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TRANSPORT SISTEM DE TRANSPORT PE ACOPERIŞ

Bare transversale
Aluminiu, greutate de aprox. 5,4 kg, numai pentru autovehiculele cu şine montate pe
plafon din fabrică – Capacitate max. de încărcare pe plafon de 45 kg

1 889 893
€ 280,001

Thule®* Curea de tensionare 323
Curea de tensiune foarte rezistentă cu mâner larg, 4,5 m lungime, completează în mod
ideal şurubul cu ureche Thule* 320

1 569 257
€ 14,491

Thule®* Cutie pentru plafon Dynamic M800, negru lucios
206 x 84 x 34 cm, 320 l, blocabilă,  cu funcţie dublă de deschidere patentată Thule®*,
greutate proprie 18 kg, capacitatea maximă de încărcare de 75 kg, include covoraş anti-
alunecare. Vă rugăm să reţineţi că, în funcţie de modelul autovehiculului, cutiile pot depaşi
plafonul rezultând în atingerea hayonului atunci când este deschis.

1 746 075
€ 620,001

G3* Cutie pentru plafon Elegance Europe 330, negru mat ieșit în relief
1440 x 860 x 375 mm, 330 l, cu de deschidere dublă și blocare centrală, greutate 10 kg,
capacitatea maximă de încărcare este de 75 kg. Caracteristici stabile, design aerodinamic
și protecţie împotriva tuturor tipurilor de vreme. Se potrivește la fiecare diametru de bară
transversală de la 33-90 mm/1.3"-3.55",  distanţa necesară între barele transversale este
de 570 mm/22.44" min. și 840 mm/33.07" max. Vă rugăm să aveţi în vedere că în funcţie
de modelul vehiculului cutiile pentru plafon pot atinge hayonul în momentul în care este
deschis.

2 191 625
€ 189,001

G3* Cutie pentru plafon Elegance Europe 370, negru mat ieșit în relief
1928 x 550 x 492 mm, 370 l, cu deschidere dublă și blocare centrală, greutate proprie 12
kg, capacitatea maximă de încărcare este de 75 kg. Caracteristici stabile, design
aerodinamic și protecţie împotriva tuturor tipurilor de vreme. Se potrivește la fiecare
diametru de bară transversală de la 33-90 mm/1.3"-3.55", distanţa necesară între barele
transversale 570 mm/22.44" min. și 840 mm/33.07" max. Vă rugăm să aveţi în vedere că
în funcţie de modelul vehiculului cutiile pentru plafon pot atinge hayonul în momentul în
care este deschis.

2 191 628
€ 235,001

G3* Cutie pentru plafon Elegance Europe 390, negru mat ieșit în relief
1950 x 738 x 360 mm, 390 l, cu deschidere dublă și blocare centrală, greutate proprie 13
kg, capacitatea maximă de încărcare este de 75 kg. Caracteristici stabile, design
aerodinamic și protecţie împotriva tuturor tipurilor de vreme. Se potrivește la fiecare
diametru de bară transversală de la 33-90 mm/1.3"-3.55", distanţa necesară între barele
transversale este de 570 mm/22.44" min. și 840 mm/33.07" max. Vă rugăm să aveţi în
vedere că în funcţie de modelul vehiculului cutiile pentru plafon pot atinge hayonul în
momentul în care este deschis.

2 191 632
€ 217,001

Thule®* Cutie pentru plafon Touring Alpine 700, Titan Aeroskin cu DS
232 x 70 x 42 cm, 430 l, blocabilă, cu funcţie dublă de deschidere patentată Thule®*,
greutate 15 kg, capacitate maximă de încărcare de 50 kg. Vă rugăm să reţineţi că, în
funcţie de modelul autovehiculului, cutiile pot depaşi plafonul rezultând în atingerea
hayonului atunci când este deschis.

1 862 481
€ 354,001

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Preţul este indicat per jantă şi nu
include anvelopa şi montajul.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Cutie pentru plafon Touring M200, argintiu Titan Aeroskin
175 x 82 x 45 cm, 400 l, blocabil, cu funcţie dublă de deschidere patentată Thule®*,
greutate proprie 13 kg, capacitatea maximă de încărcare 50 kg. Vă rugăm să reţineţi că, în
funcţie de modelul autovehiculului, cutiile pot depaşi plafonul rezultând în atingerea
hayonului atunci când este deschis.

1 862 455
€ 330,001

Thule®* Cutie pentru plafon Touring S100, Titan Aeroskin
139 x 90 x 40 cm, 330 l, cu funcţie dublă de deschidere patentată Thule®* şi închidere
centralizată, greutate 10 kg, capacitate maximă de încărcare 50 kg. Vă rugăm să reţineţi
că, în funcţie de modelul autovehiculului, cutiile pot depaşi plafonul rezultând în atingerea
hayonului atunci când este deschis. – Compatibile cu șinele de acoperiș Ford și bare
transversale

1 862 449
€ 278,001

Thule®* Cutie pentru plafon Touring Sport 600, Titan Aeroskin
190 x 63 x 39 cm, 300 l, blocabilă, greutate 12 kg, capacitate maximă de încărcare de 50
kg. Vă rugăm să reţineţi că, în funcţie de modelul autovehiculului, cutiile pot depaşi
plafonul rezultând în atingerea hayonului atunci când este deschis.

1 862 467
€ 304,001

Thule®* Opritor încărcături 315
Cu funcţie de pliere, pentru încărcare simplă, set de 2, ajustabile fără scule suplimentare

1 569 245
€ 46,511

Thule®* Rolă 334
Profil de aluminiu cu suprafaţă soft, 65 cm lungime, simplifică încărcarea articolelor mai
lungi

1 925 513
€ 59,311

Şine de acoperiş argintiu
Necesare pentru montarea barelor de plafon, în cazul în care nu sunt deja montate din
fabrică

1 944 449
€ 328,002

Thule®* Suport de transport schiuri SnowPack 7326
Pentru 6 perechi de schiuri sau 4 snowboard-uri, cu sistem de blocare pentru
schiuri/snowboard-uri și suportul de acoperiș, lăţime de încărcare de 75 de cm, reglabil pe
înălţime, datorită sistemului vertical pe bază de arcuri integrat, fixează sigur schiurile și
snowboard-urile prin intermediul articulaţiilor din cauciuc ultra moi, care fixează fără să
zgârie suprafeţele, sunt ușor de deschis și închis, prin intermediul butonului de apăsare
supradimensionat putând fi acţionat și cu mănuși , spaţiu liber mărit pe acoperiș pentru
schiuri cu legături înalte, mulţumită pieselor extensibile care ridică suportul, se poate
utiliza pentru toate profilele suporţilor de bază, greutate proprie 4,8 Kg

2 117 636
€ 224,021

Thule®* Suport de transport schiuri Xtender 739
Pentru 6 perechi de schiuri sau 4 snowboard-uri, suport aerodinamic cu funcţie de
alunecare pentru încărcare și descărcare ușoară, conceput pentru a transporta toate
tipurile de schiuri și snowboard-uri, greutate 4,3 Kg

2 318 742
€ 232,001

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Preţul este indicat per jantă şi nu
include anvelopa şi montajul.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Suport pentru transport bicicletă FreeRide 532
Suport standard de transport bicicletă, pentru cadre de până la 80 mm (cadru oval de 65
× 80 mm, cadru round de 22–70 mm), greutate proprie 3,5 kg, capacitate maximă de
încărcare de 17 kg, se poate utiliza pentru toate profilele de suporturi de bază

