
1. ORGANIZERY NA ŚRODKOWEJ 
KONSOLI I UCHWYTY NA KUBKI
Zoptymalizuj wykorzystanie miejsca na środkowej 
konsoli dzięki organizerom i uchwytom na kubki. 
Dzięki nim telefon, klucze, monety, puszki i butelki 
z napojami będą zawsze w zasięgu ręki... Już nie 
będziesz mógł się bez nich obejść!

2. INDUKCYJNA ŁADOWARKA DO 
SMARTFONÓW
Rewelacyjnie prosta i wygodna w użyciu! 
Idealna do indukcyjnego ładowania smartfonów 
w samochodzie.

3. NAKLEJKI DO PERSONALIZACJI 
NADWOZIA
Zestaw 3 naklejek idealnie dopasowanych do 
klapy bagażnika, tylnych bocznych części nadwozia 
i obramowań reflektorów, pozwalających z klasą 
wyróżnić auto spośród innych.

4. PODŚWIETLANE NAKŁADKI 
PROGOWE PRZEDNICH DRZWI 
I TEKSTYLNE DYWANIKI PODŁOGOWE
Elegancja i nowoczesność widoczne są już 
z chwilą otwarcia drzwi: nakładki progów z białym 
podświetleniem i z napisem „Spring”. Spraw sobie 
przyjemność, decydując się na 4 tekstylne dywaniki 
podłogowe, ekskluzywny akcent zmieniający 
wygląd wnętrza i chroniący podłogę w całej 
kabinie.

5. UNIWERSALNA TORBA
Ekologiczna i praktyczna torba produkowana we 
Francji przez osoby z niepełnosprawnościami 
z tkaniny pochodzącej z recyklingu. Umożliwia 
przechowywanie przewodów, zakupów i innych 
przedmiotów z zachowaniem idealnego porządku 
w bagażniku. Szara z niebieskimi przeszyciami. 
Łatwa do czyszczenia wewnątrz.
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6. NAKŁADKI OCHRONNE NA 
KRAWĘDZIE DRZWI I BOCZNE 
LUSTERKA
Podkreśl osobowość miejskiego crossovera: Dacii 
Spring, jednocześnie chroniąc ją przed uderzeniami 
w newralgicznych punktach, takich jak lusterka 
boczne oraz przednie i tylne drzwi.

7. WIDEOREJESTRATOR DASH CAM
Ten automatyczny i autonomiczny pokładowy 
system nagrywania obrazu z kamerą Full HD 
pozwala śledzić i rejestrować przebieg każdej 
podróży. To kluczowy atut w sytuacjach spornych.

8. SKŁADANA MATA DO BAGAŻNIKA 
EASYFLEX
Umożliwia pokrycie całej powierzchni przestrzeni 
bagażowej przy przewozie dużych przedmiotów. 
Antypoślizgowa i nieprzemakalna, daje się 
z łatwością składać i rozkładać. Idealnie dopasowuje 
się do położenia tylnych siedzeń.

9. WKŁAD OCHRONNY DO BAGAŻNIKA 
I NAKŁADKA NA PRÓG BAGAŻNIKA
Przez cały rok załadowujesz i rozładowujesz 
bagażnik swojego auta. Zabezpiecz go na stałe, by 
cieszyć się przez lata jego nieskazitelnym stanem. 
Praktyczna, wykonana na miarę ze stali nierdzewnej 
nakładka progu bagażnika chroni tylny zderzak. Jest 
przy okazji akcentem, który dodaje autu elegancji.

10. DWUSTRONNA MATA DO 
BAGAŻNIKA
Chroni bagażnik i zachowuje w czystości fabryczną 
wykładzinę. Jest wodoszczelna. Dzięki wysokim, 
zapobiegającym rozlaniu płynów brzegom umożliwia 
przewóz wszelkiego rodzaju bagażu.


