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 JOGGER

DESIGN
REFERENTIE MONTAGETIJD PRIJS €

EXTERIEUR   
Personalisatie stickers 8201741647 - 78
Haaienvin antenne 8201731020 0,8 189
Side steps 8201741626 - 367

VELGEN EN WIELDOPPEN   
Lichtmetalen velg 16" Mahalia 403004026R 0,4 191,5
Flexwheels 16" Saria 403152742R - 28
Naafkap - Grijs 403156671R - 10
Naafkap - Zwart 403154328R - 10
Naafkap - Zwart met chromen lijst 403157062R - 10
Slotbouten voor lichtmetalen wielen 8201724187 - 57

Opgegeven prijzen zijn inclusief btw en montage indien er een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 95 ex btw. Raadpleeg je Dacia dealer voor de meest actuele prijzen. 



 JOGGER

COMFORT EN BESCHERMING
REFERENTIE MONTAGETIJD PRIJS €

VLOERMATTEN   
Stoffen vloermat - comfort - 5 persoons 749021705R - 57
Stoffen vloermat - comfort - 7 persoons 749024530R - 65
Stoffen vloermat - premium - 5 persoons 749029652R - 77
Stoffen vloermat - premium - 7 persoons 749020312R - 85
Rubberen vloermat met hoge randen - 5 persoons 749020878R - 74,5
Rubberen vloermat met hoge randen - 7 persoons 749022430R - 80

LEVEN AAN BOORD   
Armsteun 877007206R 0,9 233,5
Koelbox 7711431405 - 149,5
Kledinghanger op hoofdsteun 8201705508 - 43,5
Multifunctionele basishouder op hoofdsteun 7711785944 - 23,5
Haak aan multifunctioneel systeem (houder meegeleverd) 7711785945 - 50
Hanger op multifunctioneel systeem (houder meegeleverd) 7711785946 - 75,5
Tafel op multifunctioneel systeem (houder wordt apart verkocht) 7711785947 - 100
Bekerhouder 7711945469 - 25,5
Indelingssysteem voor losse bagage 8201653542 - 30,5
Rokersset (asbak + aansteker) 8201375535 -  30,00 

HOEZEN   
Stoelhoezen - voorzijde 873706014R 0,4 140
Stoelhoezen - voor- en achterzijde - 5 persoons 873703353R - 154
Stoelhoezen - voor- en achterzijde - 7 persoons 873708679R - 256,5
Bescherming achterbank voor huisdieren 7711945735 0,25 114

Opgegeven prijzen zijn inclusief btw en montage indien er een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 95 ex btw. Raadpleeg je Dacia dealer voor de meest actuele prijzen. 



 JOGGER

COMFORT EN BESCHERMING
REFERENTIE MONTAGETIJD PRIJS €

KOFFERBAK   
Bagageruimtedorpel 8201741606 - 71
Kofferbakmat (5 persoons) 849048487R - 44,5
Thermisch gevormde kofferbakmat - 5 persoons 849756861R - 60,5
Thermisch gevormde kofferbakmat - 7 persoons 688107961R - 58,5
Modulaire bagageruimtebescherming Easyflex - 5 persoons 688105569R - 132
Picnic mand 7711943404 - 49,5
Nomadische organizer voor op de vloer van de kofferbak 7711940885 - 61
Scheidingsrek 731504928R - 194,5

RUIT ACCESSOIRES   
Windgeleiders - voorzijde 8201735559 0,2 105
Windgeleiders - achterzijde 8201739623 - 71,5

BESCHERMING VAN DE CARROSSERIE   
Spatlappen - voorzijde 8201735530 0,3 68,5
Spatlappen - achterzijde 8201741582 - 27,5
Beschermhoes voor carrosserie 7711785081 - 171,5
Bescherming aan de onderzijde van de deuren 8201737151 - 140,5
Bescherming van de zijkant (voor- en achterdeuren, spiegelkappen) 8201743312 0,33 87,5

Opgegeven prijzen zijn inclusief btw en montage indien er een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 95 ex btw. Raadpleeg je Dacia dealer voor de meest actuele prijzen. 



 JOGGER

TRANSPORT
REFERENTIE MONTAGETIJD PRIJS €

TREKHAKEN   
Vaste trekhaak zwanenhals - 7-polig 2,6 739
Vaste trekhaak type zwanenhals 8201735276
Montageset voor trekhaak type zwanenhals 8201735277
Kabelbundel 7 polig 8201742243
Vaste trekhaak zwanenhals - 13-polig 2,6 797
Vaste trekhaak type zwanenhals 8201735276
Montageset voor trekhaak type zwanenhals 8201735277
Kabelbundel 13 polig 8201742244
Afneembare trekhaak - 7-polig 2,6 892
Afneembare trekhaak 8201735279
Montageset voor afneembare trekhaak 8201735280
Kabelbundel 7 polig 8201742243
Afneembare trekhaak - 13-polig 2,6 949,50
Afneembare trekhaak 8201735279
Montageset voor afneembare trekhaak 8201735280
Kabelbundel voor afneembare trekhaak 8201742244
Adapter 13/7 polig 7711226912 - 22,50

DRAAGSYSTEMEN   
Dakdragers 8201733998 - 177
Fietsendrager Coach - op trekhaak - 2 fietsen - 13-polig 7711780884 - 463,5
Fietsendrager Coach - op trekhaak - 3 fietsen - 13-polig 7711780885 - 563
Euroride fietsendrager - op trekhaak - 2 fietsen - 7-polig 7711577330 - 326
Euroride fietsendrager - op trekhaak - 3 fietsen - 7-polig 7711577329 - 372
Express Hang-on fietsendrager - op trekhaak - 2 fietsen - 7-polig 7711577326 - 72,5
Express Hang-on fietsendrager - op trekhaak - 3 fietsen - 7-polig 7711577327 - 109
Europower 915 elektrische fietsendrager - op trekhaak - 2 fietsen - 13-polig 7711577333 - 601
Europower 915 elektrische fietsendrager - op trekhaak - 2 fietsen - 7-polig 7711574689 - 471
Expert 80 fietsendrager - Op het dak - 1 fiiets 7711780147 - 125
Touring Line fietsendrager - Op het dak - 1 fiets 7711421294 - 45,5
Adapter fietsen / skidragers - Staal 7711420781 - 20,5
Adapter skidragers - Aluminium 7711421178 - 20,5
Adapter voor vrouwenfietsen 7711419103 - 25,5
Express Hang-on - beveiligingsslot 7711422443 - 10
Express Hang-on - kentekenplaathouder - 7 polig 7711210431 - 35,5
Snowpack ski drager - 4 paar ski's / 2 snowboards 7711940000 - 170
Snowpack ski drager - 6 paar ski's / 4 snowboards 7711940001 - 229
Dakkoffer adapter (voor op bredere dakdragers) 7711788912 - 35
Dacia dakkoffer (zacht materiaal) - 340 liter 7711419549 - 267,5
Dacia dakkoffer - 400 liter 7711574056 - 265
Dacia dakkoffer - 480 liter 7711574057 - 372

Opgegeven prijzen zijn inclusief btw en montage indien er een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 95 ex btw. Raadpleeg je Dacia dealer voor de meest actuele prijzen. 



REFERENTIE MONTAGETIJD PRIJS €
TELEFONIE   
Smartphone houder - op ventilatiesysteem - magnetisch 7711784774 - 30,5
Smartphone houder - op dashboard gemonteerd - magnetisch 7711784775 - 25,5
Inductielader voor smartphone op ventilatierooster 8201737398 - 51
Supertooth Crystal afneembare handsfreeset 7711574999 - 75
AUDIO   
Autoradio Kenwood KMM-BT506DAB 7711943336 0,2 200
Autoradio Kenwood KDC-BT740DAB 7711943104 0,2 278
Radio houder 8201734132 - 92,5
DASHCAM   
Geïntegreerde dashcam - auto's met regensensor 8201735449 1,5 478,5
Dashcam 380 GW 7711943102 0,2 383
Dashcam NBDVR 312 GW 7711945184 - 224

Opgegeven prijzen zijn inclusief btw en montage indien er een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 95 ex btw. Raadpleeg je Dacia dealer voor de meest actuele prijzen. 

 JOGGER

MULTIMEDIA



 JOGGER

SPECIAL PRO
REFERENTIE MONTAGETIJD PRIJS €

CONVERSIE NAAR BEDRIJFSWAGEN   
Bak + laadstop 792606154R 1 886
Scheidingsrek 731508776R - 279
Stroomomvormer 12V - 220V 7711944194 0,2 245,5
Volledige 12V set 7711944196 1,8 257
12V uitbreider 7711944195 - 71,5

Opgegeven prijzen zijn inclusief btw en montage indien er een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 95 ex btw. Raadpleeg je Dacia dealer voor de meest actuele prijzen. 

REFERENTIE MONTAGETIJD PRIJS €
VEILIGHEIDSSYSTEMEN   
Parkeersensoren - voorzijde 8201734052 2,7 489,5
Parkeersensoren - achterzijde 8201734053 2,2 432

HULPMIDDELEN   
Brandblusserhouder 966015136R 0,6 92,5
Brandblusser 8201712928 - 25,5
Veiligheidspakket (vest, gevarendriehoek, EHBO-kit) 7711780759 -  21,0

ANTI-DIEFSTAL    
Alarm 8201736825 1,7 432

KINDER VEILIGHEID   
Onderstel voor kinderzitje Baby Safe I-Size 7711940741 - 304,5
Kinderzitje - 0 tot 15 maanden 7711940742 - 316
Duofix kinderzitje 7711940743 - 782
Duoplus Trifix kinderzitje - 15 maanden tot 4 jaar 7711940744 - 469,5
Kidfix kinderzitje - 4 jaar tot 12 jaar 7711940745 - 429,5

Opgegeven prijzen zijn inclusief btw en montage indien er een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 95 ex btw. Raadpleeg je Dacia dealer voor de meest actuele prijzen. 

 JOGGER

VEILIGHEID



Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In 
het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt Dacia zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en afgebeelde 
auto’s door te voeren. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Dacia-dealers worden doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en het kan voorkomen dat 
sommige uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of als accessoire). Raadpleeg daarom je plaatselijke Dacia-dealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen bij 
het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en van de materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Dacia is op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel 
dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dacia.

Alle prijzen gelden bij aflevering na 1 januari 2022. Prijzen zijn inclusief btw en montage indien een montagetijd vermeld staat. Montagekosten zijn berekend op basis van een gemiddeld uurtarief van € 95 
excl. Btw. Prijzen zijn adviesprijzen en kunnen per Dacia-dealer variëren. Raadpleeg daarom je plaatselijke Dacia-dealer voor de meest recente informatie. Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen.
Boeingavenue 275-1119 pd schiphol-rijk/postbus 75784-1118 zx schiphol/tel. 0900-9998700/Handelsregister amsterdam 33102829

Versie: januari 2022
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