1 746 077
€ 49,691

Thule®* Suport scară 311
Cu funcţie de glisare, mecanism de basculare, 4 opritoare pentru încărcătură, fixare
ergonomică şi sigură a scării – Numai înpreună cu bare transversale Thule® Professional

1 569 247
€ 439,001

Thule®* Suport scară 330
Cu 4 opritoare pentru încărcătură, fixare uşoară şi sigură a scării cu mecanism cu clichet
integrat – Numai înpreună cu bare transversale Thule® Professional

1 569 248
€ 88,001

Thule®* Şurub cu ochi de prindere 320
Set de 2, prinde şinele în T ale barelor transversale, completează în mod ideal cureaua de
tensiune Thule* 323

1 569 243
€ 13,611

TRANSPORT SISTEM DE TRANSPORT ÎN SPATE

Thule®* Suport spate pentru transport bicicletă Coach 274, pentru 2 biciclete,
pliabil și rabatabil
Suportul cel mai mic și mai ușor de la Thule® se poate plia cu ajutorul pedalei practice
pentru acces ușor la portbagaj, chiar și cu bicicletele montate.

Prevăzut cu mecanism de pliere brevetat pentru o dimensiune de depozitare foarte
compactă, se potrivește în majoritatea spaţiilor de portbagaj pentru depozitare.
Construcţie ușoară inteligentă, șine extensibile pentru biciclete cu distanţă între axe mai
mare, dispozitiv anti-furt și suporturi pe cadre de biciclete detașabile pentru încărcarea
fără probleme a bicicletelor. Cuplajul reglabil cu funcţia de acţionare cu o singură mână
permite montarea ușoară pe cârligul de remorcare. Suportul pentru bicicletă este adecvat
pentru cadre
de biciclete cu diametru de 22 mm – 80 mm. Suportul poate fi blocat pe cârligul de
remorcare, de asemenea și bicicletele pot fi blocate pe suport. Capacitate de încărcare
max. 46 kg, max. 25 kg pentru fiecare bicicletă, greutate aproximativ 14,2 kg, inclusiv
adaptor cu 13 pini. Dimensiune: 106 x 60 x 27 cm

Vă rugăm să reţineţi: Greutatea brută montată (greutatea accesoriului şi sarcina lui
împreună) nu trebuie să depăşească limita de greutate permisă de cârligul de remorcare.
Aveţi grijă când înclinaţi suportul cu bicicletele încărcate. Părţile proeminente cum ar fi
ghidonul pot atinge solul și s-ar putea deteriora. Vă rugăm să luaţi precauţile de siguranţă
necesare – Reţineţi că ușa spate nu poate fi deschisă atunci când suportul de biciclete
este montat

2 353 442
€ 440,001

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Preţul este indicat per jantă şi nu
include anvelopa şi montajul.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Suport spate pentru transport bicicletă I21, penru 2 biciclete, înclinabil la
90° de grade
Suport de transport pentru biciclete montat pe cârligiul de remorcare, foarte comod, cu
funcţii foarte inovatoare, care valorifică la maxim nevoile dvs. pentru transportarea
bicicletelor. Cel mai mic și mai ușor suport pliabil pe care Uebler l-a dezvoltat vreodată
include un element de fixare iQ complet nou, fără mâner, ceea ce face ca manipularea
acestuia să fie chiar mai ușoară. Și întrucât se poate și înclina 90° de grade, pentru
accesul facil la portbagaj, cu bicicletele montate, nu mai constituie motiv de îngrijorare.
Câștigătoare la mai multe teste, seria „i” de la Uebler reprezintă în mod fiabil și siguranţa,
calitatea produselor precum și capacitatea de încărcare.

Este prevăzut cu un sistem de pliere brevetat asigurând o dimensiune de stocare foarte
compactă, construcţie cu greutate redusă inteligentă, element de prindere iQ fără mâner,
brevetat, distanţier detașabil cu dispozitiv anti-furt și suporturi pentru cadrul de biciclete.
Ușor de pliat în jos cu ajutorul pedalei, ideal pentru bicicletele electrice, braţul adecvat
pentru cadre de bicicletă cu un diametru de 75 mm rotund și 75 x 45 mm oval. Suportul
este blocabil pe cârligul de remorcare precum și bicicletele se pot bloca, capacitate de
încărcare este de max. 30 kg pentru fiecare bicicletă, cu o greutate proprie de aproximativ
13 kg, adaptor cu 13 pini inclus. Dimensiune: 118 x 69 x 56 cm dimensiune pliat:  61 x 20 x
60 cm. Încărcătură verticală: 37 kg de la încărcarea cârligului de remorcare cu 50 kg și
valoarea solicitării dinamice de 5,3 kN, 37 kg sub încărcarea cârligului de remorcare cu 75
kg și valoarea solicitării dinamice de 6,7 kN, 60 kg de la încărcarea cârligului de remorcare
cu 75 kg și valoarea solicitării dinamice de 6,7 kN.

Vă rugăm să aveţi în vedere: Greutatea brută montată pe cârligul de remorcare (greutatea
produsului accesoriu împreună cu cea a sarcinii sale) nu trebuie să depăşească limita de
greutate permisă de cârligul de remorcare. Aveţi grijă atunci când înclinaţi suportul având
biciclete încărcate. Proeminenţele, cum ar fi ghidonul, pot atinge solul și se pot deteriora.
Luaţi măsurile de siguranţă necesare

2 331 135
€ 621,001

TRANSPORT CÂRLIG DE REMORCARE

Brink®* Cârlig de remorcare detașabil
Numai în combinaţie cu kitul electric specific autovehiculului, adecvat pentru suport spate
pentru cel mult 2 biciclete.  Permite activarea Controlului Balansării Remorcii de către
Controlul Electronic al Stabilităţii (ESC)

1 923 540
€ 359,992

Brink®* Cârlig de remorcare fix
Numai în combinaţie cu kitul electric specific autovehiculului, adecvat pentru suport spate
pentru cel mult 2 biciclete.  Permite activarea Controlului Balansării Remorcii de către
Controlul Electronic al Stabilităţii (ESC)

1 923 539
€ 200,302

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Preţul este indicat per jantă şi nu
include anvelopa şi montajul.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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TRANSPORT SISTEME DE TRANSPORT INTERIOR

Suport umbrelă
Depozitare practică pentru mini umbrelă, fixaţi cutia cu şuruburi sau banda Velcro®,
oriunde găsiţi un spaţiu, toate modelele

1 524 823
€ 32,711

TRANSPORT ACCESORII PENTRU PORTBAGAJ

Cuvă pentru portbagaj negru
Cu logo-ul Tourneo Courier, spate, cu marginile de 50 mm înălţime

2 350 552
€ 51,001

Plasă de reţinere bagaje
Poliester negru, se fixează în spatele celui de-al 2-lea rând de scaune

1 845 591
€ 418,002

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Preţul este indicat per jantă şi nu
include anvelopa şi montajul.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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PROTECŢIE PROTECŢIE EXTERIOARĂ

ClimAir®* Protecţie pentru bara spate conturată, gri
Protejează bara spate şi marginea barei autovehiculului în timpul încărcării sau
descărcării, fabricată din material durabil

