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Status: 19.07.2018

ТРАНСПОРТ ТРАНСПОРТ НА КРОВ
Thule®* Ladder Holder 311
Со лизгачка функција, вртлив механизам со 4 точки на запирање, ергономско и
сигурно прицврстување на скалилото.

1 569 247

Thule®* Ladder Holder 330
Лесно и безбедно прицврстување на скала, со вграден механизам за затегнување.

1 569 248

Thule®* Ladder Holder 548
За носачи со димензии na profilot до 24 x 33 mm

1 301 033

Q-Top® (Q-Tech)* Roof Gallery
Алуминиумски 3000 mm x 1500 mm, тежина приближно 28 kg, максимален
капацитет на товарот од 150 kg (вклучувајки ја тежината на самиот носач).
Карактеристичниот аеродинамичен дизајн заштедува гориво со заштитна гума и е
лесен за инсталација.

1 940 229

Q-Top® (Q-Tech)* Roof Gallery
Алуминиумски, 2600x1500 мм, маса приближно 25.2 кг, максимален капацитет на
товарот од 150 кг (вклучувајки ја и масата на самиот носач). Карактеристичниот
аеродинамичен дизајн со заштитна гума заштедува гориво и е лесен за
инсталација.

1 874 689

Thule®* Блокатори за товар 314
Подвижни и подесувачки држачи на товар со висина од 14.5 цм, за основен носач
со „Т“ профил.

1 513 390

Thule®* Блокатори за товар 315
Со функција за лесно товарење, сет од 2, без никакви дополнителни алатки

1 569 245

Thule®* Блокатори за товар 503
За монтажа на кровни носачи, лесно за поставување и чување, може да се користи

1 301 034

-

-

-

-

-

-

-

-

за профили на основи на носачи до максимум 24х33 мм.

Задна скала
Да се прицврсти на задна десна врата, максимален капацитет на товар од 125 кг.

1 819 938

-

* Warranty covered by Ford supplier.
препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање.
Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.
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Задна скала
Да се прицврсти на задна десна врата, максимален капацитет на товар од 125 кг.

1 883 275

MontBlanc®* Кровни носачи
Сет од 2 кровни носачи, челични, со заклучување, максимална носивост 100 kg,
тежина на самите носачи околу 4 kg, може да се комбинираат со дополнителен сет
(еден дополнителен кровен носач).

1 819 090

-

-

MontBlanc®* Кровни носачи дополнителен пакет
Дополнителен кровен носач, кој се користи во комбинација со останатите два
носачи, челичен, со заклучување и маса околу 2кг. Препорачливо за возила со
големо меѓуоскино растојание.

1 819 091

Thule®* Кровни носачи продолжеток до дополнителна трета напречна шина
Алуминиумски, со заклучување, маса околу 3.5 кг, максимално оптоварување од
100 кг на две шини и 150 кг на три шини. Само во комбинација со Thule® кровни
носачи со пакет држачи 3123 и Thule® кровни носачи со пакет 750 (сет од 2).

1 569 267

Thule®* Кровни носачи со сет од 2 кровни напречни шини
Алуминиумски, со заклучување, маса 6.6 кг. Само во комбинација со сет Thule®
кровни носачи и Thule® кровни носачи со пакет 751 (сет од 4 ).

1 569 265

-

-

-

G3* Кутија за на кров Elegance Europe 330, мат црна
1440х860х375 мм, 360 I, со двострано отворање и централно заклучување, маса 10
кг, максимален капацитет на товар 75 кг. Се карактеризира со стабилен,
аеродинамичен дизајн и заштита при сите временски услови. Одговара на секој
кровен носач со дијаметар 33-90 мм, потребното растојание од еден до друг
кровен носач минимум 570 мм и максимум 840 мм. Напомена: Зависно од моделот
на возилото, кутијата за на кров може да дојде во допир со задните врати, кога тие
се отворени.

2 191 625

G3* Кутија за на кров Elegance Europe 370, мат црна
1928х550х492 мм, 370 I, со двострано отворање и централно заклучување, маса 12
кг, максимален капацитет на товар 75 кг. Се карактеризира со стабилен,
аеродинамичен дизајн и заштита при сите временски услови. Одговара на секој
кровен носач со дијаметар од 33-90 мм, потребно растојание од еден до друг
кровен носач 570 мм и 840 мм. Напомена: Зависно од моделот на возилото, кутијата
за на кров може да дојде во допир со задните врати, кога тие се отворени.

2 191 628

G3* Кутија за на кров Elegance Europe 390, мат црна
1950х738х360 мм, 390 I, со двострано отворање и централно заклучување, маса 13
кг, максимален капацитет на товар 75 кг. Се карактеризира со стабилен,
аеродинамичен дизајн и заштита при сите временски услови. Одговара на секој
кровен носач со дијаметар 33-90 мм, потребното растојание од еден до друг
кровен носач минимум 570 мм и максимум 840 мм. Напомена: Зависно од моделот
на возилото, кутијата за на кров може да дојде во допир со задните врати, кога тие
се отворени.

