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Aksesuāru katalogs



Par aksesuāru iegādi un pieejamību jautāt Mūsa Motors Rīga, Kārļa Ulmaņa gatve 5, rezerves daļu tirdzniecības konsultantam, kā arī sazinoties pa tālruni +371-67066100 vai rakstot uz epastu: parts@mmg.lv

1. Riteņu arku aizsargi
(8201698594) - nav saderīgi ar sānu  
aklās zonas opciju
(8201713013) - ir saderīgi ar sānu aklās 
zonas opciju

€ 187.05
Uzstādīšana:
€ 120.42

3. Sāna pakāpienu komplekts
(7711943873)

€ 481.81
Uzstādīšana:
€ 120.42

4. Haizivs spuras antena
(8201731020)

€ 79.13
Uzstādīšana:
€ 132.46

Stipra perSonība
Pārveidojiet savu Dacia Duster izskatu ar plašu aksesuāru klāstu. Bezceļu pakete gan 
mazinās potenciālo skrāpējumu iespēju no citu automašīnu durvīm, koka zariem utt, 
gan pastiprina Duster bezceļa iezīmes. 
Lai pasargātu savu Duster sliekšņus, priekšējo un aizmugurējo bamperi, izvēlaties 
aizsargstieņus. Sāna pakāpienu komplekts ļauj jums vieglāk iekāpt savā Duster.
Bezceļu izbraucienu cienītāji var papildus pasargāt savu Duster ar 4mm tērauda 
plāksmēm, lai pasargātu dzinēju, diferenciāli un bāku.

2. Sānu durvju aizsargi
(8201700230)

€ 160.29
Uzstādīšana:
€ 60.21

beZCeĻU paKete - arKU aiZSarGi Un DUrVJU 
aiZSarGi
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6. Aizsargstienis - priekšējais 
bamperis
(8201698632)

€ 217.46
Uzstādīšana:
€ 30.10

5. Priekšējā bampera aizsargs 
(8201698600)

€ 391.63
Uzstādīšana:
€ 90.31

7. Aizsargstieņi - sāni
(8201700243)

€ 317.33
Uzstādīšana:
€ 120.42

8. Aizsargstienis - aizmugurējais    
bamperis
(8201700247)

€ 217.46
Uzstādīšana:
€ 90.31
€ 120.42 - ja ir adblue bāka

9. Priekšējā bampera un dzinēja 6mm 
alumīnija
(8201700404)

€ 266.12
Uzstādīšana:
€ 36.13

10. Dzinēja kartera 4mm tērauda 
aizsargpanna
(8201700287)

€ 91.95
Uzstādīšana:
€ 36.13

aiZSarGStieŅi - prieKŠĒJaiS baMperiS Un 
SĀna SLieKŠŅi
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iKDienaS KoMfortS
Optimizējiet sava jaunā Duster salona komfortu, izvēloties aksesuārus, kas padarīs 
tavus ikdienas braucienus patīkamākus. 
Jūsu jaunais Duster ir gatavs jebkurai situācijai un kustībai. Neatkarīgi no tā, kādas 
ir jūsu vajadzības, neatkarīgi no tā, vai esat ceļojumā vai ikdienas izbraukumā, tas 
piedāvā daudz dažādu risinājumu. 

13. Priekšējie dubļu sargi
(8201700279)

€ 33.82
Uzstādīšana:
€ 24.08

14. Aizmugurējie dubļu sargi
(8201700276)

€ 33.82
Uzstādīšana:
€ 24.08

15. Alumīnija jumta šķērsstieņi - uz 
garenvirziena stiprinājumiem
(8201709063)

€ 168.78
Uzstādīšana:
€ 18.06

11. Diferenciāļa 4mm tērauda aizsarg-
panna
(8201700285)

€ 117.56
Uzstādīšana:
€ 18.06

12. Degvielas tvertnes 4mm tērauda 
aizsargpanna
(8201700292)

€ 143.19
Uzstādīšana:
€ 36.13
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19. Slēpju turētājs - 6 slēpju pāriem / 4 
sniega dēļiem
(7711940001)

€ 240.49
Uzstādīšana:
€ 18.06

16. DACIA jumta kaste - 400L
(7711574056)

€ 304.80
Uzstādīšana:
€ 18.06

17. DACIA jumta kaste - 480L
(7711574057)

€ 330.40
Uzstādīšana:
€ 18.06

18. Slēpju turētājs - 4 slēpju pāriem / 2 
sniega dēļiem
(7711940000)

€ 170.32
Uzstādīšana:
€ 18.06

21. Premium tekstila paklājiņi - 4 gab.
(8201698601)

€ 73.49

22. Gumijas paklājiņi - 4 gab.
(8201698533)

€ 66.94

23. Gumijas paklājiņi - 5 gab.
(8201741963)

€ 73.49

20. Comfort tekstila paklājiņi - 4 gab.
(8201698599)

€ 62.57
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27. Izgaismotas durvju sliekšņu uzlikas 
- DUSTER
(8201715981)

€ 127.81
Uzstādīšana:
€ 48.17

24. Sporta pedāļu uzlikas - manuālā 
pārnesumu kārba
(8201720786)

€ 105.49
Uzstādīšana:
€ 12.04

25. Sporta pedāļu uzlikas - automātiskā 
pārnesumu kārba
(8201720785)

€ 81.37
Uzstādīšana:
€ 12.04

26. Durvju sliekšņu uzlikas - DUSTER
(8201705543)

€ 45.85
Uzstādīšana:
€ 12.04

29. Bāgāžnieka gumijas paklājiņš
(8201699847) - FWD
(8201699849) - AWD

€ 51.64

30. Auduma bagāžnieka paklājiņš
(8201741965) - FWD
(8201711772) - AWD

€ 62.62 - fWD

€ 48.90 - aWD

31. Modulāra bagāžas aizsardzība - 
Easyflex
(8201699858)

€ 114.48

28. Bagāžnieka nerūsējoša tērauda 
bampera uzlika - plāksne - DUSTER
(8201700249)

€ 53.27
Uzstādīšana:
€ 12.04
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32. Velosipēdu turētājs - stiprinās uz 
sakabes āķa - 2 velosipēdiem (13-pin)
(7711780884)

