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PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY STŘEŠNÍ PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY
Thule®* Doraz pro upevnění rozměrnějších nákladů
Pohyblivé nastavitelné zarážky nákladu, výška 14,5 cm. Určen pro základní střešní nosič s
profilem s T-drážkou.

Thule®* Držák jízdního kola Expert 298
Pohodlný držák se samonastavovacím ramenem držáku rámu jízdního kola, vhodný pro
rámy jízdních kol do průměru až 100 mm (s oválným průřezem 80 × 100 mm nebo
kruhovým průřezem 22–80 mm). Pro všechny profily základních nosičů. Hmotnost držáku
je 4,2 kg, maximální nosnost je 20 kg.

1 513 390

621,94 Kč

2 143 360

2 715,24 Kč

Thule®* Držák jízdního kola FreeRide 532
Standardní držák jízdních kol pro rámy až do 70 mm, vhodný pro základní nosiče všech
profilů (kromě integrovaného nosiče na Ford Transit Custom).

1 338,26 Kč

Thule®* Jednoklíčový systém 544 se čtyřmi zámkovými vložkami
Sada čtyř zámkových vložek a dvou klíčů v provedení umožňujícím snadné uchopení a
dále speciální klíč určený k demontáži vložek

417,45 Kč

Thule®* Jednoklíčový systém 588, s osmi zámkovými vložkami
Sada osmi zámkových vložek a dvou klíčů v provedení umožňujícím snadné uchopení a
dále speciální klíč určený k demontáži vložek

813,12 Kč

Thule®* Střešní box Dynamic 800
Střešní box v leskle černé barvě, rozměry 206 x 84 x 34 cm, objem 420 l, uzamykatelný s
patentovanou funkcí otevírání z obou stran vozidla, maximální nosnost 75 kg, včetně
protiskluzové rohože uvnitř. Nelze namontovat na integrovaný střešní nosič u vozidla Ford
Transit/Tourneo Custom.
G3* Střešní box Elegance Europe 330, v matné černé barvě s prolisy
Rozměry boxu 1440 x 860 x 375 mm, objem 330 l, oboustranné otevírání s centrálním
zamykáním, hmotnost 10 kg, max. nosnost 75 kg. Vyznačuje se odolnou a aerodynamickou
konstrukcí a zajišťuje ochranu přepravovaných zavazadel za každého počasí. Vhodný k
montáži na příčníky o průměru 33 až 90 mm/1.3“ až 3.55", požadovaná vzdálenost mezi
příčníky min. 570 mm/22.44" a max. 840 mm/33.07". Dovolujeme si upozornit, že v
závislosti na modelu vozidla mohou střešní boxy přesahovat délku vozidla, a tedy může
dojít ke kontaktu s otevřenými zadními výklopnými dveřmi (např. u vozidla
Transit/Tourneo Custom).
G3* Střešní box Elegance Europe 370, v matně černé barvě s prolisy
Rozměry boxu 1928 x 550 x 492 mm, objem 370 l, oboustranné otvírání s centrálním
zamykáním, hmotnost 12 kg, max. nosnost 75 kg. Vyznačuje se odolnou a aerodynamickou
konstrukcí a zajišťuje ochranu zavazadel za každého počasí. Vhodný k montáži na příčníky
o průměru 33 až 90 mm/1.3“ až 3.55", požadovaná vzdálenost mezi příčníky min. 570
mm/22.44" a max. 840 mm/33.07". Dovolujeme si upozornit, že v závislosti na modelu
vozidla mohou střešní boxy přesahovat délku vozidla, a tedy může dojít ke kontaktu s
otevřenými zadními výklopnými dveřmi (např. u Transit / Tourneo Custom).

1 746 077

2 043 519

2 043 523

1 746 075

16 999,29 Kč

2 191 625

4 941,64 Kč

2 191 628

6 237,55 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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G3* Střešní box Elegance Europe 390, v matné černé barvě s prolisy
Rozměry 1950 x 738 x 360 mm, objem 390 l, oboustranné otvírání s centrálním
zamykáním, hmotnost 13 kg, max. nosnost 75 kg. Vyznačuje se odolnou a aerodynamickou
konstrukcí a zajišťuje ochranu zavazadel za každého počasí. Vhodný k montáži na příčníky
o průměru 33 až 90 mm/1.3“ až 3.55", požadovaná vzdálenost mezi příčníky min. 570
mm/22.44" a max. 840 mm/33.07". Dovolujeme si upozornit, že v závislosti na modelu
vozidla mohou střešní boxy přesahovat délku vozidla, a tedy může dojít ke kontaktu s
otevřenými zadními výklopnými dveřmi (např. Transit / Tourneo Custom).
Thule®* Střešní box Touring 100 DS
Ve stříbrné barvě o rozměrech 139 x 90 x 39 cm, objem 330 l, uzamykatelný s
patentovanou funkcí otevírání z obou stran vozidla, maximální nosnost 50 kg. Nelze
namontovat na integrovaný střešní nosič u vozidla Ford Transit/Tourneo Custom.

2 191 632

5 752,34 Kč

1 862 449

7 649,62 Kč

U vozidel Transit/Tourneo Custom lze střešní box namontovat pouze pro krátký rozvor L2
(nelze pro L3). Zvolený střešní box by neměl přesahovat délku vozidla, jinak by mohl
kolidovat s pátými výklopnými dveřmi.
Thule®* Střešní box Touring 200 DS
Ve stříbrné barvě o rozměrech 175 x 82 x 45 cm, objem 410 l, uzamykatelný s
patentovanou funkcí otevírání z obou stran vozidla, maximální nosnost 50 kg. Nelze
namontovat na integrovaný střešní nosič u vozidla Ford Transit/Tourneo Custom.

1 862 455

9 052,01 Kč

U vozidel Transit/Tourneo Custom lze střešní box namontovat pouze pro krátký rozvor L2
(nelze pro L3). Zvolený střešní box by neměl přesahovat délku vozidla, jinak by mohl
kolidovat s pátými výklopnými dveřmi.
Thule®* Střešní box Touring 600
Ve stříbrné barvě o rozměrech 190 x 63 x 39 cm, objem 310 l, uzamykatelný, maximální
nosnost 50 kg. Nelze namontovat na integrovaný střešní nosič u vozidla Ford
Transit/Tourneo Custom.

1 862 467

8 327,22 Kč

U vozidel Transit/Tourneo Custom lze střešní box namontovat pouze pro krátký rozvor L2
(nelze pro L3). Zvolený střešní box by neměl přesahovat délku vozidla, jinak by mohl
kolidovat s pátými výklopnými dveřmi.
Thule®* Střešní box Touring 700 DS
Stříbrný, rozměry 232 x 70 x 40 cm, objem 420 l, uzamykatelný s patentovanou funkcí
otvírání z obou stran Thule®*, maximální nosnost 50 kg. Nelze namontovat na
integrovaný střešní nosič u vozidla Ford Transit/Tourneo Custom.

1 862 481

9 750,18 Kč

U vozidel Transit/Tourneo Custom lze střešní box namontovat pouze pro krátký rozvor L2
(nelze pro L3). Zvolený střešní box by neměl přesahovat délku vozidla, jinak by mohl
kolidovat s pátými výklopnými dveřmi.
Thule®* Střešní držák lyží a snowboardu Deluxe 727
Až pro 6 párů lyží nebo 4 snowboardy, uzamykatelný a výškově nastavitelný, pro většinu
profilů základního nosiče.

Thule®* Střešní držák lyží a snowboardu Xtender 739
Až pro 6 párů lyží nebo 4 snowboardy, výsuvný nosič zajišťuje snadné a pohodlné uložení
lyžařského vybavení.

1 301 032

2 576,09 Kč

1 513 395

3 869,58 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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Střešní nosič
Hliníkový a uzamykatelný nosič o hmotnosti 4 kg. Maximální nosnost je 75 kg. – Pro kombi
se střešními ližinami

Střešní nosič
Hliníkový, maximální nosnost 75 kg, uzamykatelný. – Pro 4-dveřová vozidla

Střešní nosič
Hliníkový a uzamykatelný o hmotnosti 5 kg, Maximální nosnost 75 kg. – Pro kombi bez
střešních ližin.

Střešní nosič
Hliníkový, maximální nosnost 75 kg, uzamykatelný. – Pro 5-dveřová vozidla.

Thule®* Střešní nosič kajaku 874
Pro 1 kajak zajištěný 4 nastavitelnými pryžovými vložkami a upevněný pevnými popruhy 2 x
400 cm.

1 880 359

5 569,63 Kč

1 727 570

5 569,63 Kč

1 727 572

5 569,63 Kč

1 767 840

5 569,63 Kč

1 513 393

2 134,44 Kč

PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY ZADNÍ PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY
Uebler* Nakládací rampa pro zadní držáky jízdního kola Uebler, pevná
Usnadňuje nakládání jízdních kol na zadní držák bez zdvíhání.

2 320,78 Kč

1 948 378

Uebler* Nakládací rampa pro zadní držáky jízdního kola Uebler, skládací
Usnadňuje nakládání jízdních kol na zadní držák bez zdvíhání, včetně přepravní tašky

3 259,74 Kč

1 948 379

Uebler* Přepravní taška Na zadní držáky jízdního kola Uebler X21-S a F22
Pro uložení a ochranu zadního držáku jízdního kola proti znečištění a poškození, pokud se
nepoužívá.

1 979,56 Kč

1 948 380

Uebler* Přepravní taška na zadní držáky jízdního kola Uebler X31-S a F32
Pro uložení a ochranu zadního držáku jízdního kola proti znečištění a poškození, pokud se
nepoužívá.

2 059,42 Kč

1 948 381

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.

06

FORD FOCUS od 09/2014

Status: 05.11.2018

Thule®* Zadní držák jízdního kola EuroClassic 929
Nosič kol pro tažné zařízení, vhodný pro 3 kola o velikosti rámu 22 - 80 mm. Uzamykatelný
s maximální nosností 60 kg. Hmotnost nosiče 20,7 kg. Sada zahrnuje 13 pólový adaptér.
Upozornění: hmotnost nosiče včetně kol nesmí přesáhnout maximální vertikální zatížení
tažného zařízení.
Thule®* Zadní držák jízdního kola EuroPower 915
Montuje se na tažné zařízení, určen pro 2 jízdní kola (průměr rámu 22 - 70 mm),
uzamykatelný, snadný přístup do zavazadlového prostoru, kapacita 60 kg, hmotnost
nosiče je 18 kg, sada obsahuje 13-pólový adaptér. Pozor:nesmí být překročen limit
maximálního vertikálního zatížení stanovené pro jednotlivé modely.
Thule®* Zadní držák jízdního kola EuroRide 940
Nosič jízdních kol pro tažné zařízení vhodný pro 2 kola o velikosti rámu 22 - 70 mm.
Uzamykatelný s nosností 36 kg. Hmotnost nosiče 14 kg. Sada obsahuje 13-ti pólový
adaptér. Upozornění: celková hmotnost nosiče včetně jízdních kol nesmí přesáhnout
nosnost tažného zařízení.
Uebler* Zadní držák jízdního kola F22
Velmi malý a lehký zadní držák jízdního kola pro upevnění na tažné zařízení, určený pro dvě
jízdní kola, rameno držáku vhodné pro jízdní kola s rámem kruhového průřezu o průměru až
75 mm a oválného průřezu do rozměru 75 x 45 mm, nastavitelné spony s dlouhými
upínacími řemínky usnadňují upevnění kol, velká vzdálenost mezi kolejnicemi pro kola
umožňuje přepravovat bez poškození i jízdní kola s velkým rozvorem (max. 127 mm).
Patentovaný skládací systém umožňuje za několik sekund jednoduše složit koncová
světla, ramena držáku jízdních kol a rám, uzamykatelný, hmotnost jednoho jízdního kola
30 kg, rovněž vhodný pro elektrokola, hmotnost cca 12 kg, včetně 13pólového adaptéru.
Rozměry: 77 x 118 x 65 mm, rozměry ve složeném stavu: 25 x 65 x 64 mm. Svislé zatížení:
36 kg od hodnoty D 5,3 kN, 60 kg od hodnoty D 6,7 kN. Upozornění: Celková hmotnost
působící na tažné zařízení (hmotnost příslušenství a zatížení) nesmí překročit přípustné
svislé zatížení.
Uebler* Zadní držák jízdního kola I21, pro dvě jízdní kola, sklopný
Velmi malý a lehký držák pro dvě jízdní kola určený k montáži na tažné zařízení, inteligentní
pedál pro sklopení držáku usnadňuje přístup do zavazadlového prostoru, i když jsou na
držáku upevněna jízdní kola. Vyznačuje se novým upínacím zařízením iQ bez upevňovací
páky, které ještě více ulehčuje manipulaci s nosičem; rameno držáku je vhodné pro jízdní
kola s rámem kruhového průřezu o průměru až 75 mm a oválného průřezu do rozměru 75 x
45 mm. Patentovaný skládací systém umožňuje v průběhu několika sekund úplně a zcela
jednoduše složit koncová světla, ramena držáku jízdních kol a rám; držák lze na tažném
zařízení uzamknout, stejně jako kola na držáku; hmotnost jednoho jízdního kola 30 kg;
rovněž vhodný pro elektrokola, hmotnost cca 13 kg, včetně 13pólového adaptéru.
Rozměry: 118 x 69 x 56 cm, rozměry ve složeném stavu: 61 x 20 x 60 cm. Svislé zatížení: 37
kg od hodnoty D 5,3 kN, 60 kg od hodnoty D 6,7 kN. Upozornění: Celková hmotnost
působící na tažné zařízení (hmotnost příslušenství a nákladu) nesmí překročit přípustné
svislé zatížení
Uebler* Zadní držák jízdního kola I31, pro tři jízdní kola, sklopný
Velmi malý a lehký držák pro tři jízdní kola určený k montáži na tažné zařízení, inteligentní
pedál pro sklopení držáku usnadňuje přístup do zavazadlového prostoru, i když jsou na
držáku upevněna jízdní kola. Vyznačuje se novým upínacím zařízením iQ bez upevňovací
páky, které ještě více ulehčuje manipulaci s nosičem; rameno držáku je vhodné pro jízdní
kola s rámem kruhového průřezu o průměru až 75 mm a oválného průřezu do rozměru 75 x
45 mm. Patentovaný skládací systém umožňuje v průběhu několika sekund úplně a zcela
jednoduše složit koncová světla, ramena držáku jízdních kol a rám; držák lze na tažném
zařízení uzamknout, stejně jako kola na držáku; hmotnost jednoho jízdního kola 30 kg;
rovněž vhodný pro elektrokola, hmotnost cca 13 kg, včetně 13pólového adaptéru.
Rozměry: 118 x 84 x 71 cm, rozměry ve složeném stavu: 61 x 21 x 76 cm. Svislé zatížení: 75
kg od hodnoty D 6,7 kN. Upozornění: Celková hmotnost působící na tažné zařízení
(hmotnost příslušenství a nákladu) nesmí překročit přípustné svislé zatížení

1 862 482

16 478,99 Kč

1 862 485

14 518,79 Kč

1 782 519

8 589,79 Kč

1 948 384

12 260,93 Kč

2 241 803

15 140,73 Kč

2 241 805

18 130,64 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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Uebler* Zadní držák jízdního kola typ F32
Velmi malý a lehký zadní držák jízdního kola pro upevnění na tažné zařízení, určený pro tři
jízdní kola, rameno držáku vhodné pro jízdní kola s rámem kruhového průřezu o průměru až
75 mm a oválného průřezu do rozměru 75 x 45 mm, nastavitelné spony s dlouhými
upínacími řemínky usnadňují upevnění kol, velká vzdálenost mezi kolejnicemi pro kola
umožňuje přepravovat bez poškození i jízdní kola s velkým rozvorem (max. 127 mm).
Patentovaný skládací systém umožňuje za několik sekund jednoduše složit koncová
světla, ramena držáku jízdních kol a rám, uzamykatelný, hmotnost jednoho jízdního kola
30 kg, rovněž vhodný pro elektrokola, hmotnost cca 14 kg, včetně 13pólového adaptéru.
Rozměry: 77 x 118 x 79 mm, rozměry ve složeném stavu: 25 x 65 x 74 mm. Svislé zatížení:
54 kg od hodnoty D 6,7 kN. Upozornění: Celková hmotnost působící na tažné zařízení
(hmotnost příslušenství a zatížení) nesmí překročit přípustné svislé zatížení.
Uebler* Zadní držák jízdního kola X21-S
Velmi malý a lehký zadní držák jízdního kola pro upevnění na tažné zařízení, vhodný pro
dvě jízdní kola, šikovný pedál určený ke sklopení držáku umožňuje přístup do
zavazadlového prostoru, i když jsou na držáku upevněna jízdní kola, rameno držáku
vhodné pro jízdní kola s rámem kruhového průřezu o průměru až 75 mm a oválného
průřezu do rozměru 75 x 45 mm, nastavitelné spony s dlouhými upínacími řemínky
usnadňují upevnění kol, velká vzdálenost mezi kolejnicemi pro kola umožňuje přepravovat
bez poškození i jízdní kola s velkým rozvorem (max. 127 mm). Patentovaný skládací
systém umožňuje za několik sekund jednoduše složit koncová světla, ramena držáku
jízdních kol a rám, uzamykatelný, hmotnost jednoho jízdního kola 30 kg, rovněž vhodný pro
elektrokola, hmotnost cca 13,5 kg, včetně 13pólového adaptéru. Rozměry: 77 x 119 x 64
mm, rozměry ve složeném stavu: 24 x 63 x 64 mm. Svislé zatížení: 36 kg od hodnoty D 5,3
kN, 60 kg od hodnoty D 6,7 kN. Upozornění: Celková hmotnost působící na tažné zařízení
(hmotnost příslušenství a zatížení) nesmí překročit přípustné svislé zatížení.
Uebler* Zadní držák jízdního kola X31-S
Velmi malý a lehký zadní držák jízdního kola pro upevnění na tažné zařízení, vhodný pro tři
jízdní kola, šikovný pedál určený ke sklopení držáku umožňuje přístup do zavazadlového
prostoru, i když jsou na držáku upevněna jízdní kola, rameno držáku vhodné pro jízdní kola
s rámem kruhového průřezu o průměru až 75 mm a oválného průřezu do rozměru 75 x 45
mm, nastavitelné spony s dlouhými upínacími řemínky usnadňují upevnění kol, velká
vzdálenost mezi kolejnicemi pro kola umožňuje přepravovat bez poškození i jízdní kola s
velkým rozvorem (max. 127 mm). Patentovaný skládací systém umožňuje za několik
sekund jednoduše složit koncová světla, ramena držáku jízdních kol a rám, uzamykatelný,
hmotnost jednoho jízdního kola 30 kg, rovněž vhodný pro elektrokola, hmotnost cca 15,5
kg, včetně 13pólového adaptéru. Rozměry: 77 x 119 x 79 mm, rozměry ve složeném stavu:
24 x 63 x 79 mm. Svislé zatížení: 54 kg od hodnoty D 6,7 kN. Upozornění: Celková
hmotnost působící na tažné zařízení (hmotnost příslušenství a zatížení) nesmí překročit
přípustné svislé zatížení.

1 948 385

15 155,25 Kč

1 948 382

15 834,06 Kč

1 948 383

18 942,55 Kč

PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ
Adaptér pro elektrickou instalační sadu tažného zařízení 13-pólový na 7-pólový
konektor (krátký)
Nutný ke spojení 13-pólového tažného zařízení vozidla se 7-pólovou koncovkou přívěsu

1 513 402

601,37 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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Elektricky sklopné tažné zařízení
Pouze v kombinaci se speciální elektroinstalací. Vhodné pro zadní držák jízdního kola pro
přepravu až tří jízdních kol.
Max. svislé zatížení: 90 kg. – Pro kombi, nelze pro verze ST a ST-Line. Max. svislé zatížení:
90 kg. Umožňuje aktivovat systém stabilizace přívěsu prostřednictvím standardního
elektronického stabilizačního systému (ESC) ve vozidlech vyrobených od 02/2015.
Elektricky sklopné tažné zařízení
Lze sklopit pod nárazník. Instalace pouze v kombinaci se speciální elektroinstalací. TZ je
vhodné pro zadní držák jízdního kola pro přepravu až tří jízdních kol. – Pro 5-dveřová
vozidla, nelze pro verze ST, ST-Line a RS. Umožňuje aktivovat systém stabilizace přívěsu
prostřednictvím standardního elektronického stabilizačního systému (ESC) ve vozidlech
vyrobených od 02/2015.

1 880 330

20 320,74 Kč

1 842 553

20 320,74 Kč

Kabelový adaptér pro elektrickou instalační sadu tažného zařízení 13-pólový na 7pólový konektor
Nutný ke spojení 13-pólového tažného zařízení vozidla se 7-pólovou koncovkou přívěsu

828,85 Kč

Kabelový adaptér pro elektrickou instalační sadu tažného zařízení 13-pólový na 7pólový konektor
Nutný ke spojení 13-pólového tažného zařízení vozidla se 7-pólovou koncovkou přívěsu

1 580,26 Kč

Odnímatelné tažné zařízení
Pouze v kombinaci se originální elektroinstalací. Vhodné pro zadní držák jízdního kola pro
přepravu až tří jízdních kol.
Max. svislé zatížení: 90 kg. – Pro kombi, nelze pro verze ST a ST-Line. Max. svislé zatížení:
90 kg. Umožňuje aktivovat systém stabilizace přívěsu prostřednictvím standardního
elektronického stabilizačního systému (ESC) ve vozidlech vyrobených od 02/2015.
Odnímatelné tažné zařízení
Pouze v kombinaci se speciální elektroinstalací. Vhodné pro nosič kol až pro tři kola. – pro
4-dveřová vozidla

Odnímatelné tažné zařízení
Pouze v kombinaci se speciální elektroinstalací.
Vhodné pro montáž zadního nosiče jízdních kol pro přepravu až tří jízdních kol. – pro 5dveřová vozidla, nelze pro verzi ST a RS

Pevné tažné zařízení
Pouze v kombinaci se speciální elektroinstalací, vhodné pro zadní držák jízdního kola pro
přepravu až tří jízdních kol. Max. svislé zatížení: 90 kg. – Pro kombi, nelze pro verze ST a
ST-Line. Max. svislé zatížení: 90 kg. Umožňuje aktivovat systém stabilizace přívěsu
prostřednictvím standardního elektronického stabilizačního systému (ESC) ve vozidlech
vyrobených od 02/2015.
Pevné tažné zařízení
Pouze v kombinaci se speciální elektroinstalací. Vhodné pro nosič až 3 kol. – pro 5dveřová vozidla, nelze pro verzi ST a RS

1 697 946

1 697 945

1 880 329

12 339,58 Kč

1 738 472

12 339,58 Kč

1 738 479

12 339,58 Kč

1 880 324

6 959,92 Kč

1 724 861

6 959,92 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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Pevné tažné zařízení
Pouze v kombinaci se speciální elektroinstalací. Vhodné pro přepravu až tří kol. – pro 4dveřová vozidla

1 724 862

6 959,92 Kč

PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY VNITŘNÍ PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY
Držák deštníku
Praktické uložení minideštníku Upevněte schránku šrouby nebo suchým zipem Velcro® na
libovolném místě. Vhodné pro všechny modely.

1 524 823

833,69 Kč

PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY PŘÍSLUŠENSTVÍ DO
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Dělící přepážka pro přepážku do zavadadlového prostoru
Nastavitelná, rozděluje zavazadlový prostor na dvě části, pro použití se zádržnou příčkou v
poloviční výšce. – pro kombi

4 601,63 Kč

Odolná rohož do zavazadlového prostoru
Černá s logem Focus, výška 80 mm, s hliníkovou přepážkou. Určena pro vozidla s
náhradním mini kolem nebo soupravou pro opravu pneumatik. – pro kombi

3 695,34 Kč

Odolná rohož do zavazadlového prostoru
S logem Focus, výška 40 mm – pro 4-dveřová vozidla se standardním náhradním kolem

Odolná rohož do zavazadlového prostoru
S logem Focus, výška 40 mm – pro 5-dveřová vozidla se standardním náhradním kolem

Odolná rohož do zavazadlového prostoru
S logem Focus, výška okraje rohože je 25 mm. Nelze používat ve spojení s pevnou mříží pro
oddělení zavazadlového prostoru za zadními sedadly. Slouží například jako přepážka pro
převoz psů. – pro kombi

1 723 910

2 047 189

2 049 001

1 749,66 Kč

2 048 997

1 749,66 Kč

2 039 792

1 831,94 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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Odolná rohož do zavazadlového prostoru
S logem Focus, výška 80 mm – pro 4-dveřová vozidla s náhradním minikolem nebo
soupravou pro opravu pneumatik

1 749,66 Kč

Odolná rohož do zavazadlového prostoru
S logem Focus, výška 80 mm – pro 5-dveřová vozidla s náhradním minikolem nebo
soupravou pro opravu pneumatik

1 831,94 Kč

Přepážka do zavazadlového prostoru poloviční výška
Pro upevnění za 2. řadu sedadel – pro kombi

Přepážka do zavazadlového prostoru pro plnou výšku
Pro upevnění za první řadu sedadel. – Pro kombi, pouze pro vozidla s fixačními body
namontovanými ve výrobě

1 710 840

2 039 791

1 723 909

6 485,60 Kč

1 882 811

10 232,97 Kč

Rohož do zavazadlového prostoru černá, s logem Focus
S rozkládací částí pro ochranu nárazníku a zadních sedadel – pro 5-dveřová vozidla se
soupravou pro opravu pneumatik

2 048,53 Kč

Rohož do zavazadlového prostoru černá, s logem Focus
S rozkládací částí pro ochranu nárazníku a zadních sedadel – pro 5-dveřová vozidla s
náhradním minikolem

2 048,53 Kč

Rohož do zavazadlového prostoru černá, s logem Focus
S rozkládací částí pro ochranu nárazníku a zadních sedadel – pro kombi

Rohož do zavazadlového prostoru černá, s logem Focus
S rozkládací částí pro ochranu nárazníku a zadních sedadel – pro 5-dveřová vozidla se
standardním náhradním kolem

1 738 195

1 738 194

1 738 196

2 048,53 Kč

1 738 193

2 048,53 Kč

Síť pro upevnění na dno do zavazadlového prostoru
Se 4 úchyty na podlaze zavazadlového prostoru, zabraňuje v pohybu menším předmětům
v zavazadlovém prostoru.

1 005,51 Kč

5 028 017

Síť pro upevnění na dno do zavazadlového prostoru
Se 4 úchyty na podlaze zavazadlového prostoru, zabraňuje v pohybu menším předmětům
v zavazadlovém prostoru

638,88 Kč

1 300 412

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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Záchytná síť do zavazadlového prostoru
Materiál černý polyester, pro upevnění za 2. řadu sedadel – pro kombi

Zajišťovací pás
Zasouvací pro zabezpečení předmětů v zavazadlovém prostoru, pro všechny modely

1 736 804

6 785,68 Kč

1 233 973

603,79 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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OCHRANA VOZIDLA OCHRANA KAROSÉRIE
ClimAir®* Ochranná lišta prahu zavazadlového prostoru kostkované provedení,
tvarované, v barvě Gloss Black
Chrání zadní nárazník a hranu nárazníku vozidla před poškozením při nakládání nebo
vykládání, vyrobena z odolného materiálu. – Pro 5-dveřová vozidla, s výjimkou ST a RS

Ochranná lišta prahu zavazadlového prostoru provedení 3D ve vzhledu nerezové
oceli
Chrání zadní nárazník vašeho vozidla při nakládání nebo vykládání, se žebrovaným
povrchem, dokonale se hodí ke stávajícímu provedení interiéru zavazadlového prostoru. –
pro 5-dveřová vozidla
Ochranná lišta prahu zavazadlového prostoru provedení 3D ve vzhledu nerezové
oceli
Chrání zadní nárazník a hranu nárazníku vozidla proti poškození při nakládání nebo
vykládání z kufru. Vyroben z odolného materiálu. – pro kombi

Ochranná lišta prahu zavazadlového prostoru provedení 3D ve vzhledu nerezové
oceli
Chrání zadní nárazník vašeho vozidla při nakládání nebo vykládání, se žebrovaným
povrchem, dokonale se hodí ke stávajícímu provedení interiéru zavazadlového prostoru. –
Pro 4-dverová vozidla
Ochranná lišta prahu zavazadlového prostoru transparentní
Chrání zadní nakládací hranu nárazníku vozidla před poškozením při nakládání zavazadel
do zavazadlového prostoru. – Pro 4-dverová vozidla

Ochranná lišta prahu zavazadlového prostoru transparentní samolepící fólie
Chrání zadní nárazník vozidla před poškrábáním při nakládání nebo vykládání předmětů ze
zavazadlového prostoru. – pro 5-dveřová vozidla, kromě verze RS

ClimAir®* Ochranná lišta prahu zavazadlového prostoru žebrované provedení v šedé
barvě
Chrání zadní nárazník a hranu nárazníku vozidla před poškozením při nakládání nebo
vykládání, vyrobena z odolného materiálu. – Pro 5-dveřová vozidla s výjimkou ST a RS

Ochranný kryt motoru pro motor a převodovku
Odolný ocelový kryt pro ochranu podvozku vozidla proti poškození. V černé barvě. Váha

2 043 535

3 080,66 Kč

1 709 548

2 559,15 Kč

1 709 550

2 559,15 Kč

1 709 549

2 559,15 Kč

1 723 590

715,11 Kč

1 723 591

804,65 Kč

2 105 083

2 799,94 Kč

1 870 831

4 680,28 Kč

11,35 kg. – S výjimkou verze ST a RS

Zástěrky přední sada
Sada 2 kusů, tvarované dle modelu vozidla. – Nelze pro verze ST, ST-Line, RS a vozidla se
sadou doplňků karosérie, také pro BEV

1 722 673

1 119,25 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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Zástěrky zadní sada, tvarované
Sada 2 kusů – Pro kombi. Nelze pro verze ST, ST-Line a vozidla se sadou doplňků
karosérie.

1 119,25 Kč

Zástěrky zadní sada, tvarované
Sada 2 kusů. – Pro 5-dveřová vozidla, nelze pro verze ST, ST-Line, RS a vozidla se sadou
doplňků karosérie, také pro BEV

1 119,25 Kč

Zástěrky zadní sada, tvarované
Sada 2 kusů – Pro 4-dveřová vozidla

1 722 187

1 798 977

1 722 186

1 119,25 Kč

OCHRANA VOZIDLA OCHRANA INTERIÉRU
Gumové podlahové koberce přední sada 2 kusů v černé barvě s logem Focus
Tvarované dle modelu vozidla. S logem Focus a úchyty na straně řidiče. – kromě verze RS,
až do 01/2015

1 139,82 Kč

Gumové podlahové koberce přední sada 2 kusů, v černé barvě s logem Focus
Tvarované dle modelu vozidla s upevňovacími prvky na straně řidiče a spolucestujícího. –
od 02/2015 dále

1 139,82 Kč

Gumové podlahové koberce zadní sada v černé barvě
Tvarované, sada 2 kusů.

Podlahové koberce, standardní přední a zadní sada v černé barvě
Sada 4 kusů, s logem Focus na straně řidiče, pro vozidla s upevňovacími prvky na straně
řidiče a spolucestujícího, koberec na straně řidiče má zesílenou nášlapnou plochu, která
účinně snižuje opotřebení. – od 02/2015 dále

Podlahové koberce, standardní Sada přední a zadní v černé barvě
Sada 4 kusů s logem Focus na straně řidiče. Koberec na straně řidiče má zesílenou
nášlapnou plochu, která účinně snižuje opotřebení. – kromě verze RS, až do 01/2015

Podlahové koberce, velurové, provedení Premium přední sada černé barvě
Sada 2 kusů, s logem Focus, pro vozidla s upevňovacími prvky na straně řidiče a
spolucestujícího. – od 02/2015 dále

1 720 000

1 914 006

1 717 662

719,95 Kč

1 913 996

1 199,11 Kč

1 892 573

1 199,11 Kč

1 914 001

1 799,27 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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Podlahové koberce, velurové, provedení Premium přední sada v černé barvě
Sada 2 kusů. – až do 01/2015

Podlahové koberce, velurové, provedení Premium přední sada v černé barvě
Sada 2 kusů s logem Focus s upeňovacími prvky na straně řidiče. – kromě verze RS, až do
01/2015

Podlahové koberce, velurové, provedení Premium zadní sada v černé barvě
Sada 2 kusů. – kromě verze RS

K&K* Přepěťová ochrana
Nepřetržitě monitoruje napětí palubního elektronického systému a účinně chrání proti
vysokým napěťovým špičkám, které by mohly způsobit selhání systémů, jako např. ABS,
airbagu a veškerých elektronických zařízení ve vašem vozidle. Rovněž zabraňuje
zvýšenému opotřebení žárovek a škodám způsobeným při startování pomocí startovacích
kabelů.

1 725 157

1 799,27 Kč

1 892 572

1 799,27 Kč

1 717 664

1 309,22 Kč

2 033 206

319,44 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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STYLING DOPLŇKY KAROSÉRIE
Boční spoiler pro levou stranu vozidla
Opatřený základním nátěrem, nutno nalakovat v odstínu karosérie. – Pro 5-dveřová
vozidla a kombi, nelze pro verze ST, ST-Line a RS

5 309,48 Kč

1 759 887

Boční spoiler pro pravou stranu vozidla
Opatřený základním nátěrem, nutno nalakovat v odstínu karosérie. – Pro 5-dveřová
vozidla a kombi, nelze pro verze ST, ST-Line a RS

5 309,48 Kč

1 759 881

Kryty zrcátek pravé zrcátko
Chromované, leštěné do vysokého lesku. – Také pro BEV. Nelze pro verzi ST-Line

2 381,28 Kč

1 529 572

Kryty zrcátek pro levé zrcátko
Chromované, leštěné do vysokého lesku. – Také pro BEV. Nelze pro verzi ST-Line

2 381,28 Kč

1 529 485

Prolisy pro stylová mlhová světla na pravou stranu vozidla
Vysoce lesklé černé provedení s voštinovým vzorem. – Pro 5-dveřová vozidla a kombi s
mlhovými světly namontovanými ve výrobě, nelze pro verze ST, ST-Line a RS

1 880,34 Kč

1 883 658

Prolisy pro stylová mlhová světla pro levou stranu
Vysoce lesklé černé provedení s voštinovým vzorem. – Pro 5-dveřová vozidla a kombi s
mlhovými světly namontovanými ve výrobě, nelze pro verze ST, ST-Line a RS

1 880,34 Kč

1 883 659

Přední mřížka horní část mřížky
Vysoce lesklé černé provedení s voštinovým vzorem. – Nelze pro verze ST, ST-Line a RS

6 150,43 Kč

1 883 657

Přední spoiler s vysoce lesklým černým křídlem a integrovanou spodní mřížkou
Opatřený základním nátěrem, nutno nalakovat v odstínu karosérie. – Pro 5-dveřová

12 170,18 Kč

1 883 546

vozidla a kombi bez adaptivního tempomatu, nelze pro verze ST, ST-Line a RS

Přední spoiler s vysoce lesklým černým křídlem a integrovanou spodní mřížkou
Opatřený základním nátěrem, nutno nalakovat v odstínu karosérie. – Pro 5-dveřová
vozidla a kombi s adaptivním tempomatem, nelze pro verze ST, ST-Line a RS

1 883 547

12 170,18 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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Střešní spoiler
Opatřený základním nátěrem, je třeba nalakovat v odstínu karosérie. Integrované brzdové
světlo musí být objednáno zvlášť (1855771). – Pro 5-dveřová vozidla, nelze pro verze ST,
ST-Line a RS, také pro BEV

Střešní spoiler
Opatřený základním nátěrem, je třeba nalakovat v odstínu karosérie – Pro kombi, nelze
pro verze ST a ST-Line

Zadní RS nárazník s černým vloženým difuzorem v lesklém provedení
Opatřený základním nátěrem, nutno nalakovat v odstínu karosérie. – Pro kombi s rovnou
koncovkou výfuku a se zadními parkovacími senzory. Nelze pro verze ST a ST-Line. Pouze
pro vozidla bez tažného zařízení.

Zadní RS nárazník s černým vloženým difuzorem v lesklém provedení
Opatřený základním nátěrem, nutno nalakovat v odstínu karosérie. – Pro kombi s výfukem
stočeným dolů a bez senzorů parkovacího asistenta vzadu. Nelze pro verze ST a ST-Line.
Pouze pro vozidla bez tažného zařízení

Zadní RS nárazník s černým vloženým difuzorem v lesklém provedení
Opatřený základním nátěrem, nutno nalakovat v odstínu karosérie. – Pro kombi s rovnou
koncovkou výfuku a bez zadních parkovacích senzorů. Nelze pro verze ST a ST-Line.
Pouze pro vozidla bez tažného zařízení.

Zadní RS nárazník s černým vloženým difuzorem v lesklém provedení
Opatřený základním nátěrem, nutno nalakovat v odstínu karosérie. – Pro kombi s výfukem
stočeným dolů a se zadními parkovacími senzory. Nelze pro verze ST a ST-Line. Pouze pro
vozidla bez tažného zařízení.

1 869 306

9 459,78 Kč

1 869 305

9 068,95 Kč

1 933 307

14 098,92 Kč

1 933 306

14 098,92 Kč

1 933 310

14 098,92 Kč

1 759 566

14 098,92 Kč

Zadní RS nárazník s vloženým vysoce lesklým černým difuzorem
Opatřený základním nátěrem, nutno nalakovat v odstínu karosérie. – Pro 5-dveřová
vozidla s rovnou koncovkou výfuku, nelze pro verze ST, ST-Line a RS

11 121,11 Kč

1 876 634

Zadní RS nárazník s vloženým vysoce lesklým černým difuzorem
Opatřeno základním nátěrem, je nutno nalakovat do odstínu karoserie. – Pro 5-dveřová
vozidla s výfukem stočeným dolů, nelze pro verze ST, ST-Line a RS

11 121,11 Kč

1 876 633

STYLING DOPLŇKY INTERIÉRU
Hlavice řadící páky provedení hliník s černou kůží
Určeno pro pětistupňovou mechanickou převodovku, s výjimkou verze ST

2 040 569

1 821,05 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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Hlavice řadící páky s modře osvětleným schématem řazení
Provedení hliník s černou kůží, včetně vinylové manžety. – Pro vozidla s 5-stupňovou
mechanickou převodovkou, nelze pro verze ST, ST-Line a RS

4 300,34 Kč

Hlavice řadící páky s modře osvětleným schématem řazení
Provedení hliník s černou kůží. – Pro vozidla se 6-stupňovou mechanickou převodovkou,
nelze pro verze ST, ST-Line a RS

4 300,34 Kč

Prahy vozidla přední prahy s logem Focus
Vyrobeno z leštěné nerezové oceli, přední sada 2 kusů. – Nelze pro verze ST, ST-Line a RS,
také pro BEV

1 600,83 Kč

Prahy vozidla přední sada s modře osvětleným logem Focus
Hliníkové ozdobné prahy, sada 2 kusů. – Pro vozidla s ambientním osvětlením interiéru
LED diodami nebo ambientním vícebarevným osvětlením interiéru LED diodami, také pro
BEV, nelze pro verze ST, ST-Line a RS

2 040 610

2 114 947

1 726 425

1 862 646

7 689,55 Kč

STYLING SADA PRO SNÍŽENÍ PODVOZKU
Eibach®* Sada pro snížení podvozku Sada pružin PRO-KIT Performance
Snížení přední a zadní části vozidla o cca 25 mm. – Pro kombi se zatížením přední nápravy
vyšším než 985 kg. Laskavě vyhledejte max. zatížení přední nápravy v návodu k obsluze
pro vlastníky vozidla

Eibach®* Sada pro snížení podvozku Sada pružin PRO-KIT Performance
Snížení přední/zadní části vozidla o cca 25 mm/25 mm. – Pro 4/5-dveřová vozidla se
zatížením přední nápravy vyšším než 985 kg. Laskavě vyhledejte max. zatížení přední
nápravy v návodu k obsluze pro vlastníky vozidla

Eibach®* Sada pro snížení podvozku Sada pružin PRO-KIT Performance
Snížení přední/zadní části vozidla o cca 25 mm/25 mm. – Pro kombi se zatížením přední
nápravy až do 985 kg. Laskavě vyhledejte max. zatížení přední nápravy v návodu k obsluze
pro vlastníky vozidla

Eibach®* Sada pro snížení podvozku Sada pružin PRO-KIT Performance
Snížení přední/zadní části vozidla o cca 25 mm/25 mm. – Pro 4/5-dveřová vozidla se
zatížením přední nápravy až do 985 kg. Laskavě vyhledejte max. zatížení přední nápravy v
návodu k obsluze pro vlastníky vozidla

Eibach®* Sada pro snížení podvozku Sada pružin PRO-KIT Performance
Snížení přední/zadní části vozidla o cca 15 mm/20 mm. – Pro kombi ST

2 105 646

3 580,39 Kč

2 105 642

3 580,39 Kč

2 105 644

3 580,39 Kč

2 105 640

3 580,39 Kč

2 107 803

3 580,39 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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KOLA KOLA Z LEHKÉ SLITINY
Kola z lehké slitiny 40,64 cm (16") Provedení Premium s 10x2 paprsky Y ve stříbrné
barvě
7 x 16" zális 50 pro pneumatiky 205/55 R16 a 215/55 R16. – nelze pro ST a RS
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.

Kola z lehké slitiny 40,64 cm (16") Provedení s 10 paprsky ve stříbrné barvě
7 x 16", zális 50 pro pneumatiky 205/55 R16 a 215/55 R16. – nelze pro verzi ST a RS
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.

Kola z lehké slitiny 40,64 cm (16") provedení s 10x2 paprsky ve stříbrné barvě
7 x 16" zális 50 pro pneumatiky 205/55 R16 a 215/55 R16.

Kola z lehké slitiny 40,64 cm (16") Provedení s 5 paprsky ve stříbrné barvě
7 x 16" zális 50 pro pneumatiky 205/55 R16 a 215/55 R16. – S výjimkou ECOnetic, nelze pro
verzi ST
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.

Kola z lehké slitiny 40,64 cm (16") provedení s 5 paprsky Y ve stříbrné barvě
7 x 16", zális 50 pro pneumatiky 205/55 R16 a 215/55 R16.
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.

Kola z lehké slitiny 40,64 cm (16") Provedení s 5x2 paprsky v šedé barvě Arctic s
frézovaným povrchem
7 x 16" zális 50 pro pneumatiky 205/55 R16 a 215/55 R16. – Nevhodné pro ECOnetic
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.

Kola z lehké slitiny 40,64 cm (16") provedení s 5x2 paprsky ve stříbrné barvě
7 x 16", zális 50 pro pneumatiky 205/55 R16 a 215/55 R16. – nelze pro verzi ST
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.

2 237 376

5 134,03 Kč

2 238 237

5 134,03 Kč

1 702 125

6 360,97 Kč

2 238 319

5 134,03 Kč

1 824 514

10 080,51 Kč

2 237 368

5 134,03 Kč

2 238 235

5 134,03 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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Kola z lehké slitiny 40,64 cm (16") provedení s 5x2 paprsky ve stříbrné barvě
7 x 16" zális 50 pro pneumatiky 205/55 R16 a 215/55 R16.

6 360,97 Kč

Kola z lehké slitiny 40,64 cm (16") provedení s 5x3 paprsky ve stříbrné barvě
7 x 16", zális 50 pro pneumatiky 205/55 R16 a 215/55 R16.

6 360,97 Kč

Kola z lehké slitiny 40,64 cm (16") provedení se 7x2 paprsky ve stříbrné barvě
7 x 16", zális 50 pro pneumatiky 205/55 R16 a 215/55 R16.
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.

1 838 014

1 842 560

1 827 039

7 779,09 Kč

Kola z lehké slitiny 43,18 cm (17") provedení Premium s 10 paprsky ve stříbrné barvě
7 x 17", zális 50 pro pneumatiky 215/50 R17. – S výjimkou ST a RS

6 990,17 Kč

Kola z lehké slitiny 43,18 cm (17") provedení s 10x2 paprsky Y ve stříbrné barvě
7 x 17" zális 50 pro pneumatiky 215/50 R17.

6 990,17 Kč

Kola z lehké slitiny 43,18 cm (17") provedení s 15 paprsky ve stříbrné barvě
7 x 17" zális 50 pro pneumatiky 215/50 R17.
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.

Kola z lehké slitiny 43,18 cm (17") Provedení s 15 paprsky ve stříbrné barvě
7 x 17", zális 50 pro pneumatiky 215/50 R17. – S výjimkou verze RS

Kola z lehké slitiny 43,18 cm (17") provedení s 15 paprsky, v barvě Rock Metallic
7 x 17“, zális 50 pro pneumatiky 215/50 R17. – S výjimkou ECOnetic a RS
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.

1 877 176

1 719 524

1 698 637

6 132,28 Kč

2 238 239

6 648,95 Kč

2 238 270

6 132,28 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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Kola z lehké slitiny 43,18 cm (17") Provedení s 5 paprsky ve stříbrné barvě
7 x 17" zális 50 pro pneumatiky 215/50 R17. – S výjimkou ST a RS
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.

Kola z lehké slitiny 43,18 cm (17") Provedení s 5 x 2 paprsky v barvě Absolute Black
7 x 17" zális 50, pro pneumatiky 215/50 R17. – S výjimkou ECOnetic a RS
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.

Kola z lehké slitiny 43,18 cm (17") Provedení s 5x2 paprsky - lesklé poniklované
7 J x 17, zális 50 pro pneumatiky 215/50 R17. – nelze pro ECOnetic
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.

Kola z lehké slitiny 43,18 cm (17") provedení s 5x2 paprsky ve stříbrné barvě
7 x 17", zális 50 pro pneumatiky 215/50 R17. – nelze pro ECOnetic

Kola z lehké slitiny 45,72 cm (18") Provedení s 20 paprsky v barvě Sparkle Silver
7.5 x 18” zális 50 pro pneumatiky 225/40 R18. K montáži jsou zapotřebí další díly. Laskavě
si vyžádejte podrobnější informace u dealera Ford. – Pouze RS

Kola z lehké slitiny 45,72 cm (18") Provedení s 5 paprsky v černé barvě
8 x 18” zális 55 pro pneumatiky o rozměru 235/40 R18. Pouze v kombinaci s omezovačem
dráhy řídící tyče. – kromě verze RS

Kola z lehké slitiny 45,72 cm (18") provedení s 5 paprsky ve stříbrné barvě
8 x 18" zális 55 pro pneumatiky 235/40 R18, pouze ve spojení s omezovačem dráhy
hřebenové tyče.
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.

Kola z lehké slitiny 45,72 cm (18") Provedení s 5 paprsky Y ve stříbrné barvě
8 x 18”, zális 55 pro pneumatiky 235/40 R18. – S výjimkou verze RS, pouze ve spojení s
omezovačem dráhy hřebenové tyče
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.

2 237 379

6 132,28 Kč

2 237 381

6 132,28 Kč

2 237 361

6 132,28 Kč

1 710 606

6 990,17 Kč

2 019 070

8 659,97 Kč

2 237 395

8 819,69 Kč

1 698 635

7 520,15 Kč

1 893 233

8 659,97 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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Kola z lehké slitiny 45,72 cm (18") provedení s 5x2 paprsky v odstínu Tarnish Dark s
frézovaným povrchem
8 x 18” zális 55 pro pneumatiky 235/45 R18. – S výjimkou ECOnetic, BEV a RS, pouze v
kombinaci s omezovačem dráhy řídící tyče

Kola z lehké slitiny 45,72 cm (18") Provedení s 5x2 paprsky Y v odstínu Rock Metallic
8 x 18” zális 55 pro pneumatiky 235/40 R18. Pouze v kombinaci s omezovačem dráhy řídící
tyče. – Nelze pro ECOnetic, BEV a RS

Kola z lehké slitiny 45,72 cm (18") Provedení s 8 paprsky Y ve stříbrné barvě Sterling
8 x 18” zális 55 pro pneumatiky 235/40 R18. Pouze v kombinaci s omezovačem dráhy
hřebenové tyče. – Nejsou určeny pro vozidla s motory 1.6 Ti-VCT a 1.6 TDCi.
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.

Kola z lehké slitiny 45,72 cm (18") Provedení s 8-mi paprsky Y v černé barvě s
frézovaným čelem
8 x 18" zális 55 pro pneumatiky 235/40 R18. Pouze v kombinaci s omezovačem dráhy řídící
tyče. – kromě verze RS
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.
Kola z lehké slitiny 45,72 cm (18") Provedení s pěti paprsky v barvě Absolute Black
8 x 18” zális 55 pro pneumatiky 235/40 R18, pouze ve spojení s omezovačem dráhy
hřebenové tyče. – S výjimkou ECOnetic a RS
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.

Kola z lehké slitiny 45,72 cm (18") provedení se 7 paprsky ve stříbrné barvě
8 x 18" zális 55 pro pneumatiky 235/40 R18, pouze ve spojení s omezovačem dráhy
hřebenové tyče.

Kola z lehké slitiny 48,26 cm (19") Provedení s 20 paprsky v barvě Magnetite
8 x 19" zális 50 pro pneumatiky 235/35 R19. K montáži jsou zapotřebí další díly. Laskavě si
vyžádejte podrobnější informace u dealera Ford. – Pouze RS

Kola z lehké slitiny 48,26 cm (19") Provedení s 20 paprsky ve stříbrné barvě
8 x 19" zális 50 pro pneumatiky 235/35 R19. K montáži jsou zapotřebí další díly. Laskavě si
vyžádejte podrobnější informace u dealera Ford. – Pouze RS

2 078 404

8 829,37 Kč

2 076 576

8 829,37 Kč

2 237 365

7 520,15 Kč

2 237 408

7 520,15 Kč

2 237 398

7 520,15 Kč

1 835 141

8 819,69 Kč

1 937 379

11 729,74 Kč

1 936 645

11 729,74 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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Kola z lehké slitiny 48,26 cm (19") Provedení s 5 x 2 paprsky v černé barvě
8 x 19" zális 50 pro pneumatiky 235/35 R19. K montáži jsou zapotřebí další díly. Laskavě si
vyžádejte podrobnější informace u dealera Ford. – Pouze RS

Kola z lehké slitiny 48,26 cm (19") Provedení s 5 x 2 paprsky v černé barvě Absolute
Black
8 x 19“ zális 50 pro pneumatiky 235/35 R19. K montáži jsou zapotřebí další díly. Laskavě si
vyžádejte podrobnější informace u dealera Ford. – Pouze ST

Kola z lehké slitiny 48,26 cm (19") provedení s 5 x 2 paprsky v černé barvě Panther
Black
8 x 19“ zális 50 pro pneumatiky 235/35 R19. K montáži jsou zapotřebí další díly. Laskavě si
vyžádejte podrobnější informace u dealera Ford. – Pouze ST

Kola z lehké slitiny 48,26 cm (19") provedení s 5 x 2 paprsky ve stříbrné barvě
8 x 19“ zális 50 pro pneumatiky 235/35 R19. K montáži jsou zapotřebí další díly. Laskavě si
vyžádejte podrobnější informace u dealera Ford. – Pouze ST

1 946 456

16 800,85 Kč

1 905 166

9 590,46 Kč

2 014 779

9 590,46 Kč

1 887 561

9 590,46 Kč

KOLA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOLA
Kryt kola pro rozměr ráfku 16"
Poklice se prodává po jednom kuse.

750,20 Kč

Kryt kola pro velikost ráfku 16"
Poklice se dodává po 1 kuse.

750,20 Kč

Kryt kola pro velikost ráfku 16"
Sada 4 kusů.

1 500,40 Kč

Kryt kola pro velikost ráfku 16"
Dodává se po 1 kuse, ve stříbrné barvě. – Kromě verze RS a ST

1 683 453

1 778 008

1 357 461

1 683 455

750,20 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.

23

FORD FOCUS od 09/2014

Status: 05.11.2018

Kryt kola pro velikost ráfku 16"
Poklice se dodává po 1 kuse.

750,20 Kč

1 229 719

Kryt kola pro velikost ráfku 16"
Poklice se dodává po 1 kuse. – Kromě verze ST a RS

750,20 Kč

Kryt kola pro velikost ráfku 16"
Poklice se dodává po 1 kuse. – S výjimkou ST a RS

750,20 Kč

1 308 985

1 872 069

Kryt kola pro velikost ráfku 16"
Dodává se v sada 4 kusů. – Nelze pro verzi ST a RS

1 500,40 Kč

1 704 581

Kryt kola pro velikost ráfku 16"
Sada 4 kusů.

2 209,46 Kč

1 372 312

Kryt kola pro velikost ráfku 16"
Dodává se po 1 kuse. – S výjimkou ST a RS

750,20 Kč

1 872 065

Kryt kola pro velikost ráfku 16"
Dodává se po 1 kuse.

750,20 Kč

1 360 364

Kryt kola pro velikost ráfku 16"
Dodává se v sada 4 kusů. – Nelze pro verze ST a RS

1 500,40 Kč

Kryt kola pro velikost ráfku 16"
Sada 4 kusů.

1 500,40 Kč

Souprava uzamykatelných matic kol pro kola z lehké slitiny
Sada 4 kusů včetně klíče. Slouží jako ochrana kol z lehké slitiny proti krádeži.

1 704 582

1 151 368

1 751 660

1 859,77 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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BEZPEČNOST ZAŘÍZENÍ PRO ZABEZPEČENÍ VOZIDLA
DanTracker* GPS lokalizační zařízení Safety Guard GPS IA
Využívá globální polohovací systém (GPS) ke sledování polohy vozidla a umožňuje nalézt
ztracené nebo odcizené vozidlo. Zařízení v tenkém provedení lze snadno ukrýt a vestavěná
baterie s dlouhou výdrží zajišťuje jeho funkci nezávisle na napájecím zdroji vozidla.
Sledování vozidla a individuální nastavení lze spravovat z libovolného místa na světě
prostřednictvím aplikace na smartphonu nebo na webových stránkách. Nárazuvzdorné a
voděodolné provedení, výdrž baterie až 10 let, zabudovaná SIM karta, aplikace pro
smartphone zdarma, v aktivním režimu odesílá polohu jedoucího vozidla každých 5 minut.
Okolo vozidla je možné nastavit geoplot v různých vzdálenostech (300, 500 nebo 1000
m). Jestliže vozidlo opustí oblast ohraničenou nastaveným geoplotem, je vysláno
individuální oznámení. Snadná montáž. Upozornění: Uživatel si musí u společnosti
DanTracker založit účet a předplatit poskytovanou službu. Platí podmínky společnosti
DanTracker.

2 178 820

5 239,30 Kč

BEZPEČNOST BEZPEČNOