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SZÁLLÍTÁS TETŐCSOMAGTARTÓ
RRP

Thule®* Kerékpártartó FreeRide 532
Vigye magával bárhová kerékpárjait ezzel a könnyedén felszerelhető tetőcsomagtartóval.
Könnyen használható, függőleges, tetőre szerelt, egyszeres kerékpár tartó, könnyű
alumíniumból, könnyű rögzíteni a kerékpárt a stabil, puha párnázott kerettartóval és a
gyorskioldó kerékpántokkal. A kerékpár biztonságosan rögzíthető a tartóhoz, a tartó pedig
az autójához. Minden kerékpárkerethez használható, 80 mm átmérőig (ovális 65 × 80
mm, 22–70 mm kerek), súlya 3,5 kg, maximális teherbírása 17 kg. Kompatibilis az összes
tetőtartó profilral.
 – Rögzítése csak a kerékpártartó rögzítő rendszerével lehetséges nem pedig a tetőtartó
T-anya profiljával.

1 746 077
20 655,00 Ft1

G3* Kereszttartó tetősínhez
Szereljen fel olyan tartozékot, melyre szállítási igényeinek teljesítéséhez szüksége van.
Minden egyes tetőkereszttartó-készlet egy adott Ford modellhez tervezett, és a lopás
elleni védelem érdekében zárható.
2 darabos tető keresztrúd készlet, alumínium, zárható, maximális terhelhetőség 75 kg,
beleértve a hordozó saját súlyát. Állítható csapórendszer zárt és felemelt
keresztrudakhoz. Kereszttartó hossza: 110 cm, saját súly: 4.2 kg készletenként

2 318 738
36 270,00 Ft1

Kereszttartó tetősínhez
Szereljen fel olyan tartozékot, melyre szállítási igényeinek teljesítéséhez szüksége van.
Minden egyes tetőkereszttartó-készlet egy adott Ford modellhez tervezett, és a lopás
elleni védelem érdekében zárható.
Alumínium, a súlya kb. 5,4 kg, Külön rendelhető tetősín szükséges a beszereléshez,
amennyiben nem rendelkezik gyárilag tetősínnel – Max. tetőterhelés 45 kg

1 889 893
99 520,00 Ft1

Thule®* Létratartó 311
Rögzítse létráját biztonságosan alap tetőcsomagtartójára. Könnyedén felszerelhető, és a
biztonság érdekében zárható.
Biztonságos, gyors és egyszerű módot nyújt a létrák rakodására és lerakására a jármű
tetőjén. Kihúzható funkcióval, dönthető mechanizmus 4 állítható terhelésgátlóval,
ergonómikus és biztonságos létrarögzítéssel.
 – Csak a Thule® Professional tetőcsomagtartókal kompatibilis

1 569 247
195 565,00 Ft1

Thule®* Létratartó 330
Rögzítse létráját biztonságosan alap tetőcsomagtartójára. Könnyedén felszerelhető, és a
biztonság érdekében zárható.
Biztonságos, gyors és egyszerű módot nyújt a létrák rakodására és lerakására a jármű
tetőjén. 4 állítható terhelésgátlóval, egyszerű és biztonságos létra rögzítéssel, beépített
racsnis mechanizmussal. – Csak a Thule® Professional tetőcsomagtartókal kompatibilis

1 569 248
36 590,00 Ft1

Thule®* Racsnis heveder 323
A rögzítőszalag nagyszerű megoldás, ha tetőcsomagtartója rakományát kívánja
biztonságosan rögzíteni - ideális kombináció az opcionális szemescsavarral!
Nagy teherbírású rögzítőszíj széles fogantyúval, 4,5 m hosszú, ideális kiegészítője a Thule*
320 rögzítőcsavarnak

1 569 257
8 155,00 Ft1

Thule®* Rakományrögzítő 314
Ezek a mozgatható rakományrögzítő támaszok elősegítik a féltve óvott poggyász
biztonságos rögzítését az alap tetőcsomagtartón.
Kerülje el a rakomány megcsúszását az egyszerű markolatú, mozgatható és állítható
ütközőkkel. 14,5 cm magasságú, T-sínprofilú alaptartóhoz.

1 513 390
9 500,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Rakományrögzítő 315
Ezek a mozgatható rakományrögzítő támaszok elősegítik a féltve óvott poggyász
biztonságos rögzítését az alap tetőcsomagtartón.
Lehajtható kivitelben a könnyű rakodás érdekében, 2db-os készlet, szerszám nélkül
állítható

1 569 245
23 270,00 Ft1

G3* Rögzítő készlet
G3 T-anya (4 db) a tetőbox alu tetőtartón való rögzítéséhez.

2 486 295
4 100,00 Ft1

Thule®* Rögzítőcsavar 320
A szemescsavar és a heveder tökéletes párt alkotnak, ha rakománya rögzítéséről van szó.
Két darabos készlet, a T-hornyos kereszttartóhoz, ideális kiegészítője a Thule* 323
rögzítőszíjnak

1 569 243
7 100,00 Ft1

Thule®* Síléctartó SnowPack 7326
Tökéletes tartozék téli sportfelszerelésének szállítására. Kényelmes tartó legfeljebb 8 pár
síléc vagy 6 hódeszka számára, az Ön által választott tartó típusától függően.
6 pár síléchez vagy 4 snowboardhoz, zárható a sílécekhez/snowboardokhoz és a
tetőcsomagtartóhoz, rakodási szélesség 75 cm, állítható magasságú az integrált vertikális
rugó rendszernek köszönhetően, a síléceket és snowboardokat biztonságosan tartja az
ultra lágy gumi karok segítségével, anélkül, hogy megkarcolná a felületüket, a
túlméretezett nyomógomboknak köszönhetően könnyen nyitható és zárható még
síkesztyűben is, a hozzávaló kiegészítő magasítónak köszönhetően megnövelt tetőtáv a
magas kötéssel rendelkező lécekhez, minden alaptartó profilhoz használható, súlya 4,8
kg

2 117 636
61 100,00 Ft1

Thule®* Síléctartó SnowPack Extender 7325
Tökéletes tartozék téli sportfelszerelésének szállítására. Kényelmes tartó legfeljebb 8 pár
síléc vagy 6 hódeszka számára, az Ön által választott tartó típusától függően.
5 pár síléchez vagy 2 snowboardhoz, áramvonalas tartó csúszka funkcióval a könnyű
pakolás érdekében, lécek és deszkák széles választékának szállításához, zárható a
sílécekhez/snowboardokhoz és a tetőcsomagtartóhoz,méretei 87 x 7 x 14 cm, rakodási
szélesség 62,5 cm, a síléceket és snowboardokat biztonságosan tartja az ultra lágy gumi
karok segítségével, anélkül, hogy megkarcolná a felületüket, a túlméretezett
nyomógomboknak köszönhetően könnyen nyitható és zárható még síkesztyűben is, a
hozzávaló kiegészítő magasítónak köszönhetően megnövelt tetőtáv a magas kötéssel
rendelkező lécekhez, minden alaptartó profilhoz használható, súlya 4,8 kg

2 318 742
70 930,00 Ft1

G3* Tetődoboz Elegance Europe 330 Premium, anthracite gloss
Könnyedén megnövelheti Fordja szállítókapacitását. Kiváló minőségű tetőboxaink széles
választéka segít biztonságosan szállítani és megvédeni rakományát. A legtöbb modell
mindkét oldalra nyitható a könnyű hozzáférés érdekében.
Prémium tetődoboz, javított felületminőséggel. 1440 x 860 x 375 mm, 330 l, kettős
nyitással és központi zárral, tömeg 10 kg, maximális teherbírása 75 kg. Stabil,
aerodinamikus kialakítású és minden időjárási viszonyok ellen védett. Minden kereszttartó
átmérőhöz 33-90 mm / 1,3 "-3,55" között, a szükséges keresztrúd és a keresztrúd közötti
távolság 570 mm / 22,44 "és legfeljebb 840 mm / 33,07" lehet. Tartalmaz egy
szabványos G3 rögzítőkészletet “Elegance” és ezen felül prémium T-adaptereket a T-Nut
kereszttartókhoz, lehetővé téve a kényelmesebb és egyszerűbb felszerelést.
Felhívjuk figyelmét, hogy a járműtípustól függően a tetődobozok túlnyúlhatnak, és a
tetődoboz érintkezhet a nyitott csomagtérajtóval.

2 371 147
104 010,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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G3* Tetődoboz Elegance Europe 330, matt fekete, dombornyomott
Könnyedén megnövelheti Fordja szállítókapacitását. Kiváló minőségű tetőboxaink széles
választéka segít biztonságosan szállítani és megvédeni rakományát. A legtöbb modell
mindkét oldalra nyitható a könnyű hozzáférés érdekében.
1440 x 860 x 375 mm, 330 l, kétoldali nyitással és központi zárral, súlya 10 kg, maximum
terhelhetőség 75 kg. Stabil, aerodinamikus és időjárásálló kivitel. Minden keresztrúd
átmérőhöz passzol 33-90 mm (1.3"-3.55") között, a két keresztrúd közötti távolság
minimum 570 mm és maximum 840 mm. Felhívjuk figyelmét, hogy járműkiviteltől
függően a tetőbox túlnyúlhat és előfordulhat, hogy a nyitott csomagtérajtó beleérhet a
tetőboxba. Nem használható a gyári lehajtható tetőtartóval.

2 191 625
80 245,00 Ft1

G3* Tetődoboz Elegance Europe 370, matt fekete
Könnyedén megnövelheti Fordja szállítókapacitását. Kiváló minőségű tetőboxaink széles
választéka segít biztonságosan szállítani és megvédeni rakományát. A legtöbb modell
mindkét oldalra nyitható a könnyű hozzáférés érdekében.
1928 x 550 x 492 mm, 370 l, kétoldali nyitással és központi zárral, súlya 12 kg, maximum
terhelhetőség 75 kg. Stabil, aerodinamikus és időjárásálló kivitel.  Minden keresztrúd
átmérőhöz passzol 33-90 mm (1.3"-3.55") között, a két keresztrúd közötti távolság
minimum 570 mm és maximum 840 mm. Felhívjuk figyelmét, hogy járműkiviteltől
függően a tetőbox túlnyúlhat és előfordulhat, hogy a nyitott csomagtérajtó beleérhet a
tetőboxba.

2 191 628
95 930,00 Ft1

G3* Tetődoboz Elegance Europe 390 Premium, fényes antracit
Könnyedén megnövelheti Fordja szállítókapacitását. Kiváló minőségű tetőboxaink széles
választéka segít biztonságosan szállítani és megvédeni rakományát. A legtöbb modell
mindkét oldalra nyitható a könnyű hozzáférés érdekében.
Prémium tetőbox, továbbfejlesztett felületminőséggel. 1950 x 738 x 360 mm, 390 l,
kétoldali nyitással és központi zárral, súlya 13 kg, maximum terhelhetőség 75 kg. Stabil,
aerodinamikus és időjárásálló kivitel Minden 33-90 mm / 1,3"-3,55" tetőkereszttartó
átmérőhöz illeszkedik, szükséges tetőkereszttartó rúd távolság min. 570 mm / 22,44” és
max. 840 mm / 33,07". Tartalmazza az „Elegance” szabványos G3-as rögzítő készletet,
valamint a T-anyás kereszttartóhoz tartozó prémium T-adaptereket, amelyek
kényelmesebb és egyszerűbb telepítést tesznek lehetővé.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a járműmodelltől függően a tetődobozok túlnyúlhatnak, és
felnyitáskor beleérhet a csomagtérajtóba. Lehajtható tető alaptartó esetén nem
alkalmazható.

2 371 157
104 730,00 Ft1

G3* Tetődoboz Elegance Europe 390, matt fekete
Könnyedén megnövelheti Fordja szállítókapacitását. Kiváló minőségű tetőboxaink széles
választéka segít biztonságosan szállítani és megvédeni rakományát. A legtöbb modell
mindkét oldalra nyitható a könnyű hozzáférés érdekében.
1950 x 738 x 360 mm, 390 l, kétoldali nyitással és központi zárral, súlya 13 kg, maximum
terhelhetőség 75 kg. Stabil, aerodinamikus és időjárásálló kivitel Minden keresztrúd
átmérőhöz passzol 33-90 mm (1.3"-3.55") között, a két keresztrúd közötti távolság
minimum 570 mm és maximum 840 mm. Felhívjuk figyelmét, hogy járműkiviteltől
függően a tetőbox túlnyúlhat és előfordulhat, hogy a nyitott csomagtérajtó beleérhet a
tetőboxba.