2 191 632

Thule®* Кутија за на кров Touring M
Сребрен, 175x82x45 цм, 410 Л, се заклучува со патентиран Thule®* систем за
двострано отворање, маса околу 13 кг, максимум оптоварување од 50 кг. Напомена:
Зависно од моделот на возилото, кутијата за на кров може да дојде во допир со
задните врати, кога тие се отворени.

1 862 455

-

-

-

-

* Warranty covered by Ford supplier.
препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање.
Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.
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Thule®* Кутија за на кров Touring S
Сребрен, 139х90х39 цм, 330 Л, се заклучува со патентиран Thule®* систем за
двострано отворање, маса околу 10 кг, максимум оптоварување до 50 кг. Напомена:
Зависно од моделот на возилото, кутијата за на кров може да дојде во допир со
задните врати, кога тие се отворени.

1 862 449

-

Thule®* Носач за велосипед на кров FreeRide 532
Стандарден носач за велосипед, за велосипеди со дијаметар на рамки до 80 мм,
маса 3.5 кг, максимален капацитет на оптоварување 17 кг. Одговара на сите
профили на носачи.

1 746 077

Thule®* Носач за велосипед на кров Експерт 298
Комфорен носач со самоподесувачки држач на рамка, погоден за велосипеди со
дијаметри на рамки од 100 мм (овални 80x100 мм, кружни 22-80 мм), маса 4.2 кг,
максимално оптоварување од 20 кг.

2 143 360

Thule®* Носач за скии Deluxe 727
За 6 пара скии или 4 snowboard-и, можност за заклучување и подесување по
висина, може да се користи на сите профили на основи за носачи, маса 3.3 кг.

1 301 032

Thule®* Носач за скии Xtender 739
За 6 пара скии или 4 snowboard-и, носачот може да се лизга за полесно користење,
маса 4.3 кг.

1 513 395

Преклопувачки кровни носачи
Современо решение кога возилото не е опремено со опционални фабрички
вградени преклопувачки кровни носачи. Сет од 3 напpечни шини, алуминиумски,
сопствена маса 16 кг, максимално оптоварување од 130 кг (80 кг за Tourneo Custom
Sport) кога се преклопени нагоре и 75 кг кога се преклопени надолу. Ја намалува
бучавата од ветер и потрошувачката на гориво кога не се користат. Висина на кров
кога се преклопени надолу: 2.04 м, кога се преклопени нагоре: 2.13 м. Компатибилни
со Thule® додатоци за кров заради интегрираните Т-слот профили.

2 160 820

Q-Top® (Q-Tech)* Сет куки за врзување за кровни носачи,универзални
За сигурно фиксирање предмети за транспорт на кровни носачи.

1 913 408

Thule®* Систем еден клуч 544,со 4 цилиндри
Обезбедува можност за заклучување на сите Thule® аксесоари со еден клуч.Сет од
4 брави и 2 клуча плус специјален клуч кој се користи за отстранување на
цилиндрите.

2 043 519

Thule®* Систем еден клуч 588,со 8 цилиндри
Обезбедува можност за заклучување на сите Thule® аксесоари со еден клуч.Сет од
8 брави и 2 клуча плус специјален клуч кој се користи за отстранување на
цилиндрите.

2 043 523

-

-

-

-

-

-

-

-

* Warranty covered by Ford supplier.
препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање.
Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.
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Q-Top® (Q-Tech)* Транспорт на кров
Ширина: 150 цм

1 913 404

Thule®* Транспорт на кров 320
Сет од 2, се монтира на Т-траките од носачите, идејално надополнување за Thule

1 569 243

Thule®* Транспорт на кров 323
Ремен за превоз на тежок товар со широка рачка, 4,5 m должина

1 569 257

Thule®* Транспорт на кров 334
Алуминиумски профил со мека површина,65 cm должина,го олеснува товарањето
на подолги предмети.

1 925 513

Q-Top® (Q-Tech)* Транспорт на кров за складирање на кров,универзален
За безбедно фиксирање скала на кров во различни позиции

1 913 407

-

-

-

-

-

ТРАНСПОРТ ЗАДЕН ТРАНСПОРТ
Thule®* Заден носач на велосипед EuroRide 940, за 2 велосипеди
Носач за 2 велосипеди на влечна кука, има механизам за навалување кој
овозможува пристап до багажникот, за велосипеди со рамка со дијаметар од 2270мм, можност за заклучување, 36 кг максимално оптоварување, маса од 14 кг,
вклучен 13-пински адаптер.
Uebler* Заден носач на велосипед F22, за 2 велосипеди
Многу мал и лесен носач на максимум 2 велосипеди. Носачот на велосипеди е
погоден за рамки на велосипеди со дијаметар од 75 мм кружен и 75x45 мм овален.
Заради патентираното свиткување, помошните светла, држачот за велосипеди и
држечката рамка можат лесно да се свиткаат, лесно се заклучува, капацитет на
оптоварување по велосипед е 30 кг, исто така погоден е и за е-велосипеди, маса
околу 12 кг, вклучува 13-пински адаптер. Димензии 77x118x65 мм, димензии кога е
склопен 25x65x64 мм. Максимален вертикален товар 36 кг од D-Value 5.3 kN и 60 кг
од D-Value 6.7 kN. Не е дозволено пречекорување на лимитираниот товар.

