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PREVOZ PREVOZ NA STREHI

Thule®* Držalo za lestev 311
Z nagibno funkcijo, s 4 kotniki, omogoča ergonomično in varno pritrjevanje lestve.

1 569 247
529,16 €1

Thule®* Držalo za lestev 330
Thule 330 je enkratno držalo za lestev s štirimi kotniki. Lestev pritrdimo enostavno in varno
s sistemom za zategovanje.

1 569 248
105,43 €1

Thule®* Kotniki-omejevalci prostora 314
Premični in nastavljivi omejevalci za tovor, visoki 14,5 cm, za osnovni nosilec s profilom T-
track.

1 513 390
28,63 €1

Thule®* Kotniki-omejevalci prostora 315
Zložljiva kotnika; za lažje natovarjanje ju je možno brez orodja nagniti na prečne palice

1 569 245
56,11 €1

Q-Top® (Q-Tech)* Lestvičast nosilec za tovor
Aluminij, 2200 mm x 1300 mm, teža cca 21 kg, max. za kapaciteto do 100 kg. Z
aerodinamičnim dizajnom s katerim boste prihranili gorivo. – Samo za vozila brez strešnih
nosilcev, primerna za namestitev na vozila z medosno razdaljo L2. Razen Sport

1 885 850
690,32 €2

Q-Top® (Q-Tech)* Lestvičast nosilec za tovor
Aluminij, 2200 mm x 1300 mm, teža cca 21 kg, maks. nosilnost 100 kg (vključno s težo
strešnih nosilcev). Značilnosti aerodinamične zasnove varčevanja goriva z gumijastimi
profili, enostavna za namestitev. Lestvičasti valj, nastavitev stopnice in univerzalni kavelj
za pričvrstitev, ki sta na voljo za doplačilo. – Samo za vozila brez strešnih nosilcev,
primerna za namestitev na vozila z medosno razdaljo L1. Razen Sport

2 294 490
690,32 €2

Thule®* Očesni vijak
Set dveh. Očesni vijak Thule 320 ustreza prečnim palicam Thule. Pri vsakem pritrjevanju s
pritrdilnimi pasovi je očesni vijak sijajen pripomoček. Na prečnih palicah zavzame malo
prostora, v kombinaciji s pritrdilnim pasom pa dobro služi tudi kot omejevalec položaja
tovora.

1 569 243
16,42 €1

Thule®* Pritrditveni trak
Širok in močan pritrdilni trak, dolžine 4,5m. Priporočljiva je uporaba skupaj z očesnimi vijaki
Thule.

1 569 257
17,40 €1

* Warranty covered by Ford supplier.
1. Priporočena prodajna cena z DDV.
2. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca.
3. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca. Cena velja za platišča in ne vključuje pnevmatik ter montaže.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Roller 334
Profil aluminija z mehko površino dolžine 65 cm, poenostavlja nalaganje daljših
predmetov – Samo v kombinaciji s tovarniško nameščenim zložljivim strešnim nosilcem.
Primerno za vozila od 30.8.2015 ali opremljenim z dodatnim zložljivim strešnim nosilcem

1 925 513
71,61 €1

Thule®* Sistem na ključ 544, z 4 cilindri
Omogoča možnost zaklepanja vseh pripomočkov Thule z enim ključem. Komplet s 4
ključavnicami in 2 ključema ter posebnim ključem, ki se uporablja za odstranjevanje valjev

2 043 519
18,84 €1

Thule®* Sistem na ključ 588, z 8 cilindri
Omogoča možnost zaklepanja vseh pripomočkov Thule z enim ključem. Komplet z 8
ključavnicami in 2 ključema ter posebnim ključem, ki se uporablja za odstranjevanje valjev

2 043 523
36,01 €1

Strešne sani srebrne
Potrebno za pritrditev prečnih strešnih nosilcev. – Za vozila s kratko medosno razdaljo,
razen Sport

1 849 492
285,39 €2

Strešne sani srebrne
Potrebno za pritrditev prečnih strešnih nosilcev. – Za vozila z dolgo medosno razdaljo,
razen Sport

1 849 491
285,39 €2

G3* Strešni kovček 330 l, mat črna barva
Dimenzije 1440 x 860 x 375 mm, 330 l, s funkcijo dvojnega odpiranja in centralno
zaklepanje, teža 10 kg, največja nosilnost 75 kg. Ima stabilno, aerodinamično obliko in
zaščito pred vremenskimi vplivi. Prečnega premera od 33-90 mm / 1,3 "-3,55", potrebna
prečna prečica do prečne ravnine 570 mm / 22,44 "min in 840 mm / 33,07" max.

2 191 625
228,05 €1

G3* Strešni kovček 390 l, mat črna barva
Dimenzije 1950 x 738 x 360 mm, 390 l, z dvojnim odpiranjem in centralnim zaklepanjem,
teža 13 kg, največja nosilnost 75 kg. Ima stabilno, aerodinamično obliko in zaščito pred
vremenskimi vplivi. Prečni premer od 33-90 mm / 1,3 "-3,55", potrebna prečna prečica do
prečne ravnine 570 mm / 22,44 "min in 840 mm / 33,07" max.

2 191 632
261,09 €1

Thule®* Strešni kovček Dynamic 800, svetleče črna
V bleščeče črni, 206 x 84 x 34 cm, 320 l, z zaklepom, s patentiranim Thule®* dvojnim
odpiranjem. Teža cca 18 kg, največja dovoljena masa do 75 kg tovora. Vključuje
protizdrsno preprogo v notranjosti. Dimenzije strešnega kovčka pri nekaterih vozilih
presegajo dimenzije strehe vozila, zato lahko kovček ovira odpiranje prtljažnih vrat.

1 746 075
748,13 €1

G3* Strešni kovček Model Elegance Europe 370 L, mat črni vtisnjeni
Dimenzije 1928 x 550 x 492 mm, 370 l, s funkcijo dvojnega odpiranja in centralnega
zaklepanja, teža 12 kg, največja nosilnost 75 kg. Ima stabilno, aerodinamično obliko in
zaščito pred vremenskimi vplivi. Prečni premer od 33-90 mm / 1,3 "-3,55". Upoštevajte, da
se lahko strešni kovček glede na model vozila različno prilagaja.

2 191 628
283,48 €1

* Warranty covered by Ford supplier.
1. Priporočena prodajna cena z DDV.
2. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca.
3. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca. Cena velja za platišča in ne vključuje pnevmatik ter montaže.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.

04 FORD TRANSIT CONNECT Od 10/2013 Status: 23.04.2019



Thule®* Strešni kovček Touring 200 DS
Titan Aeroskin, 175x82x45 cm, 400 l, s ključavnico, s patentirano Thule ® * funkcijo
dvojnega odpiranja,teža 13 kg, maksimalna nosilnost 50 kg. Dimenzije strešnega kovčka
pri nekaterih vozilih presegajo dimenzije strehe vozila, zato lahko kovček ovira odpiranje
prtljažnih vrat.

