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Uw eigen stijl en persoonlijkheid 
in een uniek design! Om uw auto 

nóg persoonlijker en unieker te 
maken, heeft Dacia accessoires 

voor het exterieur ontwikkeld die 
de exclusieve uitstraling van uw 

Duster accentueren.

Dynamisch 
Design

Dacia Duster
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Dacia Duster

1 SPOT-LIGHTS
Geniet op een veilige manier van uw 
rijplezier! De spot-lights verbeteren 
uw zichtbaarheid op de weg. Ze 
bekleden de voorkant van het 
voertuig op een elegante manier.
82 01 698 539

2 CHROMEN BULL-BAR
Met de chromen bull-bar beschermt 
u de voorkant van uw voertuig en 
wordt de mannelijkheid van de 
Duster geaccentueerd. 
82 01 698 600

3 SIDESTEPS
Wijk af van de gebaande paden met 
deze sidesteps in avontuurlijke stijl! 
Handig en praktischer om toegang te 
krijgen tot uw dak en efficiënt omdat 
het uw carrosserie beschermt tegen 
kleine impacts vanuit het dagelijks 
leven. 
77 11 785 805

Exterieur

1 - 2 - 3
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1 KUNSTSTOF 
ZIJBESCHERMING
Benadruk de robuuste stijl van 
uw voertuig terwijl u uw deur 
beschermd! Kleur: Gitzwart. Set van 
2 beschermingsmaatregelen.
82 01 700 230

2 WIELKASTBESCHERMING
Versterk het avontuurlijke 
karakter van uw Duster middels de 
wielkastbescherming. Bescherm 
de carrosserie van uw auto tegen 
beschadigingen en geniet van het 
buitenleven! Kleur: Gitzwart
82 01 698 594

 OFF ROAD PAKKET
77 11 785 804 (Zijbescherming van de 
deuren en wielkasten)
77 11 785 811 (Zijbescherming van de 
deuren en wielkasten met sensoren aan 
de voorzijde)

Off Road pakket
Dacia Duster

1 - 2
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2 SPIEGELKAPPEN
Voeg een vleugje 
persoonlijkheidsstijl toe aan uw 
voertuig. Engelse elegantie met een 
chromen of zwarte definitie.

1 MOTORKAPBESCHERMING
Ideaal om de dynamische look van uw 
Duster nog sportiever te maken!

3 ACHTERSPOILER
Benadruk het robuuste karakter van 
uw voertuig! Het extra detail dat een 
echt verschil maakt. 
Volledige lijst met dakspoilers op 
pagina 32.

Dacia Duster

Sport Pakket

 SPORT PAKKET
82 01 702 565 (Zwart)
82 01 700 794 (Grijs)

1 - 2 - 3
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1

1 CHROMEN STYLE BARS 
Bescherm uw Duster tegen de 
gevaren van het dagelijkse leven. 
Met deze chromen style bars 
accentueert u ook nog eens het 
robuuste karakter! 4 style bars  
(voor- & achterkant en allebei de 
zijkanten).
77 11 785 299

Dacia Duster

Style Pakket
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Bevestig uw persoonlijkheid 
met deze exclusieve velgen. 
Kies voor een moderne look en 
compromisloze veiligheid.

Dacia Duster

Velgen

1 16’’ LICHTMETALENVELG 
OLINDA
Couleur : Zwart.
Band: 215/65 R 16
naafkap: 40 31 570 62R
82 01 698 552

2 17’’ LICHTMETALENVELG 
PARANA 
Kleur: platina grijs.
Band: 215/60 R 17
naafkap: 40 31 570 62R
82 01 698 553

3 17’’ LICHTMETALENVELG 
STEPPE 
Kleur: Zwart met diamantglans.
Band: 215/60 R 17
naafkap: 40 31 570 62R
40 30 041 00R
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2 3

Dacia Duster

2 DUSTER PORTIERDREMPELS
Bescherm en customize in stijl 
de toegang tot uw auto met deze 
portierdrempels met Duster logo
82 01 705 543

3 VERLICHTE DUSTER 
PORTIERDREMPELS
Elegant en modern in- en uitstappen. De 
tijdgeschakelde witte verlichting bij de 
dorpels trekt dag en nacht de aandacht. 
82 01 715 981

