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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ
Thule®* Βάση καγιάκ 874
Για 1 καγιάκ που ασφαλίζεται με 4 ρυθμιζόμενες βάσεις από καουτσούκ και ανθεκτικούς
ιμάντες 2 x 400 cm

Thule®* Βάση ποδηλάτων Expert 298
Άνετη βάση με αυτορυθμιζόμενο σφιγκτήρα για σκελετό με διάμετρο έως 100 mm
(ελλειπτικής διατομής 80 × 100 mm, κυκλικής διατομής 22–80 mm), για μπάρες οροφής
με οποιοδήποτε από τα προφίλ που χρησιμοποιούνται, βάρους 4,2 kg, μέγιστη ικανότητα
φορτίου 20 kg
Thule®* Βάση ποδηλάτων FreeRide 532
Τυπική βάση ποδηλάτου, για ποδήλατα με σκελετό έως 70 mm, για μπάρες οροφής με
οποιοδήποτε από τα προφίλ που χρησιμοποιούνται

Thule®* Μπαγκαζιέρα οροφής Dynamic 800
Σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα, 206 x 84 x 34 cm, 420 λίτρων, με πατενταρισμένο μηχανισμό
της Thule®* για να ανοίγει και από τις δύο πλευρές και μέγιστη ικανότητα φορτίου 75 kg,
περιλαμβάνει αντιολισθητικό ταπέτο

G3* Μπαγκαζιέρα οροφής Elegance Europe 330, με μαύρο ματ, ανάγλυφο φινίρισμα
1440 x 860 x 375 mm, 370 λίτρων, με δυνατότητα να ανοίγει και από τις δύο πλευρές,
βάρος 10 kg, μέγιστη ικανότητα φορτίου 75 kg. Σταθερή, αεροδυναμική σχεδίαση και
προστασία παντός καιρού. Τοποθετείται σε μπάρες οροφής διαμέτρου 33-90 mm/1,3"3,55", με ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στις μπάρες οροφής 570 mm/22,44" και μέγιστη
840 mm/33,07". Παρακαλούμε σημειώστε ότι ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος, οι
μπαγκαζιέρες οροφής μπορεί να προεξέχουν και να έρχονται σε επαφή με την πόρτα του
χώρου αποσκευών όταν ανοίγει.
G3* Μπαγκαζιέρα οροφής Elegance Europe 370, με μαύρο ματ, ανάγλυφο φινίρισμα
1928 x 550 x 492 mm, 370 λίτρων, με δυνατότητα να ανοίγει και από τις δύο πλευρές,
βάρος 12 kg, μέγιστη ικανότητα φορτίου 75 kg. Σταθερή, αεροδυναμική σχεδίαση και
προστασία παντός καιρού. Τοποθετείται σε μπάρες οροφής διαμέτρου 33-90 mm/1,3"3,55", με ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στις μπάρες οροφής 570 mm/22,44" και μέγιστη
840 mm/33,07". Παρακαλούμε σημειώστε ότι ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος, οι
μπαγκαζιέρες οροφής μπορεί να προεξέχουν και να έρχονται σε επαφή με την πόρτα του
χώρου αποσκευών όταν ανοίγει.
G3* Μπαγκαζιέρα οροφής Elegance Europe 390, με μαύρο ματ, ανάγλυφο φινίρισμα
1990 x 750 x 370 mm, 390 λίτρων, με δυνατότητα να ανοίγει και από τις δύο πλευρές,
βάρος 13 kg, μέγιστη ικανότητα φορτίου 75 kg. Σταθερή, αεροδυναμική σχεδίαση και
προστασία παντός καιρού. Τοποθετείται σε μπάρες οροφής διαμέτρου 33-90 mm/1,3"3,55", με ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στις μπάρες οροφής 570 mm/22,44" και μέγιστη
840 mm/33,07". Παρακαλούμε σημειώστε ότι ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος, οι
μπαγκαζιέρες οροφής μπορεί να προεξέχουν και να έρχονται σε επαφή με την πόρτα του
χώρου αποσκευών όταν ανοίγει.
Thule®* Μπαγκαζιέρα οροφής Pacific 100 DS
Σε ασημί χρώμα, 139 x 90 x 39 cm, 330 λίτρων, με πατενταρισμένο μηχανισμό για να
ανοίγει και προς τις δύο πλευρές, μέγιστη ικανότητα φορτίου 50 kg

1 513 393

105,99 €

2 143 360

135,01 €

1 746 077

66,99 €

1 746 075

731,00 €

2 191 625

223,00 €

2 191 628

277,99 €

2 191 632

255,99 €

1 862 449

328,00 €

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί
αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για
πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης και βαφής (αν απαιτείται). Οι τιμές ισχύουν από 26.01.2018. Διατηρούμε το δικαίωμα να
αλλάξουμε τις τιμές.
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Thule®* Μπαγκαζιέρα οροφής Pacific 200 DS
Σε ασημί χρώμα, 175 x 82 x 45 cm, 410 λίτρων, με πατενταρισμένο μηχανισμό για να ανοίγει
και προς τις δύο πλευρές, μέγιστη ικανότητα φορτίου 50 kg

Thule®* Μπαγκαζιέρα οροφής Pacific 600
Σε ασημί χρώμα, 190 x 63 x 39 cm, 310 λίτρων, μέγιστη ικανότητα φορτίου 50 kg

Thule®* Μπαγκαζιέρα οροφής Pacific 700
Σε ασημί χρώμα, 232 x 70 x 40 cm, 420 λίτρων, με πατενταρισμένο μηχανισμό Thule®* για
να ανοίγει και από τις δύο πλευρές, μέγιστη ικανότητα φορτίου 50 kg

1 862 455

389,00 €

1 862 467

358,00 €

1 862 481

418,01 €

Thule®* Σύστημα ενός κλειδιού 544, με 4 κυλίνδρους
Σετ με 4 κλειδαριές και 2 εργονομικά κλειδιά συν ένα ειδικό κλειδί για την αφαίρεση των
κυλίνδρων

2 043 519

Thule®* Σύστημα ενός κλειδιού 588, με 8 κυλίνδρους
Σετ με 8 κλειδαριές και 2 εργονομικά κλειδιά συν ένα ειδικό κλειδί για την αφαίρεση των
κυλίνδρων

2 043 523

Σχάρα οροφής
Από αλουμίνιο, με βάρος περίπου 2,3 kg και μέγιστη ικανότητα φορτίου 40 kg – Για
αυτοκίνητα με ράγες οροφής

20,58 €

40,00 €

1 876 580

200,76 €

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΙ
Κοτσαδόρος, αποσπώμενος
Μόνο σε συνδυασμό με κιτ ηλεκτρικής σύνδεσης ειδικό για κάθε όχημα, μέγιστο
κατακόρυφο φορτίο: 30 kg – Εκτός από τα μοντέλα με ρεζέρβα

2 169 892

531,00 €

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ομπρελοθήκη
Πρακτική θήκη για μικρές ομπρέλες, στερεώνεται με βίδες ή λωρίδα Velcro® όπου υπάρχει
χώρος, για όλα τα μοντέλα

1 524 823

31,91 €

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί
αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για
πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης και βαφής (αν απαιτείται). Οι τιμές ισχύουν από 26.01.2018. Διατηρούμε το δικαίωμα να
αλλάξουμε τις τιμές.
04

FORD ECOSPORT ΑΠΟ 10/2013

Status: 26.01.2018

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΧΏΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΏΝ
Αντιολισθητικό δάπεδο χώρου αποσκευών μαύρη
Με το λογότυπο EcoSport, πίσω και στο πλάι, σε ύψος 45 mm

1 835 002

78,24 €

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί
αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για
πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης και βαφής (αν απαιτείται). Οι τιμές ισχύουν από 26.01.2018. Διατηρούμε το δικαίωμα να
αλλάξουμε τις τιμές.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Λασπωτήρες εμπρός, καμπυλωτοί
Σετ των 2

1 835 005

Λασπωτήρες καμπυλωτοί, πίσω
Σετ των 2

1 835 007

44,30 €

44,30 €

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Πατάκια δαπέδου, απλή μοκέτα εμπρός και πίσω, μαύρα
Σετ των 4

Ταπέτα δαπέδου από βελούδο premium εμπρός και πίσω, μαύρα
σετ των 4, του οδηγού κουμπώνει

1 797 741

86,99 €

1 889 933

93,00 €

Ταπέτα δαπέδου από καουτσούκ εμπρός, μαύρα
Σετ των 2, με το λογότυπο EcoSport

47,00 €

1 848 170

Ταπέτα δαπέδου από καουτσούκ πίσω, μαύρα
Σετ των 2

29,98 €

1 848 171

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί
αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για
πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης και βαφής (αν απαιτείται). Οι τιμές ισχύουν από 26.01.2018. Διατηρούμε το δικαίωμα να
αλλάξουμε τις τιμές.
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STYLING ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Μαρσπιέ εμπρός, με το λογότυπο του EcoSport
Από σαγρέ ανοξείδωτο χάλυβα, σετ των 2 – Για το Trend

1 800 050

34,11 €

STYLING ΦΩΤΑ
Osram* Φώτα ημέρας και φώτα ομίχλης LED λειτουργούν και ως φώτα ημέρας
Λύση 2 σε 1 με υψηλής ποιότητας τεχνολογία LED για οχήματα χωρίς εργοστασιακά
τοποθετημένα φώτα ημέρας. Φακός με αντιδιαβρωτική προστασία, μειωμένη κατανάλωση
ρεύματος και χρόνος ζωής που φτάνει τις 5.000 ώρες λειτουργίας – Μόνο για οχήματα με
εργοστασιακά τοποθετημένους προβολείς ομίχλης