1 862 455
397,51 €1

Thule®* Strešni kovček Touring 600
Titan Aeroskin, 190 x 63 x 39 cm, 300 l, s patentiranim Thule dvojnim odpiranjem in
centralnim zaklepanjem, teža 12 kg, maksimalna nosilnost 50 kg. Dimenzije strešnega
kovčka pri nekaterih vozilih presegajo dimenzije strehe vozila, zato lahko kovček ovira
odpiranje prtljažnih vrat.

1 862 467
366,61 €1

Thule®* Strešni kovček Touring 700 DS
Titan Aeroskin, 232 x 70 x 40 cm, 430 l,  s patentirano Thule ® * funkcijo dvojnega
odpiranja in centralnega zaklepanja, teža 15 kg,  maksimalna nosilnost 50 kg. Dimenzije
strešnega kovčka pri nekaterih vozilih presegajo dimenzije strehe vozila, zato lahko kovček
ovira odpiranje prtljažnih vrat.

1 862 481
427,34 €1

Thule®* Strešni kovček Touring S 100,
V srebrni barvi, 139 x 90 x 40 cm, 330 l, s ključavnico, s patentirano Thule ® * funkcijo
dvojnega odpiranja,teža 10 kg, maksimalna nosilnost 50 kg. Dimenzije strešnega kovčka
pri nekaterih vozilih presegajo dimenzije strehe vozila, zato lahko kovček ovira odpiranje
prtljažnih vrat.

1 862 449
335,70 €1

Strešni nosilec tovora
Komplet dveh nosilcev strešnih nosilcev, aluminija, s ključavnico, največja nosilnost 75 kg,
teža pribl. 7 kg, lahko kombiniramo s podaljškom (dodatni strešni nosilec) – za vozila s
kratko medosno razdaljo, brez tovarniško nameščenih nosil

1 893 357
232,75 €1

Strešni nosilec tovora
Aluminij, maksimalna nosilnost 75 kg, s ključavnico. – Samo za vozila s strešnimi sanmi

1 798 016
199,49 €1

Strešni nosilec tovora
Set 3 strešnih nosilcev, aluminijasti s ključavnico. Nosilnost do 100 kg, teža cca. 10,5 kg.

1 893 358
335,28 €1

Strešni nosilec tovora podaljšek
V kombinaciji s strešnim nosilcem. Teža cca. 3,5 kg. – za vozila z daljšo medosno razdaljo
(L2) brez tovarniško nameščenih strešnih nosilcev, razen Sport

1 906 077
136,69 €1

Thule®* Strešni nosilec za kajak 874
Za 1 kajak, pritrjen s 4 nastavljivimi gumijastimi držali in močnimi trakovi 2 x 400 cm.

1 513 393
97,91 €1

* Warranty covered by Ford supplier.
1. Priporočena prodajna cena z DDV.
2. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca.
3. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca. Cena velja za platišča in ne vključuje pnevmatik ter montaže.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Strešni nosilec za kolo Expert 298
Udoben nosilec, s samonastavljivim držalom okvirja, primeren za okvirje koles do premera
100 mm (ovalne 80 × 100 mm, okrog 22-80 mm), za vse uporabne nosilne profile, teža
4,2 kg, največja nosilnost 20 kg – Pri vozilih s kratkimi kolesi, samo v kombinaciji s
tovarniško montiranimi strešnimi nosilci, od 09/2015 ali MontBlanc® strešni nosilec

2 143 360
119,15 €1

Thule®* Strešni nosilec za kolo FreeRide 532
Standardni nosilec za kolesa, primeren za okvirje koles do premera 80 mm (ovalne 65 ×
80 mm, okrog 22-70 mm), teža 3,5 kg, največja nosilnost 17 kg. Uporaben za vse profilne
nosilce strehe

1 746 077
60,02 €1

Q-Top® (Q-Tech)* Strešni nosilec za lestev Strešni nosilec (Q-Tech)
širina: 130 cm

1 913 403
97,06 €1

Zadnja lestev za dvojna prtljažna vrata
Največja nosilnost 120 kg. Upoštevajte: drsna vrata se lahko dotikajo zadnje lestve s
tovornimi vrati, ki jih odpre do 180 stopinj – za vozila z dvojnimi prtljažnimi vrati

1 882 472
236,29 €2

PREVOZ PREVOZ V ZADNJEM DELU VOZILA

Thule®* Nosilec za kolesa zadaj EuroClassic 929, za 3 kolesa
Nosilec koles na vlečni kljuki za 3 kolesa, s podaljškom za 4 kolesa, nagibni mehanizem
omogoča enostaven dostop do prtljažnika, za okvir kolesa med 22 in 80 mm, s
ključavnico, nosilnost 60 kg, za približno 19 kg teže, vključuje 13 pinski adapter

1 862 482
737,04 €1

Thule®* Nosilec za kolesa zadaj EuroRide 940, za 2 kolesi
Nosilec koles na vlečni kljuki za 2 kolesi, nagibni mehanizem omogoča enostaven dostop
do prtljažnika, za okvir kolesa do 70 mm, s ključavnico, nosilnost 36 kg, za približno 14 kg
teže, vključuje 13 pinski adpter

1 782 519
419,75 €1

Uebler* Nosilec za kolesa zadaj F22, za dve kolesi
Zelo majhen in lahek vlečni nosilec za 2 kolesa, kolesna ročica primerna za okvirje koles do
premera 75 mm okrogle in 75 x 45 mm ovalne. Zaradi patentirane zadnje luči zložljivega
sistema so nosilci za kolesa in podporni okvir lahko zlahka zloženi, nosilec se lahko zaklene
na vlečnem drogu in kolesa se lahko zaklenejo tudi do nosilca, nosilnost 30 kg za vsako
kolo, primerna tudi za E- Kolesa, teža približno 12 kg, vključno s 13-pinskim adapterjem.
Velikost: 77 x 118 x 65 mm, preklopljena velikost: 25 x 65 x 64 mm. Navpična obremenitev:
36 kg od D-vrednosti 5,3 kN, 60 kg od D-vrednosti 6,7 kN. Opomba: Bruto teža, vgrajena
na vlečnem drogu (teža dodatne opreme in njena obremenitev skupaj), ne sme presegati
dovoljene omejitve teže nosu

1 948 384
516,93 €1

* Warranty covered by Ford supplier.
1. Priporočena prodajna cena z DDV.
2. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca.
3. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca. Cena velja za platišča in ne vključuje pnevmatik ter montaže.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Nosilec za kolesa zadaj F32, za 3 kolesa
Zelo majhen in lahek vlečni nosilec za 3 kolesa, kolesna ročica primerna za kolesne okvirje
do premera 75 mm in 75 x 45 mm ovalne, nastavljive sponke z dolgimi kolesnimi jermeni
za enostavno pritrditev koles. Zaradi patentirane zadnje luči zložljivega sistema so nosilci
za kolesa in podporni okvir zlahka zloženi, nosilec se lahko zaklene na vlečnem drogu in
kolesa se lahko zaklenejo tudi do nosilca, nosilnost 30 kg za vsako kolo, primerna tudi za
E- Kolesa, teža približno 14 kg, vključno s 13-pinskim adapterjem. Velikost: 77 x 118 x 79
mm, preklopljena velikost: 25 x 65 x 74 mm. Navpična obremenitev: 54 kg od D-vrednosti
6,7 kN. Opomba: Bruto teža, vgrajena na vlečnem drogu (teža dodatne opreme in njena
obremenitev skupaj), ne sme presegati dovoljene omejitve teže nosu

