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SZÁLLÍTÁS TETŐCSOMAGTARTÓ

Thule®* Egykulcsos rendszer 544, 4 hengerrel
Lehetővé teszi az összes Thule eszköz egy kulccsal történő zárását. 4 zárhengerből és 2 jól
megfogható markolattal rendelkező kulcsból álló készlet plusz egy speciális kulcs, mely a
hengerek kiszereléséhez használható

2 043 519
5 480,00 Ft

Thule®* Egykulcsos rendszer 588, 8 hengerrel
Lehetővé teszi az összes Thule eszköz egy kulccsal történő zárását. 8 zárhengerből és 2 jól
megfogható markolattal rendelkező kulcsból álló készlet plusz egy speciális kulcs, mely a
hengerek kiszereléséhez használható

2 043 523
9 910,00 Ft

Thule®* Kajaktartó 874
1 kajak szállításához, mely 4 állítható gumirögzítővel és 2 x 400 cm-es, erős hevederekkel
rögzíthető

1 513 393
25 015,00 Ft

Thule®* Kerékpártartó Expert 298
Kényelmes kerékpártartó, önbeálló váztartóval, legfeljebb 100 mm-es (ovális váz esetén
80 x 100 mm, kerek váz esetén 22-80 mm) vázakhoz, az összes alap tetőcsomagtartó
profilhoz használható, súlya 4,2 kg, maximális terhelhetősége 20 kg

2 143 360
32 425,00 Ft

Thule®* Kerékpártartó FreeRide 532
Alap kerékpártartó, akár 80 mm-es vázakhoz (ovális váz esetén 65 x 80mm, kerek váz
esetén 22-70 mm), 3,5 kg, teherbírás 17 kg, minden tetőcsomagtartóhoz használható

1 746 077
15 300,00 Ft

Thule®* Rakományrögzítő 314
14,5 cm magas mozgatható és állítható csomagrögzítők, T-profilú alap
tetőcsomagtartóhoz

1 513 390
7 290,00 Ft

Thule®* Síléctartó Deluxe 727
Legfeljebb 6 pár síléchez vagy 4 snowboardhoz, zárható és állítható magasságú, az
összes alap tetőcsomagtartó profilhoz használható

1 301 032
30 365,00 Ft

Thule®* Síléctartó Xtender 739
Legfeljebb 6 pár síléchez vagy 4 snowboardhoz, a tartó kihúzható a könnyű és kényelmes
használat érdekében

1 513 395
46 195,00 Ft

Tetőcsomagtartó
Alumínium, maximális teherbírás 75 kg, zárható – Tetősínnel felszerelt kombihoz

1 880 359
70 735,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Tetőcsomagtartó
Alumínium, zárható, maximális teherbírás 75 kg, zárható – 4 ajtós modellhez

1 727 570
70 735,00 Ft

Tetőcsomagtartó
Alumínium, zárható, súlya kb 5 kg, maximális teherbírás 75 kg, – Gyárilag szerelt tetősín
nélküli kombihoz

1 727 572
70 735,00 Ft

Tetőcsomagtartó
Alumínium, zárható, maximális teherbírás 75 kg, zárható – 5 ajtós modellhez

1 767 840
70 735,00 Ft

Thule®* Tetődoboz Dynamic 800
206 x 84 x 34 cm, 320 l zárható, szabadalmaztatott mindkét oldalról nyitható kialakítás,
súlya 18 kg, maximális terhelhetőség 75 kg, csúszásgátló szőnyeggel együtt. Modelltől
függően a járművön túl lóghat, ekkor a csomagtérajtóval ütközhet, vegye ezt figyelembe a
csomagtérajtó felnyitásakor.

1 746 075
205 540,00 Ft

G3* Tetődoboz Elegance Europe 330, matt fekete
1440 x 860 x 375 mm, 330 l, kétoldali nyitással és központi zárral, súlya 10 kg, maximum
terhelhetőség 75 kg. Stabil, aerodinamikus és időjárásálló kivietel Minden keresztrúd
átmérőhöz passzol 33-90 mm (1.3"-3.55") között, a két keresztrúd közötti távolság
minimum 570 mm és maximum 840 mm. Felhívjuk figyelmét, hogy járműkiviteltől
függően a tetőbox túlnyúlhat és előfordulhat, hogy a nyitott csomagtérajtó beleérhet a
tetőboxba

2 191 625
62 560,00 Ft

G3* Tetődoboz Elegance Europe 370, matt fekete
1928 x 550 x 492 mm, 370 l, kétoldali nyitással és központi zárral, súlya 12 kg, maximum
terhelhetőség 75 kg. Stabil, aerodinamikus és időjárásálló kivietel  Minden keresztrúd
átmérőhöz passzol 33-90 mm (1.3"-3.55") között, a két keresztrúd közötti távolság
minimum 570 mm és maximum 840 mm. Felhívjuk figyelmét, hogy járműkiviteltől
függően a tetőbox túlnyúlhat és előfordulhat, hogy a nyitott csomagtérajtó beleérhet a
tetőboxba

2 191 628
77 985,00 Ft

G3* Tetődoboz Elegance Europe 390, matt fekete
1950 x 738 x 360 mm, 390 l, kétoldali nyitással és központi zárral, súlya 13 kg, maximum
terhelhetőség 75 kg. Stabil, aerodinamikus és időjárásálló kivietel Minden keresztrúd
átmérőhöz passzol 33-90 mm (1.3"-3.55") között, a két keresztrúd közötti távolság
minimum 570 mm és maximum 840 mm. Felhívjuk figyelmét, hogy járműkiviteltől
függően a tetőbox túlnyúlhat és előfordulhat, hogy a nyitott csomagtérajtó beleérhet a
tetőboxba

2 191 632
71 710,00 Ft

Thule®* Tetődoboz Touring Alpine
232 x 70 x 40 cm, 430 l, zárható, 15 kg, szabadalmaztatott Thule®* kétoldali nyitási
lehetőséggel, maximális terhelhetőség 50 kg

1 862 481
117 435,00 Ft

Thule®* Tetődoboz Touring M (200) Titan Aeroskin
Ezüst, 175 x 82 x 45 cm, 400 l, zárható, 13 kg, szabadalmaztatott Thule®* kétoldali nyitási
lehetőséggel, maximális terhelhetőség 50 kg. Felhívjuk figyelmét, hogy modelltől fűggően
a tetőbox kissé túllóghat és a felnyitott csomagtérfedél hozzáérhet.

1 862 455
109 210,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Thule®* Tetődoboz Touring S (100), Titan Aeroskin
Titan Aeroskin, 139 x 90 x 39 cm, 330 l, zárható, 10 kg, szabadalmaztatott Thule®*
kétoldali nyitási lehetőséggel, maximális terhelhetőség 50 kg

1 862 449
92 230,00 Ft

Thule®* Tetődoboz Touring Sport (600), Titan Aeroskin
Ezüst, 190 x 63 x 39 cm, 310 l, zárható, maximális terhelhetőség 50 kg

1 862 467
100 730,00 Ft

SZÁLLÍTÁS HÁTSÓ CSOMAGTARTÓ

Thule®* Hátsó kerékpártartó EuroClassic G6 929, 3 kerékpár számára, dönthető
Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó 3 kerékpár számára, dönthető, lehetővé téve a
csomagtér elérését, kerékpár rögzítés a pedálkaron, sérülékeny, pl. karbon kerékpárok is
szállíthatók, vázméret 22 - 80 mm, zárható, max. 60 kg terhelhetőség, saját tömege 20.7
kg, 13-tűs csatlakozóval. Figyelem: a vonóhorog terhelése nem haladhatja meg a
megengedett értéket!

1 862 482
198 455,00 Ft

Thule®* Hátsó kerékpártartó EuroRide 940, 2 kerékpár számára, dönthető
Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó 2 kerékpárhoz, a dönthető kivitel lehetővé teszi a
csomagtérhez való gyors hozzáférést, akár 70 mm vázátmérőhöz, zárható, 36 kg
terhelhetőség, körülbelül 14 kg súlyú, 13 tűs csatlakozóval

1 782 519
103 635,00 Ft

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

1 948 384
143 170,00 Ft

Uebler* Hátsó kerékpártartó F32, 3 kerékpárhoz
Kisméretű és pehelykönnyű, vonóhorogra szerelhető kerékpártartó 3 kerékpár részére, a
kerékpárbefogó-kar alkalmas akár 75 mm-es kerek és 75 x 45 mm ovális vázátmérő
biztonságos rögzítésére, állítható csatokkal ellátott hosszú heveder a kerekek
rögzítéséhez, nagy távolság a keréktartók között lehetővé teszi hosszú tengelytávú (akár
127 cm) kerékpárok szállítását sérülés nélkül. A szabadalmaztatott összecsukható
rendszer miatt a hátsó lámpák, a kerékpártartó és a tartóváz másodpercek alatt
könnyedén összecsukható, a kerékpár a tartóhoz, a tartó pedig a vonóhoroghoz zárható,
30 kg teherbírással kerékpáronként, E-Bike-hoz is használható, súlya kb. 14 kg, a 13
érintkezős adaptert tartalmazza a készlet. Méretei: 77 x 118 x 79 mm, összehajtva: 25 x 65
x 74 mm, Függőleges terhelhetőség: 54 kg D-érték 6,7 kN-tól. Fontos: A vonóhorogra
felszerelt összsúly (a kerékpártartó és a felszerelt kerékpárok összesen) nem haladhatják
meg a megengedett függőleges vonóhorog terhelést