2 191 632
86 555,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Tetődoboz FORCE XT Alpine, Titan Gloss
Könnyedén megnövelheti Fordja szállítókapacitását. Kiváló minőségű tetőboxaink széles
választéka segít biztonságosan szállítani és megvédeni rakományát. A legtöbb modell
mindkét oldalra nyitható a könnyű hozzáférés érdekében.
Méretek (külső/belső): 232 cm x 95 cm x 35 cm/222 cm x 85 cm x 30 cm, térfogat: 450 l,
súly: kb. 25 kg, maximum terhelhetőség: 75 kg Központi zárral. Főbb jellemzők:
optimalizált kialakítás a legjobb helyhatékonyság, az aerodinamika és a jármű illesztése
érdekében. Könnyen felszerelhető az extra széles, előre telepített PowerClick
gyorscsatlakozó rendszernek köszönhetően. A beépített nyomatékjelző a megfelelő
felszereléskor „bekattan”, így biztosítva a gyors és biztonságos illesztést. Minden
helyzetben könnyen nyitható és bezárható a kézreálló külső fogantyúk és fedél-emelők
miatt. A SlideLock rendszer különálló reteszelő és nyitófunkciókkal automatikusan rögzíti
a fedelet a helyén, és jelzi, hogy a doboz biztonságosan bezáródott-e. A DualSide nyitás
könnyű hozzáférést biztosít a doboz minden részéhez, a jármű mindkét oldalán. Kérjük,
vegye figyelembe, hogy a járműmodelltől függően a tetődobozok túlnyúlhatnak, és
felnyitáskor beleérhetnek a csomagtérajtóba. – Csak a Ford tetősínekkel és
kereszttartókkal kompatibilis

2 430 271
197 990,00 Ft1

Thule®* Tetődoboz FORCE XT L, matt fekete
Könnyedén megnövelheti Fordja szállítókapacitását. Kiváló minőségű tetőboxaink széles
választéka segít biztonságosan szállítani és megvédeni rakományát. A legtöbb modell
mindkét oldalra nyitható a könnyű hozzáférés érdekében.
Méretek (külső/belső): 190 cm x 84 cm x 46 cm/177 cm x 73 cm x 41 cm, térfogat: 450 l,
magassága a tetőtartótól: kb. 43 cm, súly: kb. 18,7 kg, maximális terhelhetőség: 75 kg
Központi zárral. Főbb jellemzők: könnyen felszerelhető a PowerClick gyorscsatlakozó
rendszernek köszönhetően. A beépített nyomatékjelző a megfelelő felszereléskor
bekattan, így biztosítva a gyors és biztonságos illesztést. A LockKnobnak köszönhetően
kényelmesen nyitható és zárható. Ez elősegíti a Thule® Comfort Key sérülésének
megakadályozását is. A DualSide nyitás könnyű hozzáférést biztosít a doboz minden
részéhez, a jármű mindkét oldalán. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a járműmodelltől
függően a tetődobozok túlnyúlhatnak, és felnyitáskor beleérhetnek a csomagtérajtóba. –
Csak a Ford tetősínekkel és kereszttartókkal kompatibilis

2 430 267
211 820,00 Ft1

Thule®* Tetődoboz FORCE XT M, matt fekete
Könnyedén megnövelheti Fordja szállítókapacitását. Kiváló minőségű tetőboxaink széles
választéka segít biztonságosan szállítani és megvédeni rakományát. A legtöbb modell
mindkét oldalra nyitható a könnyű hozzáférés érdekében.
Méretek (külső/belső): 175 cm x 82 cm x 45,5 cm/162 cm x 71 cm x 40 cm, térfogat: 400 l,
magassága a tetőtartótól: kb. 42 cm, súly: kb. 16,4 kg, maximális terhelhetőség: 75 kg
Központi zárral. Főbb jellemzők: könnyen felszerelhető a PowerClick gyorscsatlakozó
rendszernek köszönhetően. A beépített nyomatékjelző a megfelelő felszereléskor
bekattan, így biztosítva a gyors és biztonságos illesztést. A LockKnobnak köszönhetően
kényelmesen nyitható és zárható. Ez elősegíti a Thule® Comfort Key sérülésének
megakadályozását is. A DualSide nyitás könnyű hozzáférést biztosít a doboz minden
részéhez, a jármű mindkét oldalán. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a járműmodelltől
függően a tetődobozok túlnyúlhatnak, és felnyitáskor beleérhetnek a csomagtérajtóba. –
Csak a Ford tetősínekkel és kereszttartókkal kompatibilis

2 430 265
192 255,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Tetődoboz FORCE XT S, matt fekete
Könnyedén megnövelheti Fordja szállítókapacitását. Kiváló minőségű tetőboxaink széles
választéka segít biztonságosan szállítani és megvédeni rakományát. A legtöbb modell
mindkét oldalra nyitható a könnyű hozzáférés érdekében.
Méretek (külső/belső): 139 cm x 89,5 cm x 39 cm/127 cm x 78 cm x 34 cm, térfogat: 300 l,
magassága a tetőtartótól: kb. 39 cm, súly: kb. 14,3 kg, maximális terhelhetőség: 75 kg
Központi zárral. Főbb jellemzők: könnyen felszerelhető a PowerClick gyorscsatlakozó
rendszernek köszönhetően. A beépített nyomatékjelző a megfelelő felszereléskor
bekattan, így biztosítva a gyors és biztonságos illesztést. A LockKnobnak köszönhetően
kényelmesen nyitható és zárható. Ez elősegíti a Thule® Comfort Key sérülésének
megakadályozását is. A DualSide nyitás könnyű hozzáférést biztosít a doboz minden
részéhez, a jármű mindkét oldalán. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a járműmodelltől
függően a tetődobozok túlnyúlhatnak, és felnyitáskor beleérhetnek a csomagtérajtóba. –
Csak a Ford tetősínekkel és kereszttartókkal kompatibilis

2 430 262
142 210,00 Ft1

Thule®* Tetődoboz Force XT Sport, matt fekete
Könnyedén megnövelheti Fordja szállítókapacitását. Kiváló minőségű tetőboxaink széles
választéka segít biztonságosan szállítani és megvédeni rakományát. A legtöbb modell
mindkét oldalra nyitható a könnyű hozzáférés érdekében.
Méretek (külső/belső): 190 cm x 63 cm x 42,5 cm/179 cm x 52 cm x 37 cm, térfogat: 300 l,
magassága a tetőtartótól: kb. 40 cm, súly: kb. 14,7 kg, maximális terhelhetőség:  75 kg
Központi zárral. Főbb jellemzők: könnyen felszerelhető a PowerClick gyorscsatlakozó
rendszernek köszönhetően. A beépített nyomatékjelző a megfelelő felszereléskor
bekattan, így biztosítva a gyors és biztonságos illesztést. A LockKnobnak köszönhetően
kényelmesen nyitható és zárható. Ez elősegíti a Thule® Comfort Key sérülésének
megakadályozását is. A DualSide nyitás könnyű hozzáférést biztosít a doboz minden
részéhez, a jármű mindkét oldalán. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a járműmodelltől
függően a tetődobozok túlnyúlhatnak, és felnyitáskor beleérhetnek a csomagtérajtóba. –
Csak a Ford tetősínekkel és kereszttartókkal kompatibilis

2 430 260
143 790,00 Ft1

Thule®* Tetődoboz FORCE XT XL, matt fekete
Könnyedén megnövelheti Fordja szállítókapacitását. Kiváló minőségű tetőboxaink széles
választéka segít biztonságosan szállítani és megvédeni rakományát. A legtöbb modell
mindkét oldalra nyitható a könnyű hozzáférés érdekében.
Méretek (külső/belső): 210 cm x 86 cm x 44 cm/197 cm x 75 cm x 39 cm, térfogat: 500 l,
magassága a tetőtartótól: kb. 41 cm, súly: kb. 21,3 kg, maximális terhelhetőség: 75 kg
Központi zárral. Főbb jellemzők: könnyen felszerelhető a PowerClick gyorscsatlakozó
rendszernek köszönhetően. A beépített nyomatékjelző a megfelelő felszereléskor
bekattan, így biztosítva a gyors és biztonságos illesztést. A LockKnobnak köszönhetően
kényelmesen nyitható és zárható. Ez elősegíti a Thule® Comfort Key sérülésének
megakadályozását is. A DualSide nyitás könnyű hozzáférést biztosít a doboz minden
részéhez, a jármű mindkét oldalán. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a járműmodelltől
függően a tetődobozok túlnyúlhatnak, és felnyitáskor beleérhetnek a csomagtérajtóba. –
Csak a Ford tetősínekkel és kereszttartókkal kompatibilis

2 430 269
210 110,00 Ft1

Q-Top® (Q-Tech)* Tetőrács
Könnyedén kibővítheti Fordja szállítókapacitását. A nagy teherbírású tetőcsomagtartó
számtalan féle rakomány elszállítására képes.
Kemény, tartós, nagy teherbírású alumínium, 2000 mm x 1300 mm, súlya kb. 22 kg,
maximális teherbírása 100 kg (a tetőrács súlyával együtt). Jellemzői az
üzemanyagtakarékos, aerodinamikus kialakítás gumi védőprofilokkal, valamint a könnyű
felszerelés. A létragörgő, létraütköző készlet és univerzális rögzítőkampó készlet külön
rendelhető tartozékként a széleskörű felhasználás érdekében. – Maximális tetőrács
terhelés 23 kg (teljes tetőterhelés: 45 kg)

2 436 821
216 430,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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Tetősín ezüst
Szereljen fel olyan tartozékot, melyre szállítási igényeinek teljesítéséhez szüksége van.
Minden egyes tetősínkészlet egy adott Ford modellhez tervezett. A tetőkereszttartók
felszereléséhez tetősínek szükségesek – amennyiben nem a gyári felszereltség részei.
Tető kereszttartók felszereléséhez szükséges, ha a jármű gyárilag nincs felszerelve
tetősínekkel.

1 944 449
120 120,00 Ft2

SZÁLLÍTÁS HÁTSÓ CSOMAGTARTÓ
RRP

Thule®* Hátsó kerékpártartó Coach 274, 2 kerékpárhoz, dönthető és összecsukható
Kiváló minőségű kerékpártartóink széles választéka lehetővé teszi, hogy kényelmesen és
biztonságosan vigye magával kerékpárjait.
A Thule® legkisebb és legkönnyebb kerékpártartója egy praktikus pedál segítségével
billenthető, hogy könnyen hozzá lehessen férni a csomagtérhez, még felszerelt kerékpárok
esetén is.

A szabadalmaztatott összecsukható rendszer nagyon kisméretűre összecsukható, így a
legtöbb csomagtartóban könnyedén elfér. Intelligens pehelykönnyű szerkezet, bővíthető
sínek a szélesebb tengelytávú kerékpárokhoz, lopásgátló eszköz és levehető kerékpárváz-
tartók a problémamentes kerékpár rakodáshoz. Az állítható csatlakozó egykezes
működési funkcióval lehetővé teszi a vonóhorogra történő könnyű felszerelést. 22-80 mm
átmérőjű kerékpárvázakhoz alkalmas kerékpár befogókar. A kerékpártartó rázárható a
vonóhorogra, és a kerékpárok is zárhatóak a tartóhoz. Max. 46 kg teherbírás, max. 25 kg
kerékpáronként, kb. 14,2 kg önsúly, 13 érintkezős adapterrel. Méretei: 106 x 60 x 27 cm,

Figyelem: A vonóhorogra felszerelt összsúly (a kerékpártartó és a felszerelt kerékpárok
összesen) nem haladhatják meg a megengedett függőleges vonóhorog terhelést
Vigyázzon, amikor a hordozót felszerelt kerékpárokkal billenti. A túlnyúló alkatrészek, mint
a kormányszarv, leérhetnek a földre és megsérülhetnek. Tegye meg a megfelelő
óvintézkedéseket – Figyelem, a hátsó ajtót még a kerékpártartó ledöntött állapotában
sem lehet kinyitni.

2 353 442
161 105,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Hátsó kerékpártartó Coach 276, 3 kerékpárhoz, dönthető és összecsukható
Kiváló minőségű kerékpártartóink széles választéka lehetővé teszi, hogy kényelmesen és
biztonságosan vigye magával kerékpárjait.
A Thule® kisméretű és könnyű kerékpártartója egy praktikus pedál segítségével
billenthető, hogy könnyen hozzá lehessen férni a csomagtérhez, még felszerelt kerékpárok
esetén is.

A szabadalmaztatott összecsukható rendszer nagyon kisméretűre összecsukható, így a
legtöbb csomagtartóban könnyedén elfér. Intelligens pehelykönnyű szerkezet, bővíthető
sínek a szélesebb tengelytávú kerékpárokhoz, lopásgátló eszköz és levehető kerékpárváz-
tartók a problémamentes kerékpár rakodáshoz. Az állítható csatlakozó egykezes
működési funkcióval lehetővé teszi a vonóhorogra történő könnyű felszerelést. 22-80 mm
átmérőjű kerékpárvázakhoz alkalmas kerékpár befogókar. A kerékpártartó rázárható a
vonóhorogra, és a kerékpárok is zárhatóak a tartóhoz. Max. 60 kg teherbírás, max. 25 kg
kerékpáronként, kb. 19 kg önsúly, 13 érintkezős adapterrel. Méretei: 106 x 76 x 28 cm,

Figyelem: A vonóhorogra felszerelt összsúly (a kerékpártartó és a felszerelt kerékpárok
összesen) nem haladhatják meg a megengedett függőleges vonóhorog terhelést
Vigyázzon, amikor a hordozót felszerelt kerékpárokkal billenti. A túlnyúló alkatrészek, mint
a kormányszarv, leérhetnek a földre és megsérülhetnek. Tegye meg a megfelelő
óvintézkedéseket

2 353 444
197 110,00 Ft1

Thule®* Hátsó kerékpártartó EuroRide 940, 2 kerékpár számára, dönthető
Kiváló minőségű kerékpártartóink széles választéka lehetővé teszi, hogy kényelmesen és
biztonságosan vigye magával kerékpárjait.
Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó 2 kerékpárhoz, a dönthető kivitel lehetővé teszi a
csomagtérhez való gyors hozzáférést, akár 70 mm vázátmérőhöz, zárható, 36 kg
terhelhetőség, körülbelül 14 kg súlyú, 13 tűs csatlakozóval – Figyelem, a hátsó ajtót még a
kerékpártartó ledöntött állapotában sem lehet kinyitni.

1 782 519
119 965,00 Ft1

Uebler* Hátsó kerékpártartó F22, 2 kerékpárhoz
Kiváló minőségű kerékpártartóink széles választéka lehetővé teszi, hogy kényelmesen és
biztonságosan vigye magával kerékpárjait.
Kisméretű és pehelykönnyű, vonóhorogra szerelhető kerékpártartó 2 kerékpár részére, a
kerékpárbefogó-kar alkalmas akár 75 mm-es kerek és 75 x 45 mm ovális vázátmérő
biztonságos rögzítésére, állítható csatokkal ellátott hosszú heveder a kerekek
rögzítéséhez, nagy távolság a keréktartók között lehetővé teszi hosszú tengelytávú (akár
127 cm) kerékpárok szállítását sérülés nélkül. A szabadalmaztatott összecsukható
rendszer miatt a hátsó lámpák, a kerékpártartó és a tartóváz másodpercek alatt
könnyedén összecsukható, a kerékpár a tartóhoz, a  tartó a vonóhoroghoz zárható, 30 kg
teherbírással kerékpáronként, E-Bike-hoz is használható, súlya kb. 12 kg, a 13 érintkezős
adaptert tartalmazza a készlet. Méretei: 77 x 118 x 65 mm, összehajtva: 25 x 65 x 64 mm,
Függőleges terhelhetőség: 36 kg D-érték 5,3 kN-tól, 60 kg D-érték 6,7 kN-tól. Maxmimum
1300 mm lehet a kerékpár kerékagy távolsága. Fontos: A vonóhorogra felszerelt összsúly
(a kerékpártartó és a felszerelt kerékpárok összesen) nem haladhatják meg a
megengedett függőleges vonóhorog terhelést

1 948 384
146 760,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Hátsó kerékpártartó I21, 2 kerékpárhoz, dönthető
Kiváló minőségű kerékpártartóink széles választéka lehetővé teszi, hogy kényelmesen és
biztonságosan vigye magával kerékpárjait.
Nagyon kicsi és könnyű, vonóhorogra szerelhető kerékpártartó 2 kerékpárhoz, intelligens
pedálos döntés a csomagokhoz való könnyű hozzáférés érdekében még a felszerelt
kerékpárokkal is. Új, kar nélküli iQ rögzítőelemet tartalmaz, ami még könnyebbé teszi a
kerékpártartó kezelését, a rögzítőkar akár 75 mm átmérőjű kerek és 75 x 45 mm-es ovális
vázátmérőig. A szabadalmaztatott lehajtható rendszer miatt a hátsó lámpa, a
kerékpártartó és a tartóváz másodpercek alatt könnyedén lehajtható, a tartó a
vonóhoroghoz, a kerékpárok pedig a tartóhoz zárhatók, 30 kg teherbírással
kerékpáronként, E-Bike-hoz is használható, súlya kb. 13 kg, a 13 érintkezős adaptert
tartalmazza a készlet. Méretei: 118 x 69 x 56 cm, összehajtva: 61 x 20 x 60 cm, Függőleges
terhelhetőség: 37 kg D-érték 5,3 kN-tól, 60 kg D-érték 6,7 kN-tól.Maxmimum 1300 mm
lehet a kerékpár kerékagy távolsága.  Fontos: A vonóhorogra felszerelt összsúly (a
kerékpártartó és a felszerelt kerékpárok összesen) nem haladhatják meg a megengedett
függőleges vonóhorog terhelést – Figyelem, a hátsó ajtót még a kerékpártartó ledöntött
állapotában sem lehet kinyitni.

