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TRANSPORTSYSTEMER TRANSPORTSYSTEMER TIL
MONTERING PÅ TAGET

Thule®* Fastspændingsbånd på hjul 323
Kraftig spænderem med bredt håndtag, 4,5 m lang, fungerer sammen med Thule* øjebolt
320

1 569 257
kr. 112,00

Thule®* Laststop 315
Kan vippes for nem læsning, sæt med 2, justeres uden værktøj

1 569 245
kr. 353,00

Thule®* Rulle 334
Aluminiumprofil med blød overflade, 65 cm lang, for lettere læsning af lang last

1 925 513
kr. 465,00

Thule®* Stigeholder 311
Med glidefunktion, vippemekanisme med 4 laststop, ergonomisk og sikker
stigefastgørelse

1 569 247
kr. 3.427,00

Thule®* Stigeholder 330
Med 4 laststop, let og sikker stigefastgørelse med indbygget skraldemekanisme

1 569 248
kr. 698,00

Thule®* Tagboks Dynamic M, blanksort
206 x 84 x 34 cm, 320 l, aflåselig, med patentbeskyttet Thule®* åbning i begge sider,
maks. lastkapacitet 75 kg, inkl. skridsikker måtte.
Bemærk: Afhængig af model kan tagboksens udhæng resultere i kontakt med bilens
bagklap, når denne er åben.

1 746 075
kr. 4.844,00

G3* Tagboks Elegance Europe 330, matsort profileret
1440 x 860 x 375 mm, 330 l, med åbning i begge sider og centrallås, vægt 10 kg, maks.
lastkapacitet 75 kg. Stabilt, aerodynamisk design og helårsbeskyttet. Passer til alle
tværstænger med en diameter på 33-90 mm, indbyrdes afstand mellem tværstænger
min. 570 mm og maks. 840 mm. Bemærk, at alt efter bilmodellen kan tagboksens
udhæng røre bilens bagklap, når denne er åben

2 191 625
kr. 1.474,00

G3* Tagboks Elegance Europe 370, matsort profileret
1928 x 550 x 492 mm, 370 l, med åbning i begge sider og centrallås, vægt 12 kg, maks.
lastkapacitet 75 kg. Stabilt, aerodynamisk design og helårsbeskyttet. Passer til alle
tværstænger med en diameter på 33-90 mm, indbyrdes afstand mellem tværstænger
min. 570 mm og maks. 840 mm. Bemærk, at alt efter bilmodellen kan tagboksens
udhæng røre bilens bagklap, når denne er åben

2 191 628
kr. 1.835,00

G3* Tagboks Elegance Europe 390, matsort profileret
1950 x 738 x 360 mm, 390 l, med åbning i begge sider og centrallås, vægt 13 kg, maks.
lastkapacitet 75 kg. Stabilt, aerodynamisk design og helårsbeskyttet. Passer til alle
tværstænger med en diameter på 33-90 mm, indbyrdes afstand mellem tværstænger
min. 570 mm og maks. 840 mm. Bemærk, at alt efter bilmodellen kan tagboksens
udhæng røre bilens bagklap, når denne er åben

2 191 632
kr. 1.694,00

* Garanti dækket af Ford leverandør.
Vejledende udsalgspris inkl. moms, spørg din Ford forhandler om eventuelle udgifter til montering og maling. Priser gældende fra 25.06.2018. Der tages
forbehold for prisændringer.
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Thule®* Tagboks Touring Alpine, Titan Aeroskin
232 x 70 x 42 cm, 430 l, aflåselig, med patentbeskyttet Thule®* åbning i begge sider,
maks. lastkapacitet 50 kg.
Bemærk: Afhængig af model kan tagboksens udhæng resultere i kontakt med bilens
bagklap, når denne er åben.

1 862 481
kr. 2.760,00

Thule®* Tagboks Touring M, Titan Aeroskin
175 x 82 x 45 cm, 400 l, aflåselig, med patenteret Thule®* dobbelt åbning, maks.
lastkapacitet 50 kg.
Bemærk: Afhængig af model kan tagboksens udhæng resultere i kontakt med bilens
bagklap, når denne er åben.