1 948 385
638,93 €1

Uebler* Nosilec za kolesa zadaj I31, za 3 kolesa, pomičen
Zelo majhen in lahek nosilec za 3 kolesa. Pametno stopalo pedala, ki omogoča enostaven
dostop do prtljažnega prostora, kolesna ročica primerna za kolesne okvirje do premera 75
mm okrogle in 75 x 45 mm ovalne. Zaradi patentirane zadnje luči zložljivega sistema so
nosilci za kolesa in podporni okvir zlahka montirani, nosilec se lahko zaklene na vlečnem
drogu in kolesa se lahko zaklenejo na nosilec. Nosilnost 30 kg za vsako kolo, primerna tudi
za E-Kolesa, približno 13 kg teže, vključno s 13-pinskim adapterjem. Velikost: 118 x 84 x 71
mm, preklopljena velikost: 61 x 21 x 76 mm. Navpična obremenitev: 75 kg. Opomba: Bruto
teža, vgrajena na vlečnem drogu (teža dodatne opreme in njena obremenitev skupaj), ne
sme presegati dovoljene meje – vrata prtljažnika se ne smejo odpirati niti z zloženim
nosilcem

2 241 805
856,33 €1

Uebler* Nosilec za kolesa zadaj X21-S, za 2 kolesi
Majhen in lahek vlečni nosilec za 2 kolesi, s stopalko ki omogoča enostaven dostop do
prtljažnika, kolesna roka primerna za ogrodje koles do premera 75 mm in 75 x 45 mm
ovalne. Zaradi patentirane zadnje luči zložljivega sistema so nosilci za kolesa in podporni
okvir lahko enostavno in popolnoma zložljivi, ki jih je mogoče zakleniti, nosilnost 30 kg za
vsako kolo, primerna tudi za E-Bikes, približno 13,5 kg teže, vključno s 13-pinski adapterji.
Velikost: 77 x 119 x 64 mm, preklopljena velikost: 24 x 63 x 64 mm. Navpična obremenitev:
36 kg od D-vrednosti 5,3 kN, 60 kg od D-vrednosti 6,7 kN. Opomba: Bruto teža, vgrajena
na vlečnem drogu (teža dodatne opreme in njena obremenitev skupaj), ne sme presegati
dovoljene omejitve teže nosu

1 948 382
667,91 €1

Uebler* Nosilec za kolesa zadaj X31, za 3 kolesa, premičen
Zelo majhen in lahek nosilec za 3 kolesa. Pametno stopalo pedala, ki omogoča enostaven
dostop do prtljažnega prostora, kolesna ročica primerna za kolesne okvirje do premera 75
mm okrogle in 75 x 45 mm ovalne. Zaradi patentirane zadnje luči zložljivega sistema so
nosilci za kolesa in podporni okvir zlahka montirani, nosilec se lahko zaklene na vlečnem
drogu in kolesa se lahko zaklenejo na nosilec. Nosilnost 30 kg za vsako kolo, primerna tudi
za E-Kolesa, približno 15,5 kg teže, vključno s 13-pinskim adapterjem. Velikost: 77 x 119 x 79
mm, preklopljena velikost: 24 x 63 x 79 mm. Navpična obremenitev: 54 kg. Opomba: Bruto
teža, vgrajena na vlečnem drogu (teža dodatne opreme in njena obremenitev skupaj), ne
sme presegati dovoljene meje

1 948 383
799,58 €1

Uebler* Rampa za nalaganje za nosilce koles Uebler nameščene zadaj
Za preprosto nalaganje in razlaganje koles, brez napornega dvigovanja.

1 948 379
106,29 €1

Uebler* Rampa za nalaganje za nosilce Uebler, nameščene zadaj
Za enostavno nalaganje koles na nosilec, brez napornega dvigovanja.

1 948 378
106,29 €1

* Warranty covered by Ford supplier.
1. Priporočena prodajna cena z DDV.
2. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca.
3. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca. Cena velja za platišča in ne vključuje pnevmatik ter montaže.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Torba za transport za Uebler nosilce za kolesa X21-S in F22
za zaščito in shranjevanje nosilca za kolesa, kadar ni v uporabi

1 948 380
90,60 €1

Uebler* Torba za transport za Uebler nosilce za kolesa X31-S in F32
za zaščito nosilca za kolesa kadar ni v uporabi

1 948 381
94,22 €1

PREVOZ VLEČNE KLJUKE

Adapter z napeljavo za E-komplet vlečne kljuke 13/7 pinska vtičnica
Za povezavo 13 pinske vlečne kljuke vozila s 7 pinsko vtičnico priklopnika

1 697 945
62,45 €1

Čep za adapter za E-komplet vlečne kljuke 13/7 pinski priključek (integrirana)
Za povezavo 13 pinske vlečne kljuke vozila s 7 pinsko vtičnico priklopnika

1 513 402
24,13 €1

Fiksna vlečna kljuka
Samo v kombinaciji s posebnim električnim setom. Nameščena na zadnjem delu
avtomobila. Nosilnost do 3 kolesa.

2 060 789
299,28 €2

Snemljiva vlečna kljuka
Samo v kombinaciji z električnim setom. Primerno za stojala za kolesa za max. tri kolesa.
Omogoča aktivacijo funkcije zadnjih senzorjev.

2 027 121
485,99 €2

PREVOZ SISTEMI ZA PREVOZ V NOTRANJOSTI

Držalo za dežnike
Praktično shranjevanje za mini dežnik, prostor za shranjevanje je mogoče pritrditi z vijaki ali
Velcro ® trakovi kjer boste našli prostor

1 524 823
36,21 €1

* Warranty covered by Ford supplier.
1. Priporočena prodajna cena z DDV.
2. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca.
3. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca. Cena velja za platišča in ne vključuje pnevmatik ter montaže.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Rati* Naslon za roke dizajn "Armster 2"
Zložljivo naslonjalo za roko s predalčkom in vgrajenim odlagalnim prostorom ter USB
priključkom, ki se namesti med prednja sedeža. Možnost nastavitve v štirih položajih. V črni
mat barvi s črnimi svetlečimi elementi.