1 782 519

-

1 948 384

-

* Warranty covered by Ford supplier.
препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање.
Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.
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Uebler* Заден носач на велосипед F32 за 3 велосипеди
Многу мал и лесен носач на максимум 3 велосипеди. Носачот на велосипеди е
погоден за рамки на велосипеди со дијаметар од 75 мм кружен и 75x45 мм овален.
Заради патентираното свиткување, помошните светла, држачот за велосипеди и
држечката рамка можат лесно да се свиткаат, лесно се заклучува, капацитет на
оптоварување по велосипед е 30 кг, исто така погоден е и за е-велосипеди, маса
околу 24 кг, вклучува 13-пински адаптер. Димензии 77x118x79 мм, димензии кога е
склопен 25x65x74 мм. Максимален вертикален товар 54 кг од D-Value 6.7 kN. Не е
дозволено пречекорување на лимитираниот товар.

1 948 385

Uebler* Заден носач на велосипед I21, за 2 велосипеди, можност за
наклонување
Многу мал и лесен носач за велосипеди (до 2 велосипеди) со паметна педала која
овозможува наклонување на истиот за лесен пристап до товарниот простор, дури и
кога носачот е натоварен со велосипеди. Вклучува нови iQ прицврстувачи, кои го
прават ракувањето со него уште полесно. Погоден за велосипеди со рамки со
дијаметар до 75 мм (кружно) и 75х45 мм (овално). Се одликува со патентиран
систем на преклопување, се заклучува, капацитет на товар до 30 кг за секој
велосипед, исто и за Е-велосипеди, маса околу 13 кг, вклучува и 13-пински адаптер.
Димензии: 118х69х56 цм, димензии при преклопување: 61х20х60 цм. Вертикален
товар: 37 кг од D-Value 5.3 kN, 60 кг од D-Value 6.7 kN. Напомена: Товарот не смее да
ја надмине ограничената маса.

2 241 803

Uebler* Заден носач на велосипед I31, за 3 велосипеди, можност за
наклонување
Многу мал и лесен носач за велосипеди (до 3 велосипеди) со паметна педала која
овозможува наклонување на истиот за лесен пристап до товарниот простор, дури и
кога носачот е натоварен со велосипеди. Вклучува нови iQ прицврстувачи, кои го
прават ракувањето со него уште полесно. Погоден за велосипеди со рамки со
дијаметар до 75 мм (кружно) и 75х45 мм (овално). Се одликува со патентиран
систем на преклопување, се заклучува, капацитет на товар до 30 кг за секој
велосипед, исто и за Е-велосипеди, маса околу 13 кг, вклучува и 13-пински адаптер.
Димензии: 118х84х71 цм, димензии при преклопување: 61х21х76 цм. Вертикален
товар: 75 кг од D-Value 6.7 kN. Напомена: Товарот не смее да ја надмине
ограничената маса.

2 241 805

Uebler* Заден носач на велосипед X21-S, за 2 велосипеди, со можност за
завртување
Многу мал и лесен носач на максимум 2 велосипеди, паметен начин за завртување
за пристап до багажникот. Иако на него се поставени велосипеди лесно ќе
пристапите до товарниот простор. Носачот на велосипеди е погоден за рамки на
велосипеди со дијаметар од 75 мм кружен и 75x45 мм овален. Заради
патентираното свиткување, помошните светла, држачот за велосипеди и
држечката рамка може лесно да се свитка, лесно се заклучува,капацитет на
оптоварување по велосипед е 30 кг, исто така погоден е и за е-велосипеди, маса
околу 13.5 кг, вклучува 13-пински адаптер. Димензии 77x119x64 мм, димензии кога е
склопен 24x63x64 мм. Максимален вертикален товар 36 кг од D-Value 5.3 kN и 60 кг
од D-Value 6.7 kN. Не е дозволено пречекорување на лимитираниот товар.

1 948 382

-

-

-

-

* Warranty covered by Ford supplier.
препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање.
Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.

07

FORD TRANSIT CUSTOM од 08/2012

Status: 19.07.2018

Uebler* Заден носач на велосипед X31-S, за 3 велосипеди,со можност за
завртување
Многу мал и лесен носач на максимум 3 велосипеди, паметен начин за завртување
за пристап до багажникот. Иако на него се поставени велосипеди лесно ќе
пристапите до товарниот простор. Носачот на велосипеди е погоден за рамки на
велосипеди со дијаметар од 75 мм кружен и 75x45 мм овален. Заради
патентираното свиткување, помошните светла, држачот за велосипеди и
држечката рамка можат лесно да се свиткаат, лесно се заклучува, капацитет на
оптоварување по велосипед е 30 кг, исто така погоден е и за е-велосипеди, маса
околу 15.5 кг, вклучува 13-пински адаптер. Димензии 77x119x79 мм, димензии кога е
склопен 24x63x79 мм. Максимален вертикален товар 54 кг од D-Value 6.7 kN. Не е
дозволено пречекорување на лимитираниот товар.

1 948 383

Thule®* Заден носач на велосипед Носач за два велосипеда
Кука за влечење за 2 велосипеда, исто така и за електрични велосипеди,
механизам за поместување кој овозможува лесен пристап до багажникот, за
велосипеди со рамка со дијаметар од 22-80 мм, се заклучува, 60 кг носивост, маса
околу 18кг, влучувајки 13-пински адаптер.