1 875 877

258,99 €

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί
αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για
πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης και βαφής (αν απαιτείται). Οι τιμές ισχύουν από 26.01.2018. Διατηρούμε το δικαίωμα να
αλλάξουμε τις τιμές.
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ΤΡΟΧΟΙ ΖΑΝΤΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ
Ζάντα ελαφρού κράματος 40,64 cm (16") 6 x 2 ακτίνων, σε ασημί χρώμα Sparkle
Silver
6 x 16", offset 37,5 mm, για ελαστικά 205/60 R16. Απαιτούνται πρόσθετα εξαρτήματα για
την εγκατάσταση. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στους επίσημους εμπόρους της Ford για
λεπτομέρειες

Ζάντα ελαφρού κράματος 43,18 cm (17") 5 x 2 ακτίνων, ανθρακί
6 x 17", offset 37,5 mm, για ελαστικά 205/50 R17. Απαιτούνται πρόσθετα εξαρτήματα για
την εγκατάσταση. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στους επίσημους εμπόρους της Ford για
λεπτομέρειες

1 839 726

240,00 €

1 858 897

364,99 €

ΤΡΟΧΟΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΡΟΧΩΝ
Κιτ παξιμαδιών ασφαλείας τροχών για ζάντες ελαφρού κράματος
Σετ των 4 με κλειδί, αντικλεπτική προστασία για ζάντες ελαφρού κράματος

1 751 660

73,01 €

Κιτ παξιμαδιών ασφαλείας τροχών για ζάντες ελαφρού κράματος
Σετ των 5 με κλειδί και παξιμάδι τροχού που κλειδώνει για τη ρεζέρβα, αντικλεπτική
προστασία για ζάντες ελαφρού κράματος

1 849 463

Τάσια 15"
Σετ των 4

1 789 720

73,01 €

71,99 €

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί
αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για
πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης και βαφής (αν απαιτείται). Οι τιμές ισχύουν από 26.01.2018. Διατηρούμε το δικαίωμα να
αλλάξουμε τις τιμές.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ
DanTracker* Συσκευή εντοπισμού GPS Σύστημα ασφαλείας GPS IA
Χρησιμοποιεί το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού GPS (Global Positioning System) για να
παρακολουθεί τη θέση του οχήματός σας και επιτρέπει την ανεύρεσή του αν χαθεί ή
κλαπεί. Το λεπτό του σχήμα κάνει εύκολη την απόκρυψή του, ενώ η μεγάλης διάρκειας
ενσωματωμένη μπαταρία του λειτουργεί ανεξάρτητα από την τροφοδοσία του οχήματος.
Η παρακολούθηση του οχήματος αλλά και συγκεκριμένες ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν
από οπουδήποτε στον κόσμο μέσω εφαρμογής smartphone ή ιστοσελίδας. Ανθεκτικό και
υδατοστεγανό, με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 10 χρόνια, περιλαμβάνει κάρτα SIM, με
διαθέσιμη δωρεάν εφαρμογή smartphone, μεταδίδει τη θέση του σε ζωντανή λειτουργία
κάθε 5 λεπτά όταν είναι σε κίνηση. Είναι επίσης δυνατή η δημιουργία γεωφράκτη σε
διάφορες εμβέλειες γύρω από το όχημα (300, 500 ή 1000 m). Αποστέλλεται ιδιαίτερη
ειδοποίηση όταν το όχημα περάσει εκτός του γεωφράκτη. Απλή τοποθέτηση.
Παρακαλούμε σημειώστε: απαιτείται λογαριασμός χρήστη και συνδρομή στο DanTracker.
Με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις του DanTracker.

2 178 820

199,99 €

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Britax Römer® Παιδικό κάθισμα BABY-SAFE Plus
Για παιδιά με βάρος έως 13 κιλά, με μπάρες τοποθέτησης σε βάση ISOFIX, σύστημα
πρόσδεσης 5 σημείων, προσκέφαλο με γέμιση και ενσωματωμένο μαξιλάρι, ρυθμίζεται σε 3
διαφορετικές θέσεις, με αντιανεμικό σκίαστρο, ελεγμένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με το
πρότυπο ECE R 44/04
Britax Römer® Παιδικό κάθισμα DUO plus ISOFIX
Για παιδιά με βάρος 9 – 18 κιλά, σύστημα πρόσδεσης 5 σημείων με κεντρική ρύθμιση για τις
ζώνες, ελεγμένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με το πρότυπο ECE R 44/04

Britax Römer®* Παιδικό κάθισμα KIDFIX
Για παιδιά με βάρος 15 – 36 κιλά, τοποθετείται αποκλειστικά στις υποδοχές ISOFIX, ιδανική
προστασία από πλευρική πρόσκρουση, το προσκέφαλο ρυθμίζεται σε 11 διαφορετικές
θέσεις, ελεγμένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με το πρότυπο ECE R 44/04

Παιδικό κάθισμα KIDFIX XP OEM, με αποσπώμενη πλάτη
Για παιδιά με σωματικό βάρος 15 – 36 kg, μπορεί να τοποθετηθεί σε βάσεις ISOFIX ή με τη
ζώνη ασφαλείας, οι υποδοχές για τη ζώνη ασφαλείας δεν επιτρέπουν λανθασμένη