2 025 504
136,37 €2

* Warranty covered by Ford supplier.
1. Priporočena prodajna cena z DDV.
2. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca.
3. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca. Cena velja za platišča in ne vključuje pnevmatik ter montaže.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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ZAŠČITA VOZILA ZAŠČITA ZUNANJOSTI

Kolesne zavesice spredaj, obrobljene
Set dveh

1 824 264
38,26 €2

Kolesne zavesice zadaj, obrobljene
Set 2 – Razen Sport

1 824 270
38,26 €2

ZAŠČITA VOZILA ZAŠČITA NOTRANJOSTI

K&K* Električna zaščita - varovalka
Trajno nadzira napetost elektronskega sistema na vozilu in učinkovito preprečuje pre-
visoke napetosti, ki lahko povzročijo sistemske okvare, kot so ABS, zračna blazina in vse
vrste elektronskih naprav v vašem vozilu. Prav tako ščiti pred večjo obrabo žarnic in
poškodb, ki nastanejo pri zagonu

2 033 206
13,97 €2

Gumijaste talne obloge sprednje, v črni barvi
Set dveh z logotipom Transit Connect in pritrjevalniki na voznikovi ter sovoznikovi strani. –
Za Kombi, Furgon in Sport, Od 07/2016 naprej

2 263 241
36,44 €1

Gumijaste talne obloge z dvignjenimi robovi, zadnje, v črni barvi
set 2 – Za Kombi karoserijo v dolžini L1, s podlago iz vinila

2 263 243
36,44 €1

Gumijaste talne obloge zadnji, v črni barvi
Set 2 – model Kombi, Od 07/2016 naprej

2 263 245
36,44 €1

Talne obloge, vrhunski velur prednje, v črni barvi
Set dveh – Samo za Kombi s tovarniško vgrajeno talno preprogo

1 930 270
39,58 €1

* Warranty covered by Ford supplier.
1. Priporočena prodajna cena z DDV.
2. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca.
3. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca. Cena velja za platišča in ne vključuje pnevmatik ter montaže.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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SLOG SISTEMI OSVETLITVE

Osram* LED meglenke z dnevnimi lučmi
rešitev 2 v 1, z visoko kvalitetno LED tehnologijo – Samo za vozila s tovarniško vgrajenimi
meglenkami

1 875 877
291,52 €2

* Warranty covered by Ford supplier.
1. Priporočena prodajna cena z DDV.
2. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca.
3. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca. Cena velja za platišča in ne vključuje pnevmatik ter montaže.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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PLATIŠČA PLATIŠČA IZ LAHKE ZLITINE

16" platišče iz lahke zlitine 1 919 141
254,75 €3

16" platišče iz lahke zlitine 5-kraka, srebrna
6.5 x 16", za pnevmatike 215/55 R16 ali 205/60 R16

1 879 157
254,75 €3

PLATIŠČA DODATKI ZA PLATIŠČA

Kolesni pokrov 16"
Enojni – Samo v kombinaciji z jeklenim kolesom FINIS 1825136 in kolesnimi maticami
FINIS 1825327. Za točne informacije preverite pri svojega pooblaščenega prodajalca ali
serviserja vozil Ford.

1 822 313
27,69 €1

Kolesni pokrov 16"
Enojni pokrov –  Samo v kombinaciji z jeklenim kolesom FINIS 2001389 in kolesnimi
maticami FINIS 5114405. Prosimo, prosite pooblaščenega prodajalca za nadaljnje
informacije o uporabi kolesa/platišča

1 683 455
27,69 €1

Kolesni pokrov 16"
Enojni pokrov – Samo v kombinaciji z jeklenim kolesom FINIS 2001389 in kolesnimi
maticami FINIS 5114405. Prosimo, prosite pooblaščenega prodajalca Ford za nadaljnje
informacije o uporabi kolesa/platišča

1 683 454
27,69 €1

Kolesni pokrov 16"
Set štirih – Samo v kombinaciji z jeklenim kolesom FINIS 2001389 in kolesnimi maticami
FINIS 5114405. Prosimo, prosite pooblaščenega Fordovega prodajalca za nadaljnje
informacije o uporabi kolesa/platišča

1 704 581
62,79 €1

Kolesni pokrov 16"
Set štirih

1 704 582
62,79 €1

* Warranty covered by Ford supplier.
1. Priporočena prodajna cena z DDV.
2. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca.
3. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca. Cena velja za platišča in ne vključuje pnevmatik ter montaže.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Komplet varnostnih kolesnih matic za platišča iz lahke zlitine
Set štirih, vključuje ključ, zaščita proti kraji za vaša aluminijasta platišča

1 751 660
76,40 €1

* Warranty covered by Ford supplier.
1. Priporočena prodajna cena z DDV.
2. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca.
3. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca. Cena velja za platišča in ne vključuje pnevmatik ter montaže.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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VARNOST VARNOST OTROK

Britax Römer® Otroški sedež BABY-SAFE ISOFIX base
Za otroke, težke do 13 kg, stolček je možno pritrditi na držala ISOFIX v vozilu,
odstranjevanje je preprosto; poseben drog zagotavlja varno namestitev in zmanjšuje
premikanje, vgrajen opornik za noge zagotavlja dodatno stabilnost; preverjeno in
odobreno v skladu z normativom ECE R 44/04

1 670 734
294,43 €1

Britax Römer® Otroški sedež BABY-SAFE plus
Za otroke do 13 kg, sedež se pritrdi na ISOFIX osnovo, 5-točkovni varnostni pas in
oblazinjen vzglavnik z vgrajeno blazino, prilagodljiv za 3 različne položaje, s senčnikom,
preizkušen in odobren v skladu z ECE R 44/04 pravilom

1 670 717
236,58 €1

Britax Römer® Otroški sedež DUO plus ISOFIX
Za otroke med 9 in 18 kg, 5-točkovno pripenjanje z osrednjo prilagoditvijo dolžine
varnostnega pasu, preizkušen in odobren v skladu z ECE R 44/04 normo

1 448 154
476,75 €1

Britax Römer®* Otroški sedež KIDFIX
Za otroke od 15 do 36 kg, ISOFIX sistem, optimalna stranska zaščita, vzglavnik je mogoče
nastaviti v 11 različnih položajih, preizkušen in odobren v skladu z ECE R 44/04
standardom

1 581 116
268,85 €1

VARNOST POMOČ NA CESTI

Kladivo za steklo
Z nosilcem, varna namestitev, s flourescentnim gumbom, ki se ga enostavno najde

1 761 591
21,31 €1

Komplet s prvo pomočjo
mehka torba, v modri barvi, dimenzije 250 x 135 x 65 mm, skladno z zadnjimi DIN standardi
(DIN 13164)

1 882 990
11,83 €1

Kalff* Komplet s prvo pomočjo črna škatla
dimenzije 21,5x11,3x9 cm

1 877 829
7,87 €1

* Warranty covered by Ford supplier.
1. Priporočena prodajna cena z DDV.
2. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca.
3. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca. Cena velja za platišča in ne vključuje pnevmatik ter montaže.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Komplet s prvo pomočjo v rdeči barvi
Zaradi svoje majhne velikosti je ena izmed najbolj praktičnih rešitev na trgu. Dobavljen v
mehki vrečki z zadrgo in 4-komornim notranjim žepom. Vključno z brošuro prve pomoči, ki
vsebuje uporabne in pomembne opombe. Ima seznam vsebin v angleškem, nemškem,
francoskem, nizozemskem, italijanskem, španskem in portugalskem jeziku. 210 x 110 x 70
mm, vsebina po najnovejših standardih DIN

2 332 715
-1

Premostitveni kabli 3 m
Vžigalni kabel za zagon vozila ob izpraznjenem akumulatorja

5 023 562
44,96 €1

Premostitveni kabli 3.5 m
Vžigalni kabel za zagon vozila ob izpraznjenem akumulatorja