1 862 455
kr. 2.568,00

Thule®* Tagboks Touring S, Titan Aeroskin
139 x 90 x 40 cm, 330 l, aflåselig, med patenteret Thule®* dobbelt åbning, vægt 10 kg,
maks. lastkapacitet 50 kg.
Bemærk: Afhængig af model kan tagboksens udhæng resultere i kontakt med bilens
bagklap, når denne er åben.

1 862 449
kr. 2.169,00

Tagbøjler
Sæt med 2 tværbøjler, aluminium, aflåselige, lastkapacitet på maks. 75 kg, vægt ca. 7 kg,
kan kombineres med et forlængersæt (1 ekstra tværbøjle) – Til modeller med kort
akselafstand uden fabriksmonterede tagrælinger

1 893 357
kr. 1.773,00

Tagbøjler
Aluminium, aflåselige, vægt ca. 4 kg, lastkapacitet maks. 75 kg. Bemærk! Kun i
kombination med tagrælinger (findes også som tilbehør)   – Til modeller med tagrælinger

1 798 016
kr. 1.987,00

Tagbøjler forlængersæt
Ekstra tværbøjle anvendes med basissæt til tagbøjler, vægt ca. 3,5 kg. – Til modeller med
lang akselafstand og uden fabriksmonterede tagrælinger

1 906 077
kr. 1.040,00

Thule®* Tagmonteret cykelholder Expert 298
Komfortabel cykelholder, med selvjusterende stelholder, til cykelstel på op til 100 mm i
diameter (ovalt 80x100 mm, rundt 22-80 mm), passer til alle basis-tagbøjler, vejer 4,2 kg,
maks. lastkapacitet 20 kg

2 143 360
kr. 770,00

Thule®* Tagmonteret cykelholder FreeRide 532
Standard cykelholder, til stel på op til 70 mm, kan monteres på tagbøjler med profiler af
alle typer.

1 746 077
kr. 384,00

Thule®* Tagmonteret kajakholder 874
Til 1 kajak, fastgøres med 4 stærke, justerbare 2 x 400 cm gummiremme. Maksimal
lastkapacitet 25 kg.

1 513 393
kr. 642,00

Thule®* Tagmonteret ski- og snowboardholder Deluxe 727
Til 6 par ski eller 4 snowboards, aflåselig og højdejusterbar, vægt 3.3 kg.

1 301 032
kr. 719,00

* Garanti dækket af Ford leverandør.
Vejledende udsalgspris inkl. moms, spørg din Ford forhandler om eventuelle udgifter til montering og maling. Priser gældende fra 25.06.2018. Der tages
forbehold for prisændringer.
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Thule®* Tagmonteret ski- og snowboardholder Xtender 739
Til 6 par ski eller 4 snowboards, holderen glider ud for nem og komfortabel brug

1 513 395
kr. 1.133,00

Thule®* Øjebolt 320
Sæt med 2, passer til T-spor på tværstængerne, fungerer sammen Thule* spænderem
323

1 569 243
kr. 105,00

TRANSPORTSYSTEMER TRANSPORTSYSTEMER TIL
MONTERING BAG PÅ BILEN

Thule®* Cykelholder, bag EuroClassic 929
Cykelholder til 3 cykler til montering på anhængertræk, kan udbygges til 4, vip ned-
funktion for nem adgang til bagagerummet, til cykelstel op til 22-80 mm, aflåselig,
lastkapacitet 60 kg, vejer ca. 19 kg, 13-benet stikdåseadapter medfølger
OBS: Den samlede vægt (vægten af tilbehøret samt lasten) må ikke overstige det tilladte
kugletryk. Antallet af cykler må ikke overstige det maksimalt tilladte – Bemærk venligst at
bagdøren ikke kan åbnes, også når cykelholderen er vippet

1 862 482
kr. 4.760,00

Thule®* Cykelholder, bag EuroPower 915, kan vippes
Til 2 elektriske cykler, aflåselig, vippefunktion for nem adgang til bagagerummet. Passer til
cykelstel med en diameter på 22-80 mm.  ca. 60 kg lastkapacitet, cykelholderen vejer ca.
18kg. Sættet inkluderer 13-pol stik.
OBS: Den samlede vægt (vægten af tilbehøret samt lasten) må ikke overstige det tilladte
kugletryk. Antallet af cykler må ikke overstige det maksimalt tilladte – Bemærk venligst at
bagdøren ikke kan åbnes, også når cykelholderen er vippet