1 948 385
177 155,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

06 FORD FOCUS 09/2014 - 03/2018 Status: 16.11.2018



Uebler* Hátsó kerékpártartó I21, 2 kerékpárhoz, dönthető
Nagyon kicsi és könnyű, vonóhorogra szerelhető kerékpártartó 2 kerékpárhoz, intelligens
pedálos döntés a csomagokhoz való könnyű hozzáférés érdekében még a felszerelt
kerékpárokkal is. Új, kar nélküli iQ rögzítőelemet tartalmaz, ami még könnyebbé teszi a
kerékpártartó kezelését, a rögzítőkar akár 75 mm átmérőjű kerek és 75 x 45 mm-es ovális
vázátmérőig. A szabadalmaztatott lehajtható rendszer miatt a hátsó lámpa, a
kerékpártartó és a tartóváz másodpercek alatt könnyedén lehajtható, a tartó a
vonóhoroghoz, a kerékpárok pedig a tartóhoz zárhatók, 30 kg teherbírással
kerékpáronként, E-Bike-hoz is használható, súlya kb. 13 kg, a 13 érintkezős adaptert
tartalmazza a készlet. Méretei: 118 x 69 x 56 cm, összehajtva: 61 x 20 x 60 cm, Függőleges
terhelhetőség: 37 kg D-érték 5,3 kN-tól, 60 kg D-érték 6,7 kN-tól. Fontos: A vonóhorogra
felszerelt összsúly (a kerékpártartó és a felszerelt kerékpárok összesen) nem haladhatják
meg a megengedett függőleges vonóhorog terhelést

2 241 803
195 500,00 Ft

Uebler* Hátsó kerékpártartó I31, 3 kerékpárhoz, dönthető
Nagyon kicsi és könnyű, vonóhorogra szerelhető kerékpártartó 3 kerékpárhoz, intelligens
pedálos döntés a csomagokhoz való könnyű hozzáférés érdekében még a felszerelt
kerékpárokkal is. Új, kar nélküli iQ rögzítőelemet tartalmaz, ami még könnyebbé teszi a
kerékpártartó kezelését, a rögzítőkar akár 75 mm átmérőjű kerek és 75 x 45 mm-es ovális
vázátmérőig. A szabadalmaztatott lehajtható rendszer miatt a hátsó lámpa, a
kerékpártartó és a tartóváz másodpercek alatt könnyedén lehajtható, a tartó a
vonóhoroghoz, a kerékpárok pedig a tartóhoz zárhatók, 30 kg teherbírással
kerékpáronként, E-Bike-hoz is használható, súlya kb. 13 kg, a 13 érintkezős adaptert
tartalmazza a készlet. Méretei: 118 x 84 x 71 cm, összehajtva: 61 x 21 x 76 cm, Függőleges
terhelhetőség: 75 kg D-érték 6,7 kN-tól. Fontos: A vonóhorogra felszerelt összsúly (a
kerékpártartó és a felszerelt kerékpárok összesen) nem haladhatják meg a megengedett
függőleges vonóhorog terhelést

2 241 805
234 000,00 Ft

Uebler* Hátsó kerékpártartó X21-S, két kerékpárhoz, dönthető
Kisméretű és pehelykönnyű, vonóhorogra szerelhető kerékpártartó 2 kerékpár részére,
lábpedállal működtethető döntő funkcióval a csomagtérhez való könnyű hozzáférés
érdekében akár felszerelt kerékpár esetén is, a kerékpár-befogókar alkalmas akár 75 mm-
es kerek és 75 x 45 mm ovális vázátmérő biztonságos rögzítésére, állítható csatokkal
ellátott hosszú heveder a kerekek rögzítéséhez. A nagy távolság a keréktartók között
lehetővé teszi hosszú tengelytávú (akár 127 cm) kerékpárok szállítását sérülés nélkül. A
szabadalmaztatott összecsukható rendszer miatt a hátsó lámpák, a kerékpártartó és a
tartóváz másodpercek alatt könnyedén összecsukható, a tartó a vonóhoroghoz zárható,
30 kg teherbírással kerékpáronként, E-Bike-hoz is használható, súlya kb. 13,5 kg, a 13
érintkezős adaptert tartalmazza a készlet. Méretei: 77 x 119 x 64 mm, összehajtva: 24 x 63
x 64 mm, Függőleges terhelhetőség: 36 kg D-érték 5,3 kN-tól, 60 kg D-érték 6,7 kN-tól.
Fontos: A vonóhorogra felszerelt összsúly (a kerékpártartó és a felszerelt kerékpárok
összesen) nem haladhatják meg a megengedett függőleges vonóhorog terhelést.

1 948 382
185 065,00 Ft

Uebler* Hátsó kerékpártartó X31-S, 3 kerékpárhoz, dönthető
Kisméretű és pehelykönnyű, vonóhorogra szerelhető kerékpártartó 3 kerékpár részére,
lábpedállal működtethető döntő funkcióval a csomagtérhez való könnyű hozzáférés
érdekében akár felszerelt kerékpár esetén is, a kerékpár-befogókar alkalmas akár 75 mm-
es kerek és 75 x 45 mm ovális vázátmérő biztonságos rögzítésére, állítható csatokkal
ellátott hosszú heveder a kerekek rögzítéséhez. A nagy távolság a keréktartók között
lehetővé teszi hosszú tengelytávú (akár 127 cm) kerékpárok szállítását sérülés nélkül. A
szabadalmaztatott összecsukható rendszer miatt a hátsó lámpák, a kerékpártartó és a
tartóváz másodpercek alatt könnyedén összecsukható, a kerékpárok a tartóhoz a tartó
pedig a vonóhoroghoz zárható, 30 kg teherbírással kerékpáronként, E-Bike-hoz is
használható, súlya kb. 15,5 kg, a 13 érintkezős adaptert tartalmazza a készlet. Méretei: 77 x
119 x 79 mm, összehajtva: 24 x 63 x 79 mm, Függőleges terhelhetőség: 54 kg D-érték 6,7
kN-tól. Fontos: A vonóhorogra felszerelt összsúly (a kerékpártartó és a felszerelt
kerékpárok összesen) nem haladhatják meg a megengedett függőleges vonóhorog
terhelést.

1 948 383
221 445,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Uebler* Rakodó rámpa Uebler hátsó kerékpártartókhoz, merev
A kerékpárok emelés nélkül könnyen felpakolhatóak a kerékpártartóra

1 948 378
30 800,00 Ft

Uebler* Rakodó rámpa Uebler hátsó kerékpártartókhoz, összehajtható
A kerékpárok emelés nélkül könnyen felpakolhatóak a kerékpártartóra, tartalmazza a
tárolózsákot is

1 948 379
43 300,00 Ft

Uebler* Szállító táska Uebler X21-S és F22 hátsó kerékpártartókhoz
A kerékpártartó tiszta és védett állapotának megőrzéséhez, amikor nincs használva

1 948 380
26 300,00 Ft

Uebler* Szállító táska Uebler X31-S és F32 hátsó kerékpártartókhoz
A kerékpártartó tiszta és védett állapotának megőrzéséhez, amikor nincs használva

1 948 381
27 500,00 Ft

SZÁLLÍTÁS VONÓHORGOK

Adaptervezeték a  vonóhorog elektromos készlethez átalakító, 13 érintkezősről 7
érintkezős csatlakozóra
A jármű 13 érintkezős vonóhorog csatlakozójának és az utánfutó7 érintkezős
csatlakozójának csatlakoztatásához szükséges

1 697 946
9 720,00 Ft

Adaptervezeték a  vonóhorog elektromos készlethez átalakító, 13 érintkezősről 7
érintkezős csatlakozóra
A jármű 13 érintkezős vonóhorog csatlakozójának és az utánfutó7 érintkezős
csatlakozójának csatlakoztatásához szükséges

1 697 945
18 470,00 Ft

Behúzható vonóhorog
A lökhárító alá behúzható, elektromosan lehet kiengedni, csak a járműspecifikus
elektromos készlettel együtt. – 4 ajtós modellekhez. Lehetővé teszi az utánfutó belengés
szabályzó használatát a sztnederd Elektronikus Stabilitás Szabályzó esetén 2015/02-től
gyártott járművek esetén.

1 842 554
251 380,00 Ft

Behúzható vonóhorog
Csak a járműspecifikus elektromos készlettel együtt, hátsó kerékpártartó, maximum 3
kerékpárhoz használható. – kombihoz, kivéve ST. Lehetővé teszi az utánfutó belengés
szabályzó használatát a sztnederd Elektronikus Stabilitás Szabályzó (ESC) esetén
2015/02 után gyártott járművek esetén.

1 880 330
251 380,00 Ft

Behúzható vonóhorog
A lökhárító alá behúzható, elektromosan lehet kiengedni, csak a járműspecifikus
elektromos készlettel együtt. – 5 ajtós modellekhez, kivéve ST és RS

1 842 553
251 380,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Csatlakozó átalakító a vonóhorog elektromos készlethez átalakító, 13 érintkezősről 7
érintkezős csatlakozóra (rövid)
A jármű 13 érintkezős vonóhorog csatlakozójának és az utánfutó7 érintkezős
csatlakozójának csatlakoztatásához szükséges

1 513 402
7 040,00 Ft

Fix fejes vonóhorog
Csak a járműspecifikus elektromos készlettel együtt, hátsó kerékpártartó, maximum 3
kerékpárhoz használható. Nem alkalmas karosszéria tuning készlettel együtt való
használatra. – kombihoz, kivéve ST. Lehetővé teszi az utánfutó belengés szabályzó
használatát a sztenderd Elektronikus Stabilitás Szabályzó (ESC) keresztül 2015/02 után
gyártott járművek esetén.

1 880 324
86 160,00 Ft

Fix fejes vonóhorog
Csak a járműspecifikus elektromos készlettel együtt, alkalmas hátsó kerékpártartó
használatához akár 3 kerékpár szállítására. – 5 ajtós modellekhez, kivéve ST és RS. Teljes
karosszéria tuning készlet esetén is alkalmazható. Lehetővé teszi az utánfutó belengés
szabályozó használatát a sztenderd Elektronikus Stabilitás Szabályzón (ESC) keresztül
2015/02 után gyártott járművek esetén.

1 724 861
86 160,00 Ft

Fix fejes vonóhorog
Csak a járműspecifikus elektromos készlettel együtt, alkalmas hátsó kerékpár tartóhoz
max 3 kerékpárig. – 4 ajtós modellekhez. Lehetővé teszi az utánfutó belengés szabályozó
használatát a sztenderd Elektronikus Stabilitás Szabályzón (ESC) keresztül 2015/02 után
gyártott járművek esetén.