5 023 563
67,25 €1

Kalff* Varnostni telovnik oranžen
Ena velikost ustreza vsem, z odsevnimi trakovi za visoko vidljivost

1 882 039
3,42 €1

Kalff* Varnostni telovnik v rumeni barvi
Enotna velikost, z odsevnimi črtami

1 522 252
3,42 €1

Kalff* Varnostni trikotnik v rdeči škatli
Zaradi majhne velikosti je eden od najbolj praktičnih trikotnikov na trgu. Na voljo v ohišju,
omogoča hitro, enostavno in stabilno namestitev na cesti. 220 x 65 x 50 mm, izdelana v
skladu z zahtevami ECE

2 332 717
-1

Kalff* Varnostni trikotnik v rdeči škatli 1 460 220
6,11 €1

Vlečna vrv za do 2,500 kg 5 011 184
27,10 €1

* Warranty covered by Ford supplier.
1. Priporočena prodajna cena z DDV.
2. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca.
3. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca. Cena velja za platišča in ne vključuje pnevmatik ter montaže.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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VARNOST IZDELKI ZA VARNOST

Bosch®* Zvočni signal pri vzvratni vožnji
Oddaja zvočno opozorilo za dodatno varnost, ko se vozilo premika vzvratno.

1 713 304
77,68 €2

* Warranty covered by Ford supplier.
1. Priporočena prodajna cena z DDV.
2. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca.
3. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca. Cena velja za platišča in ne vključuje pnevmatik ter montaže.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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UDOBJE IZDELKI ZA UDOBJE

Garmin®* Kamera na armaturni plošči DashCam 65W
Kompaktna, diskretna GPS-kamera s 2.0-palčnim LCD-prikazovalnikom in izjemno
širokim kotom gledanja, ki se namesti na vetrobransko steklo. Neprekinjeno beleži in
samodejno shrani posnetke v primeru nesreče. Samodejno zažene snemanje, ko je
priključen na vir napajanja. Značilnosti izjemno širokega 180-stopinjskega vidnega polja,
2.1 MP kamere s polnim HD 1080p video posnetkom (ločljivost 1920 x 1080), integrirani
senzor omogoča samodejni vklop ob nesreči, tako lahko shranite video posnetke ob
nesreči. GPS zapisuje lokacijo, smer, hitrost, datum in uro, da natančno pokažejo, kje in
kdaj je prišlo do nesreče, plus vgrajeno Wi-Fi za sinhronizacijo brezžičnega videa. Funkcija
glasovnega ukaza vam omogoča, da začnete/ustavite zvočni posnetek, posnamete
fotografijo ali začnete/ustavite funkcijo za zajem video posnetkov Travelapse ™
(kondenzira uro vožnje v nekaj minutah). Ustvari odlične podrobnosti o video pri svetlih in
slabih svetlobnih pogojih. Zapisuje v 1080p v neprekinjeni zanki z uporabo priložene
zamenjljive kartice 8 GB microSD ™. Če želite več pomnilnika, dodajte večjo kartico do 64
GB (zahteva se razred 10). Predvajajte posnetke neposredno na zaslonu, pozneje preverite
v računalniku ali uporabite brezplačno aplikacijo VIRB® na pametnem telefonu. Vključuje
funkcije osveščanja voznika pri opozorilu o trčenju in opozorilu o prehodu iz voznega pasu.
Vgrajeni podatki o rdeči lučki in hitrostjo kamere vas opozarjajo, ko so kamere rdeče
svetlobe ali kamere za hitrosti blizu in ko je vozilo ustavljeno, npr. na križišču ali v prometu,
opozorilo "Pojdi" vas obvesti, ko se promet znova premakne pred vašim vozilom. Parkirni
način spremlja okolico vašega vozila, medtem ko je vaš avto parkiran in motor ne deluje.
Samodejno začne snemanje, če in kdaj zazna gibanje (potrebuje kabel Garmin®
parkirnega načina). Dimenzije: 4 cm x 5,6 cm x 3,1 cm, teža: 60 grama. Deluje v območju
od -20 ° C do + 55 ° C. Vgrajena baterija. Kit vsebuje tudi magnetni nosilec, napajalni
kabel za vžigalnik, kabel USB, kartico microSD ™ 8 GB in uporabniški priročnik.
Upoštevajte: določila in pogoje Garmin® ter omejitve delovanja za funkcije za ozaveščanje
voznika veljajo. Dodatne informacije najdete na spletni strani Garmin®

2 340 160
323,65 €1

Rati* Naslon za roke dizajn "Armster 2"
Zložljivo naslonjalo za roko s predalčkom in vgrajenim odlagalnim prostorom ter USB
priključkom, ki se namesti med prednja sedeža. Možnost nastavitve v štirih položajih. V črni
mat barvi s črnimi svetlečimi elementi.

2 025 504
136,37 €2

Navco* Notranja stropna LED luč za tovorni prostor
Močna osvetljenost tovornega prostora s 36 enojnimi belimi LED svetili, dimenzije
446x18x23 mm, premer vsake svetilke 5mm; komplet za pritrditev je priložen.

1 841 959
61,13 €2

Xvision (SCC)* Set za gretje sedežev za 2 sedeža
Zmogljivi naknadni ogrevalni elementi ogljikovih vlaken za sedežne blazine in naslonjalo.
Temperatura nastavljiva na položaje nizke ali visoke, izhodna moč max. 90 W. Ni mogoče
namestiti na vozila, na katerih so prevleke sedežev pritrjene na oblogo sedežne pene.
Prosimo, prosite svojega Fordovega zastopnika za nadaljnje podrobnosti – samo za
prednje sedeže

2 021 595
284,38 €2

* Warranty covered by Ford supplier.
1. Priporočena prodajna cena z DDV.
2. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca.
3. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca. Cena velja za platišča in ne vključuje pnevmatik ter montaže.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Xvision (SCC)* Set za gretje sedežev za en sedež
Zmogljivi naknadni ogrevalni elementi ogljikovih vlaken za sedežne blazine in naslonjalo.
Temperatura nastavljiva na položaje nizke ali visoke, izhodna moč max. 90 W. Ni mogoče
namestiti na vozila, na katerih so prevleke sedežev pritrjene na oblogo sedežne pene.
Prosimo, prosite svojega Fordovega zastopnika za nadaljnje podrobnosti – samo za
prednje sedeže

2 021 594
142,19 €2

Vodafone* Tipala za pomoč pri parkiranju prednji, set 4 v črni mat barvi
Zaznava ovire, zvočno opozarja z naraščajočim intermitentnim piskanjem in močnim
tonom v neposredni bližini. Tudi za vozila z vlečnim drogom ali zunanjim priklopnim
rezervnim kolesom. Lahko se kombinira z Vodafonom sprednjim parkirnim daljinskim
upravljalnikom na različnih modelih. Ploščati ali kotni senzorji, vključeni v embalažo,
omogočajo namestitev glede na obliko odbijača. Senzorje lahko barvamo tudi v barvi
vozila. Prosimo, prosite pooblaščenega prodajalca Forda za dodatne informacije

2 225 436
201,95 €2

Vodafone* Tipala za pomoč pri parkiranju set 4 zadnjih senzorjev, v mat črni barvi
Zaznava ovire, zvočno opozarja z naraščajočim intermitentnim piskanjem in močnim
tonom v neposredni bližini. Tudi za vozila z vlečnim drogom ali zunanjim priklopnim
rezervnim kolesom. Lahko se kombinira z Vodafonom sprednjim parkirnim daljinskim
upravljalnikom na različnih modelih. Ploščati ali kotni senzorji, vključeni v embalažo,
omogočajo namestitev glede na obliko odbijača. Senzorje lahko barvamo tudi v barvi
vozila. Prosimo, prosite pooblaščenega prodajalca Forda za dodatne informacije – za
namestitev so potrebni dodatni kosi.

