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TRANSPORT DAKTRANSPORT

Achterladder voor de laaddeuren
Maximaal laadvermogen van 120 kg. Opgelet: de schuifdeur zou de achterladder kunnen
raken wanneer de laaddeuren geopend zijn met ongeveer 180 graden. – Voor voertuigen
met laaddeuren achteraan

1 882 472
€ 218,002

Dakdrager
Set van 2 dwarsdragers, aluminium, afsluitbaar, max. 75kg ladingcapaciteit, gewicht circa
7 kg, kan worden gecombineerd met uitbreidingsset (een extra dwarsdrager). – Voor
voertuigen met korte wielbasis zonder dakrails af fabriek, uitgezonderd Sport

1 893 357
€ 221,001

Dakdrager
Aluminium, vergrendelbaar, gewicht ongeveer 4 kg, maximaal laadgewicht van 75 kg.
Bijkomende dakrails benodigd, indien nog niet gemonteerd af fabriek. – Voor voertuigen
met dakrails

1 798 016
€ 256,001

Dakdrager
Set van 3 dwarsliggers, aluminium, afsluitbaar, max. 100 kg ladingcapaciteit, gewicht circa
10,5 kg, kan worden gecombineerd met uitbreidingsset (een extra dwarsdrager). – Voor
voertuigen met lange wielbasis zonder dakrails af fabriek, uitgezonderd Kombi en Sport

1 893 358
€ 320,001

Q-Top® (Q-Tech)* Dakdrager
Aluminium, 2200 mm x 1300 mm, gewicht circa 21 kg, max. draagvermogen 100 kg (incl.
gewicht van dakdrager). Met een brandstofbesparend, aerodynamisch design met
rubberen beschermprofielen, eenvoudig te monteren. Voor een uitgebreide bruikbaarheid
zijn ladderrol, ladderstopset en het universeel bevestigingsmateriaal apart verkrijgbaar als
accessoires – Alleen voor wagens met lange wielbasis zonder dakdrager, uitgezonderd
Sport

1 885 850
€ 745,002

Q-Top® (Q-Tech)* Dakdrager
Aluminium, 2200 mm x 1300 mm, gewicht circa 21 kg, max. draagvermogen 100 kg (incl.
gewicht van dakdrager). Met een brandstofbesparend, aerodynamisch design met
rubberen beschermprofielen, eenvoudig te monteren. Voor een uitgebreide bruikbaarheid
zijn ladderrol, ladderstopset en het universeel bevestigingsmateriaal apart verkrijgbaar als
accessoires – Alleen voor voertuigen zonder dakdrager en met korte wielbasis, behalve
Sport

2 294 490
€ 649,002

Dakdrager Uitbreidingsset
Extra dwarsligger voor gebruik met dakdrager, gewicht circa 3,5 kg. – Voor voertuigen met
lange wielbasis en zonder dakrails af fabriek, uitgezonderd Sport

1 906 077
€ 129,001

Thule®* Dakkoffer Dynamic M (800), glossy black
206 x 84 x 34 cm, 320 l, vergrendelbaar, met gepatenteerd Thule® dubbel
openingssysteem, gewicht 18 kg, maximaal laadvermogen 75 kg, inclusief antislipmat.
Opgelet: afhankelijk van het voertuigmodel kan de dakkoffer wat overhangen, waardoor
de dakkoffer de achterklep raakt als deze geopend wordt.

1 746 075
€ 630,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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G3* Dakkoffer Elegance Europe 330, matzwart met reliëfopdruk
1440 x 860 x 375 mm, 330 l, met dubbele openingsmogelijkheid en centrale
vergrendeling, gewicht 10 kg, maximaal laadgewicht van 75 kg. Met een stabiel,
aerodynamisch design en bescherming tegen de weersomstandigheden. Past op alle
dwarsdragers met een diameter van 33-90 mm/1.3"-3.55", benodigde afstand tussen de
dwarsdragers min. 570 mm/22.44", max. 840 mm/33.07". Opgelet: afhankelijk van het
voertuigmodel kan de dakkoffer wat overhangen, waardoor de dakkoffer de achterklep
raakt als deze wordt geopend.

2 191 625
€ 193,001

G3* Dakkoffer Elegance Europe 370, matzwart met reliëfopdruk
1928 x 550 x 492 mm, 370 l, met dubbele openingsmogelijkheid en centrale vergrendeling,
gewicht 12 kg, maximaal laadgewicht van 75 kg. Met een stabiel, aerodynamisch design en
bescherming tegen de weersomstandigheden. Past op alle dwarsdragers met een
diameter van 33-90 mm/1.3"-3.55", benodigde afstand tussen de dwarsdragers min. 570
mm/22.44", max. 840 mm/33.07". Opgelet: afhankelijk van het voertuigmodel kan de
dakkoffer wat overhangen, waardoor de dakkoffer de achterklep raakt als deze wordt
geopend.

2 191 628
€ 241,001

G3* Dakkoffer Elegance Europe 390, matzwart met reliëfopdruk
1950 x 738 x 360 mm, 390 l, met dubbele openingsmogelijkheid en centrale
vergrendeling, gewicht 13 kg, maximaal laadgewicht van 75 kg. Met een stabiel,
aerodynamisch design en bescherming tegen de weersomstandigheden.  Past op alle
dwarsdragers met een diameter van 33-90 mm/1.3"-3.55", benodigde afstand tussen de
dwarsdragers min. 570 mm/22.44", max. 840 mm/33.07". Opgelet: afhankelijk van het
voertuigmodel kan de dakkoffer wat overhangen, waardoor de dakkoffer de achterklep
raakt als deze wordt geopend.

2 191 632
€ 221,001

Thule®* Dakkoffer Touring Alpine (700), Titan Aeroskin
Titan Aeroskin, 232 x 70 x 42 cm, 430 l, met gepatenteerd Thule® dubbel
openingssysteem en centrale vergrendeling, gewicht 15 kg, maximaal laadvermogen 50
kg. Opgelet: afhankelijk van het voertuigmodel kan de dakkoffer wat overhangen,
waardoor de dakkoffer de achterklep raakt als deze geopend wordt.

1 862 481
€ 360,001

Thule®* Dakkoffer Touring M (200), Titan Aeroskin, met DS
Titan Aeroskin, 175 x 82 x 45 cm, 400 l, met gepatenteerd Thule® dubbel
openingssysteem en centrale vergrendeling, gewicht 13kg, maximaal laadvermogen 50 kg.
Opgelet afhankelijk van het model kan de achterklep de dakkoffer licht raken wanneer
deze geopend wordt.

1 862 455
€ 335,001

Thule®* Dakkoffer Touring S (100), Titan Aeroskin
139 x 90 x 40 cm, 330 l, met gepatenteerd Thule® dubbel openingssysteem en centrale
vergrendeling, gewicht 10 kg, maximaal laadvermogen van 50 kg. Opgelet afhankelijk van
het model kan de achterklep de dakkoffer licht raken wanneer deze geopend wordt.

1 862 449
€ 283,001

Thule®* Dakkoffer Touring Sport (600), Titan Aeroskin
190 x 63 x 39 cm, 300 l, met gepatenteerd Thule® dubbel openingssysteem en centrale
vergrendeling, gewicht 12kg, maximaal laadvermogen 50 kg. Opgelet: afhankelijk van het
voertuigmodel kan de dakkoffer wat overhangen, waardoor de dakkoffer de achterklep
raakt als deze geopend wordt.

1 862 467
€ 309,001

Dakrails zilver
Vereist voor de montage van de dwarsliggers, indien deze nog niet gemonteerd zijn af
fabriek. – Voor voertuigen met korte wielbasis

1 849 492
€ 368,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Dakrails zilver
Nodig voor de montage van de dwarsliggers, indien deze nog niet af fabriek werden
gemonteerd. – Voor auto's met lange wielbasis, uitgezonderd Sport

1 849 491
€ 368,002

Thule®* Een-sleutelsysteem 544, met 4 cilinders
Set van 4 sloten met dezelfde sleutel, inclusief Thule comfort sleutel met goede grip

2 043 519
€ 17,001

Thule®* Een-sleutelsysteem 588, met 8 cilinders
Set van 8 sloten met dezelfde sleutel, inclusief Thule Comfort sleutel met goede grip

2 043 523
€ 30,001

Thule®* Fietsendrager voor dak Expert 298
Comfortabele fietsendrager, met zelfafstellende framehouder, geschikt voor fietsframes
met een diameter tot 100 mm (ovaal 80 × 100 mm, rond 22–80 mm), geschikt voor alle
basisdragers, gewicht 4,2 kg, maximum draagvermogen 20 kg

2 143 360
€ 100,001

Thule®* Fietsendrager voor dak FreeRide 532
Standaard fietsdrager, voor fietskaders tot 80 mm (ovaal 65x80 mm, rond 22-70 mm),
gewicht: 3,5 kg, maximaal laadvermogen van 17 kg, geschikt voor alle basisdragers.

1 746 077
€ 51,001

Thule®* Kajakdrager 874
Voor 1 kajak, vastgemaakt met 4 stevige, verstelbare, rubberen riemen van 2 x 400 cm.
Maximaal laadgewicht van 25 kg.

1 513 393
€ 81,001

Thule®* Ladderhouder 311
Uitschuifbaar, kantelmechanisme met 4 laadstops, ergonomische en veilige
ladderbevestiging

1 569 247
€ 439,001

Thule®* Ladderhouder 330
Met 4 ladingstoppers, eenvoudig en veilig vastzetten van de ladder met geïntegreerd
ratelmechanisme

1 569 248
€ 89,001

Q-Top® (Q-Tech)* Ladderrol voor Q-Top® (Q-Tech) dakgalerij
Breedte: 130 cm

1 913 403
€ 109,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Ladingstoppers 314
Beweegbare en verstelbare ladingstoppers met een hoogte van 14,5 cm, voor basisdrager
met T-profiel.

1 513 390
€ 24,001

Thule®* Ladingstoppers 315
Inklapbaar voor gemakkelijk beladen, set van 2, verstelbaar zonder extra gereedschap

1 569 245
€ 47,001

Thule®* Oogbout 320
Set van 2, past op de T-rails van de dwarsdragers, perfecte aanvulling op Thule* spanriem
323

1 569 243
€ 14,001

Thule®* Roller 334
Aluminium profiel met zacht oppervlak, 65 cm lang, vereenvoudigt het laden van langere
voorwerpen – Alleen in combinatie met Ford dakdrager

1 925 513
€ 61,001

Thule®* Ski- en snowboarddrager voor op het dak Sneeuwpakket 7326
Voor 6 paar ski's of 4 snowboards, vergrendelbaar bij de ski's/snowboards en bij de
dakdrager, laadbreedte 75 cm, in hoogte verstelbaar vanwege geïntegreerd verticaal
veersysteem, houd ski's en snowboards veilig vast met ultrazachte rubberen armen die
geen krassen op het oppervlak veroorzaken, eenvoudig te openen en te sluiten met
handschoenen aan door een extra grote knop, extra ruimte tot het dak voor ski's met grote
bindingen vanwege bijgevoegde extra grote voeten die de drager omhoog brengen, te
gebruiken voor alle basisprofielen, gewicht 4,8 kg

2 117 636
€ 230,001

Thule®* Ski- en snowboarddrager voor op het dak Xtender 739
Voor 6 paar ski's of 4 snowboards, met uitschuiffunctie voor eenvoudig en comfortabel
gebruik,  gewicht 4,3 kg

2 318 742
€ 236,001

Thule®* Spanningsriem 323
Extra sterke spanningsriem met breed handvat, 4,5 meter lang, perfecte aanvulling op
bijpassende Thule* Oogbout 320

1 569 257
€ 15,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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TRANSPORT TRANSPORT ACHTERIN

Thule®* Fietsendrager Coach 274, voor 2 fietsen, kantelbaar en opklapbaar
De kleinste en lichtste drager van Thule® kan met een praktisch voetpedaal worden
gekanteld voor eenvoudige toegang tot de bagageruimte, zelfs met aangebrachte fietsen.

Met een gepatenteerd opklapsysteem om de drager zeer compact op te kunnen bergen;
past in de meeste bagageruimtes. Intelligente lichtgewicht constructie, uitschuifbare rails
voor fietsen met een langere wielbasis, antidiefstalsysteem en losneembare
fietsframehouders om de fietsen eenvoudig te kunnen laden. Afstelbare koppeling met
eenhandsbediening voor eenvoudige montage op de trekhaak. Fietsarm geschikt voor
fietsframes met 22 mm – 80 mm diameter. Fietsdrager kan worden afgesloten op de
trekhaak, fietsen kunnen worden afgesloten aan de drager. Max. 46 kg laadgewicht, max.
25 kg per fiets, ongeveer 14,2 kg zwaar, met 13 pens adapter. Afmetingen: 106 x 60 x 27 cm

N.B.: Het totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en belading bij
elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden. Wees voorzichtig bij het kantelen
van de drager als deze is beladen met fietsen. . Uitstekende delen zoals het stuur kunnen
de grond raken en beschadigen. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen – Opgelet: de
achterdeur kan niet geopend worden als de fietsendrager gekanteld is

2 353 442
€ 449,001

Thule®* Fietsendrager Coach 276, voor 3 fietsen, kantelbaar en opklapbaar
De kleine en lichte drager van Thule® kan met een praktisch voetpedaal worden
gekanteld voor eenvoudige toegang tot de bagageruimte, zelfs met aangebrachte fietsen.

Met een gepatenteerd opklapsysteem om de drager zeer compact op te kunnen bergen;
past in de meeste bagageruimtes. Intelligente lichtgewicht constructie, uitschuifbare rails
voor fietsen met een langere wielbasis, antidiefstalsysteem en losneembare
fietsframehouders om de fietsen eenvoudig te kunnen laden. Afstelbare koppeling met
eenhandsbediening voor eenvoudige montage op de trekhaak. Fietsarm geschikt voor
fietsframes met 22 mm – 80 mm diameter. Fietsdrager kan worden afgesloten op de
trekhaak, fietsen kunnen worden afgesloten aan de drager. Max. 60 kg laadgewicht, max.
25 kg per fiets, ongeveer 19 kg zwaar, met 13 pens adapter. Afmetingen: 106 x 76 x 28 cm

N.B.: Het totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en belading bij
elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden. Wees voorzichtig bij het kantelen
van de drager als deze is beladen met fietsen. . Uitstekende delen zoals het stuur kunnen
de grond raken en beschadigen. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen – Opgelet: de
achterdeur kan niet geopend worden als de fietsendrager gekanteld is

2 353 444
€ 548,001

Thule®* Fietsendrager EuroClassic G6 929, voor 3 fietsen, kantelbaar
Op trekhaak bevestigde fietsendrager voor 3 fietsen, kantelmechanisme verzekert vlotte
toegang tot de laadruimte, bevat geoptimaliseerde fietsarm voor gebruiksvriendelijke
montage en bescherming van de fietsframes, bv. carbon  fietsarm voor fietsframes van
22-80 mm, vergrendelbaar, laadvermogen van 60 kg, ongeveer 20,7 kg gewicht, inclusief
13-pins adapter.  N.B.: het brutogewicht dat gemonteerd is op de trekhaak (gewicht van
het accessoire en het maximaal laadvermogen) mag de maximaal technisch toelaatbare
verticale belasting van het koppelingspunt niet overschrijden. – Opgelet: de achterdeur
kan niet geopend worden als de fietsendrager gekanteld is

1 862 482
€ 621,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Fietsendrager EuroRide 940, voor 2 fietsen, kantelbaar
Op trekhaak bevestigde fietsendrager voor 2 fietsen, kantelmechanisme verzekert vlotte
toegang tot bagageruimte, voor fietsframes van 22 tot 70 mm, vergrendelbaar,
laadvermogen van 36 kg, ongeveer 14 kg gewicht, inclusief 13-pins adapter. N.B.: het
brutogewicht dat gemonteerd is op de trekhaak (gewicht van het accessoire en het
maximaal laadvermogen) mag de maximaal technisch toelaatbare verticale belasting
van het koppelingspunt niet overschrijden. – Opgelet: de achterdeur kan niet geopend
worden als de fietsendrager gekanteld is

1 782 519
€ 354,001

Uebler* Fietsendrager F22, voor 2 fietsen
Zeer kleine en lichte op trekhaak bevestigde fietsendrager voor 2 fietsen, fietsarm geschikt
voor fietsframes tot een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm ovaal. Door het
gepatenteerde inklapsysteem kunnen achterlichten, fietshouders en het steunframe
eenvoudig en geheel binnen enkele seconden worden ingeklapt, afsluitbaar,
laadvermogen van 30 kg per fiets, ook geschikt voor E-bikes, ongeveer 12 kg gewicht,
inclusief 13-pins adapter. Afmetingen: 77 x 118 x 65 mm, afmetingen ingeklapt: 25 x 65 x
64 mm. Verticale belasting: 36 kg vanaf D-waarde 5,3 kN, 60 kg vanaf D-waarde 6,7 kN.
N.B.: het totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en belading bij
elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden.

1 948 384
€ 449,001

Uebler* Fietsendrager F32, voor 3 fietsen
Zeer kleine en lichte op trekhaak bevestigde fietsendrager voor 3 fietsen, fietsarm geschikt
voor fietsframes tot een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm ovaal, verstelbare
gespen met lange wielriemen voor het eenvoudig vastklemmen van de wielen. Door het
gepatenteerde inklapsysteem kunnen achterlichten, fietshouders en het steunframe
eenvoudig en geheel binnen enkele seconden worden ingeklapt, afsluitbaar,
laadvermogen van 30 kg per fiets, ook geschikt voor E-bikes, ongeveer 14 kg gewicht,
inclusief 13-pins adapter. Afmetingen: 77 x 118 x 79 mm, afmetingen ingeklapt: 25 x 65 x 74
mm. Verticale belasting: 54 kg vanaf D-waarde 6,7 kN. N.B.: het totale gewicht dat op de
trekhaak rust (gewicht van accessoire en belading bij elkaar) mag de toegestane
kogeldruk niet overschrijden

1 948 385
€ 556,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Fietsendrager I21, voor 2 fietsen, 90° kantelbaar
Zeer comfortabele fietsendrager voor op de trekhaak met innovatieve eigenschappen om
de fietstransportmogelijkheden optimaal te benutten. De kleinste en lichtste drager die
Uebler ooit heeft ontwikkeld heeft een compleet nieuw, hendelloos iQ
bevestigingssysteem, waardoor het nog gemakkelijker wordt gehanteerd. En omdat het
ook 90° kantelbaar is, hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de toegang tot uw
ruime bagageruimte. Als meervoudig testwinnaar staat de Uebler i-serie voor veiligheid,
productkwaliteit en belastbaarheid.

Met gepatenteerd inklapsysteem naar zeer compacte opbergafmetingen, intelligente,
lichtgewicht constructie, gepatenteerd, hendelloos iQ bevestigingssysteem, verwijderbaar
tussenstuk met antidiefstalsysteem en losneembare fietsframehouders. Eenvoudig
neerklapbaar met voetpedaal, ideaal voor e-bikes, fietsarm geschikt voor fietsframes tot
een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm ovaal. Drager kan worden afgesloten op de
trekhaak en fietsen kunnen ook worden afgesloten aan de drager, beladingscapaciteit van
30 kg per fiets, eigen gewicht van ongeveer 13 kg, inclusief 13-pens adapter. Afmetingen:
118 x 69 x 56 cm, afmetingen ingeklapt: 61 x 20 x 60 cm. Verticale belading: 37 kg bij een
trekhaaklast van 50 kg en D-waarde 5.3 kN, 37 kg bij een trekhaaklast van 75 kg en D-
waarde van 6.7 kN, 60 kg bij een trekhaaklast van 75 kg en D-waarde van 6.7 kN.

N.B.: Het totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en belading bij
elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden. Wees voorzichtig bij het kantelen
van de drager als deze is beladen met fietsen. Uitstekende delen zoals het stuur kunnen
de grond raken en beschadigen. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen

2 331 135
€ 621,001

Uebler* Fietsendrager I21, voor 2 fietsen, kantelbaar
Zeer kleine, lichtgewicht fietsendrager voor 2 fietsen voor montage op de trekhaak, met
slim kantelmechanisme met voetpedaal voor gemakkelijke toegang tot de kofferruimte,
zelfs met de fietsen gemonteerd. Inclusief nieuw iQ bevestigingssysteem zonder
hefboom, waardoor de drager nog eenvoudiger in de omgang is, fietsarm geschikt voor
fietsframes tot een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm ovaal. Door het
gepatenteerde inklapsysteem kunnen achterlichten, fietshouders en het steunframe
eenvoudig en geheel binnen enkele seconden worden ingeklapt, de fietsdrager is
afsluitbaar op de trekhaak en de fietsen kunnen worden gezekerd aan de fietsdrager,
laadvermogen van 30 kg per fiets, ook geschikt voor E-bikes, gewicht ongeveer 13 kg,
inclusief 13-pins adapter. Afmetingen: 118 x 69 x 56 cm, ingeklapt: 61 x 20 x 60 cm.
Verticale belasting: 37 kg vanaf D-waarde 5,3 kN, 60 kg vanaf D-waarde 6,7 kN. N.B.: Het
totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en belading bij elkaar)
mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden – Opgelet: de achterdeur kan niet
geopend worden als de fietsendrager gekanteld is

2 241 803
€ 601,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.

09 FORD TRANSIT CONNECT vanaf 10/2013 Status: 23.04.2019



Uebler* Fietsendrager I31, voor 3 fietsen, kantelbaar
Zeer kleine, lichtgewicht fietsendrager voor 3 fietsen voor montage op de trekhaak, met
slim kantelmechanisme met voetpedaal voor gemakkelijke toegang tot de kofferruimte,
zelfs met de fietsen gemonteerd. Inclusief nieuw iQ bevestigingssysteem zonder
hefboom, waardoor de drager nog eenvoudiger in de omgang is, fietsarm geschikt voor
fietsframes tot een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm ovaal. Door het
gepatenteerde inklapsysteem kunnen achterlichten, fietshouders en het steunframe
eenvoudig en geheel binnen enkele seconden worden ingeklapt, de fietsdrager is
afsluitbaar op de trekhaak en de fietsen kunnen worden gezekerd aan de fietsdrager,
laadvermogen van 30 kg per fiets, ook geschikt voor E-bikes, gewicht ongeveer 13 kg,
inclusief 13-pins adapter. Afmetingen: 118 x 84 x 71 cm, ingeklapt: 61 x 21 x 76 cm. Verticale
belasting: 75 kg vanaf D-waarde 6,7 kN. N.B.: Het totale gewicht dat op de trekhaak rust
(gewicht van accessoire en belading bij elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet
overschrijden – Opgelet: de achterdeur kan niet geopend worden als de fietsendrager
gekanteld is

2 241 805
€ 719,001

Uebler* Fietsendrager X21-S, voor 2 fietsen, kantelbaar
Zeer kleine en lichte op trekhaak bevestigde fietsendrager voor 2 fietsen, slim
kantelmechanisme met voetpedaal voor gemakkelijke toegang tot de kofferruimte, zelfs
met de fietsen gemonteerd, fietsarm geschikt voor fietsframes tot een diameter van 75
mm rond en 75 x 45 mm ovaal. Door het gepatenteerde inklapsysteem kunnen
achterlichten, fietshouders en het steunframe eenvoudig en geheel binnen enkele
seconden worden ingeklapt, afsluitbaar, laadvermogen van 30 kg per fiets, ook geschikt
voor E-bikes, ongeveer 13,5 kg gewicht, inclusief 13-pins adapter. Afmetingen: 77 x 119 x 64
mm, afmetingen ingeklapt: 24 x 63 x 64 mm. Verticale belasting: 36 kg vanaf D-waarde
5,3 kN, 60 kg vanaf D-waarde 6,7 kN. N.B.: het totale gewicht dat op de trekhaak rust
(gewicht van accessoire en belading bij elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet
overschrijden – De achterdeur kan niet open, zelfs niet wanneer de fietsendrager
gekanteld is

1 948 382
€ 581,001

Uebler* Fietsendrager X31-S, voor 3 fietsen, kantelbaar
Zeer kleine en lichte op trekhaak bevestigde fietsendrager voor 3 fietsen, slim
kantelmechanisme met voetpedaal voor gemakkelijke toegang tot de kofferruimte, zelfs
met de fietsen gemonteerd, fietsarm geschikt voor fietsframes tot een diameter van 75
mm rond en 75 x 45 mm ovaal. Door het gepatenteerde inklapsysteem kunnen
achterlichten, fietshouders en het steunframe eenvoudig en geheel binnen enkele
seconden worden ingeklapt, afsluitbaar, laadvermogen van 30 kg per fiets, ook geschikt
voor E-bikes, ongeveer 15,5 kg gewicht, inclusief 13-pins adapter. Afmetingen: 77 x 119 x 79
mm, afmetingen ingeklapt: 24 x 63 x 79 mm. Verticale belasting: 54 kg vanaf D-waarde
6,7 kN. N.B.: het totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en
belading bij elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden – De achterdeur kan
niet open, zelfs niet wanneer de fietsendrager gekanteld is

1 948 383
€ 694,001

Uebler* Oprijgoot voor Uebler achterfietsendragers, inklapbaar
Voor het eenvoudig op de drager laden van fietsen zonder ze te tillen, inclusief
transporttas.

1 948 379
€ 126,001

Uebler* Oprijgoot voor Uebler achterfietsendragers, vast
Voor het eenvoudig op de drager laden van fietsen zonder ze te tillen.

1 948 378
€ 89,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Transporttas Voor Uebler achterfietsendrager X21-S en F22
Voor het opbergen en beschermen van de achterfietsendrager als deze niet wordt
gebruikt.

1 948 380
€ 78,001

Uebler* Transporttas Voor Uebler achterfietsendrager X31-S en F32
Voor het opbergen en beschermen van de achterfietsendrager als deze niet wordt
gebruikt.

1 948 381
€ 81,001

TRANSPORT TREKHAKEN

Adapterbedrading voor elektrische kit trekhaak 13- naar 7-pins aansluiting
Nodig om 13-pins trekhaken aan te sluiten op 7-pins aanhangwagens

1 697 945
€ 64,001

Adapterstekker voor elektrische kit trekhaak 13- naar 7-pins aansluiting (kort)
Nodig om 13-pins trekhaken aan te sluiten op 7-pins aanhangwagens

1 513 402
€ 23,001

Afneembare trekhaak
Alleen in combinatie met voertuigspecifieke elektrische kit, geschikt voor fietsendrager
achteraan met max. 3 fietsen. Maakt de activatie van het anti-slingersysteem voor
aanhangers mogelijk via het standaard elektronisch stabiliteitssysteem (ESC) voor
voertuigen gebouwd vanaf 02/2015. – Uitgezonderd ECOnetic

2 027 121
€ 524,002

Vaste trekhaak
Alleen in combinatie met voertuigspecifieke elektrische kit, geschikt voor fietsendrager
achteraan met max. 3 fietsen. Maakt de activatie van het anti-slingersysteem voor
aanhangers mogelijk via het standaard elektronisch stabiliteitssysteem (ESC) voor
voertuigen gebouwd vanaf 02/2015. – Uitgezonderd ECOnetic

2 060 789
€ 329,002

TRANSPORT TRANSPORTSYSTEMEN VOOR BINNEN

Achterruitbescherming voor de laaddeuren
Beschermt de ruiten van de achterdeuren en biedt extra beveiliging tegen diefstal

1 828 355
€ 197,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Rati* Armsteun design "Armster 2"
Armsteun te monteren tussen zetels vooraan met een geïntegreerd opbergvak en een
innovatieve draagbare buidel. Armster2 kan niet op de versie met 1,5 stoel worden
gemonteerd, aangezien er geen middenconsole tussen de bestuurdersstoel en de
passagiersstoel(en) is. Bewaar uw rijbewijs, portemonnee of mobiele telefoon in de
draagbare buidel, klem hem aan uw riem en neem hem met u mee! Kenmerken:
- in 4 standen in de hoogte herstelbaar
- matzwart met glanzend zwart element, incl. pennenhouder, muntenhouder en een
winkelwagenmuntje
- USB-/AUX-aansluiting in de armsteun – Behalve voor voertuigen met 1,5 stoel

2 025 504
€ 121,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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AUTOBESCHERMING BESCHERMING BUITENKANT

Spatlappen achteraan, voorgevormd
Set van 2 – Uitgezonderd Sport

1 824 270
€ 46,002

Spatlappen voor, voorgevormd
Set van 2

1 824 264
€ 46,002

AUTOBESCHERMING BESCHERMING BINNENKANT

K&K* Marterverjager M2700, met ultrasone bescherming
Straalt sterke ultrasone golven in een straal van 360°. Kan in het onderste gedeelte van
de motorruimte worden gemonteerd voor een hogere effectiviteit vanwege de IP65
beveiligingsstandaard. Stroomverbruik van circa 2 mA, straalt een pulserend
ultrasoongeluid zonder gewenningseffect uit, geluidsdruk van 110 dB met een frequentie
van 22 KHz, bereik van 6 m/uitstraalhoek 360°, 100% waterdicht luidsprekerframe

2 033 207
€ 89,001

K&K* Marterverjager M4700, combinatie-apparaat
Combineert elektrische schokken met het uitzenden van ultrasone golven. Bevat 6
roestvrijstalen hoogspanningscontactplaten om in de gehele motorruimte te monteren.
Stroomverbruik van max. 7 mA, straalt een pulserend ultrasoongeluid zonder
gewenningseffect uit, geluidsdruk van 115 dB met een frequentie van 22.5 KHz,
uitstraalhoek 360°, 100% waterdicht luidsprekerframe, componenten voldoen aan IP65
standaard. N.B.: De elektrische schokken zijn slechts hoog genoeg om de marter te
verjagen. Ze veroorzaken verder geen letsel!

2 033 208
€ 188,001

K&K* Marterverjager M4700B, combinatie-apparaat
Combineert elektrische schokken met het uitzenden van ultrasone golven. Bevat 6
hoogspanningsborstels met meerdere contacten om in de gehele motorruimte te
monteren. De borstels vegen door vacht, poten en snuit voor een hoger effectief raakvlak.
Stroomverbruik van max. 5.5 mA, straalt een pulserend ultrasoongeluid zonder
gewenningseffect uit, geluidsdruk van 105 dB met een frequentie van 22.5 KHz,
uitstraalhoek 360°, 100% waterdicht luidsprekerframe, componenten voldoen aan IP65
standaard. Inclusief veiligheidsschakelaar voor de motorkap. Geschikt voor grotere
motorruimtes. N.B.: De elektrische schokken zijn slechts hoog genoeg om de dieren te
verjagen. Ze veroorzaken verder geen letsel!

2 046 845
€ 228,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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K&K* Marterverjager M5700N, combinatie-apparaat
High end oplossing met een 3 verschillende verjaagmethoden. Combineert elektrische
schokken, het uitzenden van ultrasone golven en knipperende lichtdiodes. Met 6
waterdichte satellietluidsprekers met metalen membranen. De luidsprekers stoten een
sterke pulserende ultrasone golven uit onder een hoek van 180°, staan onder een
spanning van circa 200 – 300 V en geven een knipperend licht weer – allemaal
tegelijkertijd. Stroomverbruik van max. 10 mA, geluidsdruk van 105 dB bij een frequentie
van 22 KHz, 100% waterdicht luidsprekerchassis, componenten voldoen aan IP65
beschermingsstandaard. N.B.: De elektrische schokken zijn slechts hoog genoeg om de
dieren te verjagen. Ze veroorzaken verder geen letsel!

2 033 209
€ 249,001

K&K* Marterverjager M8700, met ultrasone bescherming, met accu
Straalt sterke ultrasone golven uit. Werkt onafhankelijk van de voertuigaccu en kan bijv.
worden gebruikt voor de bescherming van wagens of campers waarvan de
spanningsvoorziening is uitgeschakeld. Ook geschikt voor kelders of buitenruimtes om
dieren weg te houden van uw bezit. Stroomverbruik van circa 0.33 mA, straalt een
pulserend ultrasoongeluid zonder gewenningseffect uit, geluidsdruk van 105 dB met een
frequentie van 23 KHz, bereik van 6 m/uitstraalhoek 180°, 100% waterdicht
luidsprekerframe. Componenten voldoen aan IP65 beschermingsstandaard

2 033 210
€ 85,001

K&K* Overspanningsbescherming
Controleert permanent de spanning van de elektronische systemen van de wagen en
voorkomt piekspanningen die kunnen leiden tot uitvallen van systemen zoals ABS, airbags
en alle soorten elektronische systemen van de wagen. Het zorgt ook voor minder slijtage
van de gloeilampen en beschermt tegen beschadiging bij starthulp

2 033 206
€ 12,002

HDD Stoelovertrek Voor bestuurdersstoel, zwart
Voorzien van stevig 210 denier nylon met een 100% water- en vuurbestendige PVC
achterzijde en parachutekoord voor extra langdurige sterkte. Op maat gemaakt voor
perfecte montage en gefabriceerd volgens de hoogste normen voor duurzaamheid en
slijtage. Biedt effectieve bescherming van de originele stoelbekleding, bijvoorbeeld tegen
modder, water, slurry, vet, olie, verf, stof, etenswaren en vloeistoffen. Kan eenvoudig
worden gereinigd met een vochtige doek of met een borstel. Ideaal voor commercieel
gebruik. Afmetingen (lengte x breedte x hoogte): 100 mm x 100 mm x 245 mm. Gewicht:
0,585 kg

2 326 842
€ 41,001

HDD Stoelovertrek Voor dubbele passagiersstoel, zwart
Voorzien van stevig 210 denier nylon met een 100% water- en vuurbestendige PVC
achterzijde en parachutekoord voor extra langdurige sterkte. Op maat gemaakt voor
perfecte montage en gefabriceerd volgens de hoogste normen voor duurzaamheid en
slijtage. Biedt effectieve bescherming van de originele stoelbekleding, bijvoorbeeld tegen
modder, water, slurry, vet, olie, verf, stof, etenswaren en vloeistoffen. Kan eenvoudig
worden gereinigd met een vochtige doek of met een borstel. Ideaal voor commercieel
gebruik. Afmetingen (lengte x breedte x hoogte): 100 mm x 100 mm x 245 mm. Gewicht:
0,61 kg

2 326 828
€ 81,001

HDD Stoelovertrek Voor passagiersstoel, zwart
Voorzien van stevig 210 denier nylon met een 100% water- en vuurbestendige PVC
achterzijde en parachutekoord voor extra langdurige sterkte. Op maat gemaakt voor
perfecte montage en gefabriceerd volgens de hoogste normen voor duurzaamheid en
slijtage. Biedt effectieve bescherming van de originele stoelbekleding, bijvoorbeeld tegen
modder, water, slurry, vet, olie, verf, stof, etenswaren en vloeistoffen. Kan eenvoudig
worden gereinigd met een vochtige doek of met een borstel. Ideaal voor commercieel
gebruik. Afmetingen (lengte x breedte x hoogte): 100 mm x 100 mm x 245 mm. Gewicht:
0,585 kg

2 326 826
€ 41,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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K&K* Veiligheidsschakelaar motorkap voor M2700, M4700 en M5700N
marterverjaag-apparaten
Conventionele motorkapschakelaars schakelen de apparaten uit, door de geladen
condensor staan de contactplaten echter voor korte tijd nog steeds onder stroom. De
veiligheidsschakelaar ontlaad de platen direct voor een veilige toegang tot de
motorruimte

2 033 204
€ 24,001

K&K* Vloermat voor marterverjaag-apparaten
Zelfklevende mat die het elektrisch geleidende oppervlak vergroot naar kunststof
onderdelen in de motorruimte, bijv. de motorbeschermplaat. Geschikt voor M2700,
M4700, M4700B en M5700N marterverjaag-apparaten

2 033 205
€ 27,001

Vloermatten, hoogwaardig fluweel voor, zwart
Set van 2 – Alleen voor Kombi met tapijt af fabriek

1 930 270
€ 56,001

Vloermatten, rubber in schaalvorm met opstaande randen, achteraan, zwart
Set van 2. Opstaande randen zorgen voor een nog betere bescherming van het interieur
tegen vuil en vocht. – Voor Kombi met lange wielbasis en vinyl tapijt af fabriek, vanaf
07/2016

2 263 245
€ 51,001

Vloermatten, rubber met opstaande randen, vooraan, zwart
Set van 2, met Transit Connect logo en bevestigingen aan bestuurders- en
passagierszijde. Opstaande randen zorgen voor een nog betere bescherming tegen vuil en
vocht – Voor Bestelwagen, Kombi en Sport met vinyl tapijt af fabriek, vanaf 07/2016

2 263 241
€ 51,001

Vloermatten, rubber schaalvormig met opstaande randen, achteraan, zwart
Set van 2. Opstaande randen zorgen voor een nog betere bescherming van het interieur
tegen vuil en vocht. – Voor Kombi met korte wielbasis en vinyl tapijt af fabriek

2 263 243
€ 51,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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STYLING VERLICHTINGSSYSTEMEN

Osram* LED dagrijlampen & mistlampen
2-in-1 oplossing met hoge kwaliteit LED technologie voor voertuigen met mistlampen
maar zonder af fabriek gemonteerde  LED dagrijverlichting. Met corrosiewerende lens,
verlaagd energieverbruik en levensduur tot 5.000 uur. Opmerking: montage is ook
mogelijk op sommige modellen met af fabriek gemonteerde dagrijverlichting. In dit geval
worden de af fabriek gemonteerde dagrijverlichting permanent ontkoppeld. Vraag uw
Ford-verdeler voor meer info. – Alleen voor voertuigen met af fabriek gemonteerde
mistlampen, uitgezonderd mistlampen met geïntegreerd statisch bochtenlichtsysteem

1 875 877
€ 261,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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WIELEN LICHTMETALEN VELGEN

Lichtmetalen velg 16" 5-spaaks design, glinsterend zilver
6.5 x 16", ET 50, voor bandenmaat 205/55 R16 en 215/55 R16

1 919 141
€ 265,003

Lichtmetalen velg 16" 5-spaaks design, zilver
6.5 x 16", ET 50, voor bandenmaat 215/55 R16 of 205/60 R16

1 879 157
€ 265,003

WIELEN WIELACCESSOIRES

Afsluitbare wielmoeren, set voor lichtmetalen velgen
Set van 4, incl. sleutel, antidiefstalkit voor lichtmetalen velgen

1 751 660
€ 74,001

Wieldeksel 16"
1 stuk – Enkel in combinatie met stalen wiel FINIS 18525136 en wielmoeren FINIS 1825327.
Raadpleeg uw Ford dealer voor meer informatie over het gebruik van het juiste wieldeksel.

1 822 313
€ 34,001

Wieldeksel 16"
Los wieldeksel – Enkel in combinatie met stalen wiel FINIS 2001389 en wielmoeren FINIS
5114405. Raadpleeg uw Ford dealer voor meer informatie over het gebruik van het juiste
wieldeksel.

1 683 455
€ 34,001

Wieldeksel 16"
1 stuk – Enkel in combinatie met stalen wiel FINIS 2001389 en wielmoeren FINIS 5114405.
Raadpleeg uw Ford dealer voor meer informatie over het gebruik van het juiste wieldeksel.

1 683 454
€ 34,001

Wieldeksel 16" velgen
Set van 4 – Enkel in combinatie met stalen wiel FINIS 2001389 en wielmoeren FINIS
5114405. Raadpleeg uw Ford dealer voor meer informatie over het gebruik van het juiste
wieldeksel.

1 704 581
€ 67,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Wieldeksel 16" velgen
Set van 4 – Enkel in combinatie met stalen wiel FINIS 2001389 en wielmoeren FINIS
5114405. Raadpleeg uw Ford dealer voor meer informatie over het gebruik van het juiste
wieldeksel.

1 704 582
€ 67,001

WIELEN WIEL/BAND ASSEMBLAGE

Stalen velg met band 16"
6.5J x 16 ET 50, Fulda Kristall Control HP2, 205/60 R 16 96 H XL, label voor
bandeneigenschappen conform EU-richtlijn nr. 1222/2009 – Met
bandenspanningssensoren.

2 285 387
€ 188,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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VEILIGHEID ANTIDIEFSTAL SYSTEMEN

DanTracker* GPS Tracking Device Safety Guard GPS IA
Maakt gebruik van het Global Positioning System (GPS) om de locatie van uw wagen te
controleren en maakt het mogelijk de wagen terug te vinden wanneer deze gestolen is, of
wanneer de locatie vergeten is. Het slanke ontwerp maakt het eenvoudiger te verstoppen
en de ingebouwde batterij met een lange levensduur zorgt dat het systeem onafhankelijk
van de stroomvoorziening van de wagen werkt. Het volgen van de wagen en individuele
instellingen kunnen over de gehele wereld worden beheerd via een app op de smartphone
of via de website. Schokbestendig en waterdicht, levensduur van de accu meer dan 10
jaar, inclusief simkaart, gratis app voor de smartphone beschikbaar, verzend indien actief
de positie iedere 5 minuten wanneer de wagen in beweging is. Het creëren van een
geofence-zone rond de wagen is mogelijk met verschillende afstanden (300, 500 of 1000
m). Een individueel bericht wordt verzonden wanneer de wagen de ingestelde geofencing-
zone verlaat. Eenvoudige montage. N.B.: Een gebruikersaccount en een betaald
abonnement bij DanTracker zijn noodzakelijk. De algemene voorwaarden van DanTracker
zijn van toepassing

2 178 820
€ 206,001

VEILIGHEID KINDERBEVEILIGING

Britax Römer® Kinderzitje BABY-SAFE met ISOFIX basis
Voor kinderen tot 13 kg,  gewoon op de ISOFIX punten klikken voor (de)montage in het
voertuig, de terugslagstang zorgt voor een veilige bevestiging en voorkomt beweging, met
geïntegreerde voetsteun voor extra stabiliteit, getest en goedgekeurd volgens ECE R
44/04-norm

1 670 734
€ 266,001

Britax Römer® Kinderzitje BABY-SAFE plus
Voor kinderen tot 13 kg, met stangen om het zitje op de ISOFIX basis te monteren, 5-punts
veiligheidsharnas en gevulde hoofdsteun met integraal kussen, kan verzet worden in 3
standen, inclusief zon- en windhuif, getest en goedgekeurd volgens ECE R 44/04-norm

1 670 717
€ 202,001

Britax Römer® Kinderzitje DUO Plus met ISOFIX
Voor kinderen tussen 9 en 18 kg, 5-puntsgordel met centrale lengteverstelling, getest en
goedgekeurd volgens ECE R 44/04-norm

1 448 154
€ 407,001

Britax Römer®* Kinderzitje KIDFIX
Voor kinderen van 15 tot 36 kg, zitje wordt steeds met ISOFIX ankerpunten vastgemaakt,
optimale bescherming bij zijdelingse impact, de hoofdsteun kan in 11 standen versteld
worden, getest en goedgekeurd volgens de ECE R 44/04-norm

1 581 116
€ 230,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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VEILIGHEID PECHHULP

Kalff* EHBO-set Nano, rood
Dankzij zijn zeer compacte formaat één van de meest ruimtebesparende oplossingen op
de markt. Geleverd in softbag met rits en 4-delig binnenvak. Inclusief EHBO-brochure met
nuttige, belangrijke aanwijzingen. Bevat bijsluiters en inhoudsopgave in de talen Engels,
Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Spaans en Portugees. 210 x 110 x 70 mm, inhoud
volgens laatste DIN-normen

2 332 715
€ 7,001

EHBO-set Zachte tas, blauw
250 x 135 x 65 mm, voldoet aan de laatste DIN standaards (DIN 13164)

1 882 990
€ 11,001

Kalff* EHBO-set Zwarte doos
21,5 x 11,3 x 9 cm, voldoet aan de laatste DIN standaards (DIN 13164)

1 877 829
€ 7,001

Kalff* Gevarendriehoek in rode doos 1 460 220
€ 6,001

Kalff* Gevarendriehoek Nano, in rode doos
Dankzij zijn zeer compacte formaat één van de meest ruimtebesparende
gevarendriehoeken op de markt. Geleverd in een harde hoes en snel en stabiel op te
zetten aan de rand van de weg. 220 x 65 x 50 mm, ontworpen volgens ECE-normen

2 332 717
€ 8,001

Kalff* Hoogwaardig veiligheidspakket Nano "Duo"
Uitgebreide EHBO-set, geleverd in softbag, aangevuld met gevarendriehoek. Dankzij zijn
zeer compacte formaat één van de meest ruimtebesparende oplossingen op de markt.
Voorzien van klittenbandstroken op de achterzijde voor veilige bevestiging en 2-
kamersysteem met aparte opbergruimte voor gevarendriehoek. Inclusief EHBO-brochure
met nuttige, belangrijke aanwijzingen. Met bijsluiters en inhoudsopgave in de talen Engels,
Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Spaans en Portugees. Inhoud volgens laatste DIN-
normen en ECE R27

2 332 712
€ 15,001

Kalff* Hoogwaardig veiligheidspakket Nano "Trio"
Uitgebreide EHBO-set geleverd in softbag, aangevuld met geel veiligheidshesje en
gevarendriehoek. Dankzij zijn zeer compacte formaat één van de meest ruimtebesparende
oplossingen op de markt. Voorzien van klittenbandstroken op de achterzijde voor veilige
bevestiging en tweekamersysteem met aparte opbergruimte voor gevarendriehoek.
Inclusief EHBO-brochure met nuttige, belangrijke aanwijzingen. Met bijsluiters en
inhoudsopgave in de talen Engels, Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Spaans en
Portugees. 225 x 190 x 65 mm, inhoud volgens laatste DIN-normen, ECE R27 en EN ISO
20471

2 332 709
€ 17,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Hoogwaardig veiligheidspakket Standaard "Duo"
Uitgebreide EHBO-set in softbag, aangevuld met gevarendriehoek. Voorzien van
klittenbandstroken op de achterzijde voor veilige bevestiging en steriel binnenvak.
Inclusief EHBO-brochure met nuttige, belangrijke aanwijzingen. 440 x 120 x 60 mm,
inhoud volgens laatste DIN-norm 13164

2 332 723
€ 13,001

Kalff* Hoogwaardig veiligheidspakket Standaard "Trio"
Uitgebreide EHBO-set geleverd in softbag, aangevuld met oranje veiligheidshesje en
compacte gevarendriehoek. Voorzien van klittenbandstroken op de achterzijde voor
veilige bevestiging. Inclusief EHBO-brochure met nuttige, belangrijke aanwijzingen. Met
bijsluiters en inhoudsopgave in de talen Engels, Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Spaans
en Portugees. 440 x 135 x 60 mm, inhoud volgens laatste DIN-norm 13164, E11 27R-033011
en EN ISO 20471

2 332 721
€ 17,001

Hoogwaardig veiligheidspakket zachte tas, blauw
440 x 100 x 90 mm, bevat een waarschuwingsdriehoek, een oranje veiligheidsvestje en
een EHBO kit, conform de DIN standaarden

2 311 429
€ 27,001

Hulpstartkabels 3 m
Startkabel voor benzinemotoren tot 2,5 l

5 023 562
€ 47,001

Hulpstartkabels 3,5 m
Startkabel voor dieselmotoren tot 3 l

5 023 563
€ 63,001

Noodhamer
Inclusief houder voor een veilige installatie, met fluorescerende toets om makkelijk terug
te vinden in het voertuig

1 761 591
€ 21,001

Trekkabel tot 2.500 kg 5 011 184
€ 26,001

Kalff* Veiligheidsvest geel
1 maat, met reflecterende strepen voor uitstekende zichtbaarheid

1 522 252
€ 4,001

Kalff* Veiligheidsvest oranje
1 maat, met reflecterende strepen voor uitstekende zichtbaarheid

1 882 039
€ 4,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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VEILIGHEID VEILIGHEIDSPRODUCTEN

Bosch®* Achteruitrijwaarschuwing
Geeft een hoorbare waarschuwing voor extra veiligheid als het voertuig achteruit rijdt

1 713 304
€ 67,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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COMFORT COMFORTPRODUCTEN

Rati* Armsteun design "Armster 2"
Armsteun te monteren tussen zetels vooraan met een geïntegreerd opbergvak en een
innovatieve draagbare buidel. Armster2 kan niet op de versie met 1,5 stoel worden
gemonteerd, aangezien er geen middenconsole tussen de bestuurdersstoel en de
passagiersstoel(en) is. Bewaar uw rijbewijs, portemonnee of mobiele telefoon in de
draagbare buidel, klem hem aan uw riem en neem hem met u mee! Kenmerken:
- in 4 standen in de hoogte herstelbaar
- matzwart met glanzend zwart element, incl. pennenhouder, muntenhouder en een
winkelwagenmuntje
- USB-/AUX-aansluiting in de armsteun – Behalve voor voertuigen met 1,5 stoel

2 025 504
€ 121,002

Garmin®* Dashboardcamera DashCam 65W
Compacte en discrete camera met GPS met 2.0" LCD-display en een extra breed blikveld
om te monteren op de voorruit. Neemt en slaat automatisch op, voor wanneer zich een
incident voordoet. Begint automatisch met opnemen wanneer deze wordt aangesloten
op een voedingsbron. Met een extra breed blikveld van 180 graden, 2.1 MP camera met full
HD 1080p video-opname (1920 x 1080 resolutie), met geïntegreerde G-sensor om
automatisch te detecteren wanneer zich een incident voordoet zodat het geregistreerde
wordt opgeslagen. GPS noteert de locatie, rijrichting, snelheid, datum en tijd om
nauwkeurig te tonen waar en wanneer zich incidenten voordoen; met ingebouwde Wi-Fi
voor draadloze videosynchronisatie. De spraaksturing maakt het mogelijk audio-opname
te starten/stoppen, een foto te maken of de Travelapse™ video-opnamemogelijkheid te
starten/stoppen (comprimeert uren rijden tot minuten hoogtepunten). Neemt
uitstekende videodetails op in omstandigheden met veel of zeer weinig licht. Slaat uw
ritten op in 1080p in een voortdurende opname met de meegeleverde, vervangbare 8 GB
microSD™-kaart. Voor meer geheugen kan een kaart tot 64 GB (class 10 aanbevolen)
worden gebruikt. Speel het opgenomen materiaal op het display af, bekijk het later op uw
computer of maak gebruik van de gratis VIRB® app op uw smartphone. Omvat
bestuurderswaarschuwingsfuncties zoals botswaarschuwing en rijstrookassistentie.
Ingebouwde alarmen voor rode lichten en snelheidscamera's waarschuwen de
bestuurder; wanneer de wagen stilstaat, bijv. bij een kruising of in het verkeer, geeft het
"Go" alarm aan wanneer het verkeer weer in beweging komt. De parkeermodus houdt de
omgeving van de wagen in de gaten wanneer deze geparkeerd is en de motor is afgezet.
Begint automatisch met opnemen wanneer beweging wordt gedetecteerd (Garmin®
parkeermoduskabel benodigd). Afmetingen: 4 cm x 5,6 cm x 3,1 cm, gewicht: 60 gram.
Werkt in het gebied tussen -20 °C en +55 °C. Ingebouwde accu. De set bevat ook een
magnetische bevestiging, voedingsdraad voor de sigarettenaansteker, USB-kabel, 8 GB
microSD™-kaart en handleiding. Let op: De algemene voorwaarden en
bedieningsbeperkingen van Garmin® voor bestuurdersbewustzijnsfuncties zijn van
toepassing. Zie de website van Garmin® voor meer informatie

2 340 160
€ 241,001

Navco* LED interieurverlichting voor laadruimte
Krachtige verlichting van de laadruimte door een lichteenheid met 36 afzonderlijke witte
LED lampen, afmetingen lichteenheid 446 x 18 x 23 mm, diameter van elke lamp 5 mm,
inclusief bevestigingsset

1 841 959
€ 59,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Xvision (SCC)* Parkeerhulpsysteem achter, met 4 sensoren in matzwart
Betrouwbare detectie van alle obstakels, met akoestische waarschuwing met
toenemende frequentie van de toon bij nadering, voortdurende toon als het obstakel dicht
genaderd is. Ook voor voertuigen met trekhaak of aan de buitenzijde gemonteerd
reservewiel. Kan op verschillende modellen worden gecombineerd met Xvision
parkeersensoren aan de voorzijde. Platte of schuine sensoren in het pakket maken
montage afhankelijk van de vorm van de bumper mogelijk. De sensoren kunnen ook in de
carrosseriekleur worden gespoten. Dit parkeerhulpsysteem bevat een hoorbaar signaal en
kan niet geïntegreerd worden in het Ford display/SYNC systeem. Raadpleeg uw Ford-
verdeler voor meer info.

1 935 220
€ 185,002

Vodafone* Parkeerhulpsysteem achteraan, met 4 sensoren in matzwart
Detectie van obstakels, met akoestische waarschuwing met toenemende frequentie van
de toon bij nadering, voortdurende toon als het obstakel dicht genaderd is. Ook voor
voertuigen met trekhaak of aan de buitenzijde gemonteerd reservewiel. Kan op
verschillende modellen worden gecombineerd met Vodafone parkeersensoren aan de
voorzijde. Platte of schuine sensoren in het pakket maken montage afhankelijk van de
vorm van de bumper mogelijk. De sensoren kunnen ook in de carrosseriekleur worden
gespoten. Vraag uw Ford dealer voor meer informatie – Extra onderdelen noodzakelijk
voor de montage. Vraag uw Ford dealer voor meer informatie

2 225 438
€ 160,002

Xvision (SCC)* Parkeerhulpsysteem vooraan, met 4 sensoren in matzwart
Betrouwbare detectie van alle obstakels, met akoestische waarschuwing van
toenemende piepgeluiden tot voortdurend signaal bij dichte nadering. Plaatsing
overeenkomstig de vorm van de bumper mogelijk doordat zowel platte sensoren als
sensoren onder een hoek in het pakket opgenomen zijn. Sensoren kunnen ook in
wagenkleur worden gespoten. Vraag uw Ford dealer om meer gegevens

1 935 219
€ 174,002

Vodafone* Parkeerhulpsysteem vooraan, met 4 sensoren in matzwart
Detectie van obstakels, met akoestische waarschuwing met toenemende frequentie van
de toon bij nadering, voortdurende toon als het obstakel dicht genaderd is. Platte of
schuine sensoren in het pakket maken montage afhankelijk van de vorm van de bumper
mogelijk. De sensoren kunnen ook in de carrosseriekleur worden gespoten. Dit
parkeerhulpsysteem bevat een hoorbaar signaal en kan niet geïntegreerd worden in het
Ford display/SYNC systeem. Raadpleeg uw Ford-verdeler voor meer info.

2 225 436
€ 171,002

Xvision (SCC)* Stoelverwarmingsset voor één stoel
Krachtig carbonvezel verwarmingselement voor montage achteraf in de zitting en de
rugleuning. Temperatuur kan op hoog en laag worden ingesteld, uitgaand vermogen max.
90 W. Kan niet worden gemonteerd in wagens waar de stoelbekleding aan het
schuimrubber van de stoel is gelijmd. Raadpleeg uw Ford dealer voor meer informatie. –
Montage alleen mogelijk op bestuurder en enkele passagierstoel vooraan

2 021 594
€ 121,002

Xvision (SCC)* Stoelverwarmingsset voor twee stoelen
Krachtig carbonvezel verwarmingselement voor montage achteraf in de zitting en de
rugleuning. Temperatuur kan op hoog en laag worden ingesteld, uitgaand vermogen max.
90 W. Kan niet worden gemonteerd in wagens waar de stoelbekleding aan het
schuimrubber van de stoel is gelijmd. Raadpleeg uw Ford dealer voor meer informatie. –
Montage alleen mogelijk op bestuurder en enkele passagierstoel vooraan

2 021 595
€ 242,002

ClimAir®* Windafleiders zijruit voor vensters voordeuren, transparant
Set van 2, optimaliseert ventilatie en beschermt tegen regen en sneeuw, 3 mm dik
acrylglas

2 104 596
€ 61,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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ClimAir®* Windafleiders zijruit voor vensters voordeuren, zwart
Set van 2, optimaliseert ventilatie en beschermt tegen regen en sneeuw, 3 mm dik
acrylglas

1 852 674
€ 61,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT AUDIO

Pioneer* Audiosysteem DEH-S100UB
Stereo-ontvanger met cd-speler, ingebouwde MOSFET 50W x 4 versterker en RDS
FM/AM tuner (24 geheugenplaatsen voor radiozenders).. Geschikt voor
MP3/WMA/WAV/ACC en FLAC bestandsformaten, eenvoudig aansluiten van iPod®,
iPhone® en Android apparaten via USB, inclusief acculaadfunctie. Met AUX-input en USB
port aan de voorkant en RCA uitgang aan de achterzijde. Ondersteunt Advanced Remote
Control App (Pioneer ARC), die uw smartphone verandert in een krachtige touochscreen-
afstandsbediening. Verwijderbaar frontpaneel, met beschermhoes.. N.B.: Niet compatibel
met versterker/subwoofer af fabriek. Antenne-adapter en adapter voor CAN-bus en
afstandsbediening (voor wagens met afstandsbediening op het stuur af fabriek) of ISO-
adapter (voor wagens zonder afstandsbediening op het stuur af fabriek) noodzakelijk
voor installatie. Adapter voor CAN-bus en afstandsbediening alleen bediening van de
radio vanaf de afstandsbediening op het stuur af fabriek gewenst is. In alle andere
gevallen moet de ISO-adapter worden gebruikt

2 302 694
€ 87,002

Pioneer* Audiosysteem DEH-S4000BT
Stereo-ontvanger met RDS FM/AM tuner (24 geheugenplaatsen voor radiozenders), cd-
speler, Bluetooth® draadloze technologie, ingebouwde MOSFET 50W x 4 versterker en
rode verlichting van de knoppen. Eenvoudig aansluiten van iPhone® (generatie 5 en
hoger) en Android apparaten, ceompatibel met Siri Eyes, Bluetooth® handenvrij bellen en
audiostreamen, inclusief externe microfoon. Geschikt voor MP3/WMA/WAV/AAC (via cd
en USB) en FLAC (vi USB) bestandsformaten, met AUX-input en USB port aan de
voorkant met laadfunctie en 2 RCA uitgangen aan de achterzijde. Verwijderbaar
frontpaneel, met beschermhoes. Geavanceerde kenmerken zoals Dynamic Bass
Enhancer, Karaoke functie en afspelen van Spotify via de bedieningseenheden van de
eenheid. Ondersteunt App Mode en Advanced Remote Control App (Pioneer ARC), die uw
smartphone verandert in een krachtige touochscreen-afstandsbediening. N.B.: Niet
compatibel met versterker/subwoofer af fabriek. Alleen in combinatie met
radiovoorbereiding af fabriek. Antenne-adapter en adapter voor CAN-bus en
afstandsbediening (voor wagens met afstandsbediening op het stuur af fabriek) of ISO-
adapter (voor wagens zonder afstandsbediening op het stuur af fabriek) noodzakelijk
voor installatie. Adapter voor CAN-bus en afstandsbediening alleen bediening van de
radio vanaf de afstandsbediening op het stuur af fabriek gewenst is. In alle andere
gevallen moet de ISO-adapter worden gebruikt

2 302 660
€ 126,002

Pioneer* Audiosysteem DEH-X7800DAB
Stereo DAB/DAB+ digitale radio-ontvanger met CD speler, draadloze Bluetooth®
technologie, MOSFET 50W x 4 versterker, 13-band grafische equalizer, eenvoudige
aansluiting van iPod®, iPhone® en Android apparaten, handsfree bellen en audio
streamen met Bluetooth®, geschikt voor MP3/WMA/WAV/ACC en FLAC
bestandsformaten, met AUX-ingang aan de voorzijde, USB-poort aan de voorzijde met
oplaadfunctie en 3 RCA-uitgangen aan de achterzijde. Verwijderbaar frontpaneel, met
beschermhoes.. N.B.: Niet compatibel met versterker/subwoofer af fabriek. Alleen in
combinatie met radiovoorbereiding af fabriek. Antenne-adapter en adapter voor CAN-bus
en afstandsbediening (voor wagens met afstandsbediening op het stuur af fabriek) of
ISO-adapter (voor wagens zonder afstandsbediening op het stuur af fabriek) noodzakelijk
voor installatie. Adapter voor CAN-bus en afstandsbediening alleen bediening van de
radio vanaf de afstandsbediening op het stuur af fabriek gewenst is. In alle andere
gevallen moet de ISO-adapter worden gebruikt. Optionele DAB-antenne extra
noodzakelijk voor digitale radio-ontvangst, indien al niet gemonteerd af fabriek

2 110 664
€ 196,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Audiosysteem FH-X840DAB
2-DIN stereo DAB/DAB+ digitale radio-ontvanger met CD-speler, draadloze Bluetooth®
technologie, MOSFET 50W x 4 versterker, 13-band grafische equalizer, eenvoudige
aansluiting van iPod®, iPhone® en Android apparaten, handsfree bellen en audio
streamen met Bluetooth®, geschikt voor MP3/WMA/WAV/ACC en FLAC
bestandsformaten, met AUX-ingang aan de voorzijde, USB-poort aan de voorzijde met
oplaadfunctie en 3 RCA-uitgangen aan de achterzijde. N.B.: Niet compatibel met
versterker/subwoofer af fabriek. Alleen in combinatie met radiovoorbereiding af fabriek,
2-DIN omlijsting, ISO-adapter (alleen voor wagens zonder afstandsbediening op het stuur
af fabriek) of CAN-bus adapter (alleen voor wagens met afstandsbediening op het stuur
af fabriek). Adapter voor CAN-bus en afstandsbediening alleen bediening van de radio
vanaf de afstandsbediening op het stuur af fabriek gewenst is. In alle andere gevallen
moet de ISO-adapter worden gebruikt. Optionele DAB-antenne extra noodzakelijk voor
digitale radio-ontvangst, indien al niet gemonteerd af fabriek – Er is een vervangend
airbagwaarschuwingslampje noodzakelijk voor de installatie. Het
airbagwaarschuwingslampje wordt vervangen als de 2-DIN omlijsting in het dashboard
van de wagen wordt gemonteerd

2 110 687
€ 227,002

Pioneer* Audiosysteem MVH-S100UI
Stereo-ontvanger met RDS FM/AM tuner (24 geheugenplaatsen voor radiozenders), rode
verlichting van de knoppen en ingebouwde MOSFET 50W x 4 versterker. Vanwege de
korte diepte en het korte frame zonder CD-aandrijving maakt het een eenvoudige
montage mogelijk. Geschikt voor MP3/WMA/WAV en FLAC bestandsformaten, eenvoudig
aansluiten van iPod®, iPhone® en Android apparaten via USB, inclusief acculaadfunctie.
Met AUX-input en USB port aan de voorkant en 2 RCA uitgangen aan de achterzijde. Met
de Spotify functie kunt u bladeren in uw favoriete afspeellijsten, albums, tracks en
artiesten op uw smartphone met de bedieningselementen in de eenheid. Ondersteunt ook
Advanced Remote Control App (Pioneer ARC), die uw smartphone verandert in een
krachtige touochscreen-afstandsbediening. Verwijderbaar frontpaneel, met
beschermhoes.. N.B.: Niet compatibel met versterker/subwoofer af fabriek. Alleen in
combinatie met radiovoorbereiding af fabriek. Antenne-adapter en adapter voor CAN-bus
en afstandsbediening (voor wagens met afstandsbediening op het stuur af fabriek) of
ISO-adapter (voor wagens zonder afstandsbediening op het stuur af fabriek) noodzakelijk
voor installatie. Adapter voor CAN-bus en afstandsbediening alleen bediening van de
radio vanaf de afstandsbediening op het stuur af fabriek gewenst is. In alle andere
gevallen moet de ISO-adapter worden gebruikt

2 302 686
€ 70,002

Pioneer* Audiosysteem MVH-S200DAB
Stereo DAB/DAB+ digitale radio-ontvanger zonder cd-speler, ingebouwde MOSFET 50W
x 4 versterker, RDS FM/AM tuner en rode verlichting van de knoppen. Geschikt voor
MP3/WMA/WAV/AAC bestandsformaten, eenvoudig aansluiten van iPod®, iPhone® en
Android apparaten via USB, inclusief acculaadfunctie, met AUX-input en USB port aan de
voorkant en 2 RCA uitgangen aan de achterzijde. Ondersteunt Advanced Remote Control
App (Pioneer ARC), die uw smartphone verandert in een krachtige touochscreen-
afstandsbediening. Verwijderbaar frontpaneel, met beschermhoes. N.B.: Niet compatibel
met versterker/subwoofer af fabriek. Alleen in combinatie met radiovoorbereiding af
fabriek. Antenne-adapter en adapter voor CAN-bus en afstandsbediening (voor wagens
met afstandsbediening op het stuur af fabriek) of ISO-adapter (voor wagens zonder
afstandsbediening op het stuur af fabriek) noodzakelijk voor installatie. Adapter voor
CAN-bus en afstandsbediening alleen bediening van de radio vanaf de afstandsbediening
op het stuur af fabriek gewenst is. In alle andere gevallen moet de ISO-adapter worden
gebruikt. Optionele DAB-antenne extra noodzakelijk voor digitale radio-ontvangst, indien
al niet gemonteerd af fabriek

2 302 688
€ 111,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Audiosysteem MVH-S300BT
Ondiepe stereo-ontvanger zonder cd-speler, RDS FM/AM tuner (24 geheugenplaatsen
voor radiozenders), ingebouwde MOSFET 50W x 4 versterker en rode verlichting van de
knoppen. Bluetooth® draadloze technologie voor handevrij bellen en kristalhelder
audiostreamen dankzij de Advanced Sound Retriever functie. Tegelijkertijd aansluiten van
2 apparaten ook mogelijk. Eenvoudig aansluiten van iPod®, iPhone® en Android
apparaten via USB, geschikt voor MP3/WMA/WAV/ACC/FLAC bestandsformaten. Met
AUX-input en USB port aan de voorkant met oplaadfunctie en 2 RCA uitgangen aan de
achterzijde. Geavanceerde kenmerken zoals Dynamic Bass Enhancer, Karaoke functie en
afspelen van Spotify via de bedieningseenheden van de eenheid. Ondersteunt Advanced
Remote Control App (Pioneer ARC), die uw smartphone verandert in een krachtige
touochscreen-afstandsbediening. Verwijderbaar frontpaneel, met beschermhoes.. N.B.:
Niet compatibel met versterker/subwoofer af fabriek. Antenne-adapter en adapter voor
CAN-bus en afstandsbediening (voor wagens met afstandsbediening op het stuur af
fabriek) of ISO-adapter (voor wagens zonder afstandsbediening op het stuur af fabriek)
noodzakelijk voor installatie. Adapter voor CAN-bus en afstandsbediening alleen
bediening van de radio vanaf de afstandsbediening op het stuur af fabriek gewenst is. In
alle andere gevallen moet de ISO-adapter worden gebruikt

2 302 692
€ 111,002

Pioneer* Audiosysteem X2900UI
Stereo-ontvanger RDS FM/AM tuner (24 geheugenplaatsen voor radiozenders),
meerkleurige verlichting van de knoppen en cd-speler. Ingebouwde MOSFET 50W x 4
versterker, geschikt voor MP3/WMA/WAV bestandsformaten, eenvoudig aansluiten van
iPod®, iPhone® en Android apparaten via USB, inclusief acculaadfunctie. Met AUX-input
en USB port aan de voorkant en 2 RCA uitgangen aan de achterzijde. Verwijderbaar
frontpaneel, met beschermhoes.. Geavanceerde functies inclusief MIXTRAX functie voor
het continu afspelen van uw muziekverzameling met een compleet aanbod door DJ's
geïnspireerde effecten en verlichting in de stijl van een club. Met de Spotify functie kunt u
bladeren in uw favoriete afspeellijsten, albums, tracks en artiesten op uw smartphone
met de bedieningselementen in de eenheid. Ondersteunt ook Advanced Remote Control
App (Pioneer ARC), die uw smartphone verandert in een krachtige touochscreen-
afstandsbediening. N.B.: Niet compatibel met versterker/subwoofer af fabriek. Antenne-
adapter en adapter voor CAN-bus en afstandsbediening (voor wagens met
afstandsbediening op het stuur af fabriek) of ISO-adapter (voor wagens zonder
afstandsbediening op het stuur af fabriek) noodzakelijk voor installatie. Adapter voor
CAN-bus en afstandsbediening alleen bediening van de radio vanaf de afstandsbediening
op het stuur af fabriek gewenst is. In alle andere gevallen moet de ISO-adapter worden
gebruikt

2 302 664
€ 103,002

Pioneer* Luidspreker TS-170 Ci
Voor voor- en achterdeuren, 6,7" (17 cm) tweewegluidsprekers, max. 170 W – Geschikt
voor installatie in voordeur, adapterring voor luidspreker is bijkomend vereist

1 595 410
€ 72,002

Pioneer* Luidspreker TS-H 1703
6,7" (17 cm) 2-weg luidsprekers, 180 W max – Geschikt voor installatie in voordeur,
adapterring voor luidspreker bijkomend vereist

1 479 486
€ 95,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Subwoofer TS-WX130DA
Compacte en krachtige actieve subwoofer, kan vanwege zijn ultraplatte ontwerp zelfs
onder de stoel worden geplaatst. Bevat een ingebouwde versterker met 160 W max. en
Digital Bass Control voor diepe en dynamische basmodi. 20 cm aluminium woofer, 50 W
nominaal ingaand vermogen. Eenvoudig te installeren. Afmetingen: 280 x 70 x 200 mm,
gewicht 3,5 kg. Niet in combinatie met elektrische stoelverstelling indien gemonteerd
onder de stoel. Subwoofer kan in alle wagens worden aangesloten met een stekker of
luidsprekerkabels. In sommige gevallen kan extra luidsprekerkabel noodzakelijk zijn (circa
0,5 m)

2 302 684
€ 218,002

Axion* Upgrade digitale radio voor RDS-FM radio's met AF-functie
Geniet van een breed scala aan digitale radiozenders en CD-kwaliteit geluidsuitvoer met
deze Multi-vehicle DAB + retrofit-oplossing. 12 voorgeprogrammeerde radiostations met
snelle selectiefunctie, in-car schermafbeeldingen en een informatiescherm dat
albumhoezen, songtitels, artiestennamen, nieuws, sportresultaten, etc. toont. Live
verkeersinformatie en reisinformatie via TPEG zodat u verkeersinformatie van live radio
kunt ontvangen, pauzeren en terugspoelen en een aux-ingang voor externe audiobronnen.
Kit inclusief DAB + -module, antenne, afstandsbediening, alle benodigde bedrading,
alsmede gebruikershandleiding en installatiehandleiding

2 146 136
€ 160,002

INFOTAINMENT NAVIGATIE

Pioneer* Achteruitrijcamera ND-BC6 voor Pioneer 2-DIN radio's en
multimedia/navigatiesystemen
Waterdichte kleurencamera met hoge resolutie. De geïntegreerde CMOS-sensor past
automatisch de helderheid aan bij rijomstandigheden in daglicht en 's nachts. De camera
elimineert zelfs overbelichte beelden, veroorzaakt door rechtstreeks zonlicht dat op de
lens valt. De uiterst gevoelige camera beschikt over een brede kijkhoek: horizontaal:
129°en verticaal 105°. Het product wordt geleverd met een 10 meter-lange
verbindingskabel. Afmetingen: 24 x 24 x 25 mm. Enkel geschikt voor Pioneer*
infotainmentsystemen en radio's (met camera)

2 013 854
€ 204,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Draagbaar navigatiesysteem Drive 51 LMT-S
Eigenschappen: • Gebruiksvriendelijk, toepassingsgericht GPS navigatiesysteem met een
5.0" (12,7 cm) kleurendisplay met dubbele oriëntatie
 • Voorgeïnstalleerd met gedetailleerde kaarten van West-Europa met gratis levenslange
kaartupdates
 • Bestuurdersoplettendheidsfuncties met waarschuwingen voor gevaarlijke bochten,
wijzigingen in snelheidslimieten, spoorwegovergangen, overstekend wild,
waarschuwingen voor schoolzones en meer
 • Garmin Real Directions™ functie wijst de weg "als een vriend", aan de hand van
oriëntatiepunten en verkeerslichten
 • Vind nieuwe en populaire restaurants, winkels en meer met Foursquare®
 • Bekijk beoordelingen met TripAdvisor® reis-POI's
 • Rijstrookassistentie (gidst naar de juiste rijstrook voor routegeleiding)
 • Kruispuntoverzicht (toont borden bij knooppunten)
 • Snelheidslimietindicator (toont snelheidslimiet voor de meeste hoofdwegen)
 • Bekijken van de kosten en de beschikbaarheid van parkeren op straat
 • Vooruitblikfunctie met mijlpalen
 • Vormen van de route door geprefereerde steden en straten
 • Werkt met de Garmin BC™ 30 draadloze achteruitrijcamera
 • MicroSD™-kaartsleuf
• Eigen points of interest
 • Tonen van favoriete interessante punten langs de route

Inclusief voertuigzuignaphouder, voertuigvoedingskabel en USB-kabel

2 280 228
€ 185,001

TomTom* Kaartupdate voor het Ford MFD navigatiesysteem
Bevat de 2019 kaartupdates voor Rusland, Bulgarije, Roemenië en de belangrijkste wegen
van Oost-Europa. – tot en met 07/2015

2 370 920
€ 100,001

TomTom* Kaartupdate voor het Ford MFD navigatiesysteem
Bevat de 2019 kaartupdate voor Europa en Turkije en de belangrijkste wegen van
Zuidoost-Europa. – tot en met 07/2015

2 370 938
€ 100,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Multimedia-navigatiesysteem AVIC-Z6100BT
Kenmerken:   • 6.2" (15.75 cm) 24 bit True Colour Clear Type Resistive WVGA multi-
aanraakscherm
 •   Meerkleurige verlichting
 •   Apple CarPlay®
   DAB+ digitale radio-ontvanger   • RDS-tuner en TMC-ontvanger
 •   TMC dekking van 14 landen
 •   Ingebouwde Wi-Fi® voor een draadloze verbinding tussen uw smartphone en de
ontvanger
 •   Draadloos spiegelen van uw mobiele apparaat
 •   AppRadio modus +
 •   Bluetooth® handenvrij bellen en draadloos audiostreamen
 •   2 USB ingangen voor afspelen van audio- en videobestanden, aansluiten van 2
smartphones tegelijkertijd, inclusief afspelen van muziek en opladen
 •   HERE® kaarten
 •   10 miljoen POI's
 •   Kaarten met volledige dekking van 45 Europese landen op ingebouwd flash geheugen
 •   Stemaansturing met Text-To-Speech geschiktheid (29 talen)
 • Speelt DVD-R/-RW, CD-R/RW, MP3, WMA, AAC, FLAC, MPEG4, H.264, WMV, DivX™ af
 •   Full HD video
 •   Digitale signaalproccesor en geoptimaliseerde 13-band grafische EQ
 •   iPod®, iPod® Touch en iPhone® 4/4S/5/5S/5C/6/6+/6S/6S+/SE/7/7+ Music/Video
Direct Control, inclusief Siri Eyes Free
 •   Geschikt voor Android Auto, inclusief Quick Charge
 •   Overige AV apparatuur via 2 extra inputs achterin
 •   Ingangen voor camera's voor en achter
 •   Weergave van airconditioning en parkeerhulpsysteem mogelijk op bepaalde modellen
 •   Deels verwijderbaar frontpaneel als diefstalbeveiliging

2-DIN omlijsting en adapter voor CAN-bus en afstandsbediening (voor wagens met
afstandsbediening op het stuur af fabriek) of ISO-adapter (voor wagens zonder
afstandsbediening op het stuur af fabriek) noodzakelijk voor installatie. Adapter voor
CAN-bus en afstandsbediening alleen bediening van de radio vanaf de afstandsbediening
op het stuur af fabriek gewenst is. In alle andere gevallen moet de ISO-adapter worden
gebruikt.

N.B.: Alle modelspecifieke features die worden bediend met de radiotoetsen van de Ford,
of visueel worden weergegeven in het centrale display van de Ford, worden gestopt, zoals
SYNC, TPMS, regensensor, Active-City Stop, Hill Start Assist. Dit is in het bijzonder van
belang voor een Ford B-MAX met een hoge uitrusting. – Er is een vervangend
airbagwaarschuwingslampje noodzakelijk voor de installatie. Het
airbagwaarschuwingslampje wordt vervangen als de 2-DIN omlijsting in het dashboard
van de wagen wordt gemonteerd

2 302 656
€ 835,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Multimedia-navigatiesysteem AVIC-Z7100DAB
Kenmerken:   • 6.2" (15.75 cm) 24 bit True Colour Clear Type Resistive WVGA multi-
aanraakscherm
 •   Meerkleurige verlichting
 •   Apple CarPlay®
 •   DAB+ digitale radio-ontvanger
 •   RDS-tuner en TMC-ontvanger
 •   TMC dekking van 14 landen
 •   Ingebouwde Wi-Fi® voor een draadloze verbinding tussen uw smartphone en de
ontvanger
 •   Draadloos spiegelen van uw mobiele apparaat
 •   AppRadio modus +
 •   Bluetooth® handenvrij bellen en draadloos audiostreamen
 •   2 USB ingangen voor afspelen van audio- en videobestanden, aansluiten van 2
smartphones tegelijkertijd, inclusief afspelen van muziek en opladen
 •   HERE® kaarten
 •   10 miljoen POI's
 •   Kaarten met volledige dekking van 45 Europese landen op ingebouwd flash geheugen
 •   Stemaansturing met Text-To-Speech geschiktheid (29 talen)
 • Speelt DVD-R/-RW, CD-R/RW, MP3, WMA, AAC, FLAC, MPEG4, H.264, WMV, DivX™ af
 •   Full HD video
 •   Digitale signaalproccesor en geoptimaliseerde 13-band grafische EQ
 •   iPod®, iPod® Touch en iPhone® 4/4S/5/5S/5C/6/6+/6S/6S+/SE/7/7+ Music/Video
Direct Control, inclusief Siri Eyes Free
 •   Geschikt voor Android Auto, inclusief Quick Charge
 •   Overige AV apparatuur via 2 extra inputs achterin
 •   Ingangen voor camera's voor en achter
 •   Weergave van airconditioning en parkeerhulpsysteem mogelijk op bepaalde modellen
 •   Deels verwijderbaar frontpaneel als diefstalbeveiliging

2-DIN omlijsting en adapter voor CAN-bus en afstandsbediening (voor wagens met
afstandsbediening op het stuur af fabriek) of ISO-adapter (voor wagens zonder
afstandsbediening op het stuur af fabriek) noodzakelijk voor installatie. Adapter voor
CAN-bus en afstandsbediening alleen bediening van de radio vanaf de afstandsbediening
op het stuur af fabriek gewenst is. In alle andere gevallen moet de ISO-adapter worden
gebruikt. Optionele DAB-antenne noodzakelijk voor digitale radio-ontvangst

N.B.: Alle modelspecifieke features die worden bediend met de radiotoetsen van de Ford,
of visueel worden weergegeven in het centrale display van de Ford, worden gestopt, zoals
SYNC, TPMS, regensensor, Active-City Stop, Hill Start Assist. Dit is in het bijzonder van
belang voor een Ford B-MAX met een hoge uitrusting. – Er is een vervangend
airbagwaarschuwingslampje noodzakelijk voor de installatie. Het
airbagwaarschuwingslampje wordt vervangen als de 2-DIN omlijsting in het dashboard
van de wagen wordt gemonteerd

2 302 658
€ 973,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT ANDERE ACCESSOIRES VOOR
INFOTAINMENT

Dension* Gsmhouder voor smartphones
Geluidsoverdrager voor meerdere doeleinden, te bevestigen op voorruit of dashboard,
geavanceerde geluidskwaliteit via het audiosysteem van uw Ford, met ingebouwde
microfoon, AUX en FM audio-output. Met telefoonoplaadfunctie via sigarettenaansteker,
inclusief hulpkabel voor audio. Geschikt voor grotere smartphones (met micro-USB
oplader en een gsmbreedte van 56 tot 70 mm), micro-USB-adapter bijkomend benodigd
voor iPhone 5.

1 831 835
€ 85,001

ACV* INBAY Qi Draadloze oplader universeel, met micro-USB 2.0 aansluiting, zwart
Maakt draadloos opladen mogelijk voor smartphones die niet geschikt zijn voor Qi. Kan
eenvoudig worden aangebracht tussen telefoonbehuizing en de bestaande
beschermhoes. Te gebruiken in combinatie met de INBAY universele oplader voor de
bekerhouder of andere voor Qi geschikte apparaten voor draadloos opladen

2 344 017
€ 16,001

ACV* INBAY Qi Draadloze oplader universeel, met USB 3.1 type C aansluiting, zwart
Maakt draadloos opladen mogelijk voor smartphones die niet geschikt zijn voor Qi. Kan
eenvoudig worden aangebracht tussen telefoonbehuizing en de bestaande
beschermhoes. Te gebruiken in combinatie met de INBAY universele oplader voor de
bekerhouder of andere voor Qi geschikte apparaten voor draadloos opladen

2 344 019
€ 16,001

ACV* INBAY Qi Draadloze oplader voor iPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+, zwart
Maakt draadloos opladen mogelijk voor telefoons die niet geschikt zijn voor Qi. Kan
eenvoudig worden aangebracht tussen telefoonbehuizing en de bestaande
beschermhoes. Te gebruiken in combinatie met de INBAY universele oplader voor de
bekerhouder of andere voor Qi geschikte apparaten voor draadloos opladen

2 344 015
€ 18,001

ACV* INBAY universele oplader voor bekerhouder  voor smartphones die geschikt
zijn voor Qi, zwart
Elegante draadloze oplossing die naadloos pas in elke bekerhouder van uw wagen, kan
via een USB-kabel worden aangesloten. Max. breedte smartphone: 70 mm. Complete set
omvat USB aansluitkabel van 1 m lengte, externe USB spanningsomvormer, aansluitkabel
met zekeringhouder en 6,3 mm aansluitingen, 2 x aansluiting 2,5 mm², 2 x aansluiting 1,5
mm², 3 paar houders voor optimale bevestiging van smartphones en plakband. Qi
gecertificeerd

2 344 025
€ 53,001

iPhone®/iPod® -aansluiting naar AUX of USB
Verbindt uw iPhone met het audio- of navigatiesysteem van de wagen. Enkel met iPhone
3 of 4

1 529 487
€ 45,001

Pioneer* iPod-kabel
Benodigd om een iPod aan te sluiten op het Pioneer multimedia- en navigatiesysteem

1 794 187
€ 27,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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ACV* Qi Draadloze oplader voor iPhones®
Kan eenvoudig worden aangebracht tussen telefoonbehuizing en de bestaande
beschermhoes

2 102 323
€ 19,001

ACV* Qi Laadcover voor iPhone® 5/5S, zilver
Beschermend hoesje met geïntegreerde draadloze oplaadfunctie. Te gebruiken in
combinatie met Qi set voor draadloos opladen

2 102 319
€ 25,001

ACV* Qi Laadcover voor iPhone® 5/5S, zwart
Beschermend hoesje met geïntegreerde draadloze oplaadfunctie. Te gebruiken in
combinatie met Qi set voor draadloos opladen

2 102 321
€ 25,001

ACV* Qi Laadcover voor iPhone® 6, zilver
Beschermend hoesje met geïntegreerde draadloze oplaadfunctie. Te gebruiken in
combinatie met Qi set voor draadloos opladen

2 102 317
€ 27,001

ACV* Qi Laadcover voor iPhone® 6/6S/7, goud
Beschermend hoesje met geïntegreerde draadloze oplaadfunctie. Te gebruiken in
combinatie met Qi set voor draadloos opladen

2 146 840
€ 27,001

ACV* Qi Laadcover voor iPhone® 6/6S/7, rosé goud
Beschermend hoesje met geïntegreerde draadloze oplaadfunctie. Te gebruiken in
combinatie met Qi set voor draadloos opladen

2 146 838
€ 27,001

ACV* Qi Laadcover voor iPhone® 6/6S/7, zilver
Beschermend hoesje met geïntegreerde draadloze oplaadfunctie. Te gebruiken in
combinatie met Qi set voor draadloos opladen

2 146 836
€ 27,001

ACV* Qi Laadcover voor iPhone® 6/6S/7, zwart
Beschermend hoesje met geïntegreerde draadloze oplaadfunctie. Te gebruiken in
combinatie met Qi set voor draadloos opladen

2 146 842
€ 27,001

ACV* Qi Laadcover voor iPhone® 6+/7+, zilver
Beschermend hoesje met geïntegreerde draadloze oplaadfunctie. Te gebruiken in
combinatie met Qi set voor draadloos opladen

2 146 844
€ 27,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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ACV* Qi Tafellaadstation wit
Maakt snel en comfortabel opladen voor Qi geschikte smartphones mogelijk

2 102 313
€ 27,001

ACV* Qi Tafellaadstation zwart
Maakt snel en comfortabel opladen voor Qi geschikte smartphones mogelijk

2 102 315
€ 27,001

Bury* Smartphonehouder
OEM premium kwaliteit smartphonehouder voor de centrale console, middenconsole,
instrumentenpaneel of als houder op de A-stijl. Universele, eenvoudig te gebruiken
oplaadsysteem voor smartphones met montagebasis, flexibele houderarm en USB-
oplaadschaal. Op zeer veel manieren in te stellen – het systeem met vier assen waarborgt
een optimale positionering van het extra apparaat in de arm van de houder. Past naadloos
overal in het interieur van uw Ford vanwege het moderne ontwerp, materialen van hoge
kwaliteit en meerdere plaatsingsmogelijkheden. De bevestigingsoptie met tape zorgt
ervoor dat het systeem op meerdere plaatsen kan worden ingezet en zonder resten achter
te laten kan worden verwijderd. Een permanente bevestiging met schroeven is ook
mogelijk. USB naar lightning adapter voor het opladen van iPhones® (vanaf iPhone® 5 en
verder) en Micro USB voor alle andere apparaten zijn afzonderlijk als accessoire
verkrijgbaar. Goedkeuringen: CE, BIN/RECYCLING en RoHS

2 279 204
€ 79,001

Bury* Smartphonehouder POWERCHARGE QI
OEM premium kwaliteit smartphone houder voor de centrale console, middenconsole,
instrumentenpaneel of als houder op de A-stijl. Universeel, eenvoudig te gebruiken
oplaadsysteem voor smartphones met montagebasis, flexibele houderarm en draadloze
Qi oplaadschaal voor voor Qi geschikte smartphones. Ook voorzien van 1 USB-C
aansluiting voor bedraad opladen; kan worden gebruikt als alternatief voor niet voor QI
geschikte smartphones. Met LED oplaadindicator.

Op zeer veel manieren in te stellen. Het systeem met vier assen waarborgt een optimale
positionering van het extra apparaat in de arm van de houder. Past naadloos overal in het
interieur van uw Ford vanwege het moderne ontwerp, materialen van hoge kwaliteit en
meerdere plaatsingsmogelijkheden. De bevestigingsoptie met tape zorgt dat het systeem
op meerdere plaatsen kan worden ingezet en zonder resten achter te laten kan worden
verwijderd. Een permanente bevestiging met schroeven is ook mogelijk. USB naar
lightning adapter voor het opladen van iPhones® (vanaf iPhone® 5 en verder) en Micro
USB voor alle andere apparaten zijn afzonderlijk als accessoire verkrijgbaar.

Max. afmetingen telefoon: hoogte: universeel, breedte: 60 mm – 90 mm, diepte: 6 mm –
10 mm. Werkspanning: 10V – 16V, max. stroomverbruik: 2A. Inductief oplaadvermogen:
5W, oplaadspanning via USB: 5V, oplaadstroom via USB: 3A. Temperatuurgebied: -20 °C
tot +70 °C. Goedkeuringen: CE, BIN/RECYCLING en RoHS

2 332 681
€ 121,001

ACV* Sport antenne
Het dynamische design en de compactere afmetingen met de duidelijk kortere
antennestaaf zorgen voor een sportief uiterlijk. Voor een AM/FM ontvangst van hoge
kwaliteit

2 049 615
€ 20,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Bury* USB adapter USB type C naar Apple® Lightning connector
Benodigd in combinatie met het Bury* POWERMOUNT systeem voor het opladen van
iPhone® 5 of hoger

2 279 206
€ 10,001

Bury* USB adapter USB type C naar micro USB
Benodigd in combinatie met het Bury* POWERMOUNT systeem voor het opladen van
smartphones met micro-usb-aansluiting

2 279 208
€ 5,001

ACV* Zens Qi basisstation  wit
Lichte en compacte eenheid voor draadloos opladen voor smartphones die geschikt zijn
voor Qi. Met 7 inductiespoelen, Qi gecertificeerd

2 344 023
€ 44,001

ACV* Zens Qi basisstation  Zwart
Lichte en compacte eenheid voor draadloos opladen voor smartphones die geschikt zijn
voor Qi. Met 7 inductiespoelen, Qi gecertificeerd

2 344 021
€ 44,001

ACV* Zens Qi Laadcover voor iPhone® 7, zwart
Beschermend huis met geïntegreerde draadloze oplaadfunctie. Maakt draadloos opladen
mogelijk voor telefoons die niet geschikt zijn voor Qi. Te gebruiken in combinatie met het
Zens Qi basisstation of andere voor Qi geschikte apparaten voor draadloos opladen

2 344 013
€ 44,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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FORD PERFORMANCE PARTS
CARROSSERIEPERFORMANCE

Ford Performance ventieldoppen glanzend zwart met rode bovenzijde en wit Ford
logo

2 308 111
€ 11,001

Ford Performance ventieldoppen glanzend zwart met zwarte bovenzijde en wit Ford
logo

2 308 109
€ 11,001

Ford Performance ventieldoppen zilver met blauwe bovenzijde en wit Ford logo 2 308 113
€ 11,001

cyber-Wear* Kentekenplaathouder Zilver, met Ford Performance logo
1 stuk, gelieve 2 eenheden te bestellen voor een volledige set

2 372 314
€ 8,001

cyber-Wear* Kentekenplaathouder Zwart, met Ford Performance logo 2 372 312
€ 8,001

ACV* Sport antenne
Het dynamische design en de compactere afmetingen met de duidelijk kortere
antennestaaf zorgen voor een sportief uiterlijk. Voor een AM/FM ontvangst van hoge
kwaliteit

2 049 615
€ 20,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw.
2. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten.
3. Aanbevolen verkoopprijs inclusief btw. Raadpleeg uw Ford-dealer voor extra montagekosten. De prijs is per lichtmetalen velg zonder band noch
montagekost.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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S.A. Ford Motor Company
(Belgium) N.V.
Av. du Hunderenveldlaan 10
1082 Brussel / Bruxelles

www.ford-accessoires.be

DISCLAIMER:
Het beleid van Ford omvat een constante productontwikkeling. Het recht is voorbehouden om specificaties, kleuren en prijzen van de
modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen
inclusief BTW. Raadpleeg altijd uw Ford dealer voor de meest recente informatie. Deze online catalogus bevat zowel originele Ford
accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. *De gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van
onze leveranciers, die worden vermeld onder hun eigen merknaam. Deze producten vallen niet onder een Ford garantie; in plaats daarvan is
de garantie van de betreffende leveranciers van toepassing. Neem voor de details van de garantievoorwaarden contact op met uw Ford
dealer. De naam Bluetooth® en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth® SIG, Inc. en worden door Ford Motor Company
Limited in licentie gebruikt. De naam iPhone/iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en
handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
Opmerking over brandstofverbruik en CO2-emissiegegevens: Raadpleeg voor meer informatie over het officiële brandstofverbruik en de
officiële modelspecifieke CO2-emissies, de "Gids voor brandstofverbruik, CO2-emissies en energieverbruik", verkrijgbaar bij uw dealer en
op https://www.datgroup.com/ free of charge.
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