1 907 307
€ 137,002

herpa print* Protecţie pentru bara spate transparent
Folie din plastic durabilă, foarte fină, care protejează bara spate a autovehiculului dvs. și
muchia acesteia împotriva zgârieturilor în momentul încărcării și descărcării. Asigură o
integrare optimă și aproape invizibilă în designul final de la partea din spate datorită
formei conturate, specifică modelului, transparentă și subţire. Oferă durabilitate pe
termen lung fără a dezvolta un efect de îngălbenire. De asemenea, se pliază peste muchia
barei pentru protecţie sporită. Folia poate fi îndepărtată fără reziduuri și fără impact
asupra vopselei caroseriei. Grosime: aprox. 200,0 µm, rezistenţă la temperaturi: de la -40
°C până la +110 °C. Auto-adezivă pentru un montaj rapid și ușor

2 201 818
€ 30,432

PROTECŢIE PROTECŢIE INTERIOARĂ

Covoraşe cauciuc faţă, negru
Set de 2 bucăţi, având logo-ul Courier și elemente de fixare pe partea șoferului

1 930 318
€ 47,411

Covoraşe cauciuc spate, negru
Set de 2 bucăţi

1 930 319
€ 30,591

Covoraşe, mochetă standard faţă, negru
Set de 2 bucăţi

1 857 534
€ 36,151

Covoraşe, mochetă standard spate, negre
Set de 2 bucăţi

1 936 374
€ 50,501

K&K* Protecţie la supratensiune
Monitorizează în permanenţă tensiunea sistemului electronic de la bord și previne în mod
eficient vârfurile înalte de tensiune care pot duce la defecţiuni ale sistemului precum ABS,
airbag și toate tipurile de dispozitive electronice din autovehiculul dumneavoastră.
Protejează, de asemenea, împotriva uzurii mari a becurilor, precum și împotriva daunelor
care rezultă din operaţiunile de pornire asistată

2 033 206
€ 11,702

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Preţul este indicat per jantă şi nu
include anvelopa şi montajul.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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JANTE JANTE DE ALIAJ

Jantă din aliaj 15" design cu 5 spiţe, argintiu
6 x 15", offset 37,5, pentru anvelope de 195/60 R15

1 845 957
€ 212,123

Jantă din aliaj 16" design cu 7 x 2 spiţe, argintiu
6,5 x 16", offset 40, pentru anvelope de 195/55R16

1 845 958
€ 245,103

Jantă din aliaj 16" design cu 7 x 2 spiţe, Magnetic
6,5 x 16", ofset 40, pentru anvelope 195/55 R16
Include doar janta din aliaj, fără accesorii. Componente suplimentare sunt necesare
pentru instalare.

2 160 657
€ 232,113

JANTE ACCESORII DE ROATĂ

Capac jantă 15"
Set de 4 bucăţi

1 873 736
€ 63,001

Capac jantă 15"
Un singur capac

1 746 251
€ 31,501

Kit piuliţe antifurt pentru jante din aliaj
Set de 4, include cheie, protecţie anti-furt pentru jante de aliaj

1 751 660
€ 72,991

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Preţul este indicat per jantă şi nu
include anvelopa şi montajul.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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SIGURANŢĂ DISPOZITIVE ANTIFURT

DanTracker* Dispozitiv de urmărire GPS Protecţie GPS IA
Utilizează Sistemul de poziţionare globală (GPS) pentru a monitoriza localizarea
vehiculului și permite găsirea vehiculului dacă se pierde sau este furat. Datorită
construcţiei în dimensiuni mici este ușor de mascat iar bateria cu durată lungă de viaţă
încorporată funcţionează independent de alimentarea electrică a vehiculului. Urmărirea
vehiculului și setările personalizate pot fi gestionate de oriunde din lume, prin aplicaţie
pentru smartphone sau website. Antișoc și etanș la apă, cu o durată de viaţă a bateriei de
până la 10 ani, cartelă SIM inclusă și aplicaţie pentru smartphone gratuită, în modul live îţi
transmite poziţia la fiecare 5 minute când se află în mișcare. Crearea unor geolimite este
de asemenea posibilă, la diverse distanţe faţă de vehicul (300, 500 sau 1000 m). Dacă
vehiculul se deplasează în afara geolimitelor stabilite va fi trimisă o notificare personală.
Instalare simplă. Notă: sunt necesare un cont de utilizator și un abonament contra cost la
DanTracker. Sunt aplicabile termenii și condiţiile DanTracker

2 178 820
€ 204,001

SIGURANŢĂ SIGURANŢĂ PENTRU COPII

Britax Römer® Scaun auto pentru copii BABY-SAFE plus
Pentru copii cu o greutate de până în 13 kg, cu bare pentru fixarea scaunului în baza
ISOFIX, centuri de siguranţă în 5 puncte şi tetieră căptuşită cu pernă integrală, poate fi
reglat în 3 poziţii diferite, incluzând protecţie împotriva soarelui şi vântului, testat şi
aprobat conform standardului ECE R 44/04

1 670 717
€ 198,001

Britax Römer® Scaun auto pentru copii DUO plus ISOFIX
Pentru copii cu o greutate cuprinsă între 9 şi 18 kg, sistem de centuri în 5 puncte cu
reglarea lungimii centurii centrale, testat şi aprobat conform standardului ECE R 44/04

1 448 154
€ 405,021

Britax Römer®* Scaun auto pentru copii KIDFIX
Pentru copii cu o greutate între 15 şi 36 kg, scaunul este fixat întotdeauna de punctele de
ancorare ISOFIX, protecţie optimă la impact lateral, tetiera poate fi reglată în 11 poziţii
diferite, testat şi aprobat conform standardului ECE R 44/04

1 581 116
€ 225,011

SIGURANŢĂ ASISTENŢĂ RUTIERĂ

Cablu de tractare pentru până la 2.500 kg 5 011 184
€ 24,291

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Preţul este indicat per jantă şi nu
include anvelopa şi montajul.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.

10 FORD TOURNEO COURIER 06/2018 – Status: 23.04.2019



Cabluri de transfer curent pentru baterie 3.5 m
Cablu de pornire a bateriei pentru motoarele diesel de până la 3 l

5 023 563
€ 68,501

Ciocan pentru spart geamul în caz de urgenţă
Inclusiv consolă, asigură fixare sigură, cu buton fluorescent pentru a fi găsit uşor în interior

1 761 591
€ 19,191

Kalff* Pachet de siguranţă premium „Duo” Nano
Trusă extensă de prim ajutor furnizată în geantă moale, dotată suplimentar cu triunghi de
avertizare. Datorită dimensiunilor foarte mici, este una dintre cele mai eficiente soluţii de
economisire a spaţiului portbagaj de pe piaţă. Are dungi de tip velcro pe partea din spate
pentru montare sigură și sistem cu 2 camere cu spaţiu de depozitare separat pentru
triunghiul de avertizare. Include broșura de prim ajutor care conţine note utile și
importante în limbile engleză, germană, franceză, olandeză, italiană, spaniolă și
portugheză. Conţinut conform ultimelor standarde DIN și ECE R27

2 332 712
€ 14,451

Kalff* Pachet de siguranţă premium „Duo” standard
Trusă de prim ajutor extinsă, disponibilă într-o geantă moale, dotată suplimentar cu
triunghi de avertizare. Este prevăzută cu benzi din velcro pe partea din spate pentru fixare
în siguranţă și buzunar interior steril. Include o broșură de prim ajutor cu note utile și
importante. 440 x 120 x 60 mm, conţinutul este conform ultimului standard DIN 13164