2 225 438
189,99 €2

Xvision (SCC)* Tipala za pomoč pri parkiranju Sprednja, s 4 senzorji v mat črni barvi
Tipala z zvočnim opozorilom zanesljivo opozorijo na vse ovire. Glasnost se z bližino
predmetov stopnjuje.  Ploščati ali kotni senzorji  omogočajo prilagajanje obliki odbijača.
Senzorji so lahko barvani tudi v barvi vozila. Za dodatne informacije kontaktirajte
pooblaščenega prodajalca ali serviserja z vozili Ford.

1 935 219
198,37 €2

Xvision (SCC)* Tipala za pomoč pri parkiranju zadaj, s štirimi senzorji v mat črni
barvi
Zazna ovire, zvočno opozarja z naraščajočim piskanjem in trdnim tonom. Tudi za vozila z
vlečnim drogom ali zunanjim priklopnim rezervnim kolesom. Lahko se kombinira z Xvision-
jem spredaj, ki omogoča parkiranje na različnih modelih. Ploščati ali kotni senzorji,
vključeni v embalažo, omogočajo namestitev glede na obliko odbijača. Senzorji se lahko
barvajo v barvo karoserije. – Razen Šasija

1 935 220
216,28 €2

ClimAir®* Usmernik zraka pri stranskem oknu za okna prednjih vrat v črni barvi
Set dveh; Za izboljšano ventilacijo, zaščito pred snegom in dežjem, izdelan iz 3mm litega
akrilnega stekla.

1 852 674
67,04 €2

ClimAir®* Usmernik zraka pri stranskem oknu za okna prednjih vrat, prozorno
Set dveh, za izboljšano ventilacijo, zaščita pred dežjem in snegom, 3mm lito akrilno steklo

2 104 596
67,04 €2

* Warranty covered by Ford supplier.
1. Priporočena prodajna cena z DDV.
2. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca.
3. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca. Cena velja za platišča in ne vključuje pnevmatik ter montaže.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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AVDIO IN NAVIGACIJA AVDIO

Axion* Digital radio upgrade za RDS-FM radie z AF funkcijo
Uživajte v številnih digitalnih radijskih postajah in tehnologijo DAB. 12 prednastavitev
radijskih postaj s funkcijo hitre izbire, grafika na zaslonu in informacijski prikaz kažejo
naslovnico albuma, naslove pesmi, izvajalce, novice, športne rezultate in drugo.
Informacije o prometu in potovanju prek TPEG-a, ki omogoča spremljanje prometa -
informacije o toku, zastojih in previjanje radijskega vmesnika v živo in aux-in priključka za
zunanje avdio vire. Komplet, vključno z DAB + modulom, anteno, daljinskim
upravljalnikom, vso potrebno napeljavo ter priročnikom za uporabo in navodili za
namestitev

2 146 136
202,65 €2

Pioneer* Nizkotonski zvočnik (subwoofer) TS-WX130DA
6" x 9" aktiven nizkotonski zvočnik, z žičnim daljinskim upravljalnikom, vgrajenim MOSFET
150 W max. ojačevalnikom

2 302 684
275,81 €2

Pioneer* Zvočni sistem DEH-S100UB
Stereo sprejemnik s CD-predvajalnikom, MOSFET 50W x 4 ojačevalnik, RDS FM/AM
sprejemnik, združljiv s formati datotek MP3/WMA/WAV in FLAC, enostavna priključitev
naprav iPod®, iPhone® in Android preko USB-ja, vključno s funkcijo polnjenja baterije
sprednji vhod AUX, sprednji USB-vrat in zadnji RCA izhod. Snemljiva prednja plošča,
vključno z zaščitnim kovčkom. Opomba: ni združljiv s tovarniško nameščenim
ojačevalnikom/nizkotoncem. Adapter antene in adapter CAN-Bus/Daljinski upravljalnik
(za vozila s tovarniško nameščenim daljinskim upravljalnikom volana) ali ISO adapter (za
vozila brez tovarniško nameščenega daljinskega upravljalnika na volanu), ki so potrebni za
vgradnjo. Adapter CAN-Bus/Daljinski upravljalnik je potreben le, če želite radijske radijske
funkcije prek tovarniško nameščenega daljinskega upravljalnika volana. V vseh drugih
primerih se lahko uporablja ISO adapter

2 302 694
107,06 €2

Pioneer* Zvočni sistem DEH-S2000UI
Stereo sprejemnik s CD-predvajalnikom, brezžično tehnologijo Bluetooth®, MOSFET 50W
x 4 ojačevalnik, RDS FM/AM sprejemnik, združljiv s formati datotek MP3/WMA/WAV in
FLAC, enostavna povezava naprav iPod®, iPhone® in Android preko USB-ja, funkcija
polnjenja baterije, ima sprednji vhod AUX, sprednja vrata USB in 3 izhod RCA izhoda.
Snemljiva sprednja plošča, vključno z zaščitnim kovčkom. Opomba: ni združljiv s
tovarniško nameščenim ojačevalnikom/nizkotoncem. Adapter antene in adapter CAN-
Bus/Daljinski upravljalnik (za vozila s tovarniško nameščenim daljinskim upravljalnikom
volana) ali ISO adapter (za vozila brez tovarniško nameščenega daljinskega upravljalnika
na volanu), ki so potrebni za vgradnjo. Adapter CAN-Bus/Daljinski upravljalnik je potreben
le, če želite radijske radijske funkcije prek tovarniško nameščenega daljinskega
upravljalnika volana. V vseh drugih primerih se lahko uporablja ISO adapter

2 302 664
126,17 €2

Pioneer* Zvočni sistem DEH-S4000BT
Sprejemnik s CD predvajalnikom, brezžično tehnologijo Bluetooth®, MOSFET 50W x 4
ojačevalnik, enostaven priklop iPod, iPhone in Android naprav, Bluetooth prostoročno
telefoniranje in audio streaming, združljive z MP3/WMA/WAV preko CD ali USB. Spredaj
AUX - vhod, sprednji USB in zadaj RCA izhod. Snemljiva sprednja plošča z varovalnom v
primeru kraje. Prosimo, upoštevajte: ni združljiva s tovarniško vgrajenim
ojačevalnikom/nizkotoncem. – Za namestitev so potrebni dodatni deli