1 862 485

Thule®* Заден носач на велосипед Носач за три велосипеди, EuroClassic G6
929
Носач за 3 велосипеди на влечна кука, има механизам за навалување кој
овозможува пристап до багажникот, за велосипеди со рамка со дијаметар од 2280мм, можност за заклучување, 60 кг максимална носивост, маса околу 20.7 кг,
вклучен 13-пински адаптер.

1 862 482

Uebler* Заден транспорт За заден носач на велосипед

1 948 380

-

-

-

-

Uebler* Заден транспорт За заден носач на велосипед
За лесно товарење велосипед на носачите без потреба од кревање

1 948 378

Uebler* Заден транспорт За заден носач на велосипед

1 948 381

-

-

Uebler* Заден транспорт За носач на велосипед, позади
За лесно товарење на велосипед на носачот, без потреба за кревање, вклучувајќи
торба за транспорт

1 948 379

-

* Warranty covered by Ford supplier.
препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање.
Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.
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Status: 19.07.2018

ТРАНСПОРТ КУКИ
Адаптер вклучување на кука 13 и 7 пински конектор со вграден приклучок
Потребно за поврзување на 13 пискиот конектор од возилото со 7 пинскиот
конектор на приколката

1 513 402

Адаптер за ужичување за кука 13 и 7 пински конектор
Потребно за поврзување на 13 пискиот конектор од возилото со 7 пинскиот
конектор на приколката

1 697 945

Brink®* Кука
Само во комбинација со специјален електричен сет, погоден за заден носач на
велосипед (до 3 велосипеди).

1 842 424

-

-

-

ТРАНСПОРТ ВНАТРЕШЕН СИСТЕМ ЗА ТРАНСПОРТ
Thule®* Внатрешен носач на велосипед
Во комбинација со кит за активности, до 3 носачи за велосипед мозад да бидат
монтирани

1 417 550

Внатрешен систем за транспорт
Да се монтира внатре под покривот, може да се собере кога не е во употреба.
Максимален капацитет на оптоварување од 50 кг.

1 877 182

Внатрешен систем за транспорт
Да се монтира внатре под покривот, може да се собере кога не е во употреба.
Максимален капацитет на оптоварување од 50 кг.

1 850 438

Држач за чадор
Практична кутија за мини чадор, прицврстете ја кутијата со штрафчиња или
Velcro® лента каде ке најдете слободно место

1 524 823

Сет за активација долги аломиниумски шипки
Прицврстува додатоци и багаж, долга рачка за монтажа кај возила со лизгачки
под (едно е потребно)

1 434 439

-

-

-

-

-

* Warranty covered by Ford supplier.
препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање.
Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.
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Status: 19.07.2018

Сет за активација долги аломиниумски шипки
Прицврстува додатоци и багаж, долга рачка за монтажа кај возила без лизгачки
под (едно е потребно)

1 434 440

-

ТРАНСПОРТ ДОДАТНА ОПРЕМА ЗА ТОВАРЕН
ПРОСТОР
allsafe JUNGFALK* Додатна опрема за товарен простор Во кутија
Вклучува еден пар ракавици, 2 каиши за врзување (5m должина), 4 плочки кои
спречуваат лизгање (200 mm x 100 mm), 4 приклучоци (KERL 500), 4 куки (двојни).
Да се користи со карго шини.

1 882 818

Додатна опрема за товарен простор Лизгачки блокови со еластични куки
Сет од 10

1 857 670

-

-

* Warranty covered by Ford supplier.
препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање.
Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.
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Status: 19.07.2018

ЗАШТИТА ЗА ВОЗИЛО НАДВОРЕШНА ЗАШТИТА
Заштита од вода за мотор за мотор и менувач
Челична долна заштита од оштетувања, обложена во црна боја, дебелина 2.5 мм,
маса 14 кг. Само за 2 I Diesel мотори.

2 131 847

Заштита од вода за мотор За мотор и менувач
Челикот го заштитува подвозјето од оштетување, обложен со прав, тебелина 2.5
mm, тежина 14 kg

1 931 224

-

-

ЗАШТИТА ЗА ВОЗИЛО ВНАТРЕШНА ЗАШТИТА
Гумени патосници предни, црни
Сет од 2, со Transit лого и со приклучоци на патосниците. Дополнителни
приклучоци се потребни за возила пред модел 07/2015.

2 021 101

Гумени патосници предни, црни
Сет од 2, со Transit Лого со приклучоци. Дополнителни приклучоци се потребни за
возила пред 07/2015.

2 021 104

-

-

Гумени патосници предни, црни
Сет од 2, со Transit лого и прицврстување од страна на возачот и од страна на
совозачот.

2 113 377

Гумени патосници предни, црни
Сет од 2, со Transit лого и прицврстување од страна на возачот и од страна на
совозачот.

2 113 383

Патосници,стандард - теписон задни, црни
За 2 ред на седишта, едно парче.