2 332 723
€ 12,391

Kalff* Pachet de siguranţă premium „Trio” Nano
Trusă de prim ajutor extinsă livrată într-o geantă moale, dotată suplimentar cu vestă de
avertizare galbenă și triunghi de avertizare. Datorită dimensiunii sale foarte mici, este una
dintre soluţiile care economisesc cel mai mult spaţiu portbagaj de pe piaţă. Este
prevăzută cu benzi din velcro pe partea din spate pentru fixare în siguranţă și sistem cu
două buzunare cu spaţiu de depozitare separat pentru triunghiul de avertizare. Include o
broșură de prim ajutor care conţine note utile și importante în limbile engleză, germană,
franceză, olandeză, italiană, spaniolă și portugheză. 225 x 190 x 65 mm, conţinutul este
conform ultimelor standarde DIN, ECE R27 și EN ISO 20471

2 332 709
€ 15,821

Kalff* Pachet de siguranţă premium „Trio” Standard
Trusă de prim ajutor extinsă, livrată în geantă moale, dotată suplimentar cu vesta de
avertizare portocalie și triunghi de avertizare de dimensiuni reduse. Are dungi din velcro pe
partea din spate pentru fixare sigură. Inclusiv broșura de prim ajutor care conţine note utile
și importante în limbile engleză, germană, franceză, olandeză, italiană, spaniolă și
portugheză. 440 x 135 x 60 mm, conţinut conform ultimelor standarde DIN 13164, E11 27R-
033011 și EN ISO 20471

2 332 721
€ 15,821

Pachet de siguranţă premium sac moale, albastru
440 x 100 x 90 mm, include un triunghi de avertizare, o vestă de avertizare portocalie şi
trusa de prim ajutor, în conformitate cu standardele DIN

2 311 429
€ 26,011

Kalff* Triunghi reflectorizant 1 460 220
€ 5,201

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Preţul este indicat per jantă şi nu
include anvelopa şi montajul.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Triunghi reflectorizant Nano, în cutia roșie
Datorită dimensiunilor sale foarte mici, este unul dintre triunghiurile de avertizare cu cea
mai mare economie de spaţiu portbagaj de pe piaţă. Furnizat într-o carcasă rigidă, acesta
oferă o instalare rapidă, ușoară și stabilă pe marginea drumului. 220 x 65 x 50 mm,
proiectat conform cerinţelor ECE

2 332 717
€ 6,901

Kalff* Trusă de prim ajutor cutie neagră
21,5 x 11,3 x 9 cm, conform celor mai recente standarde DIN (DIN 13164)

1 877 829
€ 6,701

Trusă de prim ajutor geantă moale, albastră
250 x 135 x 65 mm, conform ultimelor standarde DIN (DIN 13164)

1 882 990
€ 10,601

Kalff* Trusă de prim ajutor Nano, roşu
Datorită dimensiunilor sale foarte mici, este una dintre soluţiile cele mai economice a
spaţiului portbagaj de pe piaţă. Livrată sub formă de geantă moale cu fermoar și 4
buzunare interiore. Inclusiv broșura de prim ajutor care conţine note utile și importante  în
limbile engleză, germană, franceză, olandeză, italiană, spaniolă și portugheză. 210 x 110 x
70 mm, conţinutul conform ultimelor standarde DIN

2 332 715
€ 6,301

Kalff* Vestă de avertizare galbenă
O dimensiune universală, cu benzi reflectorizante pentru o bună vizibilitate.

1 522 252
€ 2,901

Kalff* Vestă de avertizare portocalie
O dimensiune universală, cu benzi reflectorizante pentru o bună vizibilitate

1 882 039
€ 2,901

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Preţul este indicat per jantă şi nu
include anvelopa şi montajul.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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CONFORT PRODUSE CONFORT

Garmin®* Cameră de bord DashCam 65W
Cameră compactă, discretă, cu afisaj LCD de 2.0 și cu un unghi de vizualizare foarte larg,
care poate fi montată pe parbriz. Înregistrează continuu și salvează în mod automat
imaginile, dacă apare un incident. Pornește automat înregistrarea atunci când este
conectată la o sursă de alimentare. Dispune de un câmp vizual de 180 de grade, de
cameră de 2.1 MP cu captură video full HD 1080p (rezoluţie 1920 x 1080), de senzorul G
integrat care permite detectarea automată a incidentelor pentru a salva înregistrările
video din momentul impactului. GPS-ul înregistrează locaţia, direcţia de deplasare, viteza,
data și ora pentru a indica cu exactitate unde și când au avut loc incidentele, plus Wi-Fi
integrat pentru sincronizarea video wireless. Funcţia de comandă vocală vă permite să
porniţi/opriţi înregistrarea audio, să realizaţi o fotografie statică sau să porniţi/opriţi
funcţia de captură video Travelapse™ (comprimă orele de condus în minute, sintetizând
evenimentele principale). Captează detalii video excelente în condiţii de luminozitate
intensă și redusă. Efectuează înregistrări cu o rezoluţie de 1080p în buclă continuă,
utilizând cardul microSD™ de 8 GB înlocuibil inclus. Pentru o memorie suplimentară,
puteţi adăuga un card microSD mai mare de până la 64 GB (minimum Clasa 10). Redati
înregistrarea chiar pe afișaj, revedeţi-o mai târziu pe computer sau utilizaţi aplicaţia
gratuită VIRB® pe smartphone-ul dumneavoastră. Include funcţii de conștientizare pentru
șofer, precum avertismentul de coliziune frontală și avertismentul privind ieșirea de pe
bandă. Datele privind camerele la semafoare și radarele fixe vă alertează atunci când în
apropiere se află camere la semafoare sau radare fixe, iar atunci când autovehiculul dvs.
se oprește, de exemplu, la o intersecţie sau în trafic, alerta „Go” („Porniţi”) vă va notifica
când traficul din faţa autovehiculului dvs. se decongestionează. Modul Parcare
monitorizează împrejurimile autovehiculului dvs. în timp ce autoturismul este parcat și
motorul nu este pornit. Începe înregistrarea automat dacă și atunci când este detectată
mișcare (necesită cablul pentru Modul Parcare Garmin®). Dimensiuni: 4 cm x 5,6 cm x 3,1
cm, greutate: 60 de grame. Funcţionează în intervalul de temperatură cuprins între -20°C
și +55°C. Baterie încorporată. Kitul include și suportul magnetic, cablul de alimentare de
la brichetă, cablul USB, cardul microSD™ de 8 GB și manualul de utilizare. Vă rugăm să
aveţi în vedere faptul că: Se aplică termenii și condiţiile Garmin®, precum și restricţiile de
operare pentru funcţiile de conștientizare a șoferului. Vă rugăm să consultaţi site-ul
Garmin® pentru informaţii suplimentare

2 340 160
€ 239,001

ClimAir®* Deflector de aer geam lateral pentru geamuri uşi faţă, transparent
Set de 2, pentru ventilaţie îmbunătăţită, protecţie împotriva zăpezii şi ploii, 3 mm geam
acrilic turnat

2 104 602
€ 58,012

ClimAir®* Deflector de aer geam lateral pentru geamurile laterale din faţă, negru
Set de 2, pentru ventilaţie îmbunătăţită, protecţie împotriva zăpezii şi ploii, 3 mm geam
acrilic turnat