1 670 717

207,01 €

1 448 154

415,99 €

1 581 116

235,00 €

2 184 684

370,00 €

τοποθέτηση, εξαιρετική προστασία από μετωπική πρόσκρουση και πλάγια πρόσκρουση,
πλάτη σχήματος V, κατάλληλη για την πλάτη του παιδιού καθώς μεγαλώνει, ρυθμιζόμενο
κάθισμα που προσαρμόζεται ανάλογα με το σχήμα του καθίσματος του οχήματος,
προσκέφαλο ρυθμιζόμενο σε ύψος, εργονομικά σχεδιασμένο για ιδανική θέση ύπνου, πάνω
υποδοχή ζώνης ασφαλείας ρυθμιζόμενη σε ύψος, αφαιρούμενο κάλυμμα με αφρώδη
υπόστρωση, μετατρέπεται εύκολα σε βοηθητικό κάθισμα για μεγαλύτερα παιδιά.
Δοκιμασμένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με το πρότυπο ECE R 44/04.
RECARO* Παιδικό κάθισμα Young Profi plus
Για παιδιά με βάρος έως 13 κιλά, προστασία από πρόσκρουση και από τις δύο πλευρές, με
ένθετο κάθισμα για μέγιστη προστασία στο κεφάλι, ρυθμιζόμενη πλάτη και ρυθμιζόμενη
ζώνη 5 σημείων, διπλό σκίαστρο για προστασία από τον ήλιο

1 805 260

172,00 €

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί
αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για
πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης και βαφής (αν απαιτείται). Οι τιμές ισχύουν από 26.01.2018. Διατηρούμε το δικαίωμα να
αλλάξουμε τις τιμές.
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Britax Römer® Παιδικό κάθισμα βάση BABY-SAFE ISOFIX
Για παιδιά με βάρος έως 13 κιλά, το παιδικό κάθισμα απλά κουμπώνει ή ξεκουμπώνει,
τοποθετείται στις υποδοχές ISOFIX του αυτοκινήτου, με μπάρα επαναφοράς για ασφαλή
τοποθέτηση και μειωμένες μετακινήσεις, με πρόσθετο σημείο στήριξης για μεγαλύτερη
ευστάθεια, ελεγμένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με το πρότυπο ECE R 44/04

1 670 734

274,00 €

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Καλώδια σύνδεσης εξωτερικής μπαταρίας 3 μέτρων
Καλώδιο γεφύρωσης μπαταρίας

5 023 562

Καλώδια σύνδεσης εξωτερικής μπαταρίας 3,5 μέτρων
Καλώδιο γεφύρωσης μπαταρίας

5 023 563

Πακέτο ασφαλείας premium

41,99 €

63,00 €

1 872 753

25,29 €

Σκοινί ρυμούλκησης έως και για 2500 κιλά

5 011 184

26,00 €

Σφυρί απεγκλωβισμού
Περιλαμβάνεται η βάση, ασφαλής και σταθερή τοποθέτηση, με κουμπί φωσφορίζον για να
βρίσκεται εύκολα στο σκοτάδι

Φαρμακείο μαλακός σάκος, μπλε
Μία λωρίδα velcro, 250 x 135 x 65 mm, σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές DIN (DIN
13164)

1 761 591

20,29 €

1 882 990

10,61 €

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί
αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για
πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης και βαφής (αν απαιτείται). Οι τιμές ισχύουν από 26.01.2018. Διατηρούμε το δικαίωμα να
αλλάξουμε τις τιμές.
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ΑΝΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΕΣΗΣ
ClimAir®* Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες,
σε γκρι ανοικτό
Σετ των 2, για βελτιωμένο αερισμό, προστασία από το χιόνι και τη βροχή, χυτό διαφανές
ακρυλικό υλικό 3 mm

2 104 592

ClimAir®* Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες,
σε μαύρο
Σετ των 2, για βελτιωμένο αερισμό, προστασία από το χιόνι και τη βροχή, χυτό διαφανές
ακρυλικό υλικό 3 mm

1 852 672

Xvision (SCC)* Κιτ θέρμανσης καθισμάτων για δύο καθίσματα
Ισχυρά θερμαντικά στοιχεία από ανθρακονήματα, που τοποθετούνται εκ των υστέρων, για
θέρμανση έδρας και πλάτης του καθίσματος. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται σε δύο θέσεις,
υψηλή ή χαμηλή, μέγιστη ισχύς 90 W. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε οχήματα, στα οποία τα
καλύμματα των καθισμάτων είναι κολλημένα με την αφρώδη γέμιση. Μπορείτε να
απευθύνεστε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για περισσότερες λεπτομέρειες –
Δυνατότητα τοποθέτησης μόνο στα εμπρός καθίσματα
Xvision (SCC)* Κιτ θέρμανσης καθισμάτων για ένα κάθισμα
Ισχυρά θερμαντικά στοιχεία από ανθρακονήματα, που τοποθετούνται εκ των υστέρων, για
θέρμανση έδρας και πλάτης του καθίσματος. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται σε δύο θέσεις,
υψηλή ή χαμηλή, μέγιστη ισχύς 90 W. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε οχήματα, στα οποία τα
καλύμματα των καθισμάτων είναι κολλημένα με την αφρώδη γέμιση. Μπορείτε να
απευθύνεστε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για περισσότερες λεπτομέρειες –
Δυνατότητα τοποθέτησης μόνο στα εμπρός καθίσματα
Κιτ καπνιστού
Περιλαμβάνει σταχτοδοχείο και αναπτήρα που ενσωματώνονται στην κεντρική κονσόλα.
Το αφαιρούμενο σταχτοδοχείο τοποθετείται μέσα στην ποτηροθήκη