-

-

2 092 891

-

* Warranty covered by Ford supplier.
препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање.
Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.
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Status: 19.07.2018

СТИЛ ДИЗАЈН НА КАРОСЕРИЈА
Protection de bouclier avant Сребрена
Додаток за украсна пластика околу тркало дополнително потребен за инсталација

1 904 973

Дизајн на каросерија Предни и задни
Сет од 4

1 906 936

Дизајн на каросерија Предни и задни
Сет од 4

1 906 934

-

-

-

СТИЛ СИСТЕМ ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ
Osram* Систем за осветлување
2 во 1 решение со високо квалитетна LED технологија за возила без фабрички
вградени дневни светла. Располага со заштитна леќа, намалена потрошувачка на
енергија и работен век до 5000 часа. Напомена: поставувањето е возможно и на
некои модели со веќе вградени фабрички дневни светла. Во овој случај, истите ќе
бидат трајно исклучени.

1 875 877

-

* Warranty covered by Ford supplier.
препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање.
Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.
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ТРКАЛА АЛУМИНИУМСКИ ТРКАЛА
Ал бандаж 40,64 cm (16") 5 - крак дизајн, сребрен
6.5J x 16", офсет 60. Дополнителни делови потребни за инсталација. Ве молам
контактирајте го дилерот за дополнителни информации

1 886 435

Ал бандаж 40,64 cm (16") 5 x 2-крак дизајн, сребрени
6.5J x 16", офсет 60. Дополнителни делови се потребни за инсталација.

1 842 987

Ал бандаж 45,72 cm (18") 10-крак design,Сребрена
7.5 x 18", офсет 56,за гуми 235/50 R18. Дополнителни делови се потребни за
инсталација. Прашајте го вашиот Форд дилер за подетални информации.

1 775 678

-

-

-

ТРКАЛА ДОДАТНА ОПРЕМА ЗА ТРКАЛА
Раткапни 15"
Една раткапна – Except Sport Van

2 016 533

Раткапни 16"
Една раткапна – Except Sport Van

2 016 534

Сет сигурносни завртки for alloy wheels
Сет од 4, вкл. клуч, заштита против кражба за вашите тркала од лесна легура.

1 763 879

-

-

-

* Warranty covered by Ford supplier.
препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање.
Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.
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БЕЗБЕДНОСТ БЕЗБЕДНОСТ ЗА ДЕЦА
Britax Römer® Детско седиште BABY-SAFE ISOFIX base
За деца до 13 кг,бебето се носи едноставно,прицврстено за ISOFIX точки,осигурано
од движења со вграден потпирач за дополнителна сигурност,тестирано и
одобрено споредECE R 44/04

1 670 734

Britax Römer® Детско седиште BABY-SAFE plus
За деца до 13 кг,с шипки кои се прицврстуваат на седиштето во ISOFIX со вградено
перниче,може да се намести во 3 различни позиции,тестирано и одобрено според
ECE R 44/04

1 670 717

Britax Römer® Детско седиште DUO plus ISOFIX
За деца од 9 до 18кг, ситем за врзување со 5 точки, со централно копче за
подесување на должината на ременот, тестирано и одобрено според ECE R 44/04
нормите.

1 448 154

-

-

-

Britax Römer®* Детско седиште KIDFIX
За деца помеѓу 15 - 36 кг, седиштето е секогаш прицврстено со ISOFIX системот,
оптимална странична заштита од удар наслонот за глава може да биде подесен во
11 различни позиции, тестирано и одобрено според ECE R 44/04 стандардите

1 581 116

RECARO* Детско седиште Young Profi plus
За деца до 13кг, двострана заштита од удар, со подесуванје на седиштето за
максимална заштита на главата, 5 нивоа на подесување на наслонот и системот за
врзување, вклучено двослојно платно за заштита од сонце

1 805 260

-

-

БЕЗБЕДНОСТ ПОМОШ НА ПАТ
Јаже за влечење за товар до 2.500 кг

5 011 184

-

Кабли за палење 3.5 m
Кабли за палење на возило со помош од акумулатор за дизел мотори до 3 литри.

5 023 563

Kalff* Предупредувачки елек портокалова
Една универзална големина, со рефлектирачки ленти за зголемена видливост.

1 882 039

-

-

* Warranty covered by Ford supplier.
препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање.
Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.
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Сет за прва помош Мека торба, сина
Димензии 250 x 135 x 65 mm, според најновите стандарди (DIN 13164)

1 882 990

-

Kalff* Сет за прва помош црна кутија
21.5х11.3х9 цм, според најнови DIN стандарди (DIN 13164)

1 877 829

Kalff* Триаголник за опасност во црвена кутија

1 460 220

-

-

Чеканче за итни ситуации
Вклучен држач, за сигурно и безбедно сместување, со флуоресцентно копше за
брзо наоѓање во ентериерот

1 761 591

-

* Warranty covered by Ford supplier.
препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање.
Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.
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КОМФОРТ ПРОДУКТИ ЗА КОМФОРТ
Eberspächer* Далечинско за предзагревање на возилото Easy Start R+
Далечинско за возила со фабрички вградено предзагревање на возилото Hydronic
II,овозможува комфорна контрола од далечина преку вклучи/исклучи
копче,работен домет до 1000 m.