Interieur
1 LAADDREMPELBESCHERMING -  

RVS
Bescherm de achterbumper van uw 
auto met een handig, op maat gemaakt 
accessoire. De laaddrempel van RVS 
verfraait bovendien de achterkant van 
de auto. 
82 01 700 249
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Kies voor bescherming op maat en voor 
topkwaliteit. De zowel mooie als functionele 
accessoires voor de inrichting van Dacia zijn 

perfect afgestemd op het interieur van de 
auto. Nog nooit was rijden zo comfortabel en 

relaxed als in uw nieuwe Duster!

Comfort en  
bescherming

Dacia Duster
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1 WINDGELEIDERS
Zo is het pas comfortabel rijden met open 
ramen! Met de windgeleiders heeft u geen 
last van tocht of luchtwerveling in de 
auto. Ze zijn discreet en op maat gemaakt, 
bestand tegen de druk van de borstels in 
een wasstraat en tegen slecht weer. 
82 01 700 223 (Voorkant)
82 01 700 225 (Achterkant)

5 ONDERKANTBESCHERMING 
ACHTERBUMPER
Versterk de robuuste en krachtige look 
van uw voertuig terwijl u de bumper 
beschermt. Materiaal: Aluminium.
82 01 700 404

3 GETINTE FOLIE 
Combineert stijl, comfort en veiligheid. 
Het beschermt tegen nieuwsgierige 
blikken en het beschermt tegen 
fel zonlicht. De folie is conform de 
veiligheidsvoorschriften, past precies 
op de ruiten en maakt ook sterker. 
Set van 5, perfect aangepast voor de 
zijruiten voor en achter. 
82 01 701 589

6 SPATLAPPEN
Bescherm de onderkant van de 
carrosserie van uw auto efficiënt tegen 
opspattend water, vuil en steenslag. 
82 01 700 279 (Voor)
82 01 700 276 (Achter)

2 ZONNESCHERMEN
De verduisterende zonneschermen 
zorgen voor meer dagelijks comfort 
in de auto en bieden een uitstekende 
bescherming tegen zonnestraling. 
Makkelijk te bevestigen en te 
verwijderen. De set zonneschermen 
bestaat uit 2 of 5 jaloezieën voor zowel 
de achter- als de zijruiten, inclusief 
behuizing. 
Volledige lijst met zonneschermen op 
pagina 32

Dacia Duster

Ruit accessoires
Bescherming van het 
exterieur

4 BESCHERMINGSPAKKET
Bescherm het onderstel van uw 
voertuig op een efficiënte manier en rijd 
met een gerust hart over de onbegane 
paden! Het pakket bestaat uit een 
motorbescherming, tankbescherming, 
en differentiebescherming. Materiaal: 
Staal.
Volledige lijst met 
beschermingspakketten op pagina 32
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2 6

3 7

4 8

1 STOELHOEZEN
Voor perfecte bescherming van de 
originele bekleding van de auto. Ze zijn 
op maat gemaakt, makkelijk aan te 
brengen en schoon te maken.  
Verkrijgbaar voor achter- en 
voorstoelen.
Lijst met complete set stoelhoezen op 
pagina 32.

5 STOFFEN VLOERMATTEN 
COMFORT
Ze zijn onderhoudsvriendelijk en 
beschermen het interieur van de auto 
waar deze veel gebruikt wordt. 
82 01 698 599

3 KLEDINGHANGER OP 
HOOFDSTEUN
De hanger kan worden verwijderd, is 
makkelijk te bevestigen en zal al snel 
onmisbaar blijken in het dagelijks leven. 
Hij is verchroomd zodat het een fraai, 
modern en elegant object is geworden. 
82 01 705 508

7 STOFFEN VLOERMATTEN 
PREMIUM
Premium tapijt van high-end kwaliteit 
materialen en met een prachtige 
afwerking van wit borduurwerk.
82 01 698 601

4 ROKERSSET
Onmisbaar als u de auto schoon wilt 
houden. Bestaat uit een asbak en een 
aansteker. 
82 01 375 535

8 BAGAGRUIMTEMAT
Deze onderhoudsvriendelijke, sterke 
mat is bijzonder praktisch in het 
dagelijks gebruik. 
82 01 698 858 (4x2)
82 01 711 772 (4x4)