1 862 485
kr. 4.217,00

TRANSPORTSYSTEMER TILBEHØR TIL
BAGAGERUMMET

Bagagerumsbakke sort
Med Connect logo, 100 mm høj kant – 5-sæders med lang akselafstand

1 861 158
kr. 599,00

Bagagerumsbakke sort
Med Connect logo, 100 mm høj kant – 5-sæders med kort akselafstand

1 861 157
kr. 513,00

* Garanti dækket af Ford leverandør.
Vejledende udsalgspris inkl. moms, spørg din Ford forhandler om eventuelle udgifter til montering og maling. Priser gældende fra 25.06.2018. Der tages
forbehold for prisændringer.
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BILBESKYTTELSE EKSTERIØRBESKYTTELSE

herpa print* Beskyttelsesliste til læssekant gennemsigtig folie
Super tynd og slidstærk elastisk folie, som beskytter bagkofangeren og kofangerkanten
effektivt mod ridser ved på- og aflæsning. Med den modelspecifikke pasform, helt
gennemsigtige kvalitet og super tynde profil går folien helt og næsten usynligt i ét med
designet. Har lang holdbarhed uden at gulne. Foldes desuden op over kofangerens kant
som ekstra beskyttelse. Folien kan fjernes uden at efterlade spor i lakken. Tykkelse: ca.
200 µm. Temperaturbestandighed: -40° til +110° C. Selvklæbende og monteres nemt og
hurtigt

2 201 820
kr. 279,00

Stænklapper bag, formede
Sæt med 2

1 824 270
kr. 342,00

Stænklapper for, formede
Sæt med 2

1 824 264
kr. 342,00

BILBESKYTTELSE INTERIØRBESKYTTELSE

Gulvmåtter, gummi bag, sort
Sæt med 2 – Til modeller med lang akselafstand og fabriksmonteret tæppebelægning

2 079 194
kr. 378,00

Gulvmåtter, gummi bag, sort
Sæt med 2 – Til modeller med kort akselafstand og fabriksmonteret tæppebund

2 080 978
kr. 378,00

Gulvmåtter, premium velour bag, sort
Sæt med 2 – Til modeller med kort akselafstand og fabriksmonteret tæppebelægning

1 930 272
kr. 244,00

Gulvmåtter, premium velour bag, sort
Sæt med 2 – Til modeller med lang akselafstand, ikke Sport

1 846 710
kr. 244,00

Gulvmåtter, premium velour for, sort
Sæt med 2 – Kun til modeller med fabriksmonteret tæppebelægning

1 930 270
kr. 359,00

* Garanti dækket af Ford leverandør.
Vejledende udsalgspris inkl. moms, spørg din Ford forhandler om eventuelle udgifter til montering og maling. Priser gældende fra 25.06.2018. Der tages
forbehold for prisændringer.
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HJUL TILBEHØR TIL HJUL

Hjulkapsel 16"
kapsel, 1 stk. – Kun i kombination med stålfælg bestillingskode 2253395 og hjulkapsel
bestillingskode 1889420. Spørg venligst din Ford forhandler for yderligere information
omkring korrekte hjul/hjulkapsel kombinationer

1 683 455
kr. 242,00

Hjulkapsel 16"
1 kapsel – Kun i kombination med stålfælg bestillingskode 2253395 og hjulmøtrikker
bestillingskode 1889420. Spørg venligst din Ford forhandler for yderligere information
omkring korrekte hjul/hjulkapsel kombinationer

1 822 313
kr. 242,00

Hjulkapsel 16"
1 kapsel – Kun i kombination med stålfælg bestillingskode 2253395 og hjulmøtrikker
bestillingskode 1889420. Spørg venligst din Ford forhandler for yderligere information
omkring korrekte hjul/hjulkapsel kombinationer

1 683 454
kr. 242,00

Hjulkapsel 16"
Sæt med 4 – Kun i kombination med stålfælg bestillingskode 2253395 og hjulmøtrikker
bestillingskode 1889420. Spørg venligst din Ford forhandler for yderligere information
omkring korrekte hjul/hjulkapsel kombinationer

1 704 581
kr. 478,00

Hjulkapsel 16"
Sæt med 4 – Kun i kombination med stålfælg bestillingskode 2253395 og hjulmøtrikker
bestillingskode 1889420. Spørg venligst din Ford forhandler for yderligere information
omkring korrekte hjul/hjulkapsel kombinationer