2 019 286

Vodafone* Контрола на паркинг растојание заден, со 4 сензори во црна мат
боја
Детектира препреки, користи звучни предупредувања со наизменично свирење и
висок тон при мало растојание. Исто така, погоден е и за возила со кука или
надворешно поставени резервни тркала. Може да се комбинира со предната
паркинг контрола на Vodafonе. Рамните или аголни сензори вклучени во пакетот се
вклопуваат според формата на браникот. Сензорите можат да бидат обоени во
иста боја како онаа на каросеријата. Сетот за контрола на паркирање вклучува
само звучни сигнали и не се интегрира со визуелните единици на Ford. Прашајте го
Вашиот Ford дилер за понатамошни информации.

2 225 438

Xvision (SCC)* Контрола на паркинг растојание заден, со 4 сензори во црна мат
боја
Обезбедува детекција на препреки, се карактеризира со акустично
предупредување со инкрементирачкo наизменично свиркање и силен звук при
мало растојание. За возила со држач за велосипеди или екстерно резервно тркало.
Може да се комбинира со Xvision предна паркинг контрола на различни модели.
Вклучени се рамни сензори и сензори под агол и овозможено е подесување според
обликот на браникот. Сензорите можат да бидат во иста боја со каросеријата на
возилото. Прашајте го вашиот Форд дилер за подетални информации.

1 935 220

Vodafone* Контрола на паркинг растојание преден, со 4 сензори во црна мат
боја
Детектира препреки, користи звучни предупредувања со наизменично свирење и
висок тон при мало растојание. Рамните или аголни сензори вклучени во пакетот се
вклопуваат според формата на браникот. Сензорите можат да бидат обоени во
иста боја како онаа на каросеријата. Сетот за контрола на паркирање вклучува
само звучни сигнали и не се интегрира со визуелните единици на Ford. Прашајте го
Вашиот Ford дилер за понатамошни информации.

2 225 436

Xvision (SCC)* Контрола на паркинг растојание преден,со 4 сензори во црна
мат боја
Обезбедува детекција на препреки, се карактеризира со акустично
предупредување со инкрементирачкo наизменично свиркање и силен звук при
мало растојание. За возила со држач за велосипеди или екстерно резервно тркало.
Вклучени се рамни сензори и сензори под агол и овозможено е подесување според
обликот на браникот. Сензорите можат да бидат во иста боја со каросеријата на
возилото. Прашајте го Вашиот Форд дилер за подетални информации.

1 935 219

Xvision (SCC)* Пакет за греач на седиште за две седишта
Моќни современи греачки елементи за седиште од јаглеродни влакна.
Температурна регулација на позиции ниско и високо, максимална моќност на излез
од 90 вати. Не може да се инсталира на возила каде навлаките на седиштата се
залепени за основата. За подетални информации прашајте го Вашиот Форд дилер.

2 021 595

Xvision (SCC)* Пакет за греач на седиште за едно седиште
Моќни современи греачки елементи за седиште од јаглеродни влакна.
Температурна регулација на позиции ниско и високо, максимална моќност на излез
од 90 вати. Не може да се инсталира на возила каде навлаките на седиштата се
залепени за основата. За подетални информации прашајте го Вашиот Форд дилер.

2 021 594

-

-

-

-

-

-

-

* Warranty covered by Ford supplier.
препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање.
Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.
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Navco* Продукти за комфорт За багажен простор
Висока моќност на осветлување на багажниот простор со 36 единечни бели LED
светилки, димензии 446x18x23мм, дијаметар на секоја светилка 5 mm, вклучува и
сет за фиксирање.

1 841 959

Wölfle* Продукти за комфорт надградба
Го претвара мануелно управуваниот клима уред во едноставна контрола на
системот(една температура за возач и совозач). Автоматска регулација на
температурата, брзината на дување и распределба на воздухот

1 867 858

-

-

* Warranty covered by Ford supplier.
препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање.
Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.
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ПРЕТСТАВУВАЊЕ АУДИО
Axion* Digital radio upgrade за RDS-FM радио станици
Уживајте во широкиот спектар на дигитални радио станици и квалитетен излезен
звук на CD. 12 претходно поставени радио станици со можност за брза селекција, на
екранот се прикажуваат информации за албумот, името на песната, изведувачот,
како и вести и спортски резултати. Се карактеризира со патнички информации, со
кои можете да добиете информации за протокот на сообраќајот, да паузирате и
вратите радио во живо и содржи конектор за надворешни аудио извори. Сетот
содржи DAB+ модул, антена, далечински управувач, сите потребни жици, како и
упатство за употреба и упатство за инсталација.

2 146 136

Pioneer* Аудио систем DEH-X7800DAB
Стерео DAB/DAB+ дигитален радио приемник со CD диск,Bluetooth® безжична
технологија,MOSFET 50Wx4 засилувач,графички еквилајзер,лесно се конектира со
iPod®, iPhone® и Android уреди,Bluetooth® повици и аудио
репродукција,компатибилен со MP3/WMA/WAV/ACC и FLAC формати,AUX
приклучок,предна USB порта со опција за полнење и 3 задни RCA излези.
Отстранлив преден панел со заштитно куќиште.Не е компатибилен со вградениот
засилувач.Само во комбинација со фабрички вградена пред-опрема.Антена
адаптер и CAN-Bus/Remote Control адаптер (за возила со фабрички вградени
далечински контроли на воланот) или ISO адаптер (за возила без фабрички
вградени далечински контроли на воланот) потребно за инсталација.Потребен е
само CAN-Bus/Remote Control адаптер,доколку го управувате радиото преку
фабрички вградените далечински контроли на воланот.Во сите други сличаи
доволен е само ISO адаптер.Опционално,потребна е DAB антена за дигитален
радио прием,доколку не е вградена фабрички.