1 880 814
€ 58,012

Xvision (SCC)* Kit încălzitor scaun pentru două scaune
Elemente de încălzire puternice, din fibră de carbon, pentru perna scaunului și spătar.
Temperatura ajustabilă în poziţiile joasă sau înaltă, putere de ieșire de max. 90 W.
Instalare nu este posibilă pentru autovehiculele unde husele scaunelor sunt lipite de
căptușeală din spumă a scaunelor. Vă rugăm să contactaţi dealer-ul Ford pentru detalii
suplimentare – Montarea este posibilă numai pe scaunele din faţă

2 021 595
€ 238,002

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Preţul este indicat per jantă şi nu
include anvelopa şi montajul.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Xvision (SCC)* Kit încălzitor scaun pentru un scaun
Elemente de încălzire puternice, din fibră de carbon, pentru perna scaunului și spătar.
Temperatura ajustabilă în poziţiile joasă sau înaltă, putere de ieșire de max. 90 W.
Instalare nu este posibilă pentru autovehiculele unde husele scaunelor sunt lipite de
căptușeala din spumă a scaunelor. Vă rugăm să contactaţi dealerul Ford pentru detalii
suplimentare

2 021 594
€ 119,002

Xvision (SCC)* Senzori de parcare faţă, cu 4 senzori în negru mat
Sistem fiabil de detectare a tuturor obstacolelor, include avertizare acustică cu emiterea
unui beep intermitent ascendent cu un semnal sonor puternic când autovehiculul se află
foarte aproape de obstacol. Senzorii plaţi sau unghiulari incluşi în pachet permit ataşarea
în funcţie de forma barei de protecţie. Senzorii pot fi, de asemenea, vopsiţi în culoarea
caroseriei. Acest sistem de avertizare nu poate fi integrat în unitatea vizuală Ford SYNC.
Vă rugăm să contactaţi dealer-ul Ford pentru detalii suplimentare.

1 935 219
€ 166,022

Vodafone* Senzori de parcare faţă, cu 4 senzori în negru mat
Oferă un sistem de detectare a obstacolelor care include avertizare acustică cu emiterea
unui beep intermitent ascendent și un ton sonor puternic când autovehiculul se află foarte
aproape de obstacol. Senzorii plaţi sau unghiulari incluși în pachet permit atașarea în
funcţie de forma barei de protecţie. Senzorii pot fi, de asemenea, vopsiţi în culoarea
caroseriei. Acest sitem de detectare a obstacolelor nu este intergrat în unitatea vizuală
Ford SYNC. Vă rugăm să contactaţi dealerul Ford pentru detalii suplimentare

2 225 436
€ 169,022

Vodafone* Senzori de parcare spate, cu 4 senzori în negru mat
Oferă un sistem de detectare a obstacolelor care include avertizare acustică cu emiterea
unui beep intermitent ascendent și un ton sonor puternic când autovehiculul se află foarte
aproape de obstacol. De asemenea, pentru autovehiculele cu cârlig de remorcare sau
roată de rezervă fixată în exterior. Se poate combina cu controlul distanţei de parcare faţă
Vodafone disponibil în diferite modele. Senzorii plaţi sau unghiulari incluși în pachet
permit atașarea în funcţie de forma barei de protecţie. Senzorii pot fi, de asemenea,
vopsiţi în culoarea caroseriei. Acest sistem de detectare a obstacolelor nu este integrat în
unitatea vizuală Ford SYNC. Vă rugăm să contactaţi dealerul Ford pentru detalii
suplimentare.

2 225 438
€ 159,002

Xvision (SCC)* Senzori de parcare spate, cu 4 senzori, negru mat
Sistem fiabil de detectare a tuturor obstacolelor, include avertizare acustică cu emiterea
unui beep intermitent ascendent şi a unui semnal sonor puternic când autovehiculul se
află foarte aproape de obstacol. Disponibil şi pentru autovehicule, având cârlig de
remorcare sau roată de rezervă fixată în exterior. Se pot monta împreună cu senzorii de
parcare faţă Xvision, disponibili pentru diferite modele. Senzorii plaţi sau unghiulari incluşi
în pachet permit ataşarea în funcţie de forma barei de protecţie. Senzorii pot fi, de
asemenea, vopsiţi în culoarea caroseriei. Acest sistem de avertizare sonoră, nu poate fi
integrat în unitatea vizuală Ford SYNC. Vă rugăm să contactaţi dealer-ul Ford pentru
detalii suplimentare

1 935 215
€ 135,012

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Preţul este indicat per jantă şi nu
include anvelopa şi montajul.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT AUDIO

Axion* Actualizare radio digital Pentru radio RDS-FM cu funcţie AF
Bucuraţi-vă de o gamă largă de posturi de radio digitale și de o calitate bună a sunetului
cu această soluţie multi-vehicul DAB + retrofit. 12 posturi de radio cu funcţii de selecţie
rapidă, grafică în ecran și afișaj informativ, ilustrează coperta albumului, titluri cântece,
nume de artiști, știri, rezultate sportive etc. Caracteristici de trafic și informaţii despre
călătorie prin TPEG, permiţându-vă să primiţi informaţii despre fluxul de trafic, pauză și
derulare înapoi a conectorului radio și a conectorului aux-in pentru surse audio externe. Kit
inclus pentru modulul DAB +, antenă, telecomandă, toate cablajele necesare, precum și
ghidul de utilizare și de instalare.

2 146 136
€ 164,022

Pioneer* Sistem audio DEH-4800BT
Cu tehnologie wireless Bluetooth®, amplificator MOSFET 50W x 4, conexiune uşoară a
dispozitivelor iPod, iPhone şi Android, apelare mâini libere Bluetooth şi audio streaming,
compatibil cu MP3/WMA/WAV via CD sau USB, caracteristici intrare AUX faţă, port USB
faţă şi 2 ieşiri RCA spate. Panou frontal detaşabil, inclusiv carcasă de protecţie. Vă rugăm
să aveţi în vedere: incompatibil pentru autovehiculele cu amplificator/subwoofer montat
din fabrică

2 302 660
€ 124,002

Pioneer* Sistem audio DEH-S100UB
Radio stereo cu CD drive, amplificator MOSFET de 50 W x 4, selector de canale RDS
FM/AM, compatibil cu fișiere audio MP3, WMA, WAV și FLAC, conectare ușoară la iPod®,
iPhone și dispozitive Android prin USB, include o funcţie de încărcare a bateriei, prevăzut
cu intrare AUX frontală, port USB frontal și ieșire RCA spate. Panoul frontal, inclusiv
carcasa de protecţie, detașabile. Vă rugăm să aveţi în vedere: nu este compatibil cu
amplificatorul/subwoofer-ul montat din fabrică. Adaptorul pentru antenă și CAN-
Bus/adaptorul telecomenzii (pentru vehicule având comenzi audio pe volan montate din
fabrică) sau adaptorul ISO (pentru vehicule fără comenzi audio pe volan montate din
fabrică) necesită instalare. CAN-Bus/Adaptorul telecomenzii este necesar doar dacă este
dorită operarea funcţiilor radio prin intermediul comenzilor audio de pe volan montate din
fabrică. În toate celelalte cazuri adaptorul ISO se poate aplica