2 ARMSSTEUN - VOORIN
Meer comfort tijdens het rijden door 
extra opbergruimte voor kleine, 
persoonlijke spullen. Bovendien in 
hoogte verstelbaar voor nog meer 
comfort. 
Kleur: Carbon. 
Capaciteit: 1 liter.
82 01 698 592

6 RUBBEREN VLOERMATTEN
Ze zijn waterdicht, 
onderhoudsvriendelijk en houden het 
interieur schoon en langer intact. 
82 01 698 533

Dacia Duster

Comfort aan boord Vloermatten
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Dacia Duster

1 EASYFLEX MODULAIRE 
BESCHERMING VAN DE 
BAGAGERUIMTE
Een onmisbare bescherming voor de 
bagageruimte van uw auto en voor 
het vervoeren van grote en vieze 
spullen! Hij kan makkelijk worden 
in- en uitgevouwen en voegt zich 
perfect naar de stand van de achter 
stoelen. Geheel uitgevouwen, bedekt 
hij de hele bagageruimte. Hij is 
multifunctioneel en praktisch, zowel 
in het dagelijks leven als voor de 
vrijetijdsbestedingen. 
82 01 699 858

Inrichting van de bagageruimte
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2

2 SCHEIDINGSREK
Met dit rek wordt de bagageruimte 
duidelijk gescheiden van het 
interieur. Handig als uw huisdier 
meegaat of er veel spullen in de 
bagageruimte liggen. 
82 01 698 193

3 INDELINGSSYSTEEM VOOR 
LOSSE BAGAGE
Met dit systeem kan de 
bagageruimte van uw auto ingedeeld 
worden en blijven spullen op hun 
plaats tijdens het rijden. Hij is 
verwijderbaar, flexibel en makkelijk 
te installeren. Het indelingssysteem 
kan worden aangepast aan objecten 
van verschillende maten en kan in 
het interieur worden geplaatst om 
uw (hand)tas op de grond op zijn 
plaats te houden. 
82 01 653 542

4 BAGAGERUIMTEBAK
Handig voor het vervoeren van 
allerhande voorwerpen, met name 
vieze spullen. De bak beschermt 
de originele vloerbedekking en 
past perfect in de bagageruimte 
van uw auto. Hij is erg handig, 
makkelijk te plaatsen en schoon te 
maken vanwege het semi-flexibele 
materiaal en de hoge randen. 
82 01 699 847 (4x2)
82 01 699 849 (4x4)

5 OPBERGNET - HORIZONTAAL 
EN VERTICAAL
Ideaal om de bagageruimte in te 
richten. Het net past precies in uw 
auto en zorgt ervoor dat alle spullen 
veilig in de bagageruimte blijven 
tijdens het rijden. Er is keuze uit een 
horizontaal of verticaal model. 
82 01 452 834 (Verticaal)
82 01 452 833 (Horizontaal)

Dacia Duster
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Ervaar het rijplezier!
De accessoires van Dacia zijn makkelijk te 

monteren, bijzonder gebruiksvriendelijk en 
voldoen aan de strengste veiligheidsnormen. 

Ze zijn zowel eenvoudig als geniaal. 
Met Dacia kan alles mee en rijdt u toch veilig 

en ontspannen.

Meer en makkelijker 
Vervoeren

Dacia Duster
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1

2 3

1 FIETSENDRAGER
Alleen op weg of met zijn tweeën, de 
fietsen kunnen overal snel, makkelijk 
en veilig mee naartoe! Het kan snel 
en zonder extra afstellingen op de 
trekhaak worden bevestigd. Ideaal 
voor het vervoeren van zware en 
grote fietsen die lastig te tillen zijn.
Volledige lijst met fietsendragers op 
pagina 33.