2 110 664

Pioneer* Аудио систем FH-X840DAB
2-DIN стерео DAB/DAB+ дигитален радио приемник со CD диск,Bluetooth®
безжична технологија,MOSFET 50Wx4 засилувач,графички еквилајзер,лесно се
конектира со iPod®, iPhone® и Android уреди,Bluetooth® повици и аудио
репродукција,компатибилен со MP3/WMA/WAV/ACC и FLAC формати,AUX
приклучок,предна USB порта со опција за полнење и 3 задни RCA излези.Не е
компатибилен со вградениот засилувач.Опционално,потребна е DAB антена.Само
во комбинација со фабрички вграденa пред-опрема,2-DIN рамка,ISO адаптер (само
на возила со возила без фабрички вградени далечински контроли на воланот) или
CAN-Bus адаптер (само на возила со фабрички вградени далечински контроли на
воланот).Потребен е CAN-Bus/Remote Control адаптер, ако радиото сакате да го
управувате од далечинските контроли вградени на воланот.Во сите други случаи
доволен е само ISO адаптерот.Опционална DAB антена е потребна за дигитален
радио прием ако не е фабрички вградена.

2 110 687

Pioneer* Аудио систем X2900UI
Стерео приемник со CD диск,MOSFET 50Wx4 засилувач,RDS FM/AM
приемник,компатибилен со MP3/WMA/WAV и FLAC формати,лесно се конектира со
iPod®, iPhone® и Android уреди преку USB,вклучува и функција за полнење на
батерија,AUX приклучок,предна USB порта и 3 задни RCA излези.
Отстранлив преден панел со заштитно куќиште.Не е компатибилен со вградениот
засилувач.Антена адаптер и CAN-Bus/Remote Control адаптер (за возила со
фабрички вградени далечински контроли на воланот) или ISO адаптер (за возила
без фабрички вградени далечински контроли на воланот) потребно за
инсталација.Потребен е само CAN-Bus/Remote Control адаптер,доколку го
управувате радиото преку фабрички вградените далечински контроли на
воланот.Во сите други сличаи доволен е само ISO адаптер.

2 126 478

-

-

-

-

* Warranty covered by Ford supplier.
препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање.
Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.
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Pioneer* Звучник TS-170 Ci
За предни и задни врати, 17цм 2 - компонентен звучнички систем, 170 вати максимум

1 595 410

Pioneer* Звучник TS-H 1703
За предни врати, 17цм, 2-компонентен звучен систем, максимум 180 вати,
дополнително потребен адаптер (прстен) за звучник.

1 479 486

-

-

ПРЕТСТАВУВАЊЕ НАВИГАЦИЈА
Pioneer* Камера за заден дел од возило for AVIC-F940BT and AppRadio SPHDA100
Водоотпорна камера, 135° хоризонтална и 105° вертикално, димензии на држач 23
x 23 x 24 mm, сите потребни кабли се вклучени

2 013 854

TomTom* Навигациони мапи-ажурирање за Ford MFD навигациски систем
Содржи ажурирани мапи за 2018 за Русија,Бугарија и Романија, плус главни
патишта во Источна Европа.

2 237 951

TomTom* Навигациони мапи-ажурирање за Ford MFD навигациски систем
Содржи ажурирани мапи за 2018 за Европа и Турција, плус главни патишта во
Југоисточна Европа.

2 237 953

Garmin®* Портабл систем за навигација DRIVE 40 LMT CE
Карактеристики:
-Лесен за употреба,GPS навигатор 4.3 инчен (10,09cm) екран во боја со двојна
ориентација.
-Предходно инсталирани детални мапи на западна Европа со бесплатно
доживотно ажурирање на мапите.
-Помош за избегнување на гужви во сообраќајот.
-Bluetooth® со гласовни команди.
-Опција за свесност на возачот,алармира за опасни кривини,промена на
брзина,предупредување за замор,зона на школи и многу друго.
-Подесувачки смартфон нотификации,повици,смс,и други апликации на
навигацискиот екран.
-Garmin Real Directions™.
-Пронаоѓа нови и популарни ресторани,продавници и многу друго преку
Foursquare®.
-Помош на лента(ве води до соодветна лента).
-Крстосници(прикажува знаци за крстосници).
-Индикатор за брзина на ограничување(прикажува препорачана брзина на
повеќето патишта).
-MicroSD™ слот
-POIs
-Прикажување на омилените POIs заедно со рутите на возилото,се монтира на
вакум пумпа на ветробранското стакло во возилото и се поврзува со USB кабел.