2 241 803
243 700,00 Ft1

Uebler* Hátsó kerékpártartó I21, két kerékpárhoz, dönthető 90°-ban
Kiváló minőségű kerékpártartóink széles választéka lehetővé teszi, hogy kényelmesen és
biztonságosan vigye magával kerékpárjait.
Nagyon kényelmes vonóhorogra szerelt hordozó, amely rendkívül innovatív
tulajdonságokkal rendelkezik, így a lehető legjobban kihasználhatja az Ön kerékpár
szállítási igényeit. Az Uebler által kifejlesztett legkisebb és legkönnyebb összecsukható
rács, teljesen új, kar nélküli iQ-rögzítőt tartalmaz, ami még egyszerűbbé teszi a kezelést. És
mivel 90° -kal elforgatható, a tágas hozzáférést biztosít a csomagtartóhoz, így még
felszerelt kerékpárokkal sem kell többé aggódnia. A többszörös tesztgyőztes, az Uebler i-
sorozat mindenkor a biztonságot, a termékminőséget és a terhelhetőséget jelenti.

Jellemzője a szabadalmaztatott összehajtó rendszer, amely rendkívül kompakt tárolási
méretet biztosít, intelligens könnyűszerkezetes kialakítású, szabadalmaztatott, kar nélküli
iQ rögzítőelem, eltávolítható távtartó, lopásgátló eszközzel és levehető kerékpárváz
tartóval. Könnyedén lehajtható a lábkarral, ideális az e-kerékpárokhoz, a rögzítő kar
megfelelő akár 75 mm átmérőjű és 75 x 45 mm-es ovális kerékpár vázakhoz. A hordozó
zárható a vonórudakhoz, és a kerékpárok is rögzíthetők a hordozóhoz, 30 kg terhelhetőség
minden kerékpárhoz, kb. 13 kg súlyú, tartalmazza a 13 tűs adaptert is. Méretei: 118 x 69 x 56
cm, összehajtva: 61 x 20 x 60 cm, Függőleges terhelhetőség: 37 kg az 50 kg-os vonóhorog
terheléstől és a 5,3 kN D-értéknél, 37 kg a 75 kg-os vonóhorog terhelés alatt és a 6,7 kN-os
D-értéknél, a 60 kg a 75 kg-os vonóhorog terheléstől és 6,7 kN D-értéknél. Maximum 1300
mm lehet a kerékpár kerékagy távolsága.

Fontos: A vonóhorogra felszerelt összsúly (a kerékpártartó és a felszerelt kerékpárok
összesen) nem haladhatják meg a megengedett függőleges vonóhorog terhelést
Vigyázzon, amikor a hordozót felszerelt kerékpárokkal billenti. A túlnyúló alkatrészek, mint
a kormányszarv, leérhetnek a földre és megsérülhetnek. Tegye meg a megfelelő
óvintézkedéseket – Figyelem, a hátsó ajtót még a kerékpártartó ledöntött állapotában
sem lehet kinyitni.

2 331 135
257 000,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Hátsó kerékpártartó X21-S, két kerékpárhoz, dönthető
Kiváló minőségű kerékpártartóink széles választéka lehetővé teszi, hogy kényelmesen és
biztonságosan vigye magával kerékpárjait.
Kisméretű és pehelykönnyű, vonóhorogra szerelhető kerékpártartó 2 kerékpár részére,
lábpedállal működtethető döntő funkcióval a csomagtérhez való könnyű hozzáférés
érdekében akár felszerelt kerékpár esetén is, a kerékpár-befogókar alkalmas akár 75 mm-
es kerek és 75 x 45 mm ovális vázátmérő biztonságos rögzítésére, állítható csatokkal
ellátott hosszú heveder a kerekek rögzítéséhez. A nagy távolság a keréktartók között
lehetővé teszi hosszú tengelytávú (akár 127 cm) kerékpárok szállítását sérülés nélkül. A
szabadalmaztatott összecsukható rendszer miatt a hátsó lámpák, a kerékpártartó és a
tartóváz másodpercek alatt könnyedén összecsukható, a tartó a vonóhoroghoz zárható,
30 kg teherbírással kerékpáronként, E-Bike-hoz is használható, súlya kb. 13,5 kg, a 13
érintkezős adaptert tartalmazza a készlet. Méretei: 77 x 119 x 64 mm, összehajtva: 24 x 63
x 64 mm, Függőleges terhelhetőség: 36 kg D-érték 5,3 kN-tól, 60 kg D-érték 6,7 kN-tól.
Maximum 1300 mm lehet a kerékpár kerékagy távolsága. Fontos: A vonóhorogra felszerelt
összsúly (a kerékpártartó és a felszerelt kerékpárok összesen) nem haladhatják meg a
megengedett függőleges vonóhorog terhelést. – Figyelem, a hátsó ajtót még a
kerékpártartó ledöntött állapotában sem lehet kinyitni.

1 948 382
204 875,00 Ft1

Uebler* Rakodó rámpa Uebler hátsó kerékpártartókhoz, merev
A praktikus rakodórámpa segítségével mellőzheti a kerékpár fárasztó emelgetését a
hátsó kerékpártartóra - pihentesse hátát!
A kerékpárok emelés nélkül könnyen felpakolhatóak a kerékpártartóra

1 948 378
31 570,00 Ft1

Uebler* Rakodó rámpa Uebler hátsó kerékpártartókhoz, összehajtható
A praktikus rakodórámpa segítségével mellőzheti a kerékpár fárasztó emelgetését a
hátsó kerékpártartóra - pihentesse hátát!
A kerékpárok emelés nélkül könnyen felpakolhatóak a kerékpártartóra, tartalmazza a
tárolózsákot is

1 948 379
48 820,00 Ft1

Uebler* Szállító táska Uebler X21-S és F22 hátsó kerékpártartókhoz
A szállítózsák könnyű kezelést és szállítást tesz lehetővé. Emiatt ez egy kimondottan
hasznos és nélkülözhetetlen kiegészítője az Uebler kerékpártartónak.
A kerékpártartó tiszta és védett állapotának megőrzéséhez, amikor nincs használva

1 948 380
26 955,00 Ft1

SZÁLLÍTÁS VONÓHORGOK
RRP

Csatlakozó átalakító a vonóhorog elektromos készlethez átalakító, 13 érintkezősről 7
érintkezős csatlakozóra (rövid)
Ezzel a hasznos adapterrel könnyedén vontathatja a 7 érintkezős csatlakozóval szerelt
vontatmányt, 13 érintkezős csatlakozóval szerelt gépjárművével.
A jármű 13 érintkezős vonóhorog csatlakozójának és az utánfutó7 érintkezős
csatlakozójának csatlakoztatásához szükséges

1 513 402
8 105,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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Brink®* Fix fejes vonóhorog
A fix fejes vonóhorgok biztonságos vonószerkezetek, melyek tökéletesen  kompatibilisek a
járműve elektromos rendszerével. Járműve állandó tartozéka, mindig ott van, amikor csak
szüksége van rá.
Csak a járműspecifikus elektromos készlettel együtt, alkalmas hátsó kerékpártartóhoz
max. 2 kerékpárig. Lehetővé teszi az utánfutó belengés szabályzó használatát a sztnederd
Elektronikus Stabilitás Szabályzó (ESC) esetén.

1 923 539
68 700,00 Ft2

TriMotive* Levehető vonóhorog
A levehető vonóhorgokat a könnyű kezelés, a teljes kompatibilitás és a járműve
elektromos rendszeréhez történő integrálhatóság figyelembevételével tervezték.
Kényelmesen csatlakoztassa le a vonóhorgot, mikor nem használja.
Csak a járműspecifikus elektromos készlettel együtt. Max. függőleges terhelés: 50 kg.
Alkalmas hátsó kerékpár tárolóhoz max 2 kerékpárig. Figyelem: A jogszabályokban előírt
magas vonóhorog magasság miatt a hátsó csomagtér ajtó érintkezhet a vonógömbbel,
így a nyitás előtt a vonógömböt le kell  szerelni. Ellenkező esetben a csomagtérajtó
megsérülhet. – 07/2014 től

1 882 841
152 610,00 Ft2

Brink®* Levehető vonóhorog
A levehető vonóhorgokat a könnyű kezelés, a teljes kompatibilitás és a járműve
elektromos rendszeréhez történő integrálhatóság figyelembevételével tervezték.
Kényelmesen csatlakoztassa le a vonóhorgot, mikor nem használja.
Csak a járműspecifikus elektromos készlettel együtt, alkalmas hátsó kerékpártartóhoz
max. 2 kerékpárig. Lehetővé teszi az utánfutó belengés szabályzó használatát a sztenderd
Elektronikus Stabilitás Szabályzó (ESC) esetén.

1 923 540
123 975,00 Ft2

SZÁLLÍTÁS BELSŐ SZÁLLÍTÓ RENDSZEREK
RRP

4pets®* Caree csere üléshuzat Caree szállítódobozhoz Cool Grey
A család kedvence mos még komfortosabban utazhat ezzel a kiváló minőségű Caree
csere ülőpárnával.
Megsérült az eredeti huzat, vagy költséges a tisztítás? Csak cserélje át egy újra, és
maradjon továbbra is mobilis házi kedvencével.

2 461 207
14 145,00 Ft1

4pets®* Caree csere üléshuzat Caree szállítódobozhoz Smoked Pearl színben
A család kedvence mos még komfortosabban utazhat ezzel a kiváló minőségű Caree
csere ülőpárnával.
Megsérült az eredeti huzat, vagy költséges a tisztítás? Csak cserélje át egy újra, és
maradjon továbbra is mobilis házi kedvencével.

2 461 209
14 145,00 Ft1

4pets®* Caree ISOFIX kiegészítő Caree szállítódobozokhoz
A Caree ISOFIX kiegészítő segítségével biztonságosabbá és könnyebbé teheti a család
házikedvencének szállítását.
Kényelmesen és rugalmasan rögzítheti Caree-szállító dobozát a jármű bármely ülésén
található ISOFIX rögzítési ponthoz

2 461 044
17 940,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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4pets®* Caree Transport Box kutyák és macskák biztonságos szállításához az
utasülésen, Cool Grey
Hagyja, hogy kényelmesen utazzanak elöl vagy hátul: ez a Caree szállítódoboz
biztonságban tartja hű barátját útközben.
Innovatív és biztonságos megoldás macskák és kistestű kutyák részére 15 kg súlyig
biztonsági övvel és 8 kg súlyig az ISOFIX csatlakozóval rögzítve. Kifejezetten az
autóüléshez való tökéletes illeszkedést és kedvence kényelmes utazását szem előtt
tartva fejlesztették ki. Tetszetősnek tervezték és strapabíró, kiváló minőségű anyagokból
készült. Könnyen és biztonságosan rögzíthető az üléshez a biztonsági öv vagy az
opcionálisan kapható ISOFIX gyorsrögzítő segítségével. Megfelel a legújabb és
legmagasabb szintű biztonsági követelményeknek, és a németországi TÜV Süd hivatalos
vizsgálóintézet legszigorúbb teszteinek vetették alá, ideértve a törésteszteket és az
anyagtoxicitási teszteket is. Főbb jellemzők: „Pull & Klick” egykezes ajtózár a doboz
kinyitásához és bezárásához, mozgatható hátsó rész a tökéletes illesztéshez bármely
autó ülésébe, első és a hátsó fogantyúk a doboz könnyű kezelhetősége érdekében,
eltávolítható kétrészes belső kárpit, amely 40 °C-on mosható, forgópántos elülső
párnázott fedél az ütközésvédelem érdekében, mely egyben véd a kíváncsi pillantásoktól
is, „Fixlock” gyorsrögzítős övvezető, ISOFIX előkészítéssel. Színben illő csere-üléspárnák
opcionális kiegészítőként kaphatók.

2 460 886
105 200,00 Ft1

4pets®* Caree Transport Box kutyák és macskák biztonságos szállításához az
utasülésen, Smoked Pearl
Hagyja, hogy kényelmesen utazzanak elöl vagy hátul: ez a Caree szállítódoboz
biztonságban tartja hű barátját útközben.
Innovatív és biztonságos megoldás macskák és kistestű kutyák részére akár 8 kg súlyig.
Kifejezetten az autóüléshez való tökéletes illeszkedést és kedvence kényelmes utazását
szem előtt tartva fejlesztették ki. Tetszetősnek tervezték és strapabíró, kiváló minőségű
anyagokból készült. Könnyen és biztonságosan rögzíthető az üléshez a biztonsági öv vagy
az opcionálisan kapható ISOFIX gyorsrögzítő segítségével. Megfelel a legújabb és
legmagasabb szintű biztonsági követelményeknek, és a németországi TÜV Süd hivatalos
vizsgálóintézet legszigorúbb teszteinek vetették alá, ideértve a törésteszteket és az
anyagtoxicitási teszteket is. Főbb jellemzők: „Pull & Klick” egykezes ajtózár a doboz
kinyitásához és bezárásához, mozgatható hátsó rész a tökéletes illesztéshez bármely
autó ülésébe, első és a hátsó fogantyúk a doboz könnyű kezelhetősége érdekében,
eltávolítható kétrészes belső kárpit, amely 40 °C-on mosható, forgópántos elülső
párnázott fedél az ütközésvédelem érdekében, mely egyben véd a kíváncsi pillantásoktól
is, „Fixlock” gyorsrögzítős övvezető, ISOFIX előkészítéssel. Színben illő csere-üléspárnák
opcionális kiegészítőként kaphatók.