2 UITLAAT SIERSTUK
Verbeter het aanzicht van de 
achterkant van uw auto door het een 
sportievere look te geven! 
82 01 450 954 (45 mm)
82 01 450 956 (50 mm)

4 VASTE TREKHAAK
Onmisbaar om uw uitrusting mee 
te nemen, zoals een fietsendrager, 
aanhangwagen, boot, caravan en uw 
professionele uitrusting. 
77 11 785 308 (13-polige 
stekkeraansluiting)
77 11 785 307 (7-polige 
stekkeraansluiting)

3 AFNEEMBARE TREKHAAK
Dankzij het verwijderbare 
kogelgewricht wordt de uitstaling 
van uw voertuig behouden zonder 
dat u gereedschap hoeft te 
gebruiken. Geschikt voor frequent 
gebruik. 
77 11 785 310 (13-polige 
stekkeraansluiting)
77 11 785 309 (7-polige 
stekkeraansluiting)

Dacia Duster

Trekhaken
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2 3

1

1 DAKKOFFER - DACIA
Zorg voor meer laadvermogen en reis 
met meer gemak! Deze dakkoffer is 
praktisch, stevig en bovendien mooi. 
Hij wordt afgesloten met een sleutel 
zodat uw spullen veilig zijn. Kleur: 
Zwart met reliëf. 
77 11 574 056 (400 l)
77 11 574 057 (480 l)

Draagsystemen
Dacia Duster

2 DAKDRAGERS 
Niet alleen zijn deze dak dragers 
eenvoudig en snel te monteren, ze 
zijn ook nog eens ideaal voor het 
dragen van een fietsendrager, een 
dakkoffer en om het draagvermogen 
van uw voertuig te verhogen! Set 
van 2 bars. 
82 01 709 063

3 SKIDRAGER
Wat betreft uw reis en uitrusting, 
vervoer uw ski’s middels de 
skidrager naar de juiste plek op 
een veilige manier! Gemakkelijk te 
monteren, laden en lossen in alle 
weersomstandigheden. 
Volledige lijst met skidragers op  
pagina 33.
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Multimediasystemen zorgen voor een extra 
dimensie tijdens het rijden zodat iedere rit 

een intense beleving wordt.

Multimedia 
experience

Dacia Duster
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Dacia Duster

Telefonie Video

3 TABLETHOUDER  
NEXTBASE 10” 
Gezelligheid en ontspanning tijdens 
lange ritten! De houder is makkelijk 
te bevestigen op een hoofdsteun 
zodat de achterinzittenden 
comfortabel naar films op een tablet 
met touch screen kunnen kijken. 
77 11 783 363

4 HOUDER VOOR EEN TABLET
Makkelijk te bevestigen op een 
hoofdsteun waardoor de achter 
inzittenden op comfortabele wijze 
naar video’s op een tablet met touch 
screen kunnen kijken. Compatibel 
met alle tablets van 7 tot 10 inch.
77 11 783 364

1 HANDSFREE SET PARROT 
NEO
Met de Parrot Neo kunt u veilig 
mobiel bellen tijdens het rijden! 
U kunt bellen en gebeld worden 
zonder een knop aan te raken. 
Luister naar uw favoriete muziek 
met een geweldige geluidsweergave. 
Bluetooth verbinding en automatisch 
synchroniseren met uw smartphone. 
Spraakherkenning mogelijk. Inclusief 
bevestigingssysteem voor op de 
zonneklep.
77 11 575 613

5 LOS VIDEOSYSTEEM 
NEXTBASE
Hiermee kun je je favoriete 
films bekijken tijdens de reis. 
Bestaande uit twee 9” schermen 
en een Dvd-speler. Nog meer 
gebruiksgemak bieden de twee 
infrarood koptelefoons en de 
afstandsbediening. Stevig en snel te 
bevestigen. 
77 11 783 362

1

52

3 - 4

3 - 4

2 VERWIJDERBARE 
SMARTPHONEHOUDER -  
VOOR OP DE 
VENTILATIEOPENING - 
MAGNETISCH
Voor veilig bellen tijdens het 
rijden. Hij is klein en discreet en 
wordt heel simpel bevestigd op de 
ventilatieopening in uw auto. Uw 
smartphone klikt er makkelijk in met 
een magneetsysteem! De draagbare 
houder kan makkelijk worden 
verplaatst van de ene naar de andere 
auto.
77 11 784 775
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Audio
Dacia Duster

1 PAKKET SPEAKERS FOCAL 
MUSIC
Ingebouwde topkwaliteit met HIFI 
Premium geluid! Dit pakket biedt het 
beste op het gebied van ingebouwde 
audio-installaties. Zuiver, helder 
en vermogen... Geniet van uw rit in 
het ritme van uw favoriete muziek! 
Het pakket bestaat uit 6 luidsprekers  
(2 tweeters, 2 luidsprekers voor,  
2 luidsprekers achter), een subwoofer 
en een afstandsbediening. 
77 11 785 779 (Drive)
77 11 785 780 (Comfort)
77 11 785 781 (Premium)

2 AUTORADIO KENWOOD 
KMM-BT203 
Verbeter de kwaliteit van het geluid 
in uw voertuig! Deze autoradio 
beschikt over een Bluetooth-
aansluiting, USB- en AUX-ingangen 
voor optimaal apparaat beheer. 
77 11 785 239

3 AUTORADIO KENWOOD -  
7 INCH
Deze autoradio beschikt over een 
groot 7” scherm waarmee u al uw 
multimedia-inhoud beter kunt 
visualiseren. Compatibel met Apple-
CarPlay en Android. Geavanceerde 
geluidsysteem met Bluetooth-
aansluiting, USB- en AUX-ingangen 
voor optimaal apparaat beheer. 
Spraakbesturing via smartphone 
mogelijk. 
77 11 785 419

2

31
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Overal ontspannen rijden. De accessoires 
die voor uw Duster worden aangeboden zijn 

sterk en gebruikersvriendelijk en zorgen 
ervoor dat u onder alle omstandigheden 

onbezorgd kunt rijden. 

Veiligheid

Dacia Duster
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Dacia Duster

Rijhulpsystemen
Anti-inbraak en 
bewaking

2 PARKEERSENSOREN
Onmisbaar voor moeiteloos 
manoeuvreren. Via sensoren ziet het 
systeem alle obstakels voor  
en/of achter de auto. Een 
geluidssignaal waarschuwt voor de 
kans op een aanrijding. Leverbaar 
voor de voor- en de achterkant 
82 01 701 559 (Voor)
82 01 701 557 (Achter)

4 DASHCAM
Dit videosysteem is essentieel voor 
uw veiligheid en rust op de weg! 
Hij slaat automatisch en autonoom 
de gegevens van uw ritten op een 
smartphone app of op een SD-kaart. 
Het pakket bestaat uit een full  
HD-camera, een 8gb SD-kaart en een 
Chip GPS-tracker.
82 01 701 594

3 ACHTERUITRIJCAMERA
Comfortabel manoeuvreren! Met 
ingeschakelde achteruitversnelling 
wordt het beeld van het gebied 
achter de auto weergegeven op het 
navigatiescherm in de auto. Op het 
beeld geven strepen de afstanden 
ten opzichte van de obstakels aan. 
82 01 701 591

5 ALARM
Dit alarm zorgt voor rust en 
veiligheid en beperkt op een 
efficiënte manier het risico op 
diefstal van de awuto en van spullen 
uit de auto. 
82 01 701 595

1 CAMERA VOOR 180° 
Onmisbaar voor moeiteloos 
manoeuvreren. Dit systeem, 
uitgerust met een 180° camera aan 
de voorkant, biedt u een complete 
weergave van wat er voor uw 
voertuig gebeurd door dit direct weer 
te geven op uw navigatiescherm. 
De camera geeft een duidelijke 
weergave van de omgeving aan de 
voorzijde en van uw dode hoeken. 
82 01 701 592
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Kinderzitjes Sneeuwkettingen
Dacia Duster

1 KINDERZITJE DUOPLUS 
ISOFIX
Noodzakelijk voor optimale 
bescherming en veiligheid tijdens het 
rijden voor kinderen van 9 maanden 
tot 4 jaar. Comfort verzekerd met 
de drie standen, waaronder een 
slaapstand. Met Isofix installeert u 
het zitje eenvoudig en snel en zitten 
uw kinderen perfect en veilig. 
77 11 423 381

