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Tillbehörskatalog
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Dacia Duster tar dig dit du vill oberoende var det är. 

Men unna dig lite extra på resan, som alla i bilen kan 

ha glädje av. Smarta funktioner som hjälper dig köra, 

forma komforten efter dina behov och skapa den 

känsla just du vill ha. 

Tillbehören för Dacia Duster är tillverkade med höga 

krav på kvalitet, passform och funktion – allt för att du 

ska kunna skapa en bil som passar just dig. 

    Ge din 
Dacia Duster 

sin alldeles egna
   prägel
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Styling

SVARTA LÄTTMETALLFÄLGAR framhäver Dacia Dusters 
robusta former. 
Paketnummer: FÄ300

FRÄMRE STYLINGRÖR är ett naturligt komplement till 
sidorören. Det horisontella, lågt placerade röret av rostfritt 
stål, diameter 60 mm, betonar styrkan hos din Dacia Duster. 
Paketnummer: SY001

LED-VARSELLJUS gör att din bil syns bättre på vägarna.
Paketnummer: EX001

SIDORÖR av rostfritt stål, diameter 60 mm, skyddar 
tröskellådorna, mjukar upp linjen och förstärker profilen på 
din bil. Kompatibla med stänkskydd fram. 
Paketnummer: SY001

KROMAD AVGASRÖRSPIPA framhäver den dynamiska 
och sportiga karaktären hos din Dacia Duster.
Paketnummer: RÖ003

INSTEGSLISTER fram är ett stilfullt skydd för bilens 
främre trösklar.
Paketnummer: TD003

Med tillbehören kan du förstärka formen på din bil ytterligare, så att den framhäver 

din stil. Tillbehören är speciellt framtagna för Dacia Duster och plockar fram desig-

nen, sportigheten och den robusta karaktären. 

Forma Dacia Duster  
efter din egen smak
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Transport

STÅENDE FÖRVARINGSNÄT fungerar som en extra 
förvaringsyta i bagageutrymmet, där du kan placera mindre 
föremål i tre olika fack. 
Paketnummer: LB004

LASTGALLER avskiljer effektivt lastutrymmet från kupén. 
Förhindrar att last kastas framåt vid kollision. Rekommende-
ras särskilt för dig som har små passagerare i baksätet.
Paketnummer: SG004

KLÄDHÄNGARE som håller dina kläder skrynkelfria på 
resan. Fästes enkelt på baksidan av nackstödet. 
Paketnummer: HÅ009

LASTHÅLLARE TILL RAILS gör det möjligt att trans-
portera ytterligare 80 kg bagage eller fritidsutrustning. 
Monteras på bilens längsgående rails.
Paketnummer: LA003

LIGGANDE FÖRVARINGSNÄT som gör att du kan 
förankra föremål på bagageutrymmets golv så att det inte 
flyttar sig under transporten. Fästs i bilens originalfästen. 
Paketnummer: LB004

OMBYGGNADSSATS som gör att din personbil omvandlas 
till en företagsbil med två sittplatser och stor volym för last.
Paketnummer: Ombyggnadssats och Lastgaller IR001

CYKELHÅLLARE för säker transport med senaste 
designen. Monteras enkelt på dragkroken. Finns för två 
alternativt tre cyklar.
Paketnummer: LA008

HÅLLARE FÖR SURFBRÄDA lastar upp till två brädor, som 
säkras med spännband. Brädorna vilar i en mjuk och skyd-
dande vagga som monteras enkelt på lasthållare från Dacia.
Paketnummer: LA009

CYKELHÅLLARE för säker transport med senaste designen. 
En takmonterad cykelhållare som enkelt monteras på 
lasthållarna. 
Paketnummer: LA008

STANDARDDRAG konstruerad för permanent bruk.
Ledningsmatta 7-pin eller 13-pin. 
Paketnummer: DR001

TAKBOX ökar din redan generösa lastkapacitet på ett 
säkert och elegant sätt. Finns i flera olika varianter.
Paketnummer: TB003

LÅSBARA SKIDHÅLLARE X-tender lastar upp till 6 par 
skidor och är utdragbar i sidled. Förenklar lastningen, så att 
du slipper sträcka dig över biltaket. 
Paketnummer: LA007
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Skydd

HASPLÅT i sidenmatt krom. Förstärker bilens sportiga 
utseende och skyddar bilens underrede i terräng.
Paketnummer: ST006  

HJULHUSSKYDD skyddar de främre och bakre hjulhusen 
mot stenskott och repor samt stärker bilens robusta 
utseende.
Paketnummer: ST004

Dacia Duster är byggd för tuffa tag och körning i alla typer 

av terränger. Tillbehören är speciellt utformade för att ge 

extra skydd till din bil när du ska ut på vägarna, så du inte 

behöver hålla igen. 