Xvision (SCC)* Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης εμπρός, με 4 αισθητήρες
σε χρώμα μαύρο ματ
Αξιόπιστη ανίχνευση κάθε εμποδίου και ηχητική προειδοποίηση με διακοπτόμενο σήμα που
επιταχύνεται όσο πλησιάζει το εμπόδιο και γίνεται τελικά συνεχόμενο πολύ κοντά. Το
πακέτο περιλαμβάνει επίπεδους ή πλάγιους αισθητήρες για τοποθέτηση ανάλογα με το
σχήμα του προφυλακτήρα. Οι αισθητήρες μπορούν να βαφούν στο χρώμα του
αμαξώματος. Απευθυνθείτε στους επίσημους εμπόρους της Ford για περισσότερες
λεπτομέρειες

59,70 €

59,70 €

2 021 595

249,00 €

2 021 594

124,00 €

1 837 291

40,61 €

1 935 219

173,00 €

Xvision (SCC)* Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης πίσω, με 4 αισθητήρες σε

1 935 215

χρώμα μαύρο ματ
Αξιόπιστη ανίχνευση κάθε εμποδίου και ηχητική προειδοποίηση με διακοπτόμενο σήμα που
επιταχύνεται όσο πλησιάζει το εμπόδιο και γίνεται τελικά συνεχόμενο πολύ κοντά. Και για
οχήματα με κοτσαδόρο ή εξωτερικά τοποθετημένη ρεζέρβα. Δυνατότητα οπτικής
υποστήριξης, παράλληλα με την ηχητική προειδοποίηση, στην οθόνη του ταμπλό, για
συγκεκριμένα μοντέλα, σε συνδυασμό με προεγκατεστημένο λογισμικό και προαιρετικά
διαθέσιμο χειριστήριο. Συνδυάζεται με εμπρός σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης
Xvision σε συγκεκριμένα μοντέλα. Το πακέτο περιλαμβάνει επίπεδους ή πλάγιους
αισθητήρες για τοποθέτηση ανάλογα με το σχήμα του προφυλακτήρα. Οι αισθητήρες
μπορούν να βαφούν στο χρώμα του αμαξώματος. Απευθυνθείτε στους Επισήμους
Εμπόρους της Ford για περισσότερες λεπτομέρειες

140,00 €

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί
αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για
πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης και βαφής (αν απαιτείται). Οι τιμές ισχύουν από 26.01.2018. Διατηρούμε το δικαίωμα να
αλλάξουμε τις τιμές.
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ
Pioneer* Subwoofer TS-WX 110A
Ενεργό subwoofer 6" x 9" με ενσύρματο χειριστήριο, ενσωματωμένος ενισχυτής MOSFET
150 W

Axion* Αναβάθμιση ψηφιακού ραδιοφώνου

1 877 036

221,79 €

2 146 136

164,99 €

Pioneer* Ηχεία TS-170 Ci
Για τις μπροστινές και πίσω πόρτες, ηχεία 17 cm, 2 δρόμων, 170 W

1 595 410

Pioneer* Ηχεία TS-G 1713i
Για τις πίσω πόρτες, ηχεία 17 cm, 3 δρόμων, ομοαξονικά, 180 W

1 907 296

Pioneer* Ηχεία TS-H 1703
Για τις μπροστινές πόρτες, ηχεία 17 cm, 2 δρόμων, 180 W

1 479 486

69,57 €

60,48 €

93,00 €

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
TomTom* Ενημέρωση χαρτών Για το σύστημα πλοήγησης Ford MFD
Περιλαμβάνει ενημέρωση χαρτών για Ρωσία, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και τους
μεγάλους δρόμους της Ανατολικής Ευρώπης

2 093 757

TomTom* Ενημέρωση χαρτών Για το σύστημα πλοήγησης Ford MFD
Περιλαμβάνει ενημέρωση χαρτών για Ευρώπη και Τουρκία, καθώς και τους μεγάλους
δρόμους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