2 302 660
152,94 €2

* Warranty covered by Ford supplier.
1. Priporočena prodajna cena z DDV.
2. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca.
3. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca. Cena velja za platišča in ne vključuje pnevmatik ter montaže.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Zvočni sistem MVH-S200DAB
Stereo DAB / DAB + digitalni radijski sprejemnik brez CD-pogona, MOSFET 50W x 4
ojačevalnik, RDS FM / AM sprejemnik, združljiv s formati datotek MP3 / WMA / WAV,
enostavna priključitev naprav iPod®, iPhone® in Android preko USB-ja, funkcija, vključuje
sprednji vhod AUX, sprednja vrata USB in dva zadnja RCA izhoda. Snemljiva sprednja
plošča, vključno z zaščitnim kovčkom. Opomba: ni združljiv s tovarniško nameščenim
ojačevalnikom / nizkotoncem. Samo v kombinaciji s tovarniško opremljenim
predpomnilnikom za avdio opremo. Adapter antene in adapter CAN-Bus / Remote
Control (za vozila s tovarniško nameščenim daljinskim upravljalnikom volana) ali ISO
adapter (za vozila brez tovarniško nameščenega daljinskega upravljalnika na volanu), ki
so potrebni za vgradnjo. Adapter CAN-Bus / Daljinski upravljalnik je potreben le, če želite
radijske radijske funkcije prek tovarniško nameščenega daljinskega upravljalnika volana. V
vseh drugih primerih se lahko uporablja ISO adapter. Dodatna dodatna antena DAB za
digitalni radijski sprejem, če ni že tovarniško vgrajena – 1-DIN okvir dodatno potreben za
namestitev. V nobenem primeru ni mogoče priključiti tovarniško nameščenega daljinskega
upravljalnika na volanu. CAN-Bus / Daljinski upravljalnik ni potreben. Uporablja se adapter
za anteno, ISO-adapter in 1-DIN okvir

2 302 688
138,93 €2

Pioneer* Zvočnik TS-170 Ci
Za sprednja in zadnja vrata, 17 cm 2-smerni zvočni sistem, največ 170 W. Za namestitev so
potrebni dodatni deli.

1 595 410
86,91 €2

Pioneer* Zvočnik TS-H 1703
Za prednja vrata, 17 cm 2-smerni zvočni sistem, največ 180 W – Primerno za vgradnjo v
prednja vrata

1 479 486
112,09 €2

AVDIO IN NAVIGACIJA NAVIGACIJA

Pioneer* Kamera za vzvratno vožnjo ND-BC6 za Pioneer 2-DIN radio in multimedijski
navigacijski sistem
Vodoodporni fotoaparat, 135 ° horizontalno in 105 ° vertikalno, dimenzije 23 x 23 x 24 mm,
set kablov je vključen

2 013 854
247,26 €2

* Warranty covered by Ford supplier.
1. Priporočena prodajna cena z DDV.
2. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca.
3. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca. Cena velja za platišča in ne vključuje pnevmatik ter montaže.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Multimedijska navigacija AVIC-Z7100DAB
Funkcije vključujejo:
6,2-palčni (15,75 cm) barvni zaslon s 3D-zaslonom na več zaslonih
Apple CarPlay®
DAB / DAB + digitalni radijski sprejemnik
RDS sprejemnik in TMC sprejemnik
Bluetooth® prostoročni modul z A2DP in AVRCP 1.4
Micro SD ™ kartica in 2 zadnji USB vhodi za predvajanje avdio in video datotek
3D zemljevidi
10 milijonov točk s posebnimi ustvarjalci zanimivih točk
Celotna pokritost 45 evropskih držav z vgrajenim flash pomnilnikom
Glasovno vodenje z zmožnostjo besedila v govor (18 jezikov)
DVD-R / -RW, CD-R / RW, MP3, WMA, AAC, FLAC, MPEG4, H.264, WMV, DivX ™
predvajanje
Digitalni procesor signala in optimiziran grafični EQ za 13-band
iPod®, iPod® Touch in iPhone® 4 / 4S / 5 / 5S / 5C / 6/6 + Neposredni nadzor glasbe /
videa preko USB-kabla (potrebni so dodatni kabli)
Združljiv s sistemom Android Auto
Android povezljivost prek USB
Druge naprave AV preko 2 dodatna dodatna vhoda
Vhod za kamero za vzvratno ogledalo
Prikaz možnih informacij o klimatskih pogojih vozila in parkirnih mest na izbranih voznih
linijah
Delno odstranljiva sprednja plošča za zaščito pred krajo
2-DIN okvir in CAN-Bus / daljinski upravljalnik (za vozila s tovarniško nameščenim
daljinskim upravljalnikom volana) ali ISO adapter (za vozila brez tovarniško nameščenega
daljinskega upravljalnika na volanu), ki so potrebni za vgradnjo. Adapter CAN-Bus /
Daljinski upravljalnik je potreben le, če želite radijske radijske funkcije prek tovarniško
nameščenega daljinskega upravljalnika volana. V vseh drugih primerih se lahko uporablja
ISO adapter. Dodatna DAB antena, ki je dodatno potrebna za digitalni radijski sprejem
Upoštevajte: Za vse značilnosti avtomobilov, ki jih upravljate s pomočjo gumbov Ford
Radio, in vizualno ilustriran. V Fordovem IP-centru se izprazni zaslon, npr. SYNC, TPMS,
senzor za dež, aktivno ustavljanje mesta, pomoč pri zagonu hriba. To je še posebej
pomembno za visoko specifikacijo Ford B-MAX.

2 302 658
1.184,05 €2

TomTom* Posodobitev kartografije za navigacijski sistem Ford MFD
Vsebuje posodobitev kartografije za Rusijo, Bolgarijo in Romunijo ter glavne poti vzhodne
Evrope za leto 2018 – Do 07/2015

2 370 920
119,35 €1

TomTom* Posodobitev kartografije za navigacijski sistem Ford MFD
Vsebuje posodobitev kartografije za Evropo in Turčijo ter glavne ceste jugo-vzhodne
Evrope za leto 2018 – Do 07/2015

2 370 938
119,35 €1

* Warranty covered by Ford supplier.
1. Priporočena prodajna cena z DDV.
2. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca.
3. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca. Cena velja za platišča in ne vključuje pnevmatik ter montaže.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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AVDIO IN NAVIGACIJA DRUGI DODATKI ZA AVDIO IN
NAVIGACIJO

Adapterski kabel za iPhone®/iPod® za AUX ali USB
Povezuje vaš iPhone z avdio ali navigacijsko napravo. Kompatibilna samo z iPhone 3 ali 4.

1 529 487
49,64 €1

ACV* Brezžična polnilna postaja bela
Omogoča enostavno in priročno brezžično polnjenje za pametne telefone, ki so združljivi s
tehnologijo Qi

2 102 313
31,87 €1

ACV* Brezžična polnilna postaja črn
Omogoča enostavno in priročno brezžično polnjenje za pametne telefone, ki so združljivi s
tehnologijo Qi

2 102 315
31,87 €1

Pioneer* Kabel za iPod®
Potrebno za povezavo iPoda z Pioneer multimedijskim navigacijskim sistemom.