€ 535.30
Uzstādīšana:
€ 59.00

33. Velosipēdu turētājs - stiprinās uz 
sakabes āķa - 3 velosipēdiem (13-pin)
(7711780885)

€ 658.00
Uzstādīšana:
€ 59.00

34. Express velosipēdu turētājs - sti-
prinās uz sakabes āķā - 2 velosipēdiem
(7711577326)

€ 61.22
Uzstādīšana:
€ 29.50

35. Express velosipēdu turētājs - sti-
prinās uz sakabes āķā - 3 velosipēdiem
(7711577327)

€ 112.70
Uzstādīšana:
€ 29.50

37. Express velosipēdu turētāja valsts 
numurzīmes turētājs (7-pin)
(7711210431)

€ 33.03

39. TL65 velosipēda turētājs uz jumta 
šķērsstieņiem - vienam velosipēdam
(7711421294)

€ 39.71
Uzstādīšana:
€ 17.70

36. Express velosipēdu turētājs - sti-
prinās uz sakabes āķā - 4 velosipēdiem
(7711577328)

€ 138.05
Uzstādīšana:
€ 29.50

38. Expert velosipēda turētājs uz  jumta 
šķērsstieņiem - vienam velosipēdam
(7711780147)

€ 132.93
Uzstādīšana:
€ 17.70
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47. Bagāžas nodalījuma tīkls - guļus 
horizontālā stāvoklī
(8201452833) - tīkls
(749323000R) - āķu komplekts

€ 35.34 - tīkls

€ 5.15 - āķu komplekts

46. Bagāžas nodalījuma tīkls - stāvus 
vertikālā stāvoklī
(8201452834)

€ 40.50

45. Aizmugurējo sāna stiklu gaisa        
deflektori
(8201700225)

€ 90.63
Uzstādīšana:
€ 18.06

44. Priekšējo sāna stiklu gaisa                         
deflektori
(8201700223)

€ 90.28
Uzstādīšana:
€ 6.02

42. Drēbju pakaramais uz beņķa galvas 
balsta - DACIA
(8201705508)

€ 56.50

40. Bagāžas un salona atdalītājs  (māj-
dzivniekiem utt.)
(8201698193)

€ 82.73
Uzstādīšana:
€ 60.61

43. Krūzīšu turētāja organizators 
(7711945469)

€ 28.21

41. Vadītāja elkoņbalsts - melna audu-
ma
(8201740465)

€ 281.91
Uzstādīšana:
€ 72.25
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51. Baby-Safe 2 i-Size zīdaiņu sēdeklītis
(7711940742)

€ 398.61

50. Āķis uz multifunkcionālā turētāja 
(turētājs iekļauts)
(7711785945)

€ 73.49

48. Ceļošanas bagāžas organizators
(8201653542)

€ 26.21

49. Aizmugurējais plaukts uz multi-
funkcionālā turētāja (turētājs tiek   tir-
gots atsevišķi)
(7711785947)

€ 125.40

52. pamatne zīdaiņu sēdeklītim -           
Baby-Safe Fix Base i-Size
(7711940741)

€ 338.50

53. Bērnu sēdeklītis - Trifix i-Size
(7711940744)

€ 521.52

54. Bērnu sēdeklītis - Kidfix XP
(7711940745)

€ 458.71

55. Bērnu sēdeklītis - Dualfix i-Size - ar 
360 grādu rotāciju
(7711940743)

€ 827.53















Atklājiet Dacia Duster
vietnē www.musamotors.lv

Šis katalogs attiecas uz otrās paaudzes Dacia Duster, otrās fāzes. Visas aksesuāru un uzstādīšanas cenas katalogā ir norādītās ar PVN. Tika veikti visi piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka šī publikācija ir precīza un spēkā esoša versija drukāšanas laikā. Šis 
dokuments ir izveidots, izmantojot ražošanas sagataves un prototipa modeļus. Saskaņā ar pastāvīgo produktu uzlabošanas politiku Renault patur tiesības jebkurā laikā mainīt aprakstītās un piedāvātās specifikācijas, piederumus, aksesuāru un uzstādīšanas 
cenas, pieejamību, kā arī aksesuāru savienojamību. Par visām šādām modifikācijām pēc iespējas ātrāk jāsazinās ar Renault izplatītājiem. Dažās pārdošanas valstīs noteiktas versijas var atšķirties, un dažas versijas var nebūt pieejamas. Lūdzu, sazinieties ar Mūsa 
Motors Rīga rezerves daļu tirdzniecības konsultantu, lai iegūtu jaunāko informāciju. Drukāšanas procesa tehnisku iemeslu dēļ šajā dokumentā parādītās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskās krāsas un salona apdares krāsām. Visas tiesības ir aizsargātas. 
Šīs publikācijas vai tās daļu reproducēšana jebkādā formātā un ar jebkādiem līdzekļiem ir aizliegta bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Dacia.
Fot.: BAM, A. Bernier, Y. Brossard, HE & ME, Additive, © Renault Marketing 3D-Commerce.
2021. gada augusts.

Dacia rekomendē musamotors.lv