2 302 694
€ 84,002

Pioneer* Sistem audio DEH-S2000UI
Receptor stereo cu CD drive, tehnologie wireless Bluetooth®, amplificator MOSFET de 50
W x 4, selector de canale RDS FM/AM, compatibil cu fișiere audio MP3/WMA/WAV și
FLAC, conectare ușoară la iPod®, iPhone și dispozitive Android prin USB, include o funcţie
de încărcare a bateriei, prevăzut cu intrare AUX frontală, port USB frontal și 2 ieșiri RCA
spate. Panoul frontal detasabil, include carcasa de protecţie. Caracteristică avansată
MIXTRAX, o functţie de redare non-stop de muzică din librăria unor mai mulţi DJ, cu efecte
luminoase club-style. Funcţia Spotify vă permite să accesaţi cu ușurinţă playlist-ul favorit,
albume și artiști de pe telefonul tău. De asemenea poate suporta Advance Remote
Control App (Pioneer ARC), care transformă smartphone-ul tău într-o puternică unitate
de control. Vă rugăm să aveţi în vedere: nu este compatibil cu amplificatorul/subwoofer-
ul montat din fabrică. Adaptorul de antenă și CAN-Bus/adaptorul comenzilor
audio(pentru vehicule având comenzi audio pe volan montate din fabrică) sau adaptorul
ISO (pentru vehicule fără comenzi audio pe volan montate din fabrică) necesită instalare.
Adaptorul CAN-Bus/pentru comenzile audio este necesar doar dacă este dorită operarea
funcţiilor radio prin intermediul comenzilor audio de pe volan montate din fabrică. În toate
celelalte cazuri doar adaptorul ISO este necesar.

2 302 664
€ 101,992

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Preţul este indicat per jantă şi nu
include anvelopa şi montajul.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Sistem audio MVH-S100UI
Receptor Stereo fără CD drive, amplificator MOSFET 50 W x 4, selector de canale RDS
FM/AM, compatibil cu fișiere MP3, WMA, WAV și FLAC, conectare ușoară la iPod, iPhone
și dispozitive Android prin USB, include o funcţie de încărcare a bateriei, prevăzut cu
intrare AUX frontală, port USB frontal și 2 ieșiri RCA spate. Funcţia Spotify permite
acccesul confortabil la playlist-ul favorit, albume, piese și artiști de pe smartphone-ul tău
și de asemenea suportă Advance Remote Control App (Pioneer ARC), care transformă
telefonul într-o puternică unitate de control. Panoul frontal, inclusiv carcasa de protecţie,
detaşabile. Cadrul subţire fără CD drive permite instalarea în orice autovehicul. Vă rugăm
să aveţi în vedere: nu este compatibil cu amplificatorul/subwoofer-ul montat din fabrică.
Doar în combinaţie cu pachetul de pre-echipare audio montat din fabrică. Antena și
adaptorul CAN-Bus, necesar suplimentar pentru instalare la autovehiculele având
comenzi audio pe volan montate din fabrică sau doar adaptorul ISO pentru cele fără
comenzi audio pe volan din fabrică. Adaptorul CAN-Bus este necesar doar dacă se
dorește operarea sistemului prin intermediul comenzilor audio de pe volan montate din
fabrică. În celelalte cazuri este necesar doar adaptorul ISO

2 302 686
€ 68,002

Pioneer* Sistem audio MVH-S200DAB
Receptor Stereo fără CD drive, amplificator MOSFET 50 W x 4, selector de canale RDS
FM/AM, compatibil cu fișiere MP3, WMA, WAV și FLAC, conectare ușoară la iPod, iPhone
și dispozitive Android prin USB, include o funcţie de încărcare a bateriei, prevăzut cu
intrare AUX frontală, port USB frontal și 2 ieșiri RCA spate. Funcţia Spotify permite
acccesul confortabil la playlist-ul favorit, albume, piese și artiști de pe smartphone-ul tău
și de asemenea suportă Advance Remote Control App (Pioneer ARC), care transformă
telefonul într-o puternică unitate de control. Panoul frontal, inclusiv carcasa de protecţie,
detaşabile. Cadrul subţire fără CD drive permite instalarea în orice autovehicul. Vă rugăm
să aveţi în vedere: nu este compatibil cu amplificatorul/subwoofer-ul montat din fabrică.
Doar în combinaţie cu pachetul de pre-echipare audio montat din fabrică. Antena și
adaptorul CAN-Bus, necesar suplimentar pentru instalare la autovehiculele având
comenzi audio pe volan montate din fabrică sau doar adaptorul ISO pentru cele fără
comenzi audio pe volan din fabrică. Adaptorul CAN-Bus este necesar doar dacă se
dorește operarea sistemului prin intermediul comenzilor audio de pe volan montate din
fabrică. În celelalte cazuri este necesar doar adaptorul ISO

2 302 688
€ 109,002

Pioneer* Sistem audio MVH-S300BT
Receptor Stereo fără CD drive, amplificator MOSFET 50 W x 4, selector de canale RDS
FM/AM, compatibil cu fișiere MP3, WMA, WAV și FLAC, conectare ușoară la iPod, iPhone
și dispozitive Android prin USB, include o funcţie de încărcare a bateriei, prevăzut cu
intrare AUX frontală, port USB frontal și 2 ieșiri RCA spate. Funcţia Spotify permite
acccesul confortabil la playlist-ul favorit, albume, piese și artiști de pe smartphone-ul tău
și de asemenea suportă Advance Remote Control App (Pioneer ARC), care transformă
telefonul într-o puternică unitate de control. Panoul frontal, inclusiv carcasa de protecţie,
detaşabile. Cadrul subţire fără CD drive permite instalarea în orice autovehicul. Vă rugăm
să aveţi în vedere: nu este compatibil cu amplificatorul/subwoofer-ul montat din fabrică.
Doar în combinaţie cu pachetul de pre-echipare audio montat din fabrică. Antena și
adaptorul CAN-Bus, necesar suplimentar pentru instalare la autovehiculele având
comenzi audio pe volan montate din fabrică sau doar adaptorul ISO pentru cele fără
comenzi audio pe volan din fabrică. Adaptorul CAN-Bus este necesar doar dacă se
dorește operarea sistemului prin intermediul comenzilor audio de pe volan montate din
fabrică. În celelalte cazuri este necesar doar adaptorul ISO

2 302 692
€ 109,002

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Preţul este indicat per jantă şi nu
include anvelopa şi montajul.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Subwoofer TS-WX 130A
Subwoofer activ compact și puternic, poate fi montat sub scaun datorită designului său
ultra-plat, amplificator built-in Digital bass Control de 160 W max și modul bass dymanic
de 20 cm, 50W putere nominală de intrare, suprafaţă rezistentă la zgârieturi. Dimensiuni:
280 x 70 x 200 mm, greutate 3,5 kg. A nu se monta sub scaun atunci când acesta are
reglare electrică. Subwooferul poate fi instalat în orice vehicul prin mufa cinch sau cablu
difuzor. În unele cazuri, poate fi necesar suplimentar un cablu difuzor universal (aprox. 0,5
m)

