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DUSTER 

SELECTIE GAMA DE ACCESORII DISPONIBILE
(pentru oferta completa consultati brosura de accesorii disponibila)

PRÊT 
recomandat 
(EURO TVA 

inclus)

BULL BAR CROMAT* 333 €
Protejează barele de protecție ale

mașinii, subliniind în același timp
robustețea sa. În oraș, ca și pe pantele

abrupte, este indispensabil pentru a
vă evidenția spiritul de aventură!

385 €

Pachet PROTECȚII LATERALE
PENTRU PORTIERE SI PENTRU ARIPI

354 €

369 €

PRAG PENTRU PORTBAGAJ 48 €

85 €

PROTECȚIE
PENTRU PORTBAGAJ 36 €

131 €

Preturile accesoriilor nu includ montajul. 
*Adaugarea accesoriului bull bar pe o masina echipata cu multiview camera (MVCAM) are ca si consecinta limitarea campului vizual al echipamentului mentionat.

Actualizat la data: 01.02.2021

Rapid și ușor de montat, acestea
sunt ideale ca să transportați un
suport de biciclete sau de schiuri
sau un portbagaj de pavilion și ca
să măriți capacitatea de încărcare a
autovehiculului.

TREPTE LATERALEIeșiți de pe drumurile bătute și
bucurați-vă de un stil aventuros.
Practice, treptele laterale facilitează
accesul în autovehicul și la pavilion.
De asemenea, acestea protejează
caroseria de loviturile uzuale.

Accentuează robustețea
autovehiculului dumneavoastră,

totodată protejându-i partea
inferioară a portierelor

PROTECTIE FATA CU LUMINI ADITIONALE

Accentuează aspectul aventuros
al Duster-ului dumneavoastră
conferindu-i mai mult caracter.
Protejați-vă caroseria de abraziuni și
profitați din plin de viața în aer liber!

Protejați-vă barele de protecție
din spate cu un accesoriu estetic și potrivit.

Din inox lucios cu semnatura în relief,
acesta conferă stil părții din spate a

autovehiculului dumneavoastră.

PROTECȚIE FLEXIBILĂ
EASYFLEX PENTRU PORTBAGAJ

Antiderapantă și impermeabilă,
aceasta vă este indispensabilă ca să
protejați portbagajul dumneavoastră
și să transportați obiecte voluminoase
sau care pot murdării. Aceasta se
pliază și se depliază foarte simplu,
adaptându-se în funcție de poziția
scaunelor din spate. Depliată
complet, aceasta acoperă tot
spațiul de încărcare. Polivalentă și
practică, este ideală pentru confortul
dumneavoastră zilnic, dar și pentru
escapadele dumneavoastră.

Ideal pentru a transporta obiecte
care pot murdări. Acesta protejează

în mod eficace mocheta originală
și se adaptează perfect la forma

portbagajului dumneavoastră. Practic,
acesta se montează și se curăță foarte ușor.

BARE DE PAVILION TRANSVERSALE


