminação Duster - Dianteiras - Preto página 10

8201700249 Proteção exterior da bagageira - Inox página 10

CONFORTO E PROTEÇÃO

VIDROS

8201700297 Cortinas para-sol - Vidros laterais traseiros página 13

8201700303 Cortinas para-sol - Vidros laterais traseiros e óculo traseiro página 13

8201700223 Chuventos - Dianteiros página 13

8201700225 Chuventos - Traseiros página 13

Dacia

Duster

Lista completa dos acessórios
PROTEÇÃO DA CARROÇARIA

8201700404 Proteção inferior do motor e para-choques dianteiro - Alumínio - 4x2 - 4x4 página 13

8201700287 Proteção sob a carroçaria - Motor - 4x2 - 4x4 página 13

8201700285 Proteção sob a carroçaria - Caixa de transferência - 4x4 página 13

8201700292 Proteção sob a carroçaria - Depósito - 4x4 página 13

8201700279 Palas de rodas - Dianteiras página 13

8201700276 Palas de rodas - Traseiras página 13

7711574925 Clean box (3 produtos de limpeza, 1 produto de lustragem e 2 panos de microfibras) -

7711429490 Capa de proteção da carroçaria - Azul -

VIDA A BORDO

8201698592 Apoio de braço - Dianteiro - Direção à esquerda página 14

8201375535 Kit fumador página 14

7711431405 Geleira portátil -

8201705508 Cabide para apoio de cabeça página 14

CAPAS

8201701567 Capas de bancos dianteiros página 14

8201701570 Capas de bancos dianteiro e traseiro com apoios de cabeça traseiros - Banco corrido 1/1 página 14

8201701571 Capas de bancos dianteiro e traseiro com apoios de cabeça traseiros - Banco corrido 1/3 - 2/3 página 14

TAPETES

8201698599 Tapetes de habitáculo em têxtil - Confort página 14

8201710716 Tapetes de habitáculo em  têxtil - Confort - Com gaveta sob os bancos página 14

8201698601 Tapetes de habitáculo em têxtil - Premium página 14

8201710717 Tapetes de habitáculo em têxtil - Premium - Com gaveta sob os bancos página 14

8201698533 Tapetes de habitáculo de borracha página 14

8201708306 Tapetes de habitáculo de borracha - Com gaveta sob os bancos página 14

8201698858 Tapete de bagageira - 4x2 página 14

8201711772 Tapete de bagageira - 4x4 página 14

BAGAGEIRA

8201699858 Proteção de bagageira modulável EasyFlex página 15

8201699847 Caixa fundo de bagageira - 4x2 página 16

8201699849 Caixa fundo de bagageira - 4x4 página 16

8201653542 Organizador de bagageira página 16

8201698193 Grelha de separação página 16

8201452834 Rede de arrumação - Vertical página 16

8201452833 Rede de arrumação - Horizontal página 16
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ÁUDIO

7711785779 Pack altifalantes Focal Music Drive página 24

7711785780 Pack altifalantes Focal Music Confort página 24

7711785781 Pack altifalantes Focal Music Premium página 24

7711785419 Autorrádio Kenwood 7 polegadas página 24

7711785420 Adaptador autorrádio Kenwood 7 polegadas -

SEGURANÇA

SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO

8201701559 Sistema de ajuda ao estacionamento - Dianteiro página 27

7711656370 Sistema de ajuda ao estacionamento - Dianteiro - GT -

8201701557 Sistema de ajuda ao estacionamento - Traseiro página 27

7711656369 Sistema de ajuda ao estacionamento - Traseiro - GT -

8201701592 Câmara dianteira 180° página 27

8201701591 Câmara de marcha-atrás página 27

ANTI-INTRUSÃO E VIGILÂNCIA 

8201701595 Alarme - Direção à esquerda página 27

7711656371 Alarme 904 - GT -

Alarme (4625 - wireless) -

8201701594 Caixa negra vídeo integrada página 27

8201713925 Caixa negra vídeo integrada - Com sensor de chuva e luminosidade -

EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO

7711780759 Kit de segurança (colete refletor, triângulo, bolsa de primeiros socorros) -

7711651994 Kit de segurança (colete refletor, triângulo, luvas e lanterna) -

8201701590 Suporte de extintor -

8201712928 Extintor 1 kg -

SEGURANÇA DAS CRIANÇAS

7711427434 Cadeirinha de bebé Babysafe Plus - Grupo 0+ -

7711427427 Base Isofix para cadeirinha de bebé Babysafe Plus -

7711423381 Cadeira para criança Duoplus Isofix - Grupo 1 página 28

7711422951 Cadeira para criança Kidfix Isofix - Grupo 2-3 -

7711423382 Cadeira para criança Kidplus - Grupo 2-3 -

CORRENTES

7711783373 Correntes de neve standard - 12 mm - Pneu 215/65 R16 página 28

7711780258 Correntes de neve Premium Grip - Pneu 215/65 R16 página 28

7711780259 Correntes de neve Premium Grip - Pneu 215/60 R17 página 28

TRANSPORTE

GANCHO DE REBOQUE

8201700132 Cablagem de reboque - 13 pinos -

8201700128 Cablagem de reboque - 7 pinos -

8201698535 Travessa para gancho de reboque fixo pescoço de cisne página 19

8201698536 Kit de fixações para travessa de gancho de reboque fixo pescoço de cisne página 19

8201698540 Travessa para gancho de reboque desmontável sem ferramenta página 19

8201698541 Kit de fixações para travessa de gancho de reboque desmontável sem ferramentas página 19

7711226912 Adaptador cablagem de reboque - 13/7 pinos -

7711226911 Adaptador cablagem de reboque - 7/13 pinos -

8201450954 Saída de escape em cotovelo - 45 mm página 19

8201450956 Saída de escape em cotovelo - 50 mm página 19

TRANSPORTE SOBRE BARRAS

8201709063 Barras de tejadilho - Alumínio - Sobre barras longitudinais página 20

7711419549 Bagageira de tejadilho flexível - 340 l - Tela preta -

7711574056 Bagageira de tejadilho rígida Dacia - 400 l - Preto alto-relevo página 20

7711574057 Bagageira de tejadilho rígida Dacia - 480 l - Preto alto-relevo página 20

7711578086 Bagageira de tejadilho modulável Urban Loader - Ajustável 300-500 l - Cinzento -

7711420778 Porta-esquis - 4 pares de esquis / 2 snowboards página 20

7711420780 Porta-esquis - 4 pares de esquis / 2 snowboards - Deslizante página 20

7711420779 Porta-esquis - 6 pares de esquis / 4 snowboards página 20

7711421178 Adaptador de barras de tejadilho para porta-bicicletas/porta-esquis - Alumínio -

7711577325 Porta-bicicletas Proride 80 - Sobre barras de tejadilho - 1 bicicleta -

MULTIMÉDIA

COMUNICAÇÕES

7711574999 Kit mãos livres portátil Supertooth Crystal -

7711784775 Suporte para smartphone amovível - Fixação no tablier - Magnético página 23

7711784774 Suporte para smartphone amovível - Fixação nos arejadores - Magnético página 23

VÍDEO

7711783364 Suporte de tablet Nextbase página 23

7711783362 Leitor de DVD Duo Cinema Nextbase página 23

Dacia

Duster
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