2 SNEEUWKETTINGEN - 
STANDAARD
Rust uw Duster in de winter uit 
met sneeuwkettingen om 
gemakkelijk op sneeuw bedekte 
oppervlakken te kunnen rijden! Deze 
kettingen garanderen maximale 
veiligheid en optimale hechting in 
moeilijke winteromstandigheden 
(sneeuw en ijs).
77 11 783 373

3 SNEEUWKETTINGEN 
POLAIRE GRIP
Deze sneeuwkettingen zijn snel 
en makkelijk aan te brengen door 
het logische en geautomatiseerde 
systeem. Bovendien nemen ze 
door het compacte formaat weinig 
ruimte in. We doen er alles aan om 
het rijcomfort zo groot mogelijk te 
maken! Set van 2 sneeuwkettingen. 
77 11 780 258 (R16)
77 11 780 259 (R17)
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Dacia Duster

Complete lijst met accessoires
DESIGN
EXTERIEUR
8201698539 Spot-lights - Links Pagina 6
8201719264 Spot-lights - Rechts -
8201698600 Chromen Bull-bar Pagina 6
8201700147 Sidestep zijkant Pagina 6
7711785805 Sidesteps set -
8201715475 Sidesteps montagebeugel -
200910184R Uitlaatbuis - Verchroomd - 45 mm -
200910477R Uitlaatbuis - Verchroomd - 50 mm -
7711785804 Off Road Pakket (Zijbescherming van de deuren en wielkasten) Pagina 7
7711785811 Off Road Pakket (Zijbescherming van de deuren en wielkasten met sensoren voorzijde) Pagina 7
8201700230 Kunststof zijbescherming deuren Pagina 7
8201698594 Wielkastbescherming Pagina 7
8201713013 Welkastbescherming met sensoren voorzijde -
8201702565 Sport Pakket - Zwart Pagina 8
8201700794 Sport Pakket - Grijs Pagina 8
8201716292 Achterspoiler - Zwart Pagina 8
8201700647 Achterspoiler - Grijs Pagina 8
7711785299 Chromen Style Bars (voor- & achterkant en allebei de zijkanten) Pagina 9
8201698632 Style Bars - Chrome - Voor Pagina 9
8201700247 Style Bars - Chrome - Achter Pagina 9
8201700243 Style Bars - Chrome - Zijkanten Pagina 9

VELGEN
8201698552 Lichtmetalenvelg 16” Olinda - Zwart Pagina 10
8201698553 Lichtmetalenvelg 17” Parana - Platina Grijs Pagina 10
403004100R Lichtmetalenvelg 17” Steppe - Zwart met diamantglans Pagina 10
403156671R Naafkap - Grijs -
403154328R Naafkap - Zwart -
403157062R Naafkap - Zwart met chromen lijst -
7711239099 Slotbouten voor stalen wielen -
7711239110 Slotbouwen voor lichtmetalen wielen (U.K). -
7711239101 Slotbouten voor lichtmetalen wielen -

INTERIEUR
8201705543 Duster portierdrempels - Voor - Zwart Pagina 11
8201715981 Verlichte Duster portierdrempels - Voor - Zwart Pagina 11
8201700249 Laaddrempelbescherming - RVS Pagina 11

COMFORT EN BESCHERMING  
RUIT ACCESSOIRES
8201700297 Zonneschermen - Zijruiten Pagina 14
8201700303 Zonneschermen - Zijruiten en achterruit Pagina 14
8201701589 Getinte folie Pagina 14
8201700223 Windgeleiders - Voor Pagina 14
8201700225 Windgeleiders - Achter Pagina 14

BESCHERMING VAN HET EXTERIEUR
8201700404 Onderkantbescherming achterbumper - Aluminium Pagina 14
7711785778 Beschermingspakket (motor/tank/transmissie) Pagina 14
8201700287 Beschermingspakket - Motobescherming - 4x2 - 4x4 Pagina 14
8201700285 Beschermingspakket - Differentiebescherming - 4x4 Pagina 14
8201700292 Beschermingspakket - Tankbescherming - 4x4 Pagina 14
8201700279 Spatlappen - Voor Pagina 14
8201700276 Spatlappen - Achter Pagina 14
7711574925 Cleanbox -
7711429490 Beschermhoes - blauw -