1 724 862
86 160,00 Ft

Levehető vonóhorog
Csak a járműspecifikus elektromos készlettel együtt, hátsó kerékpártartó, maximum 3
kerékpárhoz használható. Max. függőleges súly:  90 kg (2014.08 előtti modellek esetén 75
kg). – kombihoz, kivéve ST

1 880 329
152 440,00 Ft

Levehető vonóhorog
Csak a járműspecifikus elektromos készlettel együtt, alkalmas hátsó kerékpár tárolóhoz
max 3 kerékpárig. – 4 ajtós modellekhez

1 738 472
152 440,00 Ft

Levehető vonóhorog
Csak a járműspecifikus elektromos készlettel együtt, alkalmas hátsó kerékpár tárolókhoz
max 3 kerékpárig. – 5 ajtós modellekhez, kivéve ST és RS

1 738 479
152 440,00 Ft

SZÁLLÍTÁS BELSŐ SZÁLLÍTÓ RENDSZEREK

Esernyőtartó
Praktikus tároló mini esernyőhöz, a dobozt csavarokkal vagy Velcro® tépőzárral rögzítheti
bárhol a gépkocsiban, ahol helyet talál, minden modellhez

1 524 823
9 770,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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SZÁLLÍTÁS RAKTÉRI TARTOZÉKOK

Csomagtér elválasztó háló
Fekete, polieszter roló rendszer, a második üléssor mögé szerelendő – kombihoz, kivéve
LPG

1 736 804
82 630,00 Ft

Csomagtér tálca a csomagtérben
Fekete, Focus logóval, 80 mm magas, alumínium elválasztóval,mini pótkerékkel vagy
gumijavító készlettel szerelt gépjárművekhez, kombihoz

2 047 189
44 435,00 Ft

Csomagtér tálca a csomagtérben
Focus logóval, 40 mm magas – 4 ajtós, teljesértékű pótkerékkel

2 049 001
21 960,00 Ft

Csomagtér tálca a csomagtérben
Focus logóval, 40 mm magas – 5 ajtós, teljesértékű pótkerékkel

2 048 997
21 960,00 Ft

Csomagtér tálca a csomagtérben
Focus logóval, 25 mm magas, kutyaráccsal együtt nem alkalmazható – kombihoz, mini
pótkerék, vagy kerékjavító készlet esetén

2 039 792
21 155,00 Ft

Csomagtér tálca a csomagtérben
Focus logóval, 80 mm magas – 4 ajtóshoz, mini pótkerék vagy gumijavító készlet esetén

1 710 840
21 960,00 Ft

Csomagtér tálca a csomagtérben
Focus logóval, 80 mm magas – 5 ajtóshoz, mini pótkerék vagy gumijavító készlet esetén

2 039 791
21 155,00 Ft

Csomagtérelválasztó a rakományvédő rácshoz
Állítható, két részre osztja a csomagteret, csak a félmagasságú csomagtér elválasztó
ráccsal együtt kapható. – kombihoz

1 723 910
55 830,00 Ft

Csomagtérrács félmagasságú
A második üléssor mögé történő rögzítéshez – kombihoz

1 723 909
78 830,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Csomagtérrács teljes magasságú
Az 1. üléssor mögé szerelendő – Kombi, csak gyárilag szerelt rögzítési pontok megléte
esetén

1 882 811
121 040,00 Ft

Megfordítható raktérszőnyeg fekete, Focus logóval
Kihajtható lökhárító és hátsó ülés védővel – 5 ajtós, gumijavító készlet esetén

1 738 195
26 070,00 Ft

Megfordítható raktérszőnyeg fekete, Focus logóval
Kihajtható lökhárító és hátsó ülés védővel – 5 ajtós, mini pótkerék esetén

1 738 194
26 070,00 Ft

Megfordítható raktérszőnyeg fekete, Focus logóval
Kihajtható lökhárító és hátsó ülés védővel – kombihoz

1 738 196
26 070,00 Ft

Megfordítható raktérszőnyeg fekete, Focus logóval
Kihajtható lökhárító és hátsó ülés védővel – 5 ajtós, teljes értékű pótkerék esetén

1 738 193
26 070,00 Ft

Poggyászrögzítő háló
A csomagtér padlójához rögzíthető 4 ponton, megtartja a kisebb tárgyakat

5 028 017
11 830,00 Ft

Poggyászrögzítő háló
4 csomagtéri rögzítőfülhöz, rögzíti a kisebb tárgyakat a csomagtérpadlóhoz

1 300 412
7 805,00 Ft

Rögzítő pánt
Felcsévélhető, rögzíti a tárgyakat a csomagtérben

1 233 973
7 075,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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GÉPJÁRMŰVÉDELEM KÜLSŐ VÉDELEM

Alsó védőlemez motorhoz és váltóhoz
Strapabíró acél alsó burkolat a sérülések ellen, szinterezett, 1,8 mm vastag, 11,35 kg –
Kivéve ST és RS modellekhez

1 870 831
54 200,00 Ft

Hátsó lökhárító felső perem védő 3D rozsdamentes acél hatású kivitelben
Védi a gépkocsi hátsó lökhárítójának felső részét ki- és berakodáskor – kombihoz

1 709 550
29 970,00 Ft

Hátsó lökhárító felső perem védő 3D rozsdamentes-acél hatású kivitelben
Védi a gépkocsi hátsó lökhárítójának felső részét ki- és berakodáskor, bordázott felülettel,
tökéletesen egyezik a jármű belső kárpitozásával – 4 ajtós modellekhez

1 709 549
29 970,00 Ft

Hátsó lökhárító felső perem védő átlátszó
Védi a gépkocsi hátsó lökhárítójának felső részét ki- és berakodáskor – 5 ajtós
modellekhez, kivéve RS, BEV-hez is

1 723 591
9 420,00 Ft

Hátsó lökhárító felső perem védő átlátszó
Védi a gépkocsi hátsó lökhárítójának peremét ki- és berakodáskor – 4 ajtós modellekhez

1 723 590
8 370,00 Ft

ClimAir®* Hátsó lökhárító felső perem védő bordázott lemez, formára illesztett,
szürke
Védi a gépkocsi hátsó lökhárítójának peremét ki- és berakodáskor, ellenálló anyagból
készült. – 5 ajtós modellhez,

2 105 083
33 400,00 Ft

ClimAir®* Hátsó lökhárító felső perem védő kockás lemez, formára illesztett, fényes
fekete
Védi a gépkocsi hátsó lökhárítójának peremét ki- és berakodáskor, ellenálló anyagból
készült – 5 ajtós modellhez, kivéve ST és RS

2 043 535
36 750,00 Ft

Hátsó lökhárító felső perem védő rozsdamentes acél kinézet
Védi a gépkocsi hátsó lökhárítójának felső részét ki- és berakodáskor, bordázott felülettel,
tökéletesen egyezik a jármű belső kárpitozásával – 5 ajtós modellekhez, elektromos
járművekhez is

1 709 548
29 970,00 Ft

Sárfogók első, formára illesztett
2 darabos készlet – kivéve ST, RS és karosszéria tuning kit

1 722 673
14 760,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Sárfogók hátsó, formára illesztett
2 darabos készlet – kombihoz, kivéve karosszéria tuning készlet

1 722 187
14 760,00 Ft

Sárfogók hátsó, formára illesztett
2 darabos készlet – 5 ajtós modellekhez, kivéve ST, RS és karosszéria tuning készlet

1 798 977
14 760,00 Ft

Sárfogók hátsó, formára illesztett
2 darabos készlet – 4 ajtós modellekhez, kivéve karosszéria tuning kit

1 722 186
14 760,00 Ft

GÉPJÁRMŰVÉDELEM BELSŐ VÉDELEM

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

2 033 204
7 920,00 Ft

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

2 033 207
28 970,00 Ft

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

2 033 208
61 610,00 Ft

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

2 046 845
74 740,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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K&K* Nyest riasztó M4700B – Kombinált berendezés
Kiváló megoldás a rágcsálók ellen 3 különböző módszer ötvözésével. Kombinálja az
elektromos sokk, az ultrahang és a pulzáló fény hatását. Tartalmazza a 6 db vízálló, fém
membrános szatellit hangszórót A hangszórók 180 fokos szögben erős lüktető tiszta
ultrahanghullámokat sugároznak fel, és kb. 200 - 300 V feszültséggel vannak feltöltve,
mindeközben a berendezés villogó fényt bocsát ki. Áramfogyasztása Max. 10 mA, lüktető
tiszta ultrahangot sugároz, habitus hatás nélkül, 105 dB hangnyomás 22 KHz
frekvenciával, sugárzási szög 360 °, 100% vízálló hangszóró ház, az összetevők
megfelelnek az IP65 védelmi szabványnak. Figyelem: az elektromos sokk erőssége az
állat elriasztására, nem pedig elpusztítására szolgál. Nem okoz súlyos sérüléseket!