1 704 582
kr. 478,00

Låsbare hjulmøtrikker til alufælge
Sæt med 4, inkl. møtriknøgle, til tyverisikring af alufælge

2 108 467
kr. 547,00

* Garanti dækket af Ford leverandør.
Vejledende udsalgspris inkl. moms, spørg din Ford forhandler om eventuelle udgifter til montering og maling. Priser gældende fra 25.06.2018. Der tages
forbehold for prisændringer.
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SIKKERHED TYVERIALARMSYSTEMER

DanTracker* Gps-tracker Safety Guard GPS 1A
Anvender gps til at følge positionen af din bil, og gør det muligt at finde den, hvis den bliver
væk eller stjålet. Med det smalle design gemmes den nemt diskret væk, og det
indbyggede, langtidsholdbare batteri fungerer uafhængigt af bilens strømforsyning.
Sporingen af bilens position og individuelle indstillinger kan foretages hvor som helst fra
via smartphone-app eller websted. Stødsikker og vandtæt, op til 10 års batteristrømtid,
sim-kort medfølger, gratis smartphone-app til at downloade. I live-mode sender gps-
enheden sin position hvert 5. minut, når den er i bevægelse. Der kan også oprettes et
geofence med forskellig afstand omkring bilen (300, 500 eller 1000 m). Der sendes en
besked, når bilen kører ud af det indstillede geofence-område. Monteres nemt. Bemærk:
Kræver brugerkonto og betalingsabonnement hos DanTracker. Med forbehold for
DanTrackers betingelser og vilkår

2 178 820
kr. 1.544,00

SIKKERHED BØRNESIKKERHED

Britax Römer® Barnestol BABY-SAFE plus
Til børn på op til 13 kg, med stænger til fastgørelse af sædet på ISOFIX-beslag, 5-
punktssele og hovedstøtte med hynde, kan indstilles i 3 positioner, inkl. sol- og
vindafskærmning, testet og godkendt ifølge standarden ECE R 44/04

1 670 717
kr. 1.550,00

Britax Römer® Barnestol DUO plus ISOFIX
Til børn på 9-18 kg, 5-punktssele med længdejustering af midtersele, testet og godkendt
ifølge standarden ECE R 44/04

1 448 154
kr. 3.120,00

SIKKERHED VEJHJÆLP

Kalff* Advarselstrekant 1 460 220
kr. 41,00

Førstehjælpssæt blød pose, blå
1 velcrobånd, 250 x 135 x 65 mm, overholder de nyeste DIN-standarder (DIN 13164)

1 882 990
kr. 84,00

Kalff* Førstehjælpssæt sort boks
1 velcrobånd, 21,5 x 11,3 x 9 cm, overholder de nyeste DIN-standarder (DIN 13164)

1 877 829
kr. 50,00

* Garanti dækket af Ford leverandør.
Vejledende udsalgspris inkl. moms, spørg din Ford forhandler om eventuelle udgifter til montering og maling. Priser gældende fra 25.06.2018. Der tages
forbehold for prisændringer.
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Nødhammer
Med beslag, til trafik- og tyverisikker montering, med selvlysende knap til hurtig
lokalisering i kabinen

1 761 591
kr. 150,00

Sikkerhedspakke blød pose, blå
440 x 100 x 90 mm, inkl. en advarselstrekant, en orange sikkerhedsvest, et par handsker
og førstehjælpsudstyr, overholder DIN standarderne

2 185 767
kr. 183,00

Kalff* Sikkerhedsvest orange
Universalstørrelse, med refleksstriber, som ses ekstra tydeligt

1 882 039
kr. 23,00

Startkabler 3 m
Batteristartkabler

5 023 562
kr. 309,00

Startkabler 3,5 m
Batteristartkabler

5 023 563
kr. 474,00

Træktov til op til 2.500 kg 5 011 184
kr. 189,00

* Garanti dækket af Ford leverandør.
Vejledende udsalgspris inkl. moms, spørg din Ford forhandler om eventuelle udgifter til montering og maling. Priser gældende fra 25.06.2018. Der tages
forbehold for prisændringer.