COMFORT AAN BOORD
8201698592 Armsteun - Voor - Links Pagina 15
8201708008 Armsteun - Voor - Rechts -
8201375535 Rokerskit Pagina 15
7711431405 Koelbox -
8201705508 Kledinghanger op hoofdsteun Pagina 15

VLOERMATTEN
8201698599 Stoffen vloermatten Comfort Pagina 15
8201710716 Stoffen vloermatten Comfort - Links - Met ruimte onder stoel -
8201710720 Stoffen vloermatten Comfort - Rechts -
8201698602 Stoffen vloermatten Comfort - Rechts - Met ruimte onder stoel -
8201698601 Stoffen vloermatten - Premium - Links Pagina 15
8201710717 Stoffen vloermatten - Premium - Links - Met ruimte onder stoel -
8201698603 Stoffen vloermatten - Premium - Rechts -
8201710725 Stoffen vloermatten - Premium - Rechts - Met ruimte onder stoel -
8201698533 Rubberen vloermatten - Links Pagina 15
8201708306 Rubberen vloermatten - Links - Met ruimte onder stoel -
8201698534 Rubberen vloermatten - Rechts -
8201708308 Rubberen vloermatten - Rechts - Met ruimte onder stoel -
8201698858 Bagageruimtemat - 4x2 Pagina 15
8201711772 Bagageruimtemat - 4x4 Pagina 15

STOELHOEZEN
8201701567 Stoelhoezen voor - Links -
8201701570 Stoelhoezen voor en achter - 1/1 - Links met deelbare achterbank met hoofdsteunen achter. -
8201701572 Stoelhoezen voor en achter - 1/1 - Rechts met deelbare achterbank met hoofdsteunen achter. -
8201701571 Stoelhoezen voor en achter - 1/3 - 2/3 - Links met deelbare achterbank met hoofdsteunen achter. -
8201701576 Stoelhoezen voor en achter - 1/3 - 2/3 - Rechts met deelbare achterbank met hoofdsteunen achter. -

INDELING VAN DE BAGAGERUIMTE
8201699858 Modulaire bagageruimtebescherming Easyflex Pagina 16
8201699847 Bagageruimtebak - 4x2 Pagina 17
8201699849 Bagageruimtebak - 4x4 Pagina 17
8201653542 Indelingssysteem voor losse bagage Pagina 17
8201698193 Scheidingsrek Pagina 17
8201452834 Veritcaal opbergnet Pagina 17
8201452833 Horizontaal opbergnet Pagina 17

PROFESSIONELE INRICHTING
8201698310 Omzetten tot bedrijfswagen -
8201698312 Bagagebescherming voor bedrijfswagen -
8201698314 Scheidingsrek voor bedrijfswagen -
8201698316 Lades voor bedrijfsvoertuigen - 4x4 -
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TRANSPORT
TREKHAKEN
7711785308 Pakket vaste trekhaak model zwanenhals 13-polig (dwarsbalk + schroefset + kabelbundel) Pagina 20
7711785307 Pakket vaste trekhaak model zwanenhals 7-polig (dwarsbalk + schroefset + kabelbundel) Pagina 20
7711785310 Afneembare trekhaak 13-polig (dwarsbalk + schroefset + kabelbundel) Pagina 20
7711785309 Afneembare trekhaak 7-polig (dwarsbalk + schroefset + kabelbundel) Pagina 20
8201700132 Kabelboom voor trekhaak met 13-polige aansluiting -
8201700128 Kabelboom voor trekhaak met 7-polige aansluiting -
8201698535 Dwarsbalk voor vaste trekhaak model zwanenhals -
8201698536 Schroevenset voor dwarsbalk vaste trekhaak model zwanenhals -
8201698540 Dwarsbalk voor afneembare trekhaak -
8201698541 Schroevenset voor dwarsbalk afneembare trekhaak -
7711226912 Adapter voor 13-/7-polige stekker -
7711226911 Adapter voor 7-/13-polige stekker -
7711577330 Fietsdrager voor op trekhaak Euroride - 2 fietsen (7-polige stekker) -
7711577331 Fietsdrager voor op trekhaak Euroride - 3 fietsen (13-polige stekker) -
7711577329 Fietsdrager voor op trekhaak Euroride - 3 fietsen (13-polige stekker) -
7711577332 Fietsdrager voor op trekhaak Euroway - 3 fietsen (13-polige stekker) -
7711577326 Fietsdrager voor op trekhaak Hang-on - 2 fietsen -
7711577327 Fietsdrager voor op trekhaak Hang-on - 3 fietsen -
7711577328 Fietsdrager voor op trekhaak Hang-on - 4 fietsen -
7711422443 Antidiefstal voor op trekhaak -
7711210431 Kentekenplaatssteun - Express Hang On - 7-polig -
8201450954 Uitlaatsierstuk voor fietsendrager op trekhaak - 45mm Pagina 20
8201450956 Uitlaatsierstuk voor fietsendrager op trekhaak - 50mm Pagina 20