2 302 684
€ 226,002

INFOTAINMENT SISTEM DE NAVIGAŢIE

Garmin®* Sistem de navigaţie portabil DRIVE 40 LMT CE cu funcţii de conștientizare
a șoferului
Funcţii:  •  Ușor de utilizat, datorită navigatorului GPS cu display color strălucitor de 4,3"
(10,9 cm) cu orientare duală
 •  Pre-încărcat cu hărţi detaliate ale Europei de Vest cu actualizări gratuite pe viaţă ale
hărţilor
 •  Caracteristicile de conștientizare a șoferului includ alerte pentru curbe periculoase,
schimbarea vitezei, avertisment de oboseală, avertismente pentru zone din aproprierea
școlilor și altele
 •  Caracteristica Garmin Real Directions™ ghidează ca un prieten, utilizând repere și
semafoare
 •  Descoperiţi restaurante noi și populare, magazine și multe altele cu Foursquare®
 •  Sistem de asistenţă bandă de rulare (ghidează către banda adecvată pentru navigaţie)
 •  Vizualizarea intersecţiilor (afișează indicatoarele de intersecţii)
 •  Indicator pentru limită de viteză (afișează limita de viteză pentru majoritatea
drumurilor)
 •  Slot pentru card MicroSD™
 •  Puncte de interes la comandă (POI)
 •  Afișarea punctelor de interes favorite de-a lungul rutei

Inclusiv ventuză pentru montare pe autovehicule, cabluri de alimentare ale
autovehiculului și cablu USB

2 087 163
€ 136,011

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Preţul este indicat per jantă şi nu
include anvelopa şi montajul.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT ALTE ACCESORII INFOTAINMENT

Bury* Adaptor USB USB de tip C până la Micro USB
Necesar în combinaţie cu sistemul Bury* POWERMOUNT pentru încărcarea smartphone-
urilor cu conector Micro USB

2 279 208
€ 3,901

Bury* Adaptor USB USB de tip C pentru Apple®, conector iluminat
Necesar în combinaţie cu sistemul Bury* POWERMOUNT pentru încărcarea iPhone® 5
sau versiuni mai recente

2 279 206
€ 9,501

ACV* Antenă sport
Oferă un aspect mai sport datorită designului mai dinamic și dimensiunilor compacte, tija
fiind semnificativ mai scurtă decât în cazul antenei externe prevăzute iniţial. Oferă
recepţie AM/FM de înaltă calitate

2 049 615
€ 19,001

Cablu adaptor iPhone®/iPod® la AUX sau USB
Conectează dispozitivul dvs. audio la sistemul audio sau de navigaţie al autovehiculului.
Compatibil numai cu iPhone 3 sau 4

1 529 487
€ 44,341

ACV* Carcasă de Încărcare Qi pentru IPhone® 5/5S, argintiu
Carcasă de protecţie cu funcţie wireless de încărcare integrată. Pentru utilizarea în
combinaţie cu kitul wireless Qi de încărcare

2 102 319
€ 25,001

ACV* Carcasă de Încărcare Qi pentru IPhone® 5/5S, negru
Carcasă de protecţie cu funcţie wireless de încărcare integrată. Pentru utilizarea în
combinaţie cu kitul wireless Qi de încărcare

2 102 321
€ 25,001

ACV* Carcasă de Încărcare Qi pentru IPhone® 6/6S, argintie
Carcasă de protecţie cu funcţie wireless de încărcare integrată. Pentru utilizarea în
combinaţie cu kitul wireless Qi de încărcare

2 102 317
€ 26,001

ACV* Carcasă de Încărcare Qi pentru IPhone® 6/6S/7, argintiu
Carcasă de protecţie cu funcţie wireless de încărcare integrată. Pentru utilizarea în
combinaţie cu kitul wireless Qi de încărcare

2 146 836
€ 26,001

ACV* Carcasă de Încărcare Qi pentru IPhone® 6/6S/7, auriu
Carcasă de protecţie cu funcţie wireless de încărcare integrată. Pentru utilizarea în
combinaţie cu kitul wireless Qi de încărcare

2 146 840
€ 26,001

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Preţul este indicat per jantă şi nu
include anvelopa şi montajul.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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ACV* Carcasă de Încărcare Qi pentru IPhone® 6/6S/7, negru
Carcasă de protecţie cu funcţie wireless de încărcare integrată. Pentru utilizarea în
combinaţie cu kitul wireless Qi de încărcare

2 146 842
€ 26,001

ACV* Carcasă de Încărcare Qi pentru IPhone® 6/6S/7+, roz-auriu
Carcasă de protecţie cu funcţie wireless de încărcare integrată. Pentru utilizarea în
combinaţie cu kitul wireless Qi de încărcare

2 146 838
€ 26,001

ACV* Carcasă de Încărcare Qi pentru IPhone® 6+/7+, argintiu
Carcasă de protecţie cu funcţie wireless de încărcare integrată. Pentru utilizarea în
combinaţie cu kitul wireless Qi de încărcare

2 146 844
€ 26,001

ACV* Carcasă de Încărcare Zens Qi pentru IPhone® 7, negru
Carcasă de protecţie cu funcţie wireless de încărcare integrată. Permite încărcarea fără fir
pentru modelele care nu sunt compatibile Qi. Pentru utilizarea în combinaţie cu staţia de
bază Zens Qi sau cu orice alt dispozitiv de încărcare fără fir compatibil Qi

2 344 013
€ 42,491

ACV* Încărcător universal INBAY sub formă de pahar  pentru smartphone-uri
compatibile Qi, negru
Soluţie elegantă de încărcare fără fir care se potrivește perfect în orice suport pentru
pahare din interiorul autovehiculului dvs., poate fi pur și simplu conectată prin cablu USB.
Lăţimea maximă a smartphone-ului: 70 mm. Kit complet, inclusiv cablu de conectare USB
de 1 m, convertor extern de tensiune USB, cablu de conectare cu suport pentru siguranţe și
conectori de 6,3 mm, 2 conectori ramificaţie 2,5 mm², 2 conectori ramificaţie 1,5 mm², 3
perechi de cleme pentru fixarea optimă a smartphone-urilor și bandă adezivă. Certificat Qi

2 344 025
€ 51,501

ACV* Receptor de Încărcare INBAY Qi pentru IPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+, negru
Permite încărcarea fără fir pentru modelele care nu sunt compatibile Qi. Poate fi instalat
cu ușurinţă între carcasa telefonului și husa de protecţie existentă. Pentru utilizarea în
combinaţie cu încărcătorul universal INBAY pentru suportul pahar sau cu orice alt
dispozitiv de încărcare fără fir Qi

2 344 015
€ 17,601

ACV* Receptor de Încărcare INBAY Qi universal, cu conector Micro-USB 2.0, negru
Permite încărcarea fără fir pentru telefoanele inteligente care nu sunt compatibile cu Qi.
Poate fi instalat cu ușurinţă între carcasa telefonului și husa de protecţie existentă. Pentru
utilizarea în combinaţie cu încărcătorul universal INBAY sub formă de pahar sau cu orice
alt dispozitiv de încărcare fără fir Qi

2 344 017
€ 14,911

ACV* Receptor de Încărcare INBAY Qi universal, cu conector USB 3.1 Tip C, negru
Permite încărcarea fără fir pentru smartphone-urile care nu sunt compatibile cu Qi. Poate
fi instalat cu ușurinţă între carcasa telefonului și husa de protecţie existentă Pentru
utilizarea în combinaţie cu încărcătorul universal INBAY sub formă de pahar sau cu orice
alt dispozitiv de încărcare fără fir compatibil Qi

2 344 019
€ 14,911

ACV* Receptor de Încărcare Qi pentru IPhones®
Permite încărcarea fără fir, nu pentru modelele compatibile Qi. Poate fi instalat cu
ușurinţă între carcasa telefonului și husa de protecţie existentă.