2 087 163

-

-

-

-

* Warranty covered by Ford supplier.
препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање.
Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.
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Garmin®* Портабл систем за навигација Drive 51 LMT-S
Карактеристики:
-Едноставен за употреба, GPS навигатор, екран во боја со двојна ориентација 12.7
цм.
-Поставен со детални мапи од Западна Европа, бесплатни ажурирања на мапите
во текот на целиот животен век.
-Предупредувања за опасни кривини, промени на брзина, железнички премини,
опасност од животни на патот, училишни зони.
-Garmin Real Directions™ е водич како пријател, користи различни знаменитости и
семафори.
-Можност да се најдат нови и популарни ресторани, продавници и слично преку
апликацијата Foursquare®.
-Ве води до соодветна лента.
-Покажува знаци на крстосници.
-Индикатор за ограничување на брзината за повеќето главни патишта.
-Цени и трендови на достапност на улично паркирање.
-Работи со безжична задна Garmin BC™ 30 камера.
-Место за MicroSD™.

2 280 228

-

ПРЕТСТАВУВАЊЕ СЕТ ЗА HANDS-FREE
Parrot®* Сет за Bluetooth® Hands-free MKi 9200
Со 2.4" TFT екран во боја,со надворешни два микрофона,автоматски именик,свири
музика A2DP,iPOD,USB,со SDчитач на картичка

1 697 250

-

ПРЕТСТАВУВАЊЕ ДРУГА ДОДАТНА ОПРЕМА
Pioneer* iPod® кабел
Потребно за поставување на iPod на мултимедијската навигација AVIC-F940BT

1 794 187

ACV* Qi Кутија за полнење За IPhone® 5/5S,сребрена
Заштитна кутија со интегрирана безжична функција за полнење.Да се користи во
комбинација со Qi безжичен пакет за полнење.

2 102 319

ACV* Qi Кутија за полнење За IPhone® 5/5S,црна
Заштитна кутија со интегрирана функција за безжично полнење.Да се користи во
комбинација со Qi пакет за безжичено полнење.

2 102 321

-

-

-

* Warranty covered by Ford supplier.
препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање.
Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.
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ACV* Qi Кутија за полнење За IPhone® 6/6S,сребрена
Заштитна кутија со интегрирана функција за безжично полнење.Да се користи во
комбинација со Qi пакет за безжичено полнење.

2 102 317

ACV* Qi Кутија за полнење За IPhone® 6/6S/7,златна
Заштитна кутија со интегрирана функција за безжично полнење.Да се користи во
комбинација со Qi пакет за безжичено полнење.

2 146 840

ACV* Qi Кутија за полнење За IPhone® 6/6S/7,розезлатна
Заштитна кутија со интегрирана функција за безжично полнење.Да се користи во
комбинација со Qi пакет за безжичено полнење.

2 146 838

ACV* Qi Кутија за полнење За IPhone® 6/6S/7,сребрена
Заштитна кутија со интегрирана функција за безжично полнење.Да се користи во
комбинација со Qi пакет за безжичено полнење.

2 146 836

ACV* Qi Кутија за полнење За IPhone® 6/6S/7,црна
Заштитна кутија со интегрирана функција за безжично полнење.Да се користи во
комбинација со Qi пакет за безжичено полнење.

2 146 842

ACV* Qi Кутија за полнење За IPhone® 6+/7+,сребрена
Заштитна кутија со интегрирана безжична функција за полнење.Да се користи во
комбинација со Qi безжичен пакет за полнење.

2 146 844

ACV* Qi Приемник за полнење ЗаIPhones®
Може лесно да се инсталира помеѓу маската на телефонот и постоечкиот
заштитен капак.

2 102 323

ACV* Qi Станица за полнење бела
Овозможува лесно и удобно безжично полнење за Qi компатибилни смартфони.

2 102 313

ACV* Qi Станица за полнење црна
Овозможува лесено и удобено безжично полнење за Qi компатибилни смартфони.

2 102 315

ACV* Спортска антена
Изгледа како спојлер со својот динамички дизајн и мали димензии.Се
карактеризира со квалитетен AM/FM прием.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 049 615

-

* Warranty covered by Ford supplier.
препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ,ме молиме побарајте од Вашиот дилер дополнителни трошоци околу монтажа и фарбање.
Цените за валидни од 19.07.2018. Зачувано е правото за промена на цените.
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Blvd: 8-September no: 18,
Skopje R. Macedonia
www.ford-accessories.mk
Обратете се кај Вашиот Форд Дилер за дополнителни информации за цената на прикажаната дополнителна опрема

ОПШТИ УСЛОВИ:
Општи услови: Политиката на ФОРД е посветена кон постојан развој на производи. Зачувано е правото да се променат
спецификации, бои и цени за моделите и предметите прикажани и опишани во оваа он-лајн публикација во било кое време.
Истотака, илустрациите се необврзувачки и можат да варираат. Оваа он-лајн публикација содржи ФОРД оригинална додатна
опрема како и палета на производи од наши добавувачи. *Идентификуваната додатна опрема е брендирана од страна на
добавувачите и може да подлежи на други гаранциски услови, чии детали може да ги добиете преку иконата за гаранција кај
секој производ или од вашиот ФОРД дилер. Bluetooth® знакот и логото се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и нивната употреба
од страна на Ford Motor Company е лиценцирана. iPhone/iPod знакот и логото се сопственост на Apple Inc. Другите заштитни
знаци и трговски имиња припаѓаат на нивните соодветни сопственици.
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