2 093 759

99,80 €

99,80 €

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί
αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για
πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης και βαφής (αν απαιτείται). Οι τιμές ισχύουν από 26.01.2018. Διατηρούμε το δικαίωμα να
αλλάξουμε τις τιμές.
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Garmin®* Φορητό σύστημα πλοήγησης DRIVE 40 LMT CE με σύστημα
προειδοποίησης του οδηγού
Χαρακτηριστικά: • Εύχρηστο σύστημα πλοήγησης με σύστημα εντοπισμού θέσης GPS και
έγχρωμη οθόνη 4,3" (10,9 cm) με διπλό προσανατολισμό
• Προφορτωμένο με αναλυτικούς χάρτες της δυτικής Ευρώπης και δωρεάν ενημερώσεις
χαρτών εφ' όρου ζωής
• Προειδοποίηση οδηγού για επικίνδυνες στροφές, αλλαγή ταχυτήτων, ενδείξεις κόπωσης,
σχολικές ζώνες κλπ.
• Σύστημα Garmin Real Directions™ για καθοδήγηση με βάση γνωστά σημεία και
φωτεινούς σηματοδότες
• Εντοπισμός νέων και δημοφιλών εστιατορίων, καταστημάτων και άλλων με την
εφαρμογή Foursquare®
• Καθοδήγηση για την επιλογή της σωστής λωρίδας κυκλοφορίας
• Προβολή διασταυρώσεων με τη σήμανσή τους
• Ένδειξη ορίου ταχύτητας στους κεντρικούς δρόμους
• Υποδοχή κάρτας MicroSD™
• Προγραμματιζόμενα σημεία ενδιαφέροντος
• Προβολή προγραμματισμένων σημείων ενδιαφέροντος κατά μήκος της διαδρομής

2 087 163

136,99 €

Περιλαμβάνονται βεντούζα στήριξης, καλώδιο τροφοδοσίας από το αυτοκίνητο και
καλώδιο USB
Garmin®* Φορητό σύστημα πλοήγησης DRIVE 50 LMT CE με σύστημα
προειδοποίησης του οδηγού
Χαρακτηριστικά: • Εύχρηστο σύστημα πλοήγησης με σύστημα εντοπισμού θέσης GPS και
έγχρωμη οθόνη 5,0" (12,7 cm) με διπλό προσανατολισμό
• Προφορτωμένο με αναλυτικούς χάρτες της δυτικής Ευρώπης και δωρεάν ενημερώσεις
χαρτών εφ' όρου ζωής
• Προειδοποίηση οδηγού για επικίνδυνες στροφές, αλλαγή ταχυτήτων, ενδείξεις κόπωσης,
σχολικές ζώνες κλπ.
• Σύστημα Garmin Real Directions™ για καθοδήγηση με βάση γνωστά σημεία και
φωτεινούς σηματοδότες
• Εντοπισμός νέων και δημοφιλών εστιατορίων, καταστημάτων και άλλων με την
εφαρμογή Foursquare®
• Καθοδήγηση για την επιλογή της σωστής λωρίδας κυκλοφορίας
• Προβολή διασταυρώσεων με τη σήμανσή τους
• Ένδειξη ορίου ταχύτητας στους κεντρικούς δρόμους
• Υποδοχή κάρτας MicroSD™
• Προγραμματιζόμενα σημεία ενδιαφέροντος
• Προβολή προγραμματισμένων σημείων ενδιαφέροντος κατά μήκος της διαδρομής

2 087 154

198,00 €

Περιλαμβάνονται βεντούζα στήριξης, καλώδιο τροφοδοσίας από το αυτοκίνητο και
καλώδιο USB

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί
αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για
πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης και βαφής (αν απαιτείται). Οι τιμές ισχύουν από 26.01.2018. Διατηρούμε το δικαίωμα να
αλλάξουμε τις τιμές.
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Garmin®* Φορητό σύστημα πλοήγησης DriveAssist™ 50 LMT-D με κάμερα
ενσωματωμένη στο ταμπλό
Χαρακτηριστικά: • Εύχρηστο σύστημα πλοήγησης με σύστημα εντοπισμού θέσης GPS και
έγχρωμη οθόνη 5" (12,7 cm)
• Προφορτωμένο με αναλυτικούς χάρτες της δυτικής Ευρώπης και δωρεάν ενημερώσεις
χαρτών εφ' όρου ζωής
• Αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης σε πραγματικό χρόνο
• Κάμερα ενσωματωμένη στο ταμπλό καταγράφει την οδήγηση και αποθηκεύει το βίντεο
σε περίπτωση ατυχήματος
• Έξυπνα χαρακτηριστικά για συνεχή σύνδεση κατά τη διάρκεια της οδήγησης, με ανοικτή
συνομιλία Bluetooth®, φωνητικό έλεγχο του συστήματος πλοήγησης και ειδοποιήσεις
smartphone
• Προειδοποίηση σύγκρουσης και προειδοποίησης εκτροπής από τη λωρίδα κυκλοφορίας
με την κάμερα
• Προειδοποίηση οδηγού για επικίνδυνες στροφές, μεταβολές στην ταχύτητα, ενδείξεις
κόπωσης, σχολικές ζώνες κλπ.
• Σύστημα Garmin Real Directions™ για καθοδήγηση με βάση γνωστά σημεία και
φωτεινούς σηματοδότες
• Εντοπισμός νέων και δημοφιλών εστιατορίων, καταστημάτων και άλλων με την
εφαρμογή Foursquare®
• Καθοδήγηση για την επιλογή της σωστής λωρίδας κυκλοφορίας
• Προβολή διασταυρώσεων με τη σήμανσή τους
• Ένδειξη ορίου ταχύτητας στους κεντρικούς δρόμους
• Υποδοχή κάρτας MicroSD™
• Προγραμματιζόμενα σημεία ενδιαφέροντος
• Προβολή προγραμματισμένων σημείων ενδιαφέροντος κατά μήκος της διαδρομής

2 087 161

373,99 €

Περιλαμβάνονται βεντούζα στήριξης, καλώδιο τροφοδοσίας από το αυτοκίνητο, κεραία
λήψης κυκλοφοριακών δεδομένων εφ' όρου ζωής και καλώδιο USB
Garmin®* Φορητό σύστημα πλοήγησης DriveSmart™ 60 LMT-D–EU
Προηγμένο σύστημα πλοήγησης με έξυπνα χαρακτηριστικά: • Φωτεινή έγχρωμη οθόνη 6"
(15,24 cm) με διπλό προσανατολισμό και πολλαπλούς χειρισμούς, όπως ‘τσίμπημα ή
τέντωμα’ για ζουμ
• Προφορτωμένο με αναλυτικούς χάρτες της δυτικής Ευρώπης και δωρεάν ενημερώσεις
χαρτών εφ' όρου ζωής
• Αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης σε πραγματικό χρόνο
• Ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου Bluetooth® και φωνητικός έλεγχος συστήματος
πλοήγησης
• Προειδοποίηση οδηγού για επικίνδυνες στροφές, μεταβολές στην ταχύτητα, ενδείξεις
κόπωσης, σχολικές ζώνες κλπ.
• Προγραμματιζόμενες λειτουργίες smartphone για την προβολή κλήσεων, γραπτών
μηνυμάτων και άλλων ειδοποιήσεων στην οθόνη του συστήματος πλοήγησης
• Σύστημα Garmin Real Directions™ για καθοδήγηση με βάση γνωστά σημεία και
φωτεινούς σηματοδότες
• Εντοπισμός νέων και δημοφιλών εστιατορίων, καταστημάτων και άλλων με την
εφαρμογή Foursquare®
• Καθοδήγηση για την επιλογή της σωστής λωρίδας κυκλοφορίας
• Προβολή διασταυρώσεων με τη σήμανσή τους
• Ένδειξη ορίου ταχύτητας στους κεντρικούς δρόμους
• Υποδοχή κάρτας MicroSD™
• Προγραμματιζόμενα σημεία ενδιαφέροντος
• Προβολή προγραμματισμένων σημείων ενδιαφέροντος κατά μήκος της διαδρομής

2 087 158

319,99 €

Περιλαμβάνονται βεντούζα στήριξης, καλώδιο τροφοδοσίας από το αυτοκίνητο και
καλώδιο USB

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί
αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για
πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης και βαφής (αν απαιτείται). Οι τιμές ισχύουν από 26.01.2018. Διατηρούμε το δικαίωμα να
αλλάξουμε τις τιμές.
14

FORD ECOSPORT ΑΠΟ 10/2013

Status: 26.01.2018

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ
Parrot®* Κιτ ανοικτής συνομιλίας Bluetooth® MKi 9200
Με έγχρωμη οθόνη TFT 2,4" και διπλό εξωτερικό μικρόφωνο, εμφανίζει αναλυτικές
πληροφορίες (π.χ. όνομα και φωτογραφία αυτού που καλεί, επαφές, λίστα αναπαραγωγής,
εξώφυλλα των άλμπουμ κλπ.), αυτόματος συγχρονισμός επαφών, αναπαραγωγή μέσω
A2DP streaming, iPod, USB και Line-in, υποδοχή κάρτας μνήμης SD συμβατή με SD/HC

1 697 250

242,99 €

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΊΑΣ
ACV* Βάση ασύρματης φόρτισης Qi μαύρη
Επιτρέπει την εύκολη και εξυπηρετική ασύρματη φόρτιση συσκευών smartphone
συμβατών με το σύστημα Qi

25,49 €

2 102 315

ACV* Βάση ασύρματης φόρτισης Qi σε λευκό χρώμα
Επιτρέπει την εύκολη και εξυπηρετική ασύρματη φόρτιση συσκευών smartphone
συμβατών με το σύστημα Qi

25,49 €

2 102 313

Dension* Βάση ηχοσυστήματος για Smartphone
Βάση με ηχητικό σύστημα πολλαπλής χρήσης, τοποθετείται στο παρμπρίζ ή στο ταμπλό,
προηγμένη ποιότητα ήχου μέσω του ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου, με ενσωματωμένο
μικρόφωνο, υποδοχή AUX και ραδιόφωνο FM. Λειτουργία φόρτισης του κινητού
τηλεφώνου από την υποδοχή του αναπτήρα, περιλαμβάνει βοηθητικό καλώδιο ήχου.
Συμβατή και με μεγαλύτερα smartphone, όπως το Samsung Galaxy S4 ή το Sony Xperia Z.