Bevara din Dacia Duster 
som ny

LASTSKYDD bak pryder och skyddar bakre delen av karos-
sen, både i staden och på landsvägen. 
Paketnummer: TD002

STÄNKSKYDD till både bakre och främre delen av din Dacia 
Duster, förhindrar stänk och stenskott så din bil förblir som ny. 
Paketnummer: Fram ST001, Bak ST003

DÖRRSKYDD till den nedre delen av dörrarna och trösk-
larna. Framhäver din bils kraftfulla karaktär och skyddar  
        mot stenskott och repor. Optimalt vid off road-körning.
           Paketnummer: TD002
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Interiör

GUMMIMATTA, i förpackning om fyra, som skyddar golvet 
mot smuts och väta.
Paketnummer: MA010

SKÅLAD GUMMIMATTA, i förpackning om fyra, som tål 
tuffa tag och skyddar golvet mot smuts och väta.
Paketnummer: MA010

ELEKTRISK MOTORVÄRMARE sänker dina bränslekost-
nader. Den kopplas till vanligt eluttag och går att styra med 
timer på elstolpe. Motorvärmaren går att komplettera med 
kupékontakt och kupévärmare.
Paketnummer: VÄ014

BRANDSLÄCKARE är ett viktigt tillbehör i bilen. Den 
hjälper dig eller någon annan som råkat ut för en olycka. 
Brandsläckaren innehåller 1 kg och har tryckmätare. Fäste 
medföljer.
Paketnummer: BR001

PARKERINGSSENSOR som gör föraren till expert på att 
fickparkera. Inbyggda sensorer ger genom en ljudsignal 
besked om avståndet till bakomvarande objekt. 
Paketnummer: Fram BS031, Bak BS030

KOMFORTKIT som håller kupén varm och isen borta från 
rutorna. Komplettera den elektriska motorvärmaren med ett 
komfortkit som innehåller kupékontakt samt kupévärmaren 
Slimline 1400. 
Paketnummer: VÄ018

ALARM som uppfyller SSFs normer och som är perfekt 
integrerat med bilens övriga elektronik. Det är även kompa-
tibelt med kupéfläkt vid användande av motorvärmare.
Paketnummer: AL010

PARKERINGSVÄRMARE drivs på bilens eget bränsle, 
diesel eller bensin. Du får en varm kupé och motor som 
värms upp av bilens fläktsystem. Komplettera med tidur, 
fjärrkontroll eller gsm-start.
Paketnummer: VÄ016

Komfort & Säkerhet

MITTARMSTÖD fram höjer förarens komfort under resan 
och fungerar även som ett diskret förvaringsutrymme.
Paketnummer: AR005

SKÅLAD BAGAGERUMSMATTA passar perfekt i bagage-
utrymmet i din Dacia Duster. Den är vattentät, smutstålig 
och skyddar bagageutrymmet, så att du kan transportera 
alla typer av föremål. Enkel att ta ur och spola av.
Paketnummer: MA011

TEXTILMATTA, i förpackning om fyra, som är specialan-
passad för din Dacia Duster. Behaglig velour som bidrar till 
en ombonad och elegant känsla. 
Paketnummer: MA010



Nu kan du även extrautrusta ditt bilägande. För dig som Daciaägare erbjuder vi ett 
antal olika tjänster som gör din biltillvaro ännu lite enklare och tryggare. 

FÖRSÄKRING 
För dig som väljer Dacia Billån och Dacia Billeasing kan vi erbjuda en förmånlig och rabatterad försäkring hos 
Dacia Försäkring. Försäkringen är skräddarsydd för dig som kör Dacia Duster. Grundförsäkring samt självrisk-
eliminering vid djurkollision ingår. Det kan dessutom vara skönt att veta att om olyckan är framme så repareras 
din bil i en auktoriserad Daciaverkstad med Dacia Originaldelar. Det ger i sin tur ökad säkerhet och ett bättre 
andrahandsvärde på din bil. Dacia Försäkring är ett samarbete med Renault Försäkring.

SERVICEAVTAL
Med ett Dacia Serviceavtal säkerställer du att din bil ges den bästa behandling den kan få – nämligen hos 
Dacias auktoriserade verkstäder. Istället för ekonomiska överraskningar vid varje servicetillfälle får du en låg 
fast kostnad varje månad. Följande ingår: Byte av motorolja/oljefilter/packning, slitagekontroller, funktionalitets-
kontroller, säkerhetskontroller och intervalltillägg (t.ex. kupéfilter, tändstift, luftfilter, kamaxelrem). Mot pristillägg 
erbjuds bland annat tilläggstjänsterna verkstadshyrbil, hjulskifte med förvaring och rikstäckande service. 

FÖRLÄNGD GARANTI
Alla Dacia-modeller omfattas av en nybilsgaranti under 36 månader eller 100 000 km, beroende på vilket som 
inträffar först. Genom att köpa till Förlängd garanti (gäller i 60 mån/100 000 km eller 84 mån/150 000 km) så 
behöver du inte oroa dig för oväntade och dyra reparationskostnader. Dessutom så ingår Dacia Assistance i 
avtalet vilket gör att du snabbt får hjälp om du skulle bli stående vid vägkanten. Förlängd garanti går att teckna 
inom ett år från det datum då bilen togs i trafik för första gången och gäller på i stort sett alla auktoriserade 
Dacia-verkstäder i Europa. Att utföra reparationen hos en auktoriserad verkstad ger även bilen ett högre 
andrahandsvärde.

DELA UPP BETALNINGEN MED VOLVOKORT
När du som har Volvokort köper tillbehör till din Dacia kan du dela upp betalningen på fyra må-
nader, helt ränte- och avgiftsfritt! Via kortet kan du även samla alla dina bilkostnader, inklusive 
Renault Billån och Renault Försäkring, och få allt på en faktura. Dessutom får du rabatt när du 
tankar på Tanka och OKQ8. Varje månad får du fina erbjudanden i Renaulthandeln. Vill du veta 
mer om kortet – gör ett besök på volvokort.com

För mer information – kontakta din Daciahandlare eller 
Dacia Kundservice på telefon 08-585 75 430.

Annan extrautrustning