2 033 209
81 420,00 Ft

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

2 033 210
27 580,00 Ft

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

2 033 205
8 630,00 Ft

Szőnyeg, alap első és hátsó, fekete
4 darabos készlet, a vezető szőnyegén Focus logóval, a vezető- és utasoldalon
rögzítőkkel, a vezető szőnyege a cipősarokkal érintkező területen megerősítve,
hatékonyan csökkentve ezzel a szőnyeg elhasználódását – 02/2015 től

1 913 996
14 880,00 Ft

Szőnyeg, alap fekete
4 darabos készlet, a vezetőoldalon Focus logóval, vezetőoldalon megerősítve a sarokkal
érintkező területen, hatékonyan csökkentve ezzel a szőnyeg elhasználódását – 01/2015 -
ig

1 892 573
14 880,00 Ft

Szőnyeg, gumi első, fekete
Formára illesztett, 2 darabos készlet, Focus logóval, rögzíthető a vezető oldalon – kivéve
RS, 01/2015 -ig

1 720 000
14 140,00 Ft

Szőnyeg, gumi első, fekete
Formára illesztett, 2 darabos készlet, Focus logóval és rögzítőkkel az utas- és
vezetőoldalon – 02/2015 től

1 914 006
14 140,00 Ft

Szőnyeg, gumi hátsó, fekete
Formára illesztett, 2 darabos készlet

1 717 662
9 100,00 Ft

Szőnyeg, prémium velúr első, fekete
2 darabos készlet, rögzíthető a vezető oldalon – kivéve RS, 01/2015 -ig

1 725 157
20 570,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Szőnyeg, prémium velúr első, fekete
2 darabos készlet, Focus logóval, rögzíthető a vezető oldalon – kivéve RS, BEV-hez
elérhető, 01/2015 -ig

1 892 572
20 570,00 Ft

Szőnyeg, prémium velúr első, fekete
2 darabos készlet, Focus logóval és rögzítőkkel az utas- és vezetőoldalon – 02/2015 től

1 914 001
20 570,00 Ft

Szőnyeg, prémium velúr hátsó, fekete
2 darabos készlet – kivéve RS, BEV-hez elérhető

1 717 664
14 880,00 Ft

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

2 033 206
3 890,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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MEGJELENÉS KAROSSZÉRIA-KIALAKÍTÁS

Első lökhárítóspoiler magasfényű fekete szárnyszelvénnyel és integrált alsó
hűtőráccsal
Alapozott, a karosszéria színére fényezendő – 5 ajtós és kombi modellhez Adaptív
Sebességtartó Automatika nélkül, kivéve ST és RS

1 883 546
143 860,00 Ft

Első lökhárítóspoiler magasfényű fekete szárnyszelvénnyel és integrált alsó
hűtőráccsal
Alapozott, a karosszéria színére fényezendő – 5 ajtós és kombi modellhez Adaptív
Sebességtartó Automatika esetén, kivéve ST és RS

1 883 547
143 860,00 Ft

Formatervezett ködlámpa-ház bal oldali
Magasfényű fekete, méhsejtes kivitel – 5 ajtós és kombi modellhez gyárilag szerelt
ködlámpák esetén, kivéve ST és RS

1 883 659
21 870,00 Ft

Formatervezett ködlámpa-ház jobb oldali
Magasfényű fekete, méhsejtes kivitel – 5 ajtós és kombi modellhez gyárilag szerelt
ködlámpák esetén, kivéve ST és RS

1 883 658
21 870,00 Ft

Hátsó lökhárítóspoiler magasfényű fekete diffúzorbetéthez
alapozott, a karosszéria színére fényezendő – 5 ajtós, lefelé néző kipufogócsővel, kivéve
ST és RS

1 876 633
131 500,00 Ft

Hátsó lökhárítóspoiler magasfényű fekete diffúzorbetéttel
Alapozott, a karosszéria színére fényezendő – Kombi, egyenes kipufogóvéggel és hátsó
tolatásszenzorral. Csak vonóhoroggal nem rendelkező gépkocsik számára.

1 933 307
165 240,00 Ft

Hátsó lökhárítóspoiler magasfényű fekete diffúzorbetéttel
Alapozott, a karosszéria színére fényezendő – 5 ajtós, egyenes kipufogóval, kivéve ST és
RS

1 876 634
131 500,00 Ft

Hátsó lökhárítóspoiler magasfényű fekete diffúzorbetéttel
Alapozott, a karosszéria színére fényezendő – Kombi, lefelé néző kipufogóvéggel és hátsó
tolatásszenzor nélkül. Vonóhorog esetén nem alkalmazható.

1 933 306
165 240,00 Ft

Hátsó lökhárítóspoiler magasfényű fekete diffúzorbetéttel
Alapozott, a karosszéria színére fényezendő – Kombi, egyenes kipufogóvéggel és hátsó
tolatásszenzor nélkül. Vonóhorog esetén nem alkalmazható.

1 933 310
165 240,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Hátsó lökhárítóspoiler magasfényű fekete diffúzorbetéttel
Alapozott, a karosszéria színére fényezendő – Kombi, lefelé néző kipufogóvéggel és hátsó
tolatásszenzorral. Csak vonóhoroggal nem rendelkező gépkocsik számára.

1 759 566
165 240,00 Ft

Hűtődíszrács felső rész
Magasfényű fekete, méhsejtes kivitel – Kivéve ST és RS

1 883 657
72 130,00 Ft

Karosszéria-oldalszoknya bal oldalra
Alapozott, a karosszéria színére fényezendő – 5 ajtós és kombi modellekhez, kivéve ST és
RS

1 759 887
62 160,00 Ft

Karosszéria-oldalszoknya jobb oldalra
Alapozott, a karosszéria színére fényezendő – 5 ajtós és kombi modellekhez, kivéve ST és
RS

1 759 881
62 160,00 Ft

Tetőspoiler
Alapozott, a karosszéria színére fényezendő, integrált féklámpa külön rendelendő (Finis
1855771) – 5 ajtós modellhez, kivéve ST és RS, BEV-hez is alkalmazható

1 869 306
110 720,00 Ft

Tetőspoiler
Alapozott, a karosszéria színére fényezendő – kombihoz

1 869 305
106 340,00 Ft

Tükörburkolatok bal oldali tükör
Krómozott, magasfényű

1 529 485
27 860,00 Ft

Tükörburkolatok jobb oldali tükör
Krómozott, magasfényű

1 529 572
27 860,00 Ft

MEGJELENÉS BELSŐ KIALAKÍTÁS

Küszöbvédő első, Focus logóval
Polírozott rozsdamentes acél, 2 darabos készlet – Kivéve ST és RS

1 726 425
19 320,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Váltógomb fekete bőr- és alumínium kivitel
Műbőr szoknyával – 5 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltóhoz, kivéve ST és RS

2 040 569
21 750,00 Ft

Váltógomb fekete bőr- és alumínium kivitel
Műbőr porvédő haranggal – 6 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltóhoz, kivéve ST és
RS

2 114 942
29 240,00 Ft

Váltógomb kék színben megvilágított kapcsolási mintával
Fekete bőr- és alumínium kivitel, műbőr porvédő haranggal – 5 fokozatú kézi kapcsolású
sebességváltóhoz, kivéve ST és RS

2 040 610
50 450,00 Ft

Váltógomb kék színben megvilágított kapcsolási mintával
Fekete bőr és alumínium kivitel, vinil szoknyával – 6 fokozatú kézi kapcsolású
sebességváltóhoz, kivéve ST és RS

2 114 947
50 450,00 Ft

MEGJELENÉS FUTÓMŰ ÜLTETŐKÉSZLET

Eibach®* Futómű ültetőkészlet PRO-KIT nagyteljesítményű rugók
Csökkentik az első/hátsó magasságot kb. 25 mm/25 mm-rel – 985 kg-nál nagyobb
elsőtengely-terheléssel rendelkező Kombi esetén. A maximális elsőtengely-terhelés
tekintetében tekintse meg járműve kezelési utasítását.

2 105 646
42 960,00 Ft

Eibach®* Futómű ültetőkészlet PRO-KIT nagyteljesítményű rugók
Csökkentik az első/hátsó magasságot kb. 25 mm/25 mm-rel – 985 kg-nál nagyobb
elsőtengely-terheléssel rendelkező 4/5 ajtós járművek esetén. A maximális elsőtengely-
terhelés tekintetében tekintse meg járműve kezelési utasítását.

2 105 642
42 960,00 Ft

Eibach®* Futómű ültetőkészlet PRO-KIT nagyteljesítményű rugók
Csökkentik az első/hátsó magasságot kb. 25 mm/25 mm-rel – 985 kg max. elsőtengely-
terheléssel rendelkező Kombi esetén. A maximális elsőtengely-terhelés tekintetében
tekintse meg járműve kezelési utasítását.

2 105 644
42 960,00 Ft

Eibach®* Futómű ültetőkészlet PRO-KIT nagyteljesítményű rugók
Csökkentik az első/hátsó magasságot kb. 25 mm/25 mm-rel – 985 kg maximális
elsőtengely-terheléssel rendelkező 4-/5 ajtós járművek esetén. A maximális elsőtengely-
terhelés tekintetében tekintse meg járműve kezelési utasítását.

2 105 640
42 960,00 Ft

Eibach®* Futómű ültetőkészlet PRO-KIT nagyteljesítményű rugók
Csökkentik az első/hátsó magasságot kb. 15 mm/20 mm-rel – Csak ST kombihoz

2 107 803
42 960,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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KERÉKTÁRCSÁK KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK

Könnyűfém keréktárcsa 40,64 cm (16") 10 küllős kivitel, ezüst
7 x 16", ET 50, 205/55 R16 és 215/55 R16 gumiabroncsokhoz – Kivéve RS és ST
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.

2 238 237
62 125,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 40,64 cm (16") 10 x 2 küllős kivitel, ezüst
7 x 16", ET 50, 205/55 R16 és 215/55 R16 gumiabroncsokhoz – Kivéve HEV

1 702 125
74 390,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 40,64 cm (16") 10 x 2 küllős kivitel, Luster Nickel
7 x 16", ET 50, 205/55 R16 és 215/55 R16 gumiabroncsokhoz – Kivéve ST és RS
modellekhez
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.

2 237 376
62 125,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 40,64 cm (16") 5 küllős kivitel, ezüst
7 x 16", ET 50, 205/55 R16 és 215/55 R16 gumiabroncsokhoz – Kivéve RS és ST
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.

2 238 319
62 125,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 40,64 cm (16") 5 x 2 küllős kivitel, ezüst
7 x 16", ET 50, 205/55 R16 és 215/55 R16 gumiabroncsokhoz – Kivéve RS és ST
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.

2 238 235
62 125,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 40,64 cm (16") 5 x 2 küllős kivitel, ezüst
7 x 16", ET 50, 205/55 R16 és 215/55 R16 gumiabroncsokhoz – Kivéve RS és ST

1 838 014
74 390,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 40,64 cm (16") 5 x 3 küllős kivitel, ezüst
7 x 16", ET 50, 205/55 R16 és 215/55 R16 gumiabroncsokhoz – Kivéve RS és ST

1 842 560
74 390,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Könnyűfém keréktárcsa 40,64 cm (16") 5 Y küllős kivitel, ezüst
7 x 16", ET 50, 205/55 R16 és 215/55 R16 gumiabroncsokhoz – Kivéve RS és ST
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.