1 831 835

ACV* Δέκτης φόρτισης Qi για iPhone® 5/5S/5C/6/6+
Τοποθετείται εύκολα ανάμεσα στη βάση του τηλεφώνου και το υπάρχον κάλυμμα
προστασίας

2 102 323

84,18 €

17,49 €

ACV* Θήκη φόρτισης Qi για iPhone® 5/5S, λευκή
Θήκη προστασίας με ενσωματωμένο σύστημα ασύρματης φόρτισης. Χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με κιτ ασύρματης φόρτισης

24,99 €

2 102 319

ACV* Θήκη φόρτισης Qi για iPhone® 5/5S, μαύρη
Θήκη προστασίας με ενσωματωμένο σύστημα ασύρματης φόρτισης. Χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με κιτ ασύρματης φόρτισης

24,99 €

ACV* Θήκη φόρτισης Qi για iPhone® 6, ασημί
Θήκη προστασίας με ενσωματωμένο σύστημα ασύρματης φόρτισης. Χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με κιτ ασύρματης φόρτισης

25,49 €

2 102 321

2 102 317

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί
αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για
πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης και βαφής (αν απαιτείται). Οι τιμές ισχύουν από 26.01.2018. Διατηρούμε το δικαίωμα να
αλλάξουμε τις τιμές.
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ACV* Θήκη φόρτισης Qi για iPhone® 6/6S/7, ασημί
Θήκη προστασίας με ενσωματωμένο σύστημα ασύρματης φόρτισης. Χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με κιτ ασύρματης φόρτισης

2 146 836

ACV* Θήκη φόρτισης Qi για iPhone® 6/6S/7, μαύρη
Θήκη προστασίας με ενσωματωμένο σύστημα ασύρματης φόρτισης. Χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με κιτ ασύρματης φόρτισης

2 146 842

ACV* Θήκη φόρτισης Qi για iPhone® 6/6S/7, ροζ χρυσαφί
Θήκη προστασίας με ενσωματωμένο σύστημα ασύρματης φόρτισης. Χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με κιτ ασύρματης φόρτισης

2 146 838

ACV* Θήκη φόρτισης Qi για iPhone® 6/6S/7, χρυσαφί
Θήκη προστασίας με ενσωματωμένο σύστημα ασύρματης φόρτισης. Χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με κιτ ασύρματης φόρτισης

2 146 840

ACV* Θήκη φόρτισης Qi για iPhone® 6+/7+, μαύρη
Θήκη προστασίας με ενσωματωμένο σύστημα ασύρματης φόρτισης. Χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με κιτ ασύρματης φόρτισης

2 146 844

ACV* Σπορ κεραία
Έχει πιο σπορ εμφάνιση χάρη στο δυναμικό σχήμα της και το συμπαγές μέγεθός της, με
σημαντικά μικρότερο μήκος σε σύγκριση με την αρχική κεραία. Προσφέρει εξαιρετική λήψη
AM/FM

2 049 615

26,30 €

26,30 €

26,30 €

26,30 €

26,30 €

19,62 €

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί
αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για
πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης και βαφής (αν απαιτείται). Οι τιμές ισχύουν από 26.01.2018. Διατηρούμε το δικαίωμα να
αλλάξουμε τις τιμές.
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Εκδίδεται απο τη Ford Motor Hellas AEBE
Ακακιών 39 & Μονεμβασιάς 25,
151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου,
Τηλ. 210 - 5709900, Fax 210 – 5709800
www.fordaccessories.gr
Ο Επίσημος Έμπορος / Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής Ford μπορεί να σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με την χρηματοδότηση των αξεσουάρ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Πολιτική της Ford είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάζει τις προδιαγραφές, τα
χρώματα και τις τιμές των μοντέλων και των προϊόντων που παρουσιάζονται και περιγράφονται στην παρούσα διαδικτυακή έκδοση, ενώ οι
εικόνες μπορεί να διαφέρουν. Η παρούσα διαδικτυακή έκδοση περιλαμβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγμένα
προϊόντα προμηθευτών μας, τα οποία παρουσιάζονται με το δικό τους διακριτικό σήμα ή επωνυμία. *Τα συγκεκριμένα αξεσουάρ είναι
προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα άλλων προμηθευτών, για τα οποία μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί όροι εγγύησης, σχετικές λεπτομέρειες
για τους οποίους μπορείτε να βρείτε είτε κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της εγγύησης που εμφανίζεται με κάθε προϊόν είτε από τους επίσημους
εμπόρους της Ford. Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από
τη Ford Motor Company γίνεται κατόπιν αδείας. Το λογότυπο και η ονομασία iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα εμπορικά
σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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