2 460 888
105 200,00 Ft1

Esernyőtartó
E hasznos kiegészítőnek köszönhetően esernyőjét mindig a helyén találja, amikor
szüksége van rá!
Praktikus tároló mini esernyőhöz, a dobozt csavarokkal vagy Velcro® tépőzárral rögzítheti
bárhol a gépkocsiban, ahol helyet talál, minden modellhez

1 524 823
12 370,00 Ft1

Összehajtható rendszerező doboz fekete szövet, fehér Ford ovállal mindkét oldalán
Praktikus tárolási megoldás járműve csomagterébe. Összecsukható, hogy könnyedén
tárolhassa, amikor nem használja. Méretek: 475 mm x 335 mm x 200 mm

2 470 827
9 000,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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Rati* Kartámasz
Tegye még kényelmesebbé utazását ezzel a praktikus kartámasszal, és használja ki az
ügyes belső tárolóhelyet.

2 025 505
42 290,00 Ft2

SZÁLLÍTÁS RAKTÉRI TARTOZÉKOK
RRP

Box-In-Box rendszer a Ford Puma MegaBox belsejébe történő elhelyezéshez vagy
önálló szállítási megoldásként, fekete
Testre szabott 2 darabos mobil doboz készlet a Ford Puma MegaBoxba való megfelelő
integrációhoz. Más modellekben önálló szállítási megoldásként is használható. A készlet
egy szigetelt hidegen-melegen dobozból és egy szállítódobozból áll, amelynek közepén
egy eltávolítható válaszfal van. Mindkét doboz fogantyúkkal van felszerelve a kényelmes
hordozáshoz, és mágnesek vannak a különböző helyeken, hogy a mozgó alkatrészek,
például a fogantyúk vagy a doboz fedele ne legyen útban, ha nincsenek használatban

• Hidegen-melegen tartó doboz
• szögletes doboz robusztus kivitelben, 3 oldalon körben kétutas cipzárral és könnyű belső
párnázattal
• 2 erős fogantyú, csúszásgátló résszel a széleken, plusz egy kis fogópánt a fedél
kinyitásához
• mágnesekkel felszerelve a fedélben és a fogantyúkban a rögzítéshez, amikor nincsenek
használatban
• 4 talp az alsó részen (piramis alakú)
• két színben nyomtatva és Ford logóval
• anyaga: kívül fekete poliészter, belül ezüst alumínium szövet
• méretek (szélesség, magasság, mélység): 56 cm x 30 cm x 26 cm
• Szállítódoboz
• szögletes doboz robusztus kivitelben és belső párnázással
• 2 erős fogantyú, csúszásgátló résszel a széleken
• mágnesekkel felszerelve a belső falban és a fogantyúkban a rögzítéshez, amikor
nincsenek használatban
• eltávolítható válaszfalak
• a doboz belsejében széles gyapjúszalag található
• 4 talp az alsó részen (piramis alakú)
• Ford logóval
• anyaga: kívül fekete poliészter, belül vászon szövet
• méretek (szélesség, magasság, mélység): 51 cm x 22 cm x 26 cm

2 469 549
47 565,00 Ft1

Csomagtér elválasztó háló a második üléssor mögött rögzítendő
A csomagtérhálók hatékonyan akadályozzák meg a csomagok utastérbe jutását.
Teljesítik az ISO 27955 biztonsági szabványt.
Fekete poliészter

1 845 591
153 135,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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GÉPJÁRMŰVÉDELEM KÜLSŐ VÉDELEM
RRP

Hátsó lökhárító felső perem védő átlátszó fólia
Védi a hátsó lökhárítót a mindennapos igénybevétel során, miközben nem rontja járműve
megjelenését.
Kimondottan vékony, mégis rendkívül tartós elasztikus fólia, amely védi járműve hátsó
lökhárítóját és lökhárító peremét a karcolások ellen, melyek a ki- és berakodáskor
keletkeznének. Biztosítja a sima és szinte láthatatlan átmenetet a jármű hátsó rész
kialakításának köszönhetően a modell-specifikus tökéletes illeszkedés, kiváló minőségű
átlátszóság és nagyon kis vastagság miatt. Hosszú élettartamot garantálunk,
elszíneződés nélkül. Ráhajlik a lökhárító peremére a fokozott védelem érdekében. A fólia
oldószer nélkül eltávolítható a fényezés sérülése nélkül. Vastagsága: kb. 150,0 µm,
mérsékelten hőálló: -40 °C és +110 °C között. Öntapadós a könnyű és gyors felragasztás
érdekében

2 449 991
13 080,00 Ft2

GÉPJÁRMŰVÉDELEM BELSŐ VÉDELEM
RRP

K&K* Biztonsági motorháztető-kapcsoló M2700, M4700 és M5700N nyestriasztó
berendezésekhez
A hagyományos motorháztető kapcsolók esetén, a készülék kikapcsolt állapotában is, a
töltőkondenzátor néhány percig tartja a lemezekben a feszültséget. A biztonsági
gépháztető kapcsoló azonnal kisüti az érintkezőket a motortér biztonságos
hozzáférhetősége érdekében.

2 033 204
8 770,00 Ft1

K&K* Nyest riasztó M2700, ultrahang védelemmel
Erős ultrahang hullámokat bocsát ki 360°-os körben Nagyon alacsony helyre történő
felszereléshez a nagyobb hatékonyság érdekében mely az IP 65 védettségi fokozatnak
(víz- és szennyeződésálló), köszönhető. Áramfogyasztása Max. 2 mA, lüktető tiszta
ultrahangot sugároz, ismétlődési hatás nélkül, 110 dB hangnyomás 22 KHz frekvenciával,
sugárzási hatótáv 6m/360°, 100% vízálló hangszóró ház

2 033 207
30 585,00 Ft1

K&K* Nyest riasztó M4700 – Kombinált berendezés
Kombinálja az elektromos sokk funkciót az ultrahang kibocsátással. A 6 db érintkezős
nagyfeszültségű kefék bárhová elhelyezhető, lehetővé téve a szóban forgó járműnek
megfelelő rugalmas védőburok kialakítását. Áramfogyasztása Max. 7 mA, lüktető tiszta
ultrahangot sugároz, habitus hatás nélkül, 115 dB hangnyomás 22,5 KHz frekvenciával,
sugárzási szög 360 °, 100% vízálló hangszóró ház, az összetevők megfelelnek az IP65
védelmi szabványnak. Figyelem: az elektromos sokk erőssége az állat elriasztására, nem
pedig elpusztítására szolgál. Nem okoz súlyos sérüléseket!

2 033 208
65 045,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.

15 FORD TOURNEO COURIER 03/2014 – 05/2018 Status: 23.02.2021



K&K* Nyest riasztó M4700B – Kombinált berendezés
Kombinálja az elektromos sokk funkciót az ultrahang kibocsátással. A 6db érintkezős
nagyfeszültségű kefék bárhová elhelyezhető, lehetővé téve a szóban forgó járműnek
megfelelő rugalmas védőburok kialakítását. A kefék a nyest szőrzetén, mancsain és az
orron keresztül is kifejtik hatásuk, nagyban kiterjesztve az érintkezési felületet.
Áramfogyasztása Max. 5,5 mA, lüktető tiszta ultrahangot sugároz, habitus hatás nélkül,
105 dB hangnyomás 22,5 KHz frekvenciával, sugárzási szög 360 °, 100% vízálló hangszóró
ház, az összetevők megfelelnek az IP65 védelmi szabványnak. Tartalmazza a biztonsági
motorháztető-kapcsolót Alkalmazható nagyobb méretű motorterekhez is. Figyelem: az
elektromos sokk erőssége az állat elriasztására, nem pedig elpusztítására szolgál. Nem
okoz súlyos sérüléseket!

2 046 845
78 905,00 Ft1

K&K* Nyest riasztó M4700B – Kombinált berendezés
Kiváló megoldás a rágcsálók ellen 3 különböző módszer ötvözésével. Kombinálja az
elektromos sokk, az ultrahang és a pulzáló fény hatását. Tartalmazza a 6 db vízálló, fém
membrános szatellit hangszórót A hangszórók 180 fokos szögben erős lüktető tiszta
ultrahanghullámokat sugároznak fel, és kb. 200 - 300 V feszültséggel vannak feltöltve,
mindeközben a berendezés villogó fényt bocsát ki. Áramfogyasztása Max. 10 mA, lüktető
tiszta ultrahangot sugároz, habitus hatás nélkül, 105 dB hangnyomás 22 KHz
frekvenciával, sugárzási szög 360 °, 100% vízálló hangszóró ház, az összetevők
megfelelnek az IP65 védelmi szabványnak. Figyelem: az elektromos sokk erőssége az
állat elriasztására, nem pedig elpusztítására szolgál. Nem okoz súlyos sérüléseket!

2 033 209
85 960,00 Ft1

K&K* Nyest riasztó M8700, ultrahang védelemmel, akkumulátoros működéssel
Erős ultrahang hullámokat bocsát ki. Akkumulátoros működésének köszönhetően a
készülék különösen alkalmas használaton kívüli járművekre vagy lakókocsikra. Alkalmas
padlásra vagy bármilyen külső helyre is, hogy az állatokat távol tartsa az ingatlantól.
Áramfogyasztása Max. 0,33 mA, lüktető tiszta ultrahangot sugároz, ismétlődési hatás
nélkül, 105 dB hangnyomás 23 KHz frekvenciával, sugárzási hatótáv 6m/180°, 100%
vízálló hangszóró ház A részegységek teljesítik az IP65 szabványt.

2 033 210
29 115,00 Ft1

K&K* Szigetelő szőnyeg nyestriasztó berendezésekhez
Öntapadó szigetelő szőnyeg mely megnöveli az elektromos testelés méretét a
motortérben található műanyag alkatrészek segítségével. M2700, M4700 és M4700B és
M5700N nyestriasztó berendezésekhez

2 033 205
9 285,00 Ft1

Szőnyeg, alap első, fekete
A Ford kárpit padlószőnyegei nem csak tökéletesen illeszkednek járműve belsejéhez, de
kiváló minőségűek és tökéletesen ellátják feladatukat.
2 darabos készlet

1 857 534
12 530,00 Ft1

Szőnyeg, alap hátsó, fekete
A Ford kárpit padlószőnyegei nem csak tökéletesen illeszkednek járműve belsejéhez, de
kiváló minőségűek és tökéletesen ellátják feladatukat.
2 darabos készlet

1 936 374
17 500,00 Ft1

Szőnyeg, gumi első, fekete
A Ford eredeti időjárásálló padlószőnyegei tökéletesen illeszkednek járművéhez.
Szintetikus gumi anyaguk hatékonyan védi az utasteret a sártól és a kosztól.
2 darabos készlet, Courier logóval, rögzítőkkel az utas- és vezetőoldalon

1 930 318
16 430,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.

16 FORD TOURNEO COURIER 03/2014 – 05/2018 Status: 23.02.2021



Szőnyeg, gumi hátsó, fekete
A Ford eredeti időjárásálló padlószőnyegei tökéletesen illeszkednek járművéhez.
Szintetikus gumi anyaguk hatékonyan védi az utasteret a sártól és a kosztól.
2 darabos készlet

1 930 319
10 600,00 Ft1

K&K* Túlfeszültség elleni védelem
Füstölje le az ellenfelet, és ne az elektronikáját a Ford által jóváhagyott túlfeszültség elleni
védelemmel.
Folyamatosan felügyeli a fedélzeti elektronikai/elektromos rendszerek feszültségét, és
hatékonyan előzi meg a feszültségcsúcsokat, amelyek az olyan rendszerek
meghibásodásához vezethetnek, mint az ABS, a légzsák és egyéb elektronikus készülékek
a gépkocsiban. Véd az izzók gyors elhasználódásával és az indítókábeles indítások okozta
károsodásokkal szemben.

2 033 206
4 985,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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MEGJELENÉS KAROSSZÉRIA-KIALAKÍTÁS
RRP

Ford rendszámtábla keret fekete, kék Ford ovállal, és fehér "BRING ON
TOMORROW" felirattal
2 darabos készlet

2 460 006
3 880,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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KERÉKTÁRCSÁK KÖNNYŰFÉM
KERÉKTÁRCSÁK

RRP

Könnyűfém keréktárcsa 15" 5 küllős kivitel, ezüst
A könnyűfém keréktárcsák egyedi megjelenést kölcsönöznek Fordjának, tökéletes
kialakításuknak köszönhetően. Minden felni minőségi teszten esett át, a biztonság és a
nagyszerű megjelenés figyelembevételével.
6 x 15", ET 37,5, 195/60 R15 gumiabroncsokhoz

2 439 890
70 425,00 Ft3

Könnyűfém keréktárcsa 16" 7 x 2 küllős kivitel, ezüst
A könnyűfém keréktárcsák egyedi megjelenést kölcsönöznek Fordjának, tökéletes
kialakításuknak köszönhetően. Minden felni minőségi teszten esett át, a biztonság és a
nagyszerű megjelenés figyelembevételével.
6,5 x 16", ET40 195/55R16 abroncsokhoz

2 439 888
84 840,00 Ft3

Könnyűfém keréktárcsa 16" 7 x 2 küllős kivitel, Magnetic
A könnyűfém keréktárcsák egyedi megjelenést kölcsönöznek Fordjának, tökéletes
kialakításuknak köszönhetően. Minden felni minőségi teszten esett át, a biztonság és a
nagyszerű megjelenés figyelembevételével.
6,5 x 16", ET 40,  195/55 R16 gumiabroncsokhoz
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.

2 160 657
84 955,00 Ft3

KERÉKTÁRCSÁK KERÉKTÁRCSA-
TARTOZÉKOK

RRP

Dísztárcsa 15"
A Ford széles választékban kínál dísztárcsákat és dísztárcsa készleteket. Ez az ideális
megoldás a téli kerék felöltöztetéséhez.
4 darabos készlet

1 873 736
24 790,00 Ft1

Dísztárcsa 15"
A Ford széles választékban kínál dísztárcsákat és dísztárcsa készleteket. Ez az ideális
megoldás a téli kerék felöltöztetéséhez.
Egy darab

1 746 251
11 140,00 Ft1

Kerékőr-csavarkészlet könnyűfém keréktárcsákhoz
Könnyűfém keréktárcsáinak rögzítését és lopás elleni védelmét biztosítsa zárható
kerékanyákkal. Csak a készlethez tartozó célszerszámmal távolíthatók el.
4 db csavar + kulcs, védi a könnyűfém felniket az esetleges lopásoktól

1 751 660
25 220,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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Ford Performance szelepsapkák ezüst kék kupakkal és fehér Ford logóval 2 308 113
3 365,00 Ft1

Ford Performance szelepsapkák Fényes fekete kupakkal és fehér Ford logóval 2 308 109
3 365,00 Ft1

Ford Performance szelepsapkák Fényes fekete kupakkal és fehér Ford logóval 2 308 111
3 365,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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BIZTONSÁG ORSZÁGÚTI SEGÍTSÉG
RRP

Kalff* Biztonsági (láthatósági) mellény narancs
A Ford Szükséghelyzeti tartozékai úgy lettek kialakítva, hogy a maximális biztonságot
nyújtsák a Ford vezetőknek és utasoknak baleset vagy műszaki hiba esetén. Az összes
termék megfelel a legfrissebb európai törvényi előírásoknak. Minden Ford jármű
rendelkezik olyan kijelölt tárolóval, mely a használaton kívüli országúti segély
kiegészítőket (kötelező KRESZ-tartozékokat) biztonságosan, könnyen hozzáférhetően
rögzíti. A Ford elakadásjelzőket és elsősegélynyújtó készleteket speciálisan úgy
alakították ki, hogy ezekben a tárolókban szilárdan rögzíthetőek legyenek.
Egy méretben, fényvisszaverő csíkokkal a jó észlelhetőség érdekében

1 882 039
1 130,00 Ft1

Kalff* Biztonsági (láthatósági) mellény sárga
A Ford Szükséghelyzeti tartozékai úgy lettek kialakítva, hogy a maximális biztonságot
nyújtsák a Ford vezetőknek és utasoknak baleset vagy műszaki hiba esetén. Az összes
termék megfelel a legfrissebb európai törvényi előírásoknak. Minden Ford jármű
rendelkezik olyan kijelölt tárolóval, mely a használaton kívüli országúti segély
kiegészítőket (kötelező KRESZ-tartozékokat) biztonságosan, könnyen hozzáférhetően
rögzíti. A Ford elakadásjelzőket és elsősegélynyújtó készleteket speciálisan úgy
alakították ki, hogy ezekben a tárolókban szilárdan rögzíthetőek legyenek.
Egy méretben, fényvisszaverő csíkokkal a jó észlelhetőség érdekében

1 871 128
980,00 Ft1

Life Safety Products* Biztonsági (láthatósági) mellény sárga
A Ford Szükséghelyzeti tartozékai úgy lettek kialakítva, hogy a maximális biztonságot
nyújtsák a Ford vezetőknek és utasoknak baleset vagy műszaki hiba esetén. Az összes
termék megfelel a legfrissebb európai törvényi előírásoknak. Minden Ford jármű
rendelkezik olyan kijelölt tárolóval, mely a használaton kívüli országúti segély
kiegészítőket (kötelező KRESZ-tartozékokat) biztonságosan, könnyen hozzáférhetően
rögzíti. A Ford elakadásjelzőket és elsősegélynyújtó készleteket speciálisan úgy
alakították ki, hogy ezekben a tárolókban szilárdan rögzíthetőek legyenek.
Egy méretben, fényvisszaverő csíkokkal a jó észlelhetőség érdekében. Csomagolva
rendkívül lapos, a padlószőnyegek alatt történő tárolásra tervezve, ragasztószalaggal
rögzítendő.

2 471 506
2 000,00 Ft1

Kalff* Elakadásjelző háromszög Nano, piros dobozban
A Ford Szükséghelyzeti tartozékai úgy lettek kialakítva, hogy a maximális biztonságot
nyújtsák a Ford vezetőknek és utasoknak baleset vagy műszaki hiba esetén. Az összes
termék megfelel a legfrissebb európai törvényi előírásoknak. Minden Ford jármű
rendelkezik olyan kijelölt tárolóval, mely a használaton kívüli országúti segély
kiegészítőket (kötelező KRESZ-tartozékokat) biztonságosan, könnyen hozzáférhetően
rögzíti. A Ford elakadásjelzőket és elsősegélynyújtó készleteket speciálisan úgy
alakították ki, hogy ezekben a tárolókban szilárdan rögzíthetőek legyenek.
A nagyon kis mérete miatt a piacon az egyik leghelytakarékosabb elakadásjelző
háromszög a piacon. Merev dobozban szállítva, gyors és könnyű összeállítást tesz
lehetővé szükség esetén. 220 x 65 x 50 mm, az ECE szabványoknak megfelelően

2 332 717
2 595,00 Ft1

Kalff* Elakadásjelző háromszög piros dobozban
A Ford Szükséghelyzeti tartozékai úgy lettek kialakítva, hogy a maximális biztonságot
nyújtsák a Ford vezetőknek és utasoknak baleset vagy műszaki hiba esetén. Az összes
termék megfelel a legfrissebb európai törvényi előírásoknak. Minden Ford jármű
rendelkezik olyan kijelölt tárolóval, mely a használaton kívüli országúti segély
kiegészítőket (kötelező KRESZ-tartozékokat) biztonságosan, könnyen hozzáférhetően
rögzíti. A Ford elakadásjelzőket és elsősegélynyújtó készleteket speciálisan úgy
alakították ki, hogy ezekben a tárolókban szilárdan rögzíthetőek legyenek.

1 460 220
1 875,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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Elsősegélynyújtó készlet
Az országúti segítségnyújtás készletek biztosítják a maximális biztonságot a Ford
tulajdonosoknak és utasaiknak baleset esetén. Az elsősegély készletek megfelelnek a
vonatkozó európai előírásoknak.
231 x 152 x 83 mm. Tartalmazza az elakadásjelző háromszöget és a láthatósági mellényt.
Megfelel a DIN 13164-2014, E27 R és EN ISO 20471 szabványoknak

2 431 452
9 185,00 Ft1

Kalff* Elsősegélynyújtó készlet fekete doboz
Az országúti segítségnyújtás készletek biztosítják a maximális biztonságot a Ford
tulajdonosoknak és utasaiknak baleset esetén. Az elsősegély készletek megfelelnek a
vonatkozó európai előírásoknak.
21,5 x 11,3 x 9 cm, a jelenlegi DIN szabvány alapján (DIN 13164)

1 877 829
2 325,00 Ft1

Kalff* Elsősegélynyújtó készlet Nano, piros
Az országúti segítségnyújtás készletek biztosítják a maximális biztonságot a Ford
tulajdonosoknak és utasaiknak baleset esetén. Az elsősegély készletek megfelelnek a
vonatkozó európai előírásoknak.
A nagyon kis mérete miatt a piacon az egyik leghelytakarékosabb megoldás. Szállítva
puha zacskóban cipzárral és 4 kamrás belső zsebbel. Tartalmazza az elsősegélynyújtó
brosúrát, amely hasznos, fontos megjegyzéseket tartalmaz. Megtalálható egy
nyomtatvány és a tartalomjegyzék angol, német, francia, holland, olasz, spanyol és
portugál nyelven. 210 x 110 x 70 mm, tartalom a jelenlegi DIN szabvány szerint

2 332 715
2 370,00 Ft1

Elsősegélynyújtó készlet puha zsák, kék
Az országúti segítségnyújtás készletek biztosítják a maximális biztonságot a Ford
tulajdonosoknak és utasaiknak baleset esetén. Az elsősegély készletek megfelelnek a
vonatkozó európai előírásoknak.
Egy tépőzárral, 250 x 135 x 65 mm, a jelenlegi DIN szabvány alapján (DIN 13164)

2 311 396
4 660,00 Ft1

LifeHammer életmentő kalapács
Az országúti segítségnyújtás készletek biztosítják a maximális biztonságot a Ford
tulajdonosoknak és utasaiknak baleset esetén. Az ablaktörő kalapács megfelel a
vonatkozó európai előírásoknak.
Tartóval együtt, mely biztonságos és biztos rögzítést nyújt, fluoreszkáló gombbal, hogy
könnyen megtalálható legyen az utastérben

1 761 591
6 945,00 Ft1

Life Safety Products* LifeHammer életmentő kalapács automatikus
Az országúti segítségnyújtás készletek biztosítják a maximális biztonságot a Ford
tulajdonosoknak és utasaiknak baleset esetén. Az ablaktörő kalapács megfelel a
vonatkozó európai előírásoknak.
Automatikus vészkalapács, tartóval, a biztonságos rögzítés érdekében. Azonnal betöri az
üveget. A nyél tartalmaz egy biztonságiöv-vágót, szürke, csúszásmentes markolattal.

• Kerámia kalapácsfej
• Közvetlen automatikus újratöltés

2 471 504
5 100,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Prémium biztonsági csomag Nano "Duo"
Az országúti segítségnyújtás készletek biztosítják a maximális biztonságot a Ford
tulajdonosoknak és utasaiknak baleset esetén. A prémium elsősegély készletek
megfelelnek a vonatkozó európai előírásoknak.
Kibővített elsősegély csomag puha tasakban, kiegészítve elakadásjelző háromszöggel. A
nagyon kis mérete miatt a piacon az egyik leghelytakarékosabb megoldás. Tépőzáras
rögzítő a hátoldalán a biztonságos rögzítés érdekében, és kétkamrás rendszer az
elakadásjelző-háromszög külön történő tárolásához. Tartalmazza az elsősegélynyújtó
brosúrát, amely hasznos, fontos megjegyzéseket tartalmaz. Megtalálható egy
nyomtatvány és a tartalomjegyzék angol, német, francia, holland, olasz, spanyol és
portugál nyelven. Tartalom a jelenlegi DIN és ECE R27 szabvány szerint

2 332 712
5 385,00 Ft1

Kalff* Prémium biztonsági csomag Nano "Trio"
Az országúti segítségnyújtás készletek biztosítják a maximális biztonságot a Ford
tulajdonosoknak és utasaiknak baleset esetén. A prémium elsősegély készletek
megfelelnek a vonatkozó európai előírásoknak.
Kibővített elsősegély csomag puha tasakban, kiegészítve sárga láthatósági mellénnyel és
elakadásjelző háromszöggel. A nagyon kis mérete miatt a piacon az egyik
leghelytakarékosabb megoldás. Tépőzáras rögzítő a hátoldalán a biztonságos rögzítés
érdekében, és kétkamrás rendszer az elakadásjelző-háromszög külön történő
tárolásához. Tartalmazza az elsősegélynyújtó brosúrát, amely hasznos, fontos
megjegyzéseket tartalmaz. Megtalálható egy nyomtatvány és a tartalomjegyzék angol,
német, francia, holland, olasz, spanyol és portugál nyelven. 225 x 190 x 65 mm, tartalma a
jelenlegi DIN szabványok alapján, (ECE R27 és EN ISO 20471)

2 332 709
5 915,00 Ft1

Prémium biztonsági csomag puha zsák, kék
Az országúti segítségnyújtás készletek biztosítják a maximális biztonságot a Ford
tulajdonosoknak és utasaiknak baleset esetén. A prémium elsősegély készletek
megfelelnek a vonatkozó európai előírásoknak.
Mérete: 440 x 100 x 90 mm, tartalmazza az elakadásjelző háromszöget, egy narancs
láthatósági mellényt, egy pár kesztyűt, és az elsősegély készletet a DIN szabványnak
megfelelően.

2 311 429
9 235,00 Ft1

Kalff* Prémium biztonsági csomag Standard "Duo"
Az országúti segítségnyújtás készletek biztosítják a maximális biztonságot a Ford
tulajdonosoknak és utasaiknak baleset esetén. A prémium elsősegély készletek
megfelelnek a vonatkozó európai előírásoknak.
Kibővített elsősegély csomag puha tasakban, kiegészítve elakadásjelző háromszöggel.
Tépőzáras rögzítő a hátoldalán a biztonságos rögzítés érdekében, valamint steril belső
zseb. Tartalmazza az elsősegélynyújtó brosúrát, amely hasznos, fontos megjegyzéseket
tartalmaz. 440 x 120 x 60 mm, tartalom a jelenlegi DIN 13164 szabvány szerint

2 332 723
4 620,00 Ft1

Kalff* Prémium biztonsági csomag Standard "Trio"
Az országúti segítségnyújtás készletek biztosítják a maximális biztonságot a Ford
tulajdonosoknak és utasaiknak baleset esetén. A prémium elsősegély készletek
megfelelnek a vonatkozó európai előírásoknak.
Kibővített elsősegély csomag puha tasakban, kiegészítve narancs láthatósági mellénnyel
és vékony elakadásjelző háromszöggel. Tépőzáras rögzítő a hátoldalán a biztonságos
rögzítés érdekében. Tartalmazza az elsősegélynyújtó brosúrát, amely hasznos, fontos
megjegyzéseket tartalmaz. Megtalálható egy nyomtatvány és a tartalomjegyzék angol,
német, francia, holland, olasz, spanyol és portugál nyelven. 440 x 135 x 60 mm, tartalma a
jelenlegi DIN szabványok alapján, (13164, E11 27R-033011 és EN ISO 20471)

2 332 721
5 915,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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Life Safety Products* Szélvédőtisztító hosszabbítható foganytúval
A minden szezonban használható ablaktisztító eltávolítja a jeget, a havat, a vizet és a
szennyeződéseket.

• A nehezen megközelíthető területekhez a teleszkópos fogantyú 35 és 130 cm között
hosszabbítható
• 360° fokban forgatható fej
• 3 él a jég lekaparásához
• Gumi él a hó és víz eltávolításához
• Levehető szivacs a sár letörléséhez

2 471 674
5 100,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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KOMFORT KÉNYELMI FELSZERELÉSEK
RRP

ClimAir®* Ajtó szélterelő az első ajtó ablakaihoz, átlátszó
Csökkenti a szélzajt és a huzatot az élvezetesebb vezetés érdekében, leengedett ablaknál,
akár könnyű esőben is. A szélterelők tökéletesen illeszkednek Fordjához.
2 darabos készlet, a jobb szellőzés érdekében, véd a hó és az eső ellen, 3 mm-es öntött
akril üveg. Győződjön meg arról, hogy a légterelő (a tükörnél lévő részen) az
ablakperemen ül (sínen) és nem csúszik be az ablak nyílásába.

2 104 602
20 660,00 Ft2

ClimAir®* Ajtó szélterelő az első ajtó ablakaihoz, fekete
Csökkenti a szélzajt és a huzatot az élvezetesebb vezetés érdekében, leengedett ablaknál,
akár könnyű esőben is. A szélterelők tökéletesen illeszkednek Fordjához.
2 darabos készlet, a jobb szellőzés érdekében, véd a hó és az eső ellen, 3 mm-es öntött
akril üveg. Győződjön meg arról, hogy a légterelő (a tükörnél lévő részen) az
ablakperemen ül (sínen) és nem csúszik be az ablak nyílásába.

1 880 814
20 660,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Fedélzeti kamera Dash Cam 66W
Kompakt, diszkrét GPS-/GALILEO-kompatibilis kamera 2,0"-os LCD-kijelzővel és
rendkívül széles látószöggel. Szélvédőre szerelhető. Folyamatosan rögzíti és
automatikusan menti a felvételeket, ha egy esemény bekövetkezik. Automatikusan
elindítja a felvételt, ha tápforráshoz van csatlakoztatva. A készlet tartalmazza a
mágneses talpat, a duál USB-tápadaptert a szivargyújtóhoz, egy 4 és egy 1,5 m-es USB-
kábelt és a használati utasítást. Fontos: A Garmin® szerződési feltételei és a járművezetőt
figyelmeztető funkciókra vonatkozó működési korlátozások érvényesek. További
információkért olvassa el a Garmin® weboldalát

• Extra széles, 180 fokos látószögű, 3,7 MP-es kamera
• Videofelvétel 1440p (2560 x 1400 felbontás), 1080p (1920 x 1080 felbontás) vagy 720p
(1280 x 720 felbontás) formátumban
• A beépített G-érzékelő lehetővé teszi az események automatikus észlelését az
ütközésekkel kapcsolatos események videofelvételének mentése érdekében
• A GPS rögzíti a helyet, az irányt, a sebességet, a dátumot és az időt, hogy pontosan
megmutassa, hol és mikor történt az esemény
• Beépített Wi-Fi és Bluetooth a vezeték nélküli videoszinkronizáláshoz
• A hangvezérlés funkció lehetővé teszi a hangfelvétel indítását/leállítását, állókép
készítését, illetve a Travelapse ™ videofelvétel funkció beindítását/leállítását (tömöríti a
többórás vezetést a legfontosabb néhány percre).
• A Clarity HDR megnöveli a részleteket világos és gyenge fényviszonyok mellett is
• A vezetést folyamatos ciklusban rögzíti egy microSD ™ kártya használatával (külön
megvásárolható). Ha nagyobb memóriára van szüksége, adjon hozzá egy nagyobb
kártyát: 8 GB-től akár 512 GB-ig bővíthető (Class 10 szükséges).
• Játssza le a képet közvetlenül a kijelzőn, nézze át később számítógépen, vagy használja
az ingyenes Garmin Drive™ alkalmazást okostelefonján.
• Tartalmazza az ütközésjelző és a sáv elhagyására figyelmeztető vezető-figyelmeztető
funkciókat.
• Az automatikus szinkronizálás funkcióval akár 4 vezetéknélküli Garmin kamerát
csatlakoztathat az első, a hátsó és az oldalsó események rögzítésére a teljes 360°-os
lefedettség érdekében. Ha az egyik készüléken elment egy videót, akkor a többin is
elmenti, a Garmin Drive™ alkalmazás segítségével pedig az okostelefonon elkészítheti a
kép a képben videót, egyidejűleg bármely két perspektíváról
• A beépített piros fény és sebességmérő (traffipax) adatoknak köszönhetően
figyelmezteti Önt, ha piros lámpa kamerák vagy sebességmérő kamerák vannak a
közelben, illetve amikor a járművével megáll, pl. egy kereszteződésnél vagy forgalomban
• A "Go" riasztás értesíti Önt, ha a járműve előtt lévő forgalom ismét mozgásba lendül.
• A parkolás mód figyelemmel kíséri a jármű környékét, amíg autója parkol, és a motor
nem működik. Automatikusan elkezdi a felvételt, ha és amikor mozgást észlel (Garmin®
parkoló üzemmód kábel szükséges)
• Méretek: 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm, súly: 61 gramm
• Működési tartomány -20 °C és + 55 °C között
• Beépített akkumulátor

2 489 135
108 170,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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Kabátakasztó rögzítőegységgel, matt fekete
Nincs többé szükség a szállodai vasalókra, mindössze használja ezt az elegáns matt
fekete kabátakasztót és szállítsa ruháit kifogástalan állapotban bármerre is jár!
Praktikus és mobil kiegészítő ruhái kényelmes szállításához utazás közben. Csak rögzítse
a rögzítőegységet az ülés fejtámlájához, és vigye magával ruháját a levehető vállfával
együtt, bárhova is megy. Használható hagyományos vállfaként bármilyen szekrényben, de
mindig készen áll a következő utazásra. Maximális terhelés: 3 kg Figyelem: a rögzítőegység
beszerelése csak az első ülés fejtámláihoz lehetséges. Aktív fejtámlákkal együtt nem
használható

2 448 529
16 665,00 Ft1

Rati* Kartámasz
Tegye még kényelmesebbé utazását ezzel a praktikus kartámasszal, és használja ki az
ügyes belső tárolóhelyet.

2 025 505
42 290,00 Ft2

Xvision (SCC)* Tolatóradar rendszer első, 4 matt fekete érzékelővel
A tolatóradar előre figyelmezteti Önt, észleli az akadályokat a jármű előtt vagy mögött.
Első és hátsó tolatóradarok elérhetők külön készletben.
Megbízhatóan érzékeli az akadályokat, melyekre szaggatott hangjelzéssel figyelmeztet,
kis távolság esetén pedig folyamatos hangjelzéssel riaszt. A csomagban található lapos
vagy ferde érzékelők lehetővé teszik, hogy a szenzorok tökéletesen illeszkedjenek a
lökhárító alakjához. A karosszéria színére fényezhető. Ez a tolatóradar hangjelzést ad és
nem integrálható a Ford kijelzőhöz vagy a SYNC rendszerhez. Kérdezze márkareskedőjét a
részletekről.

1 935 219
58 790,00 Ft2

Vodafone* Tolatóradar rendszer első, 4 matt fekete érzékelővel
A tolatóradar előre figyelmezteti Önt, észleli az akadályokat a jármű előtt vagy mögött.
Első és hátsó tolatóradarok elérhetők külön készletben.
Érzékeli az akadályokat, melyekre szaggatott hangjelzéssel figyelmeztet, kis távolság
esetén pedig folyamatos hangjelzéssel riaszt. A csomagban található lapos vagy ferde
érzékelők lehetővé teszik, hogy tökéletesen illeszkedjenek a lökhárító alakjához. Az
érzékelők a karosszéria színére fényezhetők. Ez a tolatóradar kizárólag hangjelzést ad,
nem integrálható a Ford kijelzőhöz/SYNC rendszerhez. Kérjük, érdeklődjön Ford
márkakereskedőjénél a részletekről

2 225 436
62 060,00 Ft2

Vodafone* Tolatóradar rendszer hátsó, 4 matt fekete érzékelővel
A tolatóradar előre figyelmezteti Önt, észleli az akadályokat a jármű előtt vagy mögött.
Első és hátsó tolatóradarok elérhetők külön készletben.
Érzékeli az akadályokat, melyekre szaggatott hangjelzéssel figyelmeztet, kis távolság
esetén pedig folyamatos hangjelzéssel riaszt. Olyan járművekhez is használható, melyek
vonóhoroggal vagy külső pótkerékkel rendelkeznek. Bizonyos modelleknél kombinálható
a Vodafone első parkolási távolságérzékelőkkel. A csomagban található lapos vagy ferde
érzékelők lehetővé teszik, hogy tökéletesen illeszkedjenek a lökhárító alakjához. Az
érzékelők a karosszéria színére fényezhetők. Ez a tolatóradarhangjelzést ad és nem
integrálható a Ford kijelzőhöz vagy a SYNC rendszerhez. Kérjük, érdeklődjön Ford
márkakereskedőjénél a részletekről

2 225 438
57 600,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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Xvision (SCC)* Tolatóradar rendszer hátsó, 4 matt fekete érzékelővel
A tolatóradar előre figyelmezteti Önt, észleli az akadályokat a jármű előtt vagy mögött.
Első és hátsó tolatóradarok elérhetők külön készletben.
Megbízhatóan érzékeli az akadályokat, melyekre szaggatott hangjelzésel figyelmeztet, kis
távolság esetén pedig folyamatos hangjelzéssel riaszt. Olyan járművekhez is használható,
melyek vonóhoroggal vagy külső pótkerékkel rendelkeznek. Vizuális segítség a
hangjelzésen felül a gépkocsi műszercsoportjában elhelyezett kijelzőn is lehetséges
bizonyos modelleknél, előre telepített szoftver és utólagos interface segítségével.
Bizonyos modelleknél kombinálható az Xvision első tolatóradarral. A csomagban
található lapos vagy ferde érzékelők lehetővé teszik, hogy a szenzorok tökéletesen
illeszkedjenek a lökhárító alakjához. Alapozott, a karosszéria színére fényezendő. A
tolatóradar hangjelzést ad ki, és nem integrálható a Ford kijelzőhöz és a SYNC
rendszerhez. Kérdezze márkareskedőjét a részletekről

1 935 215
47 650,00 Ft2

Xvision (SCC)* Ülésfűtés készlet egy üléshez
Élvezze a vezetést a hideg napokon az erőteljes és pillanatok alatt meleget varázsoló,
állítható ülésfűtéssel.
Kiemelkedő teljesítményű szénszálas fűtőelemek az ülőlaphoz és a háttámlához.  Két
fokozatban (alacsony-magas) állítható hőmérséklet, kimeneti teljesítmény max. 90 W.
Nem építhető be olyan járműbe, ahol az üléshuzat az ülőlaphoz hozzá van ragasztva.
Kérjük, érdeklődjön Ford márkakereskedőjénél a részletekről – Csak első ülésekhez
szerelhető

2 021 594
41 450,00 Ft2

Xvision (SCC)* Ülésfűtés készlet két üléshez
Élvezze a vezetést a hideg napokon az erőteljes és pillanatok alatt meleget varázsoló,
állítható ülésfűtéssel.
Kiemelkedő teljesítményű szénszálas fűtőelemek az ülőlaphoz és a háttámlához. Két
fokozatban (alacsony-magas) állítható hőmérséklet, kimeneti teljesítmény max. 90 W.
Nem építhető be olyan járműbe, ahol az üléshuzat az ülőlaphoz hozzá van ragasztva.
Kérjük, érdeklődjön Ford márkakereskedőjénél a részletekről – Csak első ülésekhez
szerelhető

2 021 595
83 120,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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INFORMÁCIÓS RENDSZER AUDIORENDSZER
RRP

Pioneer* Audiorendszer DEH-S2000UI
Élvezze a kristálytiszta hangzást út közben professzionális audio rendszereinkkel. Minden
audioberendezés a legkorszerűbb technológiát kínálja, mint pl. az USB csatlakozást, az
MP3-lejátszást és az iPhone/Android telefon kompatibilitást.
Sztereó rádióvevő RDS FM/AM vevővel (24 tárolható csatornával), többszínű kijelzővel,
CD-meghajtóval. Beépített 4 x 50 W-os MOSFET erősítővel, kompatibilis az
MP3/WMA/WAV-fájlformátumokkal, könnyen csatlakoztathatók az iPod®, iPhone® és
Android készülékek USB-n keresztül és töltési funkcióval is rendelkezik. Jellemzői az
előlapi AUX-bemenet, első USB-aljzat és a 2 hátsó RCA-kimenet. Levehető előlap
védőtokkal. A fejlett funkciók között szerepel a MIXTRAX funkció a zenei könyvtár non-
stop keveréses lejátszásához, kiegészítve a DJ-k ihlette effektusokkal és klubszerű
megvilágítással. A Spotify funkció lehetővé teszi a kedvenc lejátszási listák, albumok,
műsorszámok és előadók kényelmes böngészését okostelefonján, a fejegység vezérlőit
használva. Támogatja az Advanced Remote Control App-ot (Pioneer ARC) is, mely az
okostelefonját hatékony érintőképernyős távirányítóvá változtatja. Figyelem: nem
kompatibilis a gyárilag szerelt erősítővel/mélyhangsugárzóval. Antenna adapter és CAN-
busz adapter (gyári kormánytávvezérléssel szerelt járművekhez) vagy ISO-adapter (gyári
kormánytávvezérlés nélküli járművekhez) szükséges a beszereléshez. CAN-
busz/távirányító adapter csak akkor szükséges, ha a rádiófunkciókat a gyárilag beszerelt
kormánytávvezérléssel is szeretné kezelni. Minden egyéb esetben szükség lehet az ISO-
adapterre.

2 302 664
39 820,00 Ft2

Pioneer* Audiorendszer MVH-290DAB
Élvezze a kristálytiszta hangzást út közben professzionális audio rendszereinkkel. Minden
audioberendezés a legkorszerűbb technológiát kínálja, mint pl. az USB csatlakozást, az
MP3-lejátszást és az iPhone/Android telefon kompatibilitást.
Sztereó DAB/DAB+ Digitális rádióvevő CD-meghajtó nélkül, MOSFET 4 x 50 W erősítő,
RDS FM/AM tuner, MP3, WMA, WAV és FLAC audiofájlokkal kompatibilis, iPod®, iPhone®
és Android készülékek egyszerű csatlakoztatása USB-n keresztül, akkumulátortöltési
funkcióval, előlapi AUX-bemenet, előlapi USB-port és 2 hátsó RCA-kimenet. Levehető
előlap védőtokkal. Figyelem: nem kompatibilis a gyárilag szerelt
erősítővel/mélyhangsugárzóval. Opcionálisan elérhető DAB antenna szükséges. – Csak a
gyári szerelésű audio előkészítéssel kompatibilis, ISO adapter szükséges gyári
kormánytávvezérlés nélküli járművekhez, CAN-busz adapter szükséges a gyári
kormánytávvezérléssel szerelt járművekhez.

2 110 666
37 420,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Audiorendszer MVH-S100UI
Élvezze a kristálytiszta hangzást út közben professzionális audio rendszereinkkel. Minden
audioberendezés a legkorszerűbb technológiát kínálja, mint pl. az USB csatlakozást, az
MP3-lejátszást és az iPhone/Android telefon kompatibilitást.
Sztereó rádióvevő RDS FM/AM vevővel (24 tárolható csatornával), piros gombvilágítással
és 4 beépített MOSFET 50 W-os erősítővel. Csökkentett mélységű, rövid ház CD meghajtó
nélkül, mely lehetővé teszi bármely járműbe történő beszerelését. Kompatibilis az
MP3/WMA/WAV és FLAC-fájlformátumokkal, USB-n keresztül könnyen
csatlakoztathatók az iPod®, iPhone® és Android készülékek, és töltési funkcióval is
rendelkezik. Jellemzői az előlapi AUX-bemenet, első USB-aljzat és a 2 hátsó RCA-
kimenet. A Spotify funkció lehetővé teszi a kedvenc lejátszási listák, albumok,
zeneszámok és előadók kényelmes böngészését okostelefonján a fejegység vezérlőit
használva. Támogatja az Advanced Remote Control App-ot (Pioneer ARC) is, mely az
okostelefonját hatékony érintőképernyős távirányítóvá változtatja. Levehető előlap
védőtokkal. Figyelem: nem kompatibilis a gyárilag szerelt erősítővel/mélyhangsugárzóval.
Csak gyárilag szerelt rádió előkészítés csomag esetén. Antenna adapter és CAN-busz
adapter (gyári kormánytávvezérléssel szerelt járművekhez) vagy ISO-adapter (gyári
kormánytávvezérlés nélküli járművekhez) szükséges a beszereléshez. CAN-
busz/távirányító adapter csak akkor szükséges, ha a rádiófunkciókat a gyárilag beszerelt
kormánytávvezérléssel is szeretné kezelni. Minden egyéb esetben szükség lehet az ISO-
adapterre.

2 302 686
26 125,00 Ft2

Pioneer* DAB+ Digitális rádióadapter SDA-11DAB, Bluetooth-szal
Sodródjon a digitális audió műsorszórás kristálytiszta hangjával, ezzel az egyszerűen
beszerelhető DAB + digitális rádióadapterrel.
Kényelmesen csatlakoztathatja a DAB + digitális rádiót és a Bluetooth-t a jármű meglévő
audiorendszeréhez. Önálló tuner, amely kristálytiszta digitális rádióvételt biztosít, egy
nagyon könnyen használható menüvel és rádióállomás gombokkal. Könnyen
felszerelhető a műszerfalra vagy a szélvédőre, a rendelkezésre álló szerelési tartozékkal.
Úgy tervezték, hogy együttműködjön a meglévő gyári sztereóval, vezeték nélküli vagy
vezetékes megoldáson keresztül. A beépített Bluetooth funkció lehetővé teszi a
telefonhívások kényelmes és biztonságos kezdeményezését és fogadását. Főbb
jellemzők: kihangosítás és zeneszámok átvitele Bluetooth-on keresztül, beépített
mikrofon és hangszóró (átváltható a Line-Out csatlakozóra a jármű hangszórórendszerén
keresztüli audiolejátszáshoz), közlekedési hírek, automatikus/kézi frekvenciakeresés, DAB
abc keresési funkció, 2,4 hüvelykes (6,1 cm) TFT-kijelző 5 színben (fehér, piros,
borostyánszín, zöld vagy kék), megvilágítási időzítővel, fényerő-szabályozóval és
szöveggörgetési funkcióval. Csatlakozások: aux-in és line-out Menü nyelvek: angol,
francia, német, olasz, holland, török, dán, norvég. Tartalmazza a DAB + aktív szélvédő
antennát, a kettős USB hálózati adaptert, a mikro-USB tápkábelt, a 3,5 mm-es (AUX)
audiokábelt, a szélvédő tartóállványt, a műszerfalra rögzítő állványt, a felszereléshez
szükséges szerszámot és a biztonsági hevedert.

2 427 199
58 225,00 Ft1

Axion* Digitális rádió frissítés AF funkciós RDS-FM rádiókhoz
Élvezze a digitális rádióadások széles választékát és a CD minőségű hangzást ezzel az
utólagos DAB+ megoldással, amely több moddellbe is beépíthető. 12 rádióállomás előre
beállítható, gyorsválasztó funkcióval. A jármű grafikus kijelzőjén láthatja a lemezborítót, a
dalcímet, az előadót, , híreket, sporteredményeket stb. Jellemzői még: valós közlekedési
adat és útinformáció a TPEG-n keresztül, a rádióadás mpillanatmegállítása és
visszatekerése, külső jelforrás csatlakoztatási lehetőség. A készlet tartalmazza a DAB+
modult, antennát,, távirányítót, a szükséges kábelezést, csakúgy mint a kezelési és
beszerelési útmutatót.

2 146 136
57 645,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Hangszóró TS-170 Ci
Hogyan szeret zenét hallgatni? Ha hangos és kristálytiszta? Akkor pont a megfelelő
rendszert tudjuk ajánlani Fordjához: a Pioneer+ prémium első és hátsó hangszórókínálata
felsőkategóriás hangzást és erőteljes mély hangokat kínál magas nyomásszinten,
tökéletesen illeszkedve a különböző Ford modellekhez.
6,7 hüvelykes (17 cm) kétutas hangszóró rendszer, max. 170 W. – Csak első ajtó
beszereléséhez alkalmas, hangszóró adaptergyűrű is szükséges a beszereléshez.

1 595 410
23 405,00 Ft2

Pioneer* Hangszóró TS-A 6813
Hogyan szeret zenét hallgatni? Ha hangos és kristálytiszta? Akkor pont a megfelelő
rendszert tudjuk ajánlani Fordjához: a Pioneer+ prémium első és hátsó hangszórókínálata
felsőkategóriás hangzást és erőteljes mély hangokat kínál magas nyomásszinten,
tökéletesen illeszkedve a különböző Ford modellekhez.
6 "x 8" (15 x 20 cm) négyutas koaxiális hangszóró, max. 350 W, a hangszóróhoz
szükséges kiegészítő adapter gyűrű – Csak hátsó ajtókba történő beszereléshez

2 110 700
25 235,00 Ft2

Pioneer* Hangszóró TS-A1600C
Hogyan szeret zenét hallgatni? Ha hangos és kristálytiszta? Akkor pont a megfelelő
rendszert tudjuk ajánlani Fordjához: a Pioneer+ prémium első és hátsó hangszórókínálata
felsőkategóriás hangzást és erőteljes mély hangokat kínál magas nyomásszinten,
tökéletesen illeszkedve a különböző Ford modellekhez.
6,5” (16,51 cm) 2 utas hangszórórendszer, 350 W max teljesítménnyel. Könnyen
telepíthető hangrendszer-fejlesztő megoldás. A kék színű fröccsöntött polipropilén kúp
kiemelkedő középhangokat biztosít. További jellemzője az OPEN és a SMOOTH
koncepció a sima frekvenciaválasz és a kiterjedt hangszínek érdekében. Tartalmazza a
többfunkciós adaptert a bővített telepítési rugalmasság és a jobb akusztikai teljesítmény
érdekében.

2 409 074
49 515,00 Ft2

Pioneer* Mélynyomó hangszóró TS-WH500A
Egészítse ki hangrendszerét egy erőteljes, ugyanakkor helytakarékos Pioneer+ mélyhang-
sugárzóval a még tökéletesebb mélyhangok érdekében. Kompakt kialakítása révén akár
az utasülés alá is beszerelhető – a teljesítmény korlátozása nélkül.
Kompakt és hatékony aktív mélynyomó rendszer beépített, 150 W-os MOSFET erősítővel.
A rendkívül lapos kialakításnak köszönhetően az ülés alá is felszerelhető. Egyedülálló
vízszintes-függőleges átalakítási technológiája (HVT) függőleges rezgéseket hoz létre egy
vízszintes hajtóerő révén, amely tiszta és széleskörű mélyhangot eredményez.
Tulajdonságok: 150 W maximális kimeneti teljesítmény, 50 W névleges bemeneti
teljesítmény. Beszerelési méret: 340 mm x 60 mm x 250 mm (szé x ma x mé).

2 409 070
119 930,00 Ft2

Pioneer* Mélynyomó hangszóró TS-WX130DA
Egészítse ki hangrendszerét egy erőteljes, ugyanakkor helytakarékos Pioneer+ mélyhang-
sugárzóval a még tökéletesebb mélyhangok érdekében. Kompakt kialakítása révén akár
az utasülés alá is beszerelhető – a teljesítmény korlátozása nélkül.
Kompakt és nagyteljesítményű aktív mélyhangsugárzó, ami a rendkívül lapos tervezésnek
köszönhetően az ülés alá is beépíthető. Beépített max. 160 W-os erősítő és digitális
basszusvezérlés a dinamikus, mély basszusokhoz. 20 cm-es alumínium mélyhangsugárzó,
50 W nominális bemeneti teljesítménnyel. Könnyű beszerelhetőség. 280 x 70 x 200 mm,
súly: 3,5 kg. Ülés alá történő beszerelés esetén nem kompatibilis az elektromos ülésállítás
funkcióval felszerelt gépkocsikhoz. A mélyhangsugárzó cinch-csatlakozóval vagy
hangszórókábellel minden gépkocsi típusba beszerelhető. Egyes esetekben további
univerzális hangszórókábelre lehet szükség (kb 0,5 m).

2 302 684
88 950,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Soundupgrade Multichannel erősítő DEQ-S1000A
Fokozza zenehallgatási élményét ezzel a vékony, könnyen telepíthető Soundupgrade
többcsatornás erősítővel.
Kimondottan kompakt univerzális hangprocesszor a jármű hangrendszerének
továbbfejlesztésére szolgál. Kis méretének köszönhetően könnyedén beszerelhető egy
szem elől rejtett helyre. Apple és Android kompatibilitás a legújabb generációkig és
Android gyorstöltés. A Pioneer Sound Tune alkalmazást használva a kiváló minőségű
hangbeállításhoz. A kiváló minőségű prémium hangreprodukció érdekében teljes körű,
nagy teljesítményű, 48 bites, kétmagos DSP-vel. A belső órajel és a minta optimálisan
hangolva. A jitter zaj által okozott hangromlás körültekintően kiszűrve. Mélynyomó-
vezérléssel és hangszóró bemenet érzékelővel. Tulajdonságok: 4 x 50 W-os MOSFET
erősítő, 2 x 50 W (4Ω) és 1 x 70 W (2Ω) a mélynyomó számára, 2 x 200 W (4Ω híd),
frekvencia tartomány 10Hz-től 20kHz-ig, 13 sávos grafikus EQ (31 sávos grafikus EQ
amennyiben Pioneer Sound Tune alkalmazással használják), 3 utas hálózati mód,
hallgatási pozíció kiválasztás, kézi TA (időbeállítás), High Pass és Low Pass szűrők, magas
feszültség kimenet (4 V). FLAC fájlformátum kompatibilitás. 3 x RCA elő-kimenet (első,
hátsó és mélynyomó), 1 x USB-bemenet. Kézi távirányítóval szállítva. Minden művelet
könnyen elvégezhető egy kompatibilis okostelefonon keresztül, és a beállítások széles
skálája elérhető az élő szimulációs beállításokból a Pioneer Sound Tune alkalmazás
segítségével. Beszerelési méret: 170 mm x 40 mm x 95 mm (szé x ma x mé). Pioneer T-
kábelköteg szükséges a beszereléshez

2 412 513
71 625,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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INFORMÁCIÓS RENDSZER NAVIGÁCIÓ
RRP

Garmin®* Hordozható navigációs rendszer Drive 51 LMT-S
A mobil navigációs rendszerek széleskörű választékával a járműben történő navigáció
még soha nem volt ennél egyszerűbb. Tudnak mindent, amire Önnek szüksége lehet – az
automatikus útvonaltervezéstől a hangutasításokon át a színes kijelzőig, hogy ezentúl
könnyen odatalálhasson bárhová.
Funkciók:  •  Könnyen használható GPS navigáció 5,0"-os (12,7 cm) színes elforgatható
kijelzővel
 •  Részletes Nyugat-Európa térkép telepítve, ingyenes térképfrissítéssel a teljes
élettartam alatt
 •  Vezetőfigyelmeztető funkciók: figyelmeztetés a veszélyes kanyarokra,
sebességkorlátozásokra, vasúti átjárókra, vadveszélyre, iskolai zónára és egyebekre
 •  A Garmin Real Directions™ funkció barátként vezet el az úti célhoz, tájékozódási
pontokat és közlekedési lámpákat használva
 •  Találja meg az új és népszerű éttermeket, üzleteket, és egyebeket a Foursquare®
segítségével
 •  A POI-k most TripAdvisor® értékelésekkel
 •  Sáv előrejelzés (a megfelelő navigáláshoz)
 •  Csomópont nézet (kijelzi a csomópontok jelzéseit)
 •  Sebességhatár-kijelzés (megjeleníti a sebességhatárt a főbb útvonalakon)
 •  Árak és elérhetőségek megjelenítése az utcai parkolóhelyek esetén
 •  "Up ahead" funkció útvonalpontokkal
 • Útvonal alakítása javasolt városok vagy utak érintésével
 • Összekapcsolható a Garmin BC™ 30 vezetéknélküli tolatókamerával
 •  MicroSD™ kártyanyílás
 •  Egyedi POI-k
 •  A kedvenc POI-k megjelenítése az útvonal mentén

Tartalmazza a tapadókorongos tartót, a tápkábelt és az USB-kábelt

2 280 228
68 405,00 Ft1

TomTom* Térképfrissítés Ford MFD navigációs rendszerhez
Hogy elkerülje az elveszettség érzését, frissítse navigációs rendszerét a legfrissebb Tom-
Tom térképekkel.
2019-es térképfrissítést tartalmaz Oroszországhoz, Bulgáriához, Romániához, valamint
Kelet-Európa főbb útjaihoz

2 370 920
35 345,00 Ft1

TomTom* Térképfrissítés Ford MFD navigációs rendszerhez
Hogy elkerülje az elveszettség érzését, frissítse navigációs rendszerét a legfrissebb Tom-
Tom térképekkel.
2021-es térképfrissítést tartalmaz Európához és Törökországhoz, valamint Délkelet-
Európa főbb útjaihoz