DRAAGSYSTEMEN
8201709063 Dwarsdragers - Aluminium Pagina 21
7711419549 Dacia dakkoffer - 340 liter -
7711574056 Dacia dakkoffer - 400 liter Pagina 21
7711574057 Dacia dakkoffer - 480 liter Pagina 21
7711578086 Dakkoffer modulair Urban Loader - Aanpasbaar 300L-500L - Grijs -
7711420778 Skidrager (4 paar) -
7711420780 Skidrager (4 paar) met schuifmogelijkheid -
7711420779 Skidrager (6 paar) -
7711421178 Adapter skidragers - Aluminium -
7711577325 Fietsendrager Proride 80 - voor op dakdragers - 1 fiets -

MULTIMEDIA
TELEFOON
7711575613 Bluetooth handsfree set Parrot Neo Pagina 24
7711574999 Handsfree set Supertooth Crystal -
7711784775 Steun voor mobiele telefoon - Op dashboard - magnetisch Pagina 24
7711784774 Steun voor mobiele telefoon - Op ventilatieopening - magnetisch -
7711780872 Steun voor mobiele telefoon - Met zuignap -

VIDEO
7711783363 Tablethouder Nextbase 10” Pagina 24
7711783364 Tablethouder (7-10”) Pagina 24
7711783362 Mobiele videospeler Nextbase Pagina 24

AUDIO
7711785779 Pack speakers Focal Music Drive Pagina 25
7711785780 Pack speakers Focal Music Confort Pagina 25
7711785781 Pack speakers Focal Music Premium Pagina 25
7711785239 Autoradio Kenwood KMM-BT203 Pagina 25
7711785240 Autoradio Kenwood KDC-BT70DAB -
7711785419 Autoradio Kenwood 7 inch Pagina 25
8201494525 Adaptater autoradio 1 -
7711785420 Adaptater autoradio Kenwood 7 inch -

VEILIGHEID
RIJHULPSYSTEMEN
8201701559 Parkeersensoren - Voor Pagina 28
8201701557 Parkeersensoren - Achter Pagina 28
8201701592 Camera voor 180° Pagina 28
8201701591 Achteruitrijcamera Pagina 28

ANTI-INBRAAK EN BEWAKING
8201701595 Alarm - Links Pagina 28
8201701596 Alarm - Rechts -
8201701594 Dashcam Pagina 28
8201713925 Dashcam - Met helderheid en regensensor -

VEILIGHEID
7711780759 Veiligheidspakket -
8201701590 Brandblusserhouder -
8201712928 Brandblusser 1 kg -
7711205172 Brandblusser 1 kg met drukmeter -

KINDERZITJE
7711427434 Babysafe Plus kuipstoeltje - leeftijdsgroep 0+ -
7711427427 Isofix steun kuipstoeltje Babysafe Plus -
7711423381 Kinderzitje Duoplus Isofix - leeftijdsgroep 1 Pagina 29
7711422951 Kinderzitje Kidfix Isofix - leeftijdsgroep 2-3 -
7711423382 Kinderzitje Kidplus - leeftijdsgroep 2-3 -

SNEEUWKETTINGEN
7711783373 Sneeuwkettingen Standaard - 12 mm - Maat 215/65 R16 Pagina 29
7711780258 Sneeuwkettingen Premium Grip - Maat 215/65 R16 Pagina 29
7711780259 Sneeuwkettingen Premium Grip - Maat 215/60 R17 Pagina 29
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