09 FORD TOURNEO CONNECT 06/2018 – Status: 25.06.2018



KOMFORT KOMFORTPRODUKTER

Eberspächer* Fjernbetjening til motor-/kabinevarmer Easy Start R+
Moderne fjernbetjening med feedback funktionalitet og programerbar timer op til tre
forvalgte opvarmningstider, automatisk beregning af opvarmningstid i timer mode, op til
1.000 meters betjeningsrækkevidde, nem, intuitiv brugervejledning. – Kun til biler med
fabriksmonteret motor-/kabinevarmer

1 929 829
kr. 3.239,00

Xvision (SCC)* Parkeringssensorer bag, med 4 følere i matsort
Registrerer forhindringer, og afgiver en advarende biplyd med gradvist kortere interval,
som skifter til en konstant tone tæt på forhindringer. (Kan ikke integreres med visning på
skærm/Sync). Passer også til modeller med anhængertræk eller reservehjul udvendigt.
Kan kombineres med Xvision parkeringssensorer forrest på en række modeller. Flade eller
vinklede følere medfølger til montering efter kofangerens form. Følerne kan også lakeres i
bilens farve. Kontakt din Ford forhandler for nærmere oplysninger.

1 935 215
kr. 1.050,00

Xvision (SCC)* Parkeringssensorer for, med 4 følere i matsort
Registrerer forhindringer, og afgiver en advarende biplyd med gradvist kortere interval,
som skifter til en konstant tone tæt på forhindringer. (Kan ikke integreres med visning på
skærm/Sync). Flade eller vinklede følere medfølger til montering efter kofangerens form.
Følerne kan også lakeres i bilens farve. Kontakt din Ford forhandler for nærmere
oplysninger.

1 935 219
kr. 1.300,00

Xvision (SCC)* Sædevarmesæt til 1 sæde
Effektive sædevarmeelementer af kulfiber til eftermontering i siddehynde og ryglæn.
Temperaturen kan indstilles mellem lav og høj med en maks. udgangseffekt på 90 W. Kan
ikke monteres i biler, hvor sædebetrækket er limet på sædets skumpolstring. Kontakt din
Ford forhandler for nærmere oplysninger. – Kun til førersæde samt enkelt passagerstol

2 021 594
kr. 929,00

Xvision (SCC)* Sædevarmesæt til 2 sæder
Effektive sædevarmeelementer af kulfiber til eftermontering i siddehynde og ryglæn.
Temperaturen kan indstilles mellem lav og høj med en maks. udgangseffekt på 90 W. Kan
ikke monteres på biler, hvor sædebetrækket er limet på sædets skumpolstring. Kontakt
din Ford forhandler for nærmere oplysninger. – Kun til førersæde samt enkelt
passagerstol

2 021 595
kr. 1.880,00

ClimAir®* Vindafvisere for, sort
Sæt med 2, forbedret ventilation, beskytter mod sne og regn, 3 mm støbt akrylglas

1 852 674
kr. 439,00

ClimAir®* Vindafvisere for, transparent
Sæt med 2, forbedret ventilation, beskytter mod sne og regn, 3 mm støbt akrylglas

2 104 596
kr. 439,00

* Garanti dækket af Ford leverandør.
Vejledende udsalgspris inkl. moms, spørg din Ford forhandler om eventuelle udgifter til montering og maling. Priser gældende fra 25.06.2018. Der tages
forbehold for prisændringer.
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MULTIMEDIA AUDIO

Axion* Opgradering til digital radio
Med denne forhandlermonterede DAB+ løsning, som passer til flere bilmodeller, kan du
lytte til en lang række digitale radiostationer med lyd i cd-kvalitet. Forvalg af 12
radiostationer med hurtigt valg samt displayvisning af grafik og information med
albumcover, musiktitler, kunsternavne, nyheder, sportsresultater og meget andet. Med
aktuelle trafikmeldinger og rejseinformation via TPEG, så du kan se brændstofpriser,
beliggenhed af tankstationer og information om trafikafvikling, pause og tilbagespoling i
direkte radio samt AUX-stik til ekstern tilslutning. Sættet indeholder DAB+ modul,
antenne, fjernbetjening, alle ledninger samt brugervejledning og monteringsvejledning,
Bemærk! For modeller med opvarmet og/eller solreflekterende forrude placeres DAB+
antennen i enten siderude eller bagrude, og DAB+ modulet i sidebeklædningen.

2 146 136
kr. 1.235,00

Pioneer* Subwoofer TS-WX120A
6" x 9" aktiv subwoofer, med kablet fjernbetjening, indbygget MOSFET-forstærker, maks.
150 W, ikke i forbindelse med el-justerbart sæde

1 877 036
kr. 1.680,00

MULTIMEDIA NAVIGATION

Garmin®* Bærbar navigation DRIVE 40 LMT CE, med føreragtpågivenhed
Funktioner:  •  Brugervenlig GPS-navigator med 4,3" (10,9 cm) farveskærm med
flipfunktion
 •  Forinstalleret med detaljerede vejkort over Vesteuropa med gratis, tidsubegrænsede
kortopdateringer
 •  Funktioner til føreragtpågivenhed med advarsler om farlige sving, hastighedsændringer,
førertræthed, skolezoner m.m.
 •  Garmin Real Directions™, der rutevejleder som en ven ved hjælp af landmærker og
lyskryds
 •  Find nye, populære restauranter, butikker m.m. med Foursquare®
 •  Vognbaneassistent (navigationsvejleder til den rette vognbane)
 •  Visning af vejtilslutninger (viser vejtilslutningsskilte)
 •  Indikator for hastighedsbegrænsning (viser hastighedsgrænser på de fleste større veje)
 •  MicroSD™ kortport
 •  Brugeroprettelse af POI'er
 •  Visning af foretrukne POI'er på ruten
 • Med sugekopmontering, strømledning og USB-ledning til bilen

2 087 163
kr. 1.030,00

* Garanti dækket af Ford leverandør.
Vejledende udsalgspris inkl. moms, spørg din Ford forhandler om eventuelle udgifter til montering og maling. Priser gældende fra 25.06.2018. Der tages
forbehold for prisændringer.
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MULTIMEDIA ANDET INFORMATIONS- OG
UNDERHOLDNINGSTILBEHØR

Dension* Car Dock til Smartphones
Universal dock, monteres på forruden eller instrumentpanelet, avanceret lydkvalitet via
Fords audiosystem, med indbygget mikrofon, AUX- og FM-lydudgang. Med
telefonopladning via cigarettænder, inkl. audioledning til tilslutning af udstyr. Kompatibel
med større smartphones, f.eks. Samsung Galaxy S4 og Sony Xperia Z.

1 831 835
kr. 624,00

ACV* Sportsantenne
Giver bilen et mere sporty udtryk.

Antennen monteres enkelt på bilens fabriksmonterede antennefod, og giver et dynamisk
design, god AM/FM-modtagelse, og er væsentligt kortere end den fabriksmonterede.

2 049 615
kr. 144,00

* Garanti dækket af Ford leverandør.
Vejledende udsalgspris inkl. moms, spørg din Ford forhandler om eventuelle udgifter til montering og maling. Priser gældende fra 25.06.2018. Der tages
forbehold for prisændringer.
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Udgivet af
Ford Motor Company A/S
Borupvang 5 DE
2750 Ballerup

www.ford-tilbehoer.dk

Din Ford forhandler kan give dig enkle og overskuelige råd med hensyn til de forskellige måder, du kan finansiere det viste tilbehør på

ANSVARSFRASKRIVELSE:
Da Ford foretager løbende produktudvikling, forbeholder vi os ret til på ethvert tidspunkt at ændre specifikationer, farver og priser på de
modeller og komponenter, som er vist og beskrevet i denne publikation, og billedmaterialet kan variere. Kontakt den lokale Ford forhandler
for de seneste oplysninger. I denne publikation ses både Ford originalt tilbehør og et sortiment af udstyr fra vores leverandører.
*Producentmærket tilbehør er specielt udvalgt udstyr fra tredjepartsleverandører, som ikke er dækket af Ford garanti, og som kan være
omfattet af andre garantibetingelser. Oplysninger herom kan fås enten ved at klikke på garantiikonet for hvert enkelt produkt eller ved at
kontakte din Ford forhandler. Bluetooth® ikonet og logoerne tilhører Bluetooth SIG, Inc., og al anvendelse heraf sker på licens givet til Ford
Motor Company Limited. iPhone/iPod ikonet og logoerne tilhører Apple Inc. Øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive
ejere.
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