2 524 931
35 605,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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INFORMÁCIÓS RENDSZER EGYÉB
INFOTAINMENT KIEGÉSZÍTŐK

RRP

ACV* INBAY Qi Töltőállomás IPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+ készülékekhez, fekete
Lehetővé teszi a töltést nem Qi kompatibilis készülékek számára. Egyszerűen
beszerelhető a meglévő telefontok és a készülék borítása közé Használható INBAY
univerzális pohártartós töltőhöz vagy bármilyen Qi kompatibilis vezeték nélküli
töltőberendezéssel együtt

2 344 015
6 655,00 Ft1

ACV* INBAY Qi Töltőállomás univerzális, Micro-USB 2.0 csatlakozóval, fekete
Lehetővé teszi a töltést nem Qi kompatibilis készülékek számára. Egyszerűen
beszerelhető a meglévő telefontok és a készülék borítása közé Használható INBAY Qi
bázisállomással vagy bármilyen Qi kompatibilis vezeték nélküli töltőberendezéssel együtt

2 344 017
5 490,00 Ft1

ACV* INBAY Qi Töltőállomás univerzális, USB 3.1, C típusú csatlakozó, fekete
Lehetővé teszi a töltést nem Qi kompatibilis készülékek számára. Egyszerűen
beszerelhető a meglévő telefontok és a készülék borítása közé Használható INBAY Qi
univerzális töltőpohárral vagy bármilyen Qi kompatibilis vezeték nélküli
töltőberendezéssel együtt

2 344 019
5 750,00 Ft1

ACV* INBAY Univerzális töltőpohár  Qi kompatibilis okostelefonokhoz, fekete
Az elegáns vezeték nélküli töltési megoldás, amely tökéletesen illeszkedik a jármű
belsejében található bármely pohártartóhoz, egyszerűen csatlakoztatható USB kábellel.
Maximális okostelefon szélesség: 70 mm. Teljes készlet 1 m-es USB csatlakozókábellel,
külső USB feszültség átalakítóval, biztosítéktartós csatlakozókábellel és 6,3 mm-es
csatlakozókkal, 2 db 2,5 mm²-es csatlakozóval , 2 x 1,5 mm²-es aljzat csatlakozó, 3 darab
rögzítőkapocs és a ragasztószalag az okostelefonok optimális rögzítéséhez. Qi
tanúsítvánnyal

2 344 025
19 340,00 Ft1

iPhone®/iPod® csatlakozókábel aUX vagy USB csatlakozóhoz
Élvezze kedvenc zenéit iPhone® vagy iPod® készülékéről a jármű audiorendszerén
keresztül.
Az Ön külső jelforrását csatlakoztatja a jármű audio vagy navigációs rendszeréhez

1 529 487
19 370,00 Ft1

Dension* Mobiltelefon tartó Okostelefonokhoz
Tapadókoronggal rögzíthető a szélvédőn, vagy a műszerfalon, (nem kompatibilis az A-
oszlop kommunikációs konzollal), támogatja a kihangosítós telefonálást, zenelejátszást,
töltőfunkcióval.
Többfunkciós hangtovábbító egység, szélvédőre vagy műszerfalra rögzíthető, fejlett
hangminőség Fordja audiorendszerén keresztül, beépített mikrofonnal, AUX és FM
audiokimenettel, Micro-USB csatlakozós okostelefonok töltésére alkalmas a
szivargyújtóról táplálva, kiegészítő audiokábelt tartalmaz. 56 - 70 mm széles
okostelefonokkal kompatibilis, iPhone 5-höz Apple Lighning adapter szükséges.

1 831 835
28 985,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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Bury* PowerMount rendszer
Az esztétikus és funkcionális kialakításnak köszönhetően a POWERMOUNT rendszernek
nincsenek korlátai: személyes kényelme érdekében helyezze mobiltelefonját a
legkényelmesebb helyre.
OEM Prémium minőségű okostelefon tartó a középkonzolhoz, a műszerfalhoz vagy egy A-
oszlop tartóhoz. Univerzális, könnyen kezelhető okostelefon-töltő rendszer, amely a
tartóalapból, a rugalmas tartó karból és az USB töltőállomásból áll. Kifejezetten jól
állítható - a négytengelyes rendszer biztosítja a karra szerelt készülékek optimális
beállíthatóságát A modern kialakításának,a kiváló minőségű anyagoknak és többféle
pozícionálási lehetőségnek köszönhetően tökéletesen illeszkedik Fordja belsejébe. A
ragasztószalagos szerelési lehetőség teszi a rendszert átcserélhetővé, mely eltávolítható
maradék ragasztónyomok nélkül. Végleges, csavaros rögzítés is lehetséges. Az USB-ről
Lightning csatlakozóra átalakító adapter az iPhone® töltéséhez (az iPhone® 5-től
kezdve) és a Micro USB minden más eszközhöz külön kapható. Típusjóváhagyás: CE,
BIN/RECYCLING és RoHS

2 279 204
28 930,00 Ft1

Bury* PowerMount rendszer POWERCHARGE QI
Az esztétikus és funkcionális kialakításnak köszönhetően a POWERMOUNT rendszernek
nincsenek korlátai: személyes kényelme érdekében helyezze mobiltelefonját a
legkényelmesebb helyre.
OEM prémium minőségű okostelefon tartó a középkonzolhoz, a műszerfalhoz vagy egy A-
oszlop tartóhoz. Univerzális, könnyen kezelhető okostelefon-töltő rendszer, amely a
tartóalapból, a rugalmas tartókarból és a vezetéknélküli Qi induktív töltőállomásból áll, Qi
kompatibilis okostelefonokhoz. További jellemzője az USB-C típusú csatlakozó, kábellel
történő csatlakoztatáshoz, amely nem Qi kompatibilis telefonokhoz használható. LED-es
töltés állapot visszajelzővel.

Kifejezetten jól állítható - a négytengelyes rendszer biztosítja a karra szerelt készülékek
optimális beállíthatóságát A modern kialakításának, kiváló minőségű anyagoknak és
többféle pozícionálási lehetőségnek köszönhetően tökéletesen illeszkedik Fordja
belsejébe. A ragasztószalagos szerelési lehetőség teszi a rendszert átcserélhetővé, mely
eltávolítható maradék ragasztónyomok nélkül. Végleges, csavaros rögzítés is lehetséges.
Az USB-ről Lightning csatlakozóra átalakító adapter az iPhone® töltéséhez (az iPhone®
5-től kezdve) és Micro USB minden más eszközhöz külön kapható.

Max. telefon méretek: magasság: univerzális, szélesség: 60 mm – 90 mm, mélység: 6 mm
– 10 mm. Működési feszültség: 10 V – 16 V, max. áramfelvétel:  2 A Induktív töltési
teljesítmény: 5 W, töltés USB-n keresztül: 5 V, töltés USB-n keresztül: 3 A. Üzemelési
hőmérséklet-tartomány: -20 °C-tól +70 °C-ig. Tanúsítványok: CE, BIN/RECYCLING és
RoHS

2 332 681
44 775,00 Ft1

ACV* Qi asztali töltő állomás fehér
Lehetővé teszi a könnyű és kényelmes vezeték nélküli asztali töltést Qi-kompatibilis
okostelefonokhoz

2 102 313
8 920,00 Ft1

ACV* Qi asztali töltő állomás fekete
Lehetővé teszi a könnyű és kényelmes vezeték nélküli asztali töltést Qi-kompatibilis
okostelefonokhoz

2 102 315
8 920,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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ACV* Qi Töltő állomás IPhone® készülékekhez
Lehetővé teszi a nem Qi kompatibilis készülékek vezeték nélküli töltését. Egyszerűen
beszerelhető a meglévő telefontok és a készülék borítása közé.

2 102 323
5 985,00 Ft1

ACV* Qi Töltőállomás IPhone® 5+/5S készülékekhez, ezüst
Védő tok, integrált vezeték nélküli töltő funkcióval A Qi vezeték nélküli töltő készlettel
együtt használatos

2 102 319
8 475,00 Ft1

ACV* Qi Töltőállomás IPhone® 5+/5S készülékekhez, fekete
Védő tok, integrált vezeték nélküli töltő funkcióval A Qi vezeték nélküli töltő készlettel
együtt használatos

2 102 321
8 475,00 Ft1

ACV* Qi Töltőállomás IPhone® 6/6S készülékhez, ezüst
Védő tok, integrált vezeték nélküli töltő funkcióval A Qi vezeték nélküli töltő készlettel
együtt használatos

2 102 317
8 920,00 Ft1

ACV* Qi Töltőállomás IPhone® 6/6S/7 készülékekhez, arany
Védő tok, integrált vezeték nélküli töltő funkcióval A Qi vezeték nélküli töltő készlettel
együtt használatos

2 146 840
9 185,00 Ft1

ACV* Qi Töltőállomás IPhone® 6/6S/7 készülékekhez, ezüst
Védő tok, integrált vezeték nélküli töltő funkcióval A Qi vezeték nélküli töltő készlettel
együtt használatos

2 146 836
9 185,00 Ft1

ACV* Qi Töltőállomás IPhone® 6/6S/7 készülékekhez, fekete
Védő tok, integrált vezeték nélküli töltő funkcióval A Qi vezeték nélküli töltő készlettel
együtt használatos

2 146 842
9 185,00 Ft1

ACV* Qi Töltőállomás IPhone® 6/6S/7+ készülékekhez, óarany
Védő tok, integrált vezeték nélküli töltő funkcióval A Qi vezeték nélküli töltő készlettel
együtt használatos

2 146 838
9 185,00 Ft1

ACV* Qi Töltőállomás IPhone® 6+/7+ készülékekhez, silver
Védő tok, integrált vezeték nélküli töltő funkcióval A Qi vezeték nélküli töltő készlettel
együtt használatos

2 146 844
9 185,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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ACV* Sport Antenna
A lényegesen rövidebb antenna rúd sportosabb megjelenést kölcsönöz dinamikus kivitele
és kompakt mérete révén, mint az eredetileg felszerelt antenna. Fő jellemzője a magas
minőségű AM/FM vétel. Menet: M6. A készlet tartalmazza a sport antenna szárat, M6-ról
M5-re átalakító adaptert és a beszerelési útmutatót.

2 049 615
6 715,00 Ft1

Bury* USB Adapter Micro USB típusról USB C-re
Szükséges kiegészítő a Bury* POWERMOUNT rendszerhez okostelefonok Micro USB
csatlakozós töltéséhez

2 279 208
1 425,00 Ft1

Bury* USB Adapter USB C típus az Apple® Lightning csatlakozóhoz történő
átalakításhoz
Szükséges kiegészítő a Bury* POWERMOUNT rendszerhez iPhone® 5 töltéséhez

2 279 206
3 485,00 Ft1

ACV* Zens Qi Töltőállomás IPhone® 7 készülékekhez, fekete
Védőtok, integrált vezeték nélküli töltőfunkcióval Lehetővé teszi a töltést nem Qi
kompatibilis készülékek számára. Használható Zens Qi bázisállomással vagy bármilyen Qi
kompatibilis vezeték nélküli töltőberendezéssel együtt

2 344 013
16 680,00 Ft1

ACV* Zens Qi töltőállomás  fehér
Könnyű és kompakt vezeték nélküli induktív töltőegység Qi kompatibilis
okostelefonokhoz. Jellemzője a 7 indukciós tekercs, Qi minősítéssel

2 344 023
16 680,00 Ft1

ACV* Zens Qi töltőállomás  fekete
Könnyű és kompakt vezeték nélküli induktív töltőegység Qi kompatibilis
okostelefonokhoz. Jellemzője a 7 indukciós tekercs, Qi minősítéssel

2 344 021
17 125,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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FORD PERFORMANCE PARTS KAROSSZÉRIA
TELJESÍTMÉNY

RRP

Ford Performance szelepsapkák ezüst kék kupakkal és fehér Ford logóval 2 308 113
3 365,00 Ft1

Ford Performance szelepsapkák Fényes fekete kupakkal és fehér Ford logóval 2 308 109
3 365,00 Ft1

Ford Performance szelepsapkák Fényes fekete kupakkal és fehér Ford logóval 2 308 111
3 365,00 Ft1

ACV* Sport Antenna
A lényegesen rövidebb antenna rúd sportosabb megjelenést kölcsönöz dinamikus kivitele
és kompakt mérete révén, mint az eredetileg felszerelt antenna. Fő jellemzője a magas
minőségű AM/FM vétel. Menet: M6. A készlet tartalmazza a sport antenna szárat, M6-ról
M5-re átalakító adaptert és a beszerelési útmutatót.

2 049 615
6 715,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 23.02.2021. The right is reserved to change prices.
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Ford Közép- és Kelet-Európai Értékesítő Kft.
2000 Szentendre
Galamb József u. 3.

www.ford-tartozekok.hu

Your Ford Dealer can provide information about financing options of the shown accessories.

JOGI NYILATKOZAT:

A Ford politikája a folyamatos termékfejlesztés. Fenntartjuk a jogot a jelen online kiadásban fellelhető specifikációk, a bemutatott és leírt
modellek, színek és árak előzetes bejelentés nélküli változtatására. A képek csak illusztrációk. Ez az online kiadvány eredeti Ford és külső
beszállítói termékekből válogatott tartozékokat is tartalmaz. A *-jellel megjelölt tartozékok gondosan válogatott termékek más
beszállítóktól, melyeket saját márkanevük alatt forgalmazunk, és amelyekre a Ford garanciájától eltérő garanciális feltételek
vonatkozhatnak; ezek részletei a garanciális ikonra kattintva, vagy Ford Márkakereskedőjétől beszerezhetők. A Bluetooth® márkanév és
logók a Bluetooth® SIG, Inc. tulajdonát képezik, ezek Ford Motor Company általi használatát licenc szabályozza. Az iPhone/iPod márkanév
és logók az Apple Inc. tulajdonát képezik. Egyéb védjegyek és márkanevek a vonatkozó tulajdonosoké.
Megjegyzés az üzemanyag-fogyasztásról és a CO2-kibocsátási adatokról: További információkért a hivatalos üzemanyag-fogyasztásról és
a hivatalos modellspecifikus CO2-kibocsátásról olvassa el az „Útmutató az üzemanyag-takarékossághoz, a CO2-kibocsátáshoz és az
energiafogyasztáshoz” dokumentumunkat, amelyet a márkakereskedésekben és a https: //www.datgroup.com/ oldalon lehet beszerezni
ingyenesen.
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