1 824 514
118 300,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 40,64 cm (16") 5x 2 küllős kivitel, arctic grey, polírozott
7 x 16", ET: 50, 205/55 R16 és 215/55 R16  gumiabroncsokhoz – Kivéve RS és ST
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.

2 237 368
62 125,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 40,64 cm (16") 7 x 2 küllős kivitel, ezüst
7 x 16", ET 50, 205/55 R16 és 215/55 R16 gumiabroncsokhoz – Kivéve RS és ST
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.

1 827 039
91 225,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 43,18 cm (17") 10 küllős prémium kivitel, ezüst
7 x 17", ET 50, 215/50 R17 gumiabroncsokhoz – Kivéve ECOnetic és RS

1 877 176
81 790,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 43,18 cm (17") 10 x 2 Y küllős kivitel, ezüst
7 x 17", ET 50, 215/50 R17 gumiabroncsokhoz – Kivéve ECOnetic és RS

1 719 524
81 790,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 43,18 cm (17") 15 küllős kivitel, ezüst
7 x 17", ET 50, 215/50 R17 gumiabroncsokhoz – Kivéve ECOnetic és RS
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.

1 698 637
71 910,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 43,18 cm (17") 15 küllős kivitel, ezüst
7 x 17", ET 50, 215/50 R17 gumiabroncsokhoz – Kivéve ECOnetic és RS

2 238 239
80 370,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 43,18 cm (17") 15 küllős kivitel, Rock Metallic színben
7 x 17", ET 50, 215/50 R17 méretű gumiabroncsokhoz. – Kivéve ECOnetic éa RS
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.

2 238 270
71 910,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Könnyűfém keréktárcsa 43,18 cm (17") 5 küllős prémium kivitel, ezüst
7 x 17", ET 50, 215/50 R17 gumiabroncsokhoz – Kivéve ECOnetic és RS
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.

2 237 379
71 910,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 43,18 cm (17") 5 x 2 küllős kivitel, Absolute Black
7 x 17", ET 50 215/55 R17 méretű gumiabroncsokhoz. – Kivéve ECOnetic és RS
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.

2 237 381
71 910,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 43,18 cm (17") 5 x 2 küllős kivitel, ezüst
7 x 17", ET 50, 215/50 R17 gumiabroncsokhoz – Kivéve ECOnetic és RS

1 710 606
81 790,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 43,18 cm (17") 5 x 2 küllős kivitel, ragyogó nikkel
7 J x 17, ET 50 215/50 R17 gumiabroncsokhoz – Kivéve ECOnetic és RS
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.

2 237 361
71 910,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 45,72 cm (18") 20 küllős kivitel, csillogó ezüst
7,5 x 18", ET 50, 225/40 R18 gumiabroncsokhoz A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre. Kérdezze Ford márkakereskedőjét a részletekről. – Csak RS esetén

2 019 070
101 440,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 45,72 cm (18") 5 küllős kivitel, Absolute Black
8 x 18", ET 55, 235/40 R18 gumiabroncsokhoz, csak kormányelfordulás-határolóval
együtt – Kivéve ECOnetic és RS
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.

2 237 398
95 740,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 45,72 cm (18") 5 küllős kivitel, ezüst
8 x 18", ET 55, 235/40 R18 gumiabroncsokhoz, csak kormányelfordulás határolóval
szerelve – Kivéve ECOnetic és RS
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.

1 698 635
95 740,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 45,72 cm (18") 5 küllős kivitel, Panther Black
8 x 18", ET 55, 235/40 R18 gumiabroncsokhoz, csak kormányzási szög határolóval együtt
– Kivéve ECOnetic és RS

2 237 395
103 310,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Könnyűfém keréktárcsa 45,72 cm (18") 5 küllős Y kivitel, ezüst
8 x 18", ET 55, 235/40 R18 gumiabroncsokhoz, csak kormányelfordulás határolóval
szerelve – Kivéve ECOnetic és RS
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.

1 893 233
101 440,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 45,72 cm (18") 5 x 2 küllős kivitel, sötét, polírozott
8 x 18", ET 55, 235/45 R18 méretű gumiabroncshoz – Kivéve ECOnetic, BEV és RS,
valamint csak kormányelfordulás határolóval együtt

2 078 404
103 670,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 45,72 cm (18") 5 x 2 küllős Y kivitel, Rock Metallic
8 x 18", ET 55, 235/40 R18 gumiabroncsokhoz, csak kormányelfordulás-határolóval
együtt – Kivéve ECOnetic, BEV és RS

2 076 576
103 670,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 45,72 cm (18") 7 küllős kivitel, ezüst
8 x 18", ET 55, 235/40 R18 gumiabroncsokhoz, csak kormányelfordulás határolóval
szerelve – Kivéve ECOnetic és RS

1 835 141
103 310,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 45,72 cm (18") 8 küllős Y kivitelű, csillogó ezüst
8 x 18", ET 55, 235/40 R18 méretű gumiabroncshoz, csak kormányelfordulás határolóval
szerelt modellekhez – Kivéve ECOnetic és RS
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.

2 237 365
95 740,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 45,72 cm (18") 8 küllős Y-kivitel, fekete - ezüst
8 x 18", ET 55, 235/40 R18 gumiabroncshoz, csak kormányelfordulás határolóval szerelt
modellekhez – Kivéve ECOnetic és RS
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.

2 237 408
95 740,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 48,26 cm (19") 20 küllős kivitel, ezüst
8 x19"-os, ET 50, 235/35 R19 méretű gumiabroncsokhoz A beszereléshez szükség van
egyéb alkatrészekre. Kérdezze Ford márkakereskedőjét a részletekről – Csak RS esetén

1 936 645
135 810,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 48,26 cm (19") 20 küllős kivitel, Magnetite
8 x 19", ET 50, 235/35 R19 gumiabroncsokhoz. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre. Kérdezze Ford márkakereskedőjét a részletekről. – Csak RS esetén

1 937 379
135 810,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Könnyűfém keréktárcsa 48,26 cm (19") 5 x 2 küllős kivitel, Absolute Black
8 x 19"-os, ET 55, 235/35 R19 méretű gumiabroncsokhoz. A beszereléshez szükség van
egyéb alkatrészekre. Kérjük, érdeklődjön Ford márkakereskedőjénél a részletekről. – Csak
ST-hez

1 905 166
115 730,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 48,26 cm (19") 5 x 2 küllős kivitel, ezüst
8 x 19"-os, ET 55, 235/35 R19 méretű gumiabroncsokhoz. A beszereléshez szükség van
egyéb alkatrészekre. Kérjük, érdeklődjön Ford márkakereskedőjénél a részletekről. – Csak
ST-hez

1 887 561
115 730,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 48,26 cm (19") 5 x 2 küllős kivitel, fekete
8 x19"-os, ET 50, 235/35 R19 méretű gumiabroncsokhoz A beszereléshez szükség van
egyéb alkatrészekre. Kérdezze Ford márkakereskedőjét a részletekről – Csak RS esetén

1 946 456
202 620,00 Ft

Könnyűfém keréktárcsa 48,26 cm (19") 5 x 2 küllős kivitel, Panther Black
8 x 19"-os, ET 55, 235/35 R19 méretű gumiabroncsokhoz. A beszereléshez szükség van
egyéb alkatrészekre. Kérjük, érdeklődjön Ford márkakereskedőjénél a részletekről. – Csak
ST-hez

2 014 779
115 730,00 Ft

KERÉKTÁRCSÁK KERÉKTÁRCSA-TARTOZÉKOK

Dísztárcsa 16"
Egy darab – Kivéve ST és RS, BEV-hez is alkalmazható

1 683 453
9 470,00 Ft

Dísztárcsa 16"
Egy db – Kivéve ST és RS, BEV-hez is alkalmazható

1 778 008
9 470,00 Ft

Dísztárcsa 16"
Négydarabos készlet – Kivéve ST és RS, BEV-hez is alkalmazható

1 357 461
21 590,00 Ft

Dísztárcsa 16"
Egy darab – Kivéve ST és RS, BEV-hez is alkalmazható

1 683 455
9 470,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Dísztárcsa 16"
Egy darab – Kivéve ST és RS, BEV-hez is alkalmazható

1 229 719
9 470,00 Ft

Dísztárcsa 16"
Egy db – Kivéve ST és RS, BEV-hez is alkalmazható

1 308 985
9 470,00 Ft

Dísztárcsa 16"
Egy darab – Kivéve ST és RS, BEV-hez is alkalmazható

1 872 069
9 470,00 Ft

Dísztárcsa 16"
Négydarabos készlet – Kivéve ST és RS, BEV-hez is alkalmazható

1 704 581
21 590,00 Ft

Dísztárcsa 16"
Négydarabos készlet – Kivéve ST és RS, BEV-hez is alkalmazható

1 372 312
31 990,00 Ft

Dísztárcsa 16"
Egy darab – Kivéve ST és RS, BEV-hez is alkalmazható

1 872 065
9 470,00 Ft

Dísztárcsa 16"
Egy darab – Kivéve ST és RS, BEV-hez is alkalmazható

1 360 364
9 470,00 Ft

Dísztárcsa 16"
Négydarabos készlet. – Kivéve ST és RS, BEV-hez is alkalmazható

1 704 582
21 590,00 Ft

Dísztárcsa 16"
Négydarabos készlet – Kivéve ST és RS, BEV-hez is alkalmazható

1 151 368
21 590,00 Ft

Kerékőr-csavarkészlet könnyűfém keréktárcsákhoz
4 db csavar + kulcs, védi a könnyűfém felniket a tolvajlástól – kivéve RS

1 751 660
22 080,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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BIZTONSÁG LOPÁSGÁTLÓ BERENDEZÉSEK

DanTracker* GPS Nyomkövető eszköz Biztonsági GPS IA berendezés
A Globális Helymeghatározó Rendszer-t (GPS) használja a gépjármű helyzetének
figyeléséhez, és lehetővé teszi a gépjármű megtalálását lopás esetén.  Keskeny
kialakítása révén könnyű elrejteni, hosszan tartó akkumulátora pedig a jármű elektromos
rendszerétől független.  A járműkövetés és az egyedi beállítások a világ bármely részéből,
mobiltelefon-alkalmazáson keresztül vagy weboldalról vezérelhetők. Ütés- és vízálló,
akár 10 év akkumulátor élettartammal, a SIM kártyát tartalmazza, ingyenes okostelefon
alkalmazással, élő üzemmódban 5 percenként elküldi a jármű pozícióját, míg az
mozgásban van. Geokerítés létrehozása is lehetséges különböző hatótávolságokban a
jármű körül (300, 500, vagy 1000 m). Egyedi jelzés kerül elküldésre, amennyiben a jármű
elhagyja a beállított geokerítést. Könnyen beszerelhető. Figyelem: felhasználói
regisztrációra és díjalapú előfizetésre szükség van a Dan Trackerrel.  A DanTracker
Általános Szolgáltatási Feltételek az irányadóak

2 178 820
64 300,00 Ft

BIZTONSÁG GYERMEKBIZTONSÁG

Britax Römer® Biztonsági gyermekülés Baby-Safe ISOFIX alap
Max. 13 kg súlyú gyermekek részére, a bébihordozó egyszerűen be- ill. kipattintható, a
gépkocsi ISOFIX csatlakozási pontjaihoz rögzitendő, beépitett lábtamasszal a plusz
stabilitás érdekében, tesztelve és jóváhagyva az ECE R 44/04 előirásnak megfelelően

1 670 734
81 520,00 Ft

Britax Römer® Biztonsági gyermekülés Baby-Safe Plus
Max. 13 kg súlyú gyermekek részére, az ülés rögzítőrudakkal rögzítendő az ISOFIX alapra, 5
pontos biztonsági heveder és párnázott fejtámla beépített párnával, 3 különböző
pozícióba állítható, napfény és szél elleni védőernyővel, tesztelve és jóváhagyva az ECE R
44/04 előírásnak megfelelően

1 670 717
67 120,00 Ft

Britax Römer® Biztonsági gyermekülés Duo Plus ISOFIX
9-18 kg közötti gyermekek számára, 5 pontos övrendszer központi állítással, tesztelve és
jóváhagyva az ECE R 44/04 előírásnak megfelelően

1 448 154
132 490,00 Ft

Britax Römer®* Biztonsági gyermekülés KIDFIX
15-36 kg súlyú gyermekek számára, ISOFIX rögzítési pontokkal, optimális oldalütközés-
védelem, a fejtámlát 11 különböző pozícióban lehet rögzíteni, tesztelve és jóváhagyva az
ECE R 44/04 előírásnak megfelelően

1 581 116
73 330,00 Ft

RECARO* Biztonsági gyermekülés Young Profi plus
Max. 13 kg súlyú gyermekek részére, kettős oldalsó védelemmel a fej maximális védelme
érdekében, 5 fokozatban állítható magasságú háttámla és övrendszer, kettős rétegű
napellenzővel

1 805 260
54 430,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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BIZTONSÁG ORSZÁGÚTI SEGÍTSÉG

Kalff* Biztonsági (láthatósági) mellény narancs
Egy méretben, fényvisszaverő csíkokkal a jó észlelhetőség érdekében

1 882 039
945,00 Ft

Kalff* Biztonsági (láthatósági) mellény sárga
Egy méretben, fényvisszaverő csíkokkal a jó észlelhetőség érdekében

1 522 252
870,00 Ft

Kalff* Elakadásjelző háromszög 1 460 220
1 560,00 Ft

Kalff* Elsősegélynyújtó készlet fekete doboz
21,5 x 11,3 x 9 cm, a jelenlegi DIN szabvány alapján (DIN 13164)

1 877 829
2 160,00 Ft

Elsősegélynyújtó készlet puha zsák, kék
Egy tépőzárral, 250 x 135 x 65 mm, a jelenlegi DIN szabvány alapján (DIN 13164)

1 882 990
3 760,00 Ft

Indítókábel 3 m
Indítókábel benzinmotorokhoz 2,5l hengerűrtartalomig – Maximum 2,5 literes
benzinmotorokhozű

5 023 562
13 140,00 Ft

Indítókábel 3,5 m
Indítókábel dízelmotorokhoz, 3l hengerűrtartalomig. – Maximum 3 literes dízelmotorokhoz

5 023 563
20 120,00 Ft

LifeHammer életmentő kalapács
Tartóval együtt, mely biztonságos és biztos rögzítést nyújt, fluoreszkáló gombbal, hogy
könnyen megtalálható legyen az utastérben

1 761 591
5 740,00 Ft

Prémium biztonsági csomag
Mérete: 440 x 100 x 90 mm, tartalmazza az elakadásjelző háromszöget, egy narancs
láthatósági mellényt, egy pár kesztyűt, és az elsősegély készletet a DIN szabványnak
megfelelően.

2 185 767
7 760,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Vontatókötél
2.500 kg-ig

5 011 184
7 420,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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KOMFORT KÉNYELMI FELSZERELÉSEK

ClimAir®* Ajtó szélterelő az első ajtó ablakaihoz, áttetsző
Kétdarabos készlet, a jobb szellőzés érdekében, véd a hótól és az esőtől, 3 mm-es öntött
akrilüveg – 4/5 ajtós modellhez és kombihoz

2 104 461
17 420,00 Ft

ClimAir®* Ajtó szélterelő az első ajtó ablakaihoz, sötétszürke
Kétdarabos készlet, a jobb szellőzés érdekében, véd a hótól és az esőtől, 3 mm-es öntött
akrilüveg. – 4/5 ajtós modellhez és kombihoz

1 741 268
17 420,00 Ft

Rati* Kartámasz 2 025 502
38 500,00 Ft

ClimAir®* Napellenző az összes hátsó ablakhoz
5 darabos készlet – 5 ajtós modellhez

1 744 533
60 580,00 Ft

ClimAir®* Napellenző az összes hátsó ablakhoz
5 darabos készlet – kombihoz

1 744 535
60 580,00 Ft

ClimAir®* Napellenző csak a hátsó oldalsó ablakokhoz
2 darabos készlet – kombihoz

1 744 536
34 510,00 Ft

ClimAir®* Napellenző csak a hátsó oldalsó ablakokhoz
2 darabos készlet – 5 ajtós modellhez

1 744 534
34 510,00 Ft

Xvision (SCC)* Tolatóradar rendszer első, 4 matt fekete érzékelővel
Megbízhatóan érzékeli az akadályokat, melyekre szaggatott hangjelzéssel figyelmeztet,
kis távolság esetén pedig folyamatos hangjelzéssel riaszt. A csomagban található lapos
vagy ferde érzékelők lehetővé teszik, hogy a szenzorok tökéletesen illeszkedjenek a
lökhárító alakjához. A karosszéria színére fényezhető. Ez a tolatóradar hangjelzést ad és
nem integrálható a Ford kijelzőhöz vagy a SYNC rendszerhez. Kérdezze márkareskedőjét a
részletekről. – kivéve RS

1 935 219
53 790,00 Ft

Vodafone* Tolatóradar rendszer első, 4 matt fekete érzékelővel
Érzékeli az akadályokat, melyekre szaggatott hangjelzéssel figyelmeztet, kis távolság
esetén pedig folyamatos hangjelzéssel riaszt. A csomagban található lapos vagy ferde
érzékelők lehetővé teszik, hogy tökéletesen illeszkedjenek a lökhárító alakjához. Az
érzékelők a karosszéria színére fényezhetők. Ez a tolatóradar kizárólag hangjelzést ad,
nem integrálható a Ford kijelzőhöz/SYNC rendszerhez. Kérjük, érdeklődjön Ford
márkakereskedőjénél a részletekről – Kivéve ST

2 225 436
55 700,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Vodafone* Tolatóradar rendszer hátsó, 4 matt fekete érzékelővel
Érzékeli az akadályokat, melyekre szaggatott hangjelzéssel figyelmeztet, kis távolság
esetén pedig folyamatos hangjelzéssel riaszt. Olyan járművekhez is használható, melyek
vonóhoroggal vagy külső pótkerékkel rendelkeznek. Bizonyos modelleknél kombinálható
a Vodafone első parkolási távolságérzékelőkkel. A csomagban található lapos vagy ferde
érzékelők lehetővé teszik, hogy tökéletesen illeszkedjenek a lökhárító alakjához. Az
érzékelők a karosszéria színére fényezhetők. Ez a tolatóradarhangjelzést ad és nem
integrálható a Ford kijelzőhöz vagy a SYNC rendszerhez. Kérjük, érdeklődjön Ford
márkakereskedőjénél a részletekről

2 225 438
52 700,00 Ft

Xvision (SCC)* Tolatóradar rendszer hátsó, 4 matt fekete érzékelővel
Megbízhatóan érzékeli az akadályokat, melyekre szaggatott hangjelzésel figyelmeztet, kis
távolság esetén pedig folyamatos hangjelzéssel riaszt. Olyan járművekhez is használható,
melyek vonóhoroggal vagy külső pótkerékkel rendelkeznek. Vizuális segítség a
hangjelzésen felül a gépkocsi műszercsoportjában elhelyezett kijelzőn is lehetséges
bizonyos modelleknél, előre telepített szoftver és utólagos interface segítségével.
Bizonyos modelleknél kombinálható az Xvision első tolatóradarral. A csomagban
található lapos vagy ferde érzékelők lehetővé teszik, hogy a szenzorok tökéletesen
illeszkedjenek a lökhárító alakjához. A szenzorok a karosszéria színére fényezhetők. A
tolatóradar hangjelzést ad és nem integrálható a Ford kijelzőhöz vagy a SYNC
rendszerhez Kérdezze márkakereskedőjét a részletekről. – 4-/5-ajtós, 4-/5-ajtós és
kombi, beleértve ST. Kivéve RS. További alkatrész szükséges a beszereléséhez. Keresse
Márkakereskedőjét a részletekért

1 935 216
43 600,00 Ft

Xvision (SCC)* Ülésfűtés készlet egy üléshez
Kiemelkedő teljesítményű szénszálas fűtőelemek az ülőlaphoz és a háttámlához.  Két
fokozatban (alacsony-magas) állítható hőmérséklet, kimeneti teljesítmény max. 90 W.
Nem építhető be olyan járműbe, ahol az üléshuzat az ülőlaphoz hozzá van ragasztva.
Kérjük, érdeklődjön Ford márkakereskedőjénél a részletekről – Kivéve Sport, ST és RS,
csak az első ülésekhez szerelhető

2 021 594
39 260,00 Ft

Xvision (SCC)* Ülésfűtés készlet két üléshez
Kiemelkedő teljesítményű szénszálas fűtőelemek az ülőlaphoz és a háttámlához. Két
fokozatban (alacsony-magas) állítható hőmérséklet, kimeneti teljesítmény max. 90 W.
Nem építhető be olyan járműbe, ahol az üléshuzat az ülőlaphoz hozzá van ragasztva.
Kérjük, érdeklődjön Ford márkakereskedőjénél a részletekről – Kivéve Sport, ST és RS,
csak az első ülésekhez szerelhető

2 021 595
78 730,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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INFORMÁCIÓS RENDSZER AUDIORENDSZER

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

2 146 136
52 000,00 Ft

Pioneer* Hangszóró TS-170 Ci
Első és hátsó ajtóhoz, 17 cm-es kétutas hangszóró rendszer, max. 170W

1 595 410
21 735,00 Ft

Pioneer* Hangszóró TS-H 1703
Első ajtóhoz, 17 cm-es kétutas hangszóró rendszer, max. 180W

1 479 486
29 590,00 Ft

INFORMÁCIÓS RENDSZER NAVIGÁCIÓ

Garmin®* Hordozható navigációs rendszer DRIVE 40 LMT CE, Vezetőfigyelmeztető
funkciókkal
Funkciók:  •  Könnyen használható, GPS navigáció 4,3"-os (10,9 cm) színes elforgatható
kijelzővel
 •  Részletes Nyugat-Európa térkép telepítve, ingyenes térképfrissítéssel a teljes
élettartam alatt
 •  Vezetőfigyelmeztető funkciók: figyelmeztetés a veszélyes kanyarokra,
sebességkorlátozásokra, a vezető éberségi szintjére, iskolai zónára és egyéb hasznos
funkciók
 •  Garmin Real Directions™ funkció barátként vezet el az úti célhoz, tájékozódási pontokat
és közlekedési lámpákat használva
 •  Találja meg az új és népszerű éttermeket, üzleteket, és egyebeket a Foursquare®
segítségével
 •  Sáv előrejelzés (a megfelelő navigáláshoz)
 •  Csomópont nézet (kijelzi a csomópontok jelzéseit)
 •  Sebességhatár kijelzés (megjeleníti a sebességhatárt a főbb útvonalakon)
 •  MicroSD™ kártyanyílás
 •  Egyedi POI-k
 •  A kedvenc POI-k megjelenítése az útvonal mentén

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

2 087 163
43 870,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Kommunikációs konzol
Stílusos, strapabíró és integrált rögzítési megoldás a választott navigációs rendszerhez pl.
Garmin. Kérjük tekintse meg a kompatibilis berendezések listáját. – kivéve RS

1 730 661
14 820,00 Ft

INFORMÁCIÓS RENDSZER KIHANGOSÍTÓ KÉSZLETEK

Parrot®* Bluetooth® Kihangosító készlet MKi 9200
2.4"-os színes TFT képernyő és dupla külső mikrofon, részletes információ kijelzés,
(hívóazonosító és fénykép, telefonkönyv, lejátszási lista, album borító, stb.), automatikus
telefonkönyv szinkronizálás, zenelejátszás A2DP streaming, iPod, USB és Line-in
bemeneten, SD kártya olvasóval, SD és SD/HC kompatibilitás

1 697 250
77 350,00 Ft

INFORMÁCIÓS RENDSZER EGYÉB INFOTAINMENT
KIEGÉSZÍTŐK

Csatlakozóvezeték a külső audio jelforrásokhoz fejhallgató csatlakozó az AUX
bemenethez
Bármilyen külső hangforrást köthet fejhallgató csatlakozóján keresztül a jármű hang vagy
navigációs rendszeréhez az AUX bemenet használatával

1 358 534
5 305,00 Ft

iPhone®/iPod® csatlakozókábel aUX vagy USB csatlakozóhoz
Az Ön külső jelforrását csatlakoztatja a jármű audio vagy navigációs rendszeréhez

1 529 487
13 790,00 Ft

Pioneer* iPod kábel
IPod az AVIC-F940BT multimédiás navigációhoz történő csatlakoztatásához szükséges

1 794 187
7 600,00 Ft

Dension* Mobiltelefon tartó Okostelefonokhoz
Többfunkciós hangtovábbító egység, szélvédőre vagy műszerfalra rögzíthető, fejlett
hangminőség Fordja audiorendszerén keresztül, beépített mikrofonnal, AUX és FM
audiokimenettel, Micro-USB csatlakozós okostelefonok töltésére alkalmas a
szivargyújtóról táplálva, kiegészítő audiokábelt tartalmaz. 56 - 70 mm széles
okostelefonokkal kompatibilis, iPhone 5-höz Apple Lighning adapter szükséges.

1 831 835
26 150,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Bury* PowerMount rendszer
OEM Prémium minőségű okostelefon tartó a középkonzolhoz, a műszerfalhoz vagy egy A-
oszlop tartóhoz. Univerzális, könnyen kezelhető okostelefon-töltő rendszer, amely a
tartóalapból, a rugalmas tartó karból és az USB töltőállomásból áll. Kifejezetten jól
állítható - a négytengelyes rendszer biztosítja a karra szerelt készülékek optimális
beállíthatóságát A modern kialakításának, kiváló minőségű anyagoknak és többféle
pozícionálási lehetőségnek köszönhetően tökéletesen illeszkedik Fordja belsejébe. A
ragasztószalagos szerelési lehetőség teszi a rendszert átcserélhetővé, mely eltávolítható
maradék ragasztónyomok nélkül. Végleges, csavaros rögzítés is lehetséges. Az USB-ről
Lightning csatlakozóra átalakító adapter az iPhone® töltéséhez (az iPhone® 5-től
kezdve) és a Micro USB minden más eszközhöz külön kapható. Típusjóváhagyás: CE,
BIN/RECYCLING és RoHS

2 279 204
27 400,00 Ft

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

2 102 313
8 200,00 Ft

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

2 102 315
8 200,00 Ft

ACV* Qi Töltő állomás IPhone® készülékekhez
Egyszerűen beszerelhető a meglévő telefontok és a készülék borítása közé

2 102 323
5 500,00 Ft

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

2 102 319
7 800,00 Ft

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

2 102 321
7 800,00 Ft

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

2 102 317
8 200,00 Ft

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

2 146 840
8 450,00 Ft

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

2 146 836
8 450,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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ACV* Qi Töltőállomás IPhone® 6/6S/7 készülékekhez, fekete
Védő tok, integrált vezeték nélküli töltő funkcióval A Qi vezeték nélküli töltő készlettel
együtt használatos

2 146 842
8 450,00 Ft

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

2 146 838
8 450,00 Ft

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

2 146 844
8 450,00 Ft

ACV* Qi vezeték nélküli töltő készlet integrált járműspecifikus megoldás
Testreszabott plug-and-play rendszer, gyors és könnyű töltési megoldást kínál Qi-
kompatibilis okos készülékekhez (induktív töltési technológia) A töltést azonnal
megkezdi, amint az okostelefont a járműben arra a célra kialakított töltőlapra helyezi és
automatikus készenléti állapotba kerül, amint a töltés befejeződött.  További biztonsági
funkcióként a töltő automatikusan lekapcsol, ha pénz vagy egyéb fém tárgy érintkezik a
töltőlappal.

2 102 309
26 000,00 Ft

ACV* Sport Antenna
A lényegesen rövidebb antenna rúd sportosabb megjelenést kölcsönöz dinamikus kivitele
és kompakt mérete révén, mint az eredetileg felszerelt antenna. Fő jellemzője a magas
minőségű AM/FM vétel.

2 049 615
6 180,00 Ft

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

2 279 206
3 300,00 Ft

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

2 279 208
1 330,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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FORD PERFORMANCE PARTS KAROSSZÉRIA
TELJESÍTMÉNY

RS felirat Ford Performance Blue színben
Öntapadós embléma a hátsó spoilerre vagy egyéb elemre történő felragasztáshoz, bal és
jobb oldali készlet – RS

2 211 286
13 645,00 Ft

Első lökhárítóspoiler magasfényű fekete szárnyszelvénnyel és integrált alsó
hűtőráccsal
Alapozott, a karosszéria színére fényezendő – 5 ajtós és kombi modellhez Adaptív
Sebességtartó Automatika nélkül, kivéve ST és RS

1 883 546
143 860,00 Ft

Formatervezett ködlámpa-ház bal oldali
Magasfényű fekete, méhsejtes kivitel – 5 ajtós és kombi modellhez gyárilag szerelt
ködlámpák esetén, kivéve ST és RS

1 883 659
21 870,00 Ft

Hűtődíszrács felső rész
Magasfényű fekete, méhsejtes kivitel – Kivéve ST és RS

1 883 657
72 130,00 Ft

Első lökhárítóspoiler magasfényű fekete szárnyszelvénnyel és integrált alsó
hűtőráccsal
Alapozott, a karosszéria színére fényezendő – 5 ajtós és kombi modellhez Adaptív
Sebességtartó Automatika esetén, kivéve ST és RS

1 883 547
143 860,00 Ft

Formatervezett ködlámpa-ház jobb oldali
Magasfényű fekete, méhsejtes kivitel – 5 ajtós és kombi modellhez gyárilag szerelt
ködlámpák esetén, kivéve ST és RS

1 883 658
21 870,00 Ft

Karosszéria-oldalszoknya bal oldalra
Alapozott, a karosszéria színére fényezendő – 5 ajtós és kombi modellekhez, kivéve ST és
RS

1 759 887
62 160,00 Ft

Hátsó lökhárítóspoiler magasfényű fekete diffúzorbetéttel
Alapozott, a karosszéria színére fényezendő – Kombi, egyenes kipufogóvéggel és hátsó
tolatásszenzorral. Csak vonóhoroggal nem rendelkező gépkocsik számára.

1 933 307
165 240,00 Ft

Tükörburkolatok jobb oldali tükör
Krómozott, magasfényű

1 529 572
27 860,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Hátsó lökhárítóspoiler magasfényű fekete diffúzorbetéttel
Alapozott, a karosszéria színére fényezendő – 5 ajtós, egyenes kipufogóval, kivéve ST és
RS

1 876 634
131 500,00 Ft

Tetőspoiler
Alapozott, a karosszéria színére fényezendő, integrált féklámpa külön rendelendő (Finis
1855771) – 5 ajtós modellhez, kivéve ST és RS, BEV-hez is alkalmazható

1 869 306
110 720,00 Ft

Hátsó lökhárítóspoiler magasfényű fekete diffúzorbetéthez
alapozott, a karosszéria színére fényezendő – 5 ajtós, lefelé néző kipufogócsővel, kivéve
ST és RS

1 876 633
131 500,00 Ft

Hátsó lökhárítóspoiler magasfényű fekete diffúzorbetéttel
Alapozott, a karosszéria színére fényezendő – Kombi, lefelé néző kipufogóvéggel és hátsó
tolatásszenzor nélkül. Vonóhorog esetén nem alkalmazható.

1 933 306
165 240,00 Ft

Tükörburkolatok bal oldali tükör
Krómozott, magasfényű

1 529 485
27 860,00 Ft

ACV* Sport Antenna
A lényegesen rövidebb antenna rúd sportosabb megjelenést kölcsönöz dinamikus kivitele
és kompakt mérete révén, mint az eredetileg felszerelt antenna. Fő jellemzője a magas
minőségű AM/FM vétel.

2 049 615
6 180,00 Ft

Tetőspoiler
Alapozott, a karosszéria színére fényezendő – kombihoz

1 869 305
106 340,00 Ft

Hátsó lökhárítóspoiler magasfényű fekete diffúzorbetéttel
Alapozott, a karosszéria színére fényezendő – Kombi, egyenes kipufogóvéggel és hátsó
tolatásszenzor nélkül. Vonóhorog esetén nem alkalmazható.

1 933 310
165 240,00 Ft

Hátsó lökhárítóspoiler magasfényű fekete diffúzorbetéttel
Alapozott, a karosszéria színére fényezendő – Kombi, lefelé néző kipufogóvéggel és hátsó
tolatásszenzorral. Csak vonóhoroggal nem rendelkező gépkocsik számára.

1 759 566
165 240,00 Ft

Karosszéria-oldalszoknya jobb oldalra
Alapozott, a karosszéria színére fényezendő – 5 ajtós és kombi modellekhez, kivéve ST és
RS

1 759 881
62 160,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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FORD PERFORMANCE PARTS FUTÓMŰ TELJESÍTMÉNY

Ültetőrugó készlet rozsdamentes acél, porszórt rugók Ford Performance Blue
színben
Teljes készlet összeszerelve és előre beállítva Lehetővé teszi a fokozatmentes ültetést
akár 40 mm-ig. Jellemzői: kimondottan korrózióálló rozsdamentes toronycsapágy ház,
poliamid bevonatú állítómechanizmus és rugóvégek, szennyeződésálló trapezoid
menetek és tartós kompozit magasságállító, manuálisan állítható húzócsillapítás 16
fokozatban, manuálisan állítható kompresszió csillapítás 12 fokozatban, egymástól
függetlenül működő csillapítóerő állítás – 5 ajtós, benzinmotorral és automata váltóval
szerelt modellek esetén, 1,5 l-es és 2 l-es dízelmotorok esetén, kivéve ST

2 229 763
643 460,00 Ft

Ültetőrugó készlet rozsdamentes acél, porszórt rugók Ford Performance Blue
színben
Teljes készlet összeszerelve és előre beállítva Lehetővé teszi a fokozatmentes ültetést
akár 40 mm-ig. Jellemzői: kimondottan korrózióálló rozsdamentes toronycsapágy ház,
poliamid bevonatú állítómechanizmus és rugóvégek, szennyeződésálló trapezoid
menetek és tartós kompozit magasságállító, manuálisan állítható húzócsillapítás 16
fokozatban, manuálisan állítható kompresszió csillapítás 12 fokozatban, egymástól
függetlenül működő csillapítóerő állítás – 5 ajtós, benzinmotoros ST modellek esetén

2 217 057
643 460,00 Ft

Ültetőrugó készlet rozsdamentes acél, porszórt rugók Ford Performance Blue
színben
Teljes készlet összeszerelve és előre beállítva Lehetővé teszi a fokozatmentes ültetést
akár 40 mm-ig. Jellemzői: kimondottan korrózióálló rozsdamentes toronycsapágy ház,
poliamid bevonatú állítómechanizmus és rugóvégek, szennyeződésálló trapezoid
menetek és tartós kompozit magasságállító, manuálisan állítható húzócsillapítás 16
fokozatban, manuálisan állítható kompresszió csillapítás 12 fokozatban, egymástól
függetlenül működő csillapítóerő állítás – 5 ajtós 1,0 l, 1,5 l, ill. 1,6 l benzinmotorral és 1,5 l
dízelmotorral szerelt modellek esetén, manuális sebességváltóval. 1,0 l benzinmotorral
szerelt modellek automata váltóval is. Kivéve ST

2 217 060
643 460,00 Ft

FORD PERFORMANCE PARTS HAJTÁSLÁNC
TELJESÍTMÉNY

Performance váltó készlet
Az eredeti váltókarhoz képest kb. 18%-kal csökkenti a váltókar útját. Figyelem: a 2015-ös
modellévtől az eredeti váltókar takarót meg kell tartani és a rövid váltókarhoz be kell
szerelni – ST, 6 sebességes kézi váltó esetén

2 215 805
158 115,00 Ft

Performance váltó készlet
Az eredeti váltókarhoz képest kb. 10%-kal csökkenti a váltókar útját. – RS

2 215 811
161 350,00 Ft

Performance váltógomb piros Ford ST logóval
Fényes fekete, gömb alakú, szénszálas váltógomb, fehér 6 sebességes fokozatkapcsolási
mintával – ST, 6 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltó esetén

2 215 799
38 475,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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FORD PERFORMANCE PARTS MOTORTELJESÍTÉNY

Remus* Sportkipufogó rendszer rozsdamentes acél, krómozott dupla csövekkel
A gyárilag szerelt katalizátor mögé történő beszereléshez, 115 mm átmérővel, EC
típusjóváhagyással – 5 ajtós ST-hez, 2.0 benzinmotorral, 250 LE

2 237 326
370 235,00 Ft

FORD PERFORMANCE PARTS BELSŐ TÉR
TELJESÍTMÉNY

Performance ajtófogantyú szénszálas
Leváltja a gyári ajtófogantyút

5 487 716
111 555,00 Ft

Performance műszercsoport díszkarika szénszálas
Helyettesíti a gyárilag szerelt műszercsoportot az olajnyomás, az olajhőmérséklet és a
töltőnyomás megjelenítéséhez – ST és RS esetén

5 442 152
111 555,00 Ft

Performance üléssín a Focus RS kagylóülés 15 mm-rel történő
magasságcsökkentéséhez, a vezetőoldalon
2 irányú manuális ülésállítással – RS

2 292 171
225 805,00 Ft

Performance üléssín a Focus RS kagylóülés 15 mm-rel történő
magasságcsökkentéséhez, az utasoldalon
2 irányú manuális ülésállítással – RS

2 198 864
226 715,00 Ft

Performance vészfék markolat szénszálas
Leváltja a gyári rögzítőfék fogantyút.

5 443 229
88 920,00 Ft

FORD PERFORMANCE PARTS KERÉK TELJESÍTMÉNY

Performance keréktárcsa 45,72 cm (18") Pehelykönnyű kovácsolt keréktárcsa Ford
Performance logóval, 10 küllős kivitel, Magnetit Matt
8 x 18", ET 55, 235/40 R18 méretű gumiabroncsokhoz – kivéve RS

2 231 752
105 085,00 Ft

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés és a fényezés munkadíjával kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél (bizonyos termékeknél). Áraink
16.11.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Ford Közép- és Kelet-Európai Értékesítő Kft.
2000 Szentendre
Galamb József u. 3.

www.ford-tartozekok.hu

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

JOGI NYILATKOZAT:

A Ford politikája a folyamatos termékfejlesztés. Fenntartjuk a jogot a jelen online kiadásban fellelhető specifikációk, a bemutatott és leírt
modellek, színek és árak előzetes bejelentés nélküli változtatására. A képek csak illusztrációk. Ez az online kiadvány eredeti Ford és külső
beszállítói termékekből válogatott tartozékokat is tartalmaz. A *-jellel megjelölt tartozékok gondosan válogatott termékek más
beszállítóktól, melyeket saját márkanevük alatt forgalmazunk, és amelyekre a Ford garanciájától eltérő garanciális feltételek
vonatkozhatnak; ezek részletei a garanciális ikonra kattintva, vagy Ford Márkakereskedőjétől beszerezhetők. A Bluetooth® márkanév és
logók a Bluetooth® SIG, Inc. tulajdonát képezik, ezek Ford Motor Company általi használatát licenc szabályozza. Az iPhone/iPod márkanév
és logók az Apple Inc. tulajdonát képezik. Egyéb védjegyek és márkanevek a vonatkozó tulajdonosoké.
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