1 794 187
31,87 €1

Bury* POWERMOUNT sistem
Nosilec pametnega telefona OEM Premium Quality za sredinsko konzolo, instrumentno
ploščo ali pa držalo za A-steber. Univerzalni sistem za polnjenje pametnih telefonov, ki je
enostaven za uporabo, sestavljen iz montažne osnove, prilagodljive držalne roke in
polnilne enote USB. Visoko nastavljiv štiriosni sistem zagotavlja optimalno pozicioniranje
naprave v držalu. Nenamerno se prilega notranjosti vašega vozila zaradi sodobnega
oblikovanja, visokokakovostnih materialov in več možnosti pozicioniranja. Možnost
pritrditve preko lepilnega traku omogoča sistem zamenljiv in ga je mogoče odstraniti, ne
da bi pustili ostanke. Možna je tudi permanentna montaža z vijaki. Adapter USB hitro
polnjenje naprav iPhone® (od iPhone® 5 dalje) in Micro USB za vse druge naprave so
posebej na voljo kot dodatna oprema. Odobritve: CE, BIN / RECIKLIRANJE in RoHS

2 279 204
104,79 €1

ACV* Qi - polnilec za iPhone®
Lahko se enostavno namesti med ohišjem telefona in zaščitnim pokrovom

2 102 323
21,67 €1

ACV* Qi polnilna enota za IPhone® 5/5S, v črni barvi
Zaščitni ovitek z integrirano funkcijo brezžičnega polnjenja. Za uporabo v kombinaciji z
brezžičnim polnilnim kompletom Qi

2 102 321
30,60 €1

* Warranty covered by Ford supplier.
1. Priporočena prodajna cena z DDV.
2. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca.
3. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca. Cena velja za platišča in ne vključuje pnevmatik ter montaže.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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ACV* Qi polnilna enota za IPhone® 5/5S, v srebrni barvi
Zaščitni ovitek z integrirano funkcijo brezžičnega polnjenja. Za uporabo v kombinaciji z
brezžičnim polnilnim kompletom Qi

2 102 319
30,60 €1

ACV* Qi polnilna enota za IPhone® 6/6S, v srebrni barvi
Zaščitni ovitek z integrirano funkcijo brezžičnega polnjenja. Za uporabo v kombinaciji z
brezžičnim polnilnim kompletom Qi

2 102 317
31,87 €1

ACV* Qi polnilna enota za IPhone® 6/6S/7, v črni barvi
Zaščitni ovitek z integrirano funkcijo brezžičnega polnjenja. Za uporabo v kombinaciji z
brezžičnim polnilnim kompletom Qi

2 146 842
32,24 €1

ACV* Qi polnilna enota za IPhone® 6/6S/7, v rožnato-zlati barvi
Zaščitni ovitek z integrirano funkcijo brezžičnega polnjenja. Za uporabo v kombinaciji z
brezžičnim polnilnim kompletom Qi

2 146 838
32,24 €1

ACV* Qi polnilna enota za IPhone® 6/6S/7, v srebrni barvi
Zaščitni ovitek z integrirano funkcijo brezžičnega polnjenja. Za uporabo v kombinaciji z
brezžičnim polnilnim kompletom Qi

2 146 836
32,24 €1

ACV* Qi polnilna enota za IPhone® 6/6S/7, v zlati barvi
Zaščitni ovitek z integrirano funkcijo brezžičnega polnjenja. Za uporabo v kombinaciji z
brezžičnim polnilnim kompletom Qi

2 146 840
32,24 €1

ACV* Qi polnilna enota za IPhone® 6+/7+, v srebrni barvi
Zaščitni ovitek z integrirano funkcijo brezžičnega polnjenja. Za uporabo v kombinaciji z
brezžičnim polnilnim kompletom Qi

2 146 844
32,24 €1

ACV* Športna antena
Za bolj športni videz vašega avtomobila. Visoka kvaliteta sprejemanja AM/FM signala.

2 049 615
20,08 €1

Bury* USB adapter USB tip C za Micro USB
Potrebno v kombinaciji s sistemom Bury *POWERMOUNT za polnjenje pametnih
telefonov s priključkom Micro USB

2 279 208
5,10 €1

* Warranty covered by Ford supplier.
1. Priporočena prodajna cena z DDV.
2. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca.
3. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca. Cena velja za platišča in ne vključuje pnevmatik ter montaže.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Bury* USB adapter USB tipa Cza Apple
Potrebno v kombinaciji s sistemom Bury * POWERMOUNT za polnjenje iPhone® 5 ali
novejšega

2 279 206
12,63 €1

* Warranty covered by Ford supplier.
1. Priporočena prodajna cena z DDV.
2. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca.
3. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca. Cena velja za platišča in ne vključuje pnevmatik ter montaže.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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FORD PERFORMANCE PARTS PERFORMANCE DELI

Ford Performance pokrovčki svetleča črna barva, s Ford logotipom 2 308 109
13,73 €1

Ford Performance pokrovčki v srebrni barvi, s Ford logotipom 2 308 113
13,73 €1

ACV* Športna antena
Za bolj športni videz vašega avtomobila. Visoka kvaliteta sprejemanja AM/FM signala.

2 049 615
20,08 €1

* Warranty covered by Ford supplier.
1. Priporočena prodajna cena z DDV.
2. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca.
3. Priporočena prodajna cena z DDV.
Glede dodatnih stroškov za namestitev povprašajte Fordovega trgovca. Cena velja za platišča in ne vključuje pnevmatik ter montaže.
Prices valid from 23.04.2019. The right is reserved to change prices.
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Ford Motor Company Limited.
Registered in England: No.235446,
Registered Office: Eagle Way,
Brentwood, Essex, CM13 3BW,
England
www.ford-dodatnaoprema.si

O možnostih financiranja dodatne opreme  se pozanimajte pri svojem trgovcu z vozili Ford

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI:

Pravno obvestilo: Ford si prizadeva za nenehen razvoj svojih produktov, zato si kadarkoli pridržuje pravico do spremembe tehničnih
podatkov, opreme, barv in cen prikazanih v tej spletni publikaciji. Slike so simbolične. Ta publikacija prikazuje tako originalno dodatno
opremo Ford kot tudi paleto izdelkov naših dobaviteljev. * Med to opremo so skrbno izbrani proizvodi drugih proizvajalcev, za katere
namesto Fordove garancije velja dobaviteljeva lastna garancija, o kateri lahko podrobnosti izveste pri svojem pooblaščenem trgovcu z
vozili Ford. Ime in logotip Bluetooth® sta last podjetja Bluetooth SIG, Inc.; podjetje Ford Motor Company in z njim povezana podjetja to
zaščiteno blagovno znamko uporabljajo licenčno. Naziv in logotipi iPhone/iPod so last podjetja Apple Inc. Druge blagovne znamke in imena
so last nosilcev teh znamk in imen.
Note on fuel consumption and CO2 emission data: For more information about the official fuel consumption and the official model specific
CO2 emissions please refer to the "Guide on the fuel economy, CO2-Emissions and power consumption" which can be obtained at your
dealership and on https://www.datgroup.com/ free of charge.
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