2 102 323
€ 18,001

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Preţul este indicat per jantă şi nu
include anvelopa şi montajul.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Bury* Sistem POWERMOUNT
Suport pentru smartphone OEM Premium Quality pentru consola centrală, consola de
mijloc, panoul de bord sau, alternativ, un suport pentru stâlpul A. Sistem universal de
încărcare smartphone, ușor de utilizat, format din bază de montare, braţ suport flexibil și
soclu de încărcare USB. Foarte ajustabil – sistemul cu patru axe asigură poziţionarea
optimă a dispozitivului add-on în braţul suportului. Se potrivește perfect oriunde în
interiorul autovehiculului dvs. Ford, datorită designului său modern, a materialelor de
înaltă calitate și a opţiunilor de poziţionare multiple. Opţiunea de montare cu bandă
adezivă face sistemul interschimbabil și poate fi îndepărtat fără a lăsa urme. Este posibilă
și montarea definitivă cu șuruburi. De la USB la adaptorul cu iluminare pentru încărcarea
telefoanelor iPhone® (începând cu versiunea iPhone® 5) și Micro USB pentru toate
celelalte dispozitive sunt disponibile separat ca accesoriu. Aprobări: CE, BIN/RECYCLING
și RoHS

2 279 204
€ 78,001

Bury* Sistem POWERMOUNT ÎNCĂRCARE RAPIDĂ QI
Suport pentru smartphone OEM Premium Quality pentru consola centrală, consola de
mijloc, panoul de bord sau, alternativ, un suport pentru stâlpul A. Sistem universal de
încărcare smartphone, uşor de utilizat, format din bază de montare, braţ de suport flexibil
şi soclu de încărcare prin inducţie Qi pentru telefoane smartphone compatibile Qi.
Prevăzut și cu 1 conector de tip USB C pentru încărcare prin cablu, care poate fi utilizat
pentru telefoanele care nu sunt compatibile Qi. Cu indicator al stării de încărcare cu LED.

Sistemul ajustabil cu patru axe asigură poziţionarea optimă a dispozitivului auxiliar în
braţul suportului. Se potriveşte perfect oriunde în interiorul autovehiculului dvs. Ford,
datorită design-ului său modern, a materialelor de înaltă calitate şi a opţiunilor de
poziţionare multiple. Opţiunea de montare cu bandă adezivă face sistemul
interschimbabil şi poate fi îndepărtat fără a lăsa urme. Este posibilă şi montarea definitivă
cu şuruburi. De la USB la adaptorul cu iluminare pentru încărcarea telefoanelor iPhone®
(începând cu versiunea iPhone® 5) şi Micro USB pentru toate celelalte dispozitive sunt
disponibile separat ca accesoriu.

Dimensiunile max. pentru telefon: înălţime: universală, lăţime: 60 mm – 90 mm,
adâncime: 6 mm – 10 mm. Tensiune de funcţionare: 10V – 16V, consum de curent max.:
2A. Performanţa încărcării inductive: 5W, tensiune de încărcare prin USB: 5V, curent de
încărcare prin USB: 3A. Intervalul temperaturii de funcţionare: între -20°C și +70°C.
Aprobări: CE, BIN/RECYCLING și RoHS

2 332 681
€ 118,001

ACV* Staţie de bază Zens Qi  alb
Unitate de încărcare fără fir ușoară și compactă pentru telefoane inteligente compatibile
Qi. Dispune de 7 bobine de inducţie, certificate Qi

2 344 023
€ 42,491

ACV* Staţie de bază Zens Qi  negru
Unitate de încărcare fără fir ușoară și compactă pentru smartphone-urile compatibile Qi.
Dispune de 7 bobine de inducţie, certificate Qi

2 344 021
€ 42,491

ACV* Staţie de încărcare de masă Qi alb
Permite încărcarea wireless ușoară și convenientă, pentru Smartphone-urile compatibile
Qi

2 102 313
€ 26,001

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Preţul este indicat per jantă şi nu
include anvelopa şi montajul.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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ACV* Staţie de încărcare de masă Qi negru
Permite încărcarea wireless ușoară și convenientă, pentru Smartphone-urile compatibile
Qi

2 102 315
€ 26,001

Dension* Suport pentru smartphone
Suport andocare, montare pe parbriz sau tabloul de bord, calitate avansată a sunetului
prin intermediul sistemului audio Ford, microfon încorporat, ieşire audio AUX şi FM. Funcţie
de încărcare a telefonului prin mufa brichetei. Include cablu audio auxiliar. Compatibil cu
smartphone, pentru iPhone 5 este necesar adaprorul Apple Litghtning to Micro-USB

1 831 835
€ 82,001

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Preţul este indicat per jantă şi nu
include anvelopa şi montajul.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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FORD PERFORMANCE PARTS PERFORMANŢA
CAROSERIEI

Capace valve Ford Performance argintiu cu partea superioară albastră și logo Ford
alb

2 308 113
€ 10,001

Capace valve Ford Performance Negru strălucitor cu partea superioară de culoare
roșie și logo Ford alb

2 308 111
€ 10,001

Capace valve Ford Performance Negru strălucitor cu partea superioară neagră și
logo Ford alb

2 308 109
€ 10,001

cyber-Wear* Suport pentru numărul de &icirc;nmatriculare negru, cu logo Ford
Performance

2 372 312
€ 7,511

ACV* Antenă sport
Oferă un aspect mai sport datorită designului mai dinamic și dimensiunilor compacte, tija
fiind semnificativ mai scurtă decât în cazul antenei externe prevăzute iniţial. Oferă
recepţie AM/FM de înaltă calitate

2 049 615
€ 19,001

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Preţul este indicat per jantă şi nu
include anvelopa şi montajul.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Emis de Ford Romania SA,
Departamentul Post-Vânzare şi Servicii Clienţi,
Global City Business Park,
Şoseaua Bucureşti Nord,
nr. 10, Voluntari,
Ilfov 077190, Bucuresti
www.accesorii-ford.ro

NOTĂ:

Politica Ford este una de continuă dezvoltare a produsului. Este rezervat dreptul modificării în orice moment a specificaţiilor, culorilor şi
preţurilor modelelor şi articolelor ilustrate şi descrise în această publicaţie online şi imaginile pot varia. Această publicaţie online conţine
atât accesoriile originale Ford, cât şi o gamă de produse de la furnizorii noştri terţi. +Accesoriile identificate sunt accesorii alese cu grijă de
la furnizori terţi şi pot avea diferite condiţii de garanţie, iar detaliile acestora pot fi obţinute prin pictograma de garanţie afişată cu fiecare
produs sau de la dealerul dvs. Ford. Denumirea Bluetooth® şi logourile sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a unor astfel
de mărci de către compania Ford Motor Company se face sub licenţă. Denumirea iPhone/iPod şi logourile sunt proprietatea Apple Inc.
Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt deţinute de respectivii proprietari.
Notă privind consumul de combustibil și emisiile de CO2: Pentru informaţii suplimentare despre consumul oficial de combustibil și emisiile
de CO2 oficiale specifice modelului, vă rugăm să consultaţi „Ghidul privind ecnomisirea de combustibil, emisii de CO2 și consumul de
energie” care poate fi obţinut de la dealerul vostru și de la adresa https://www.datgroup.com/ cu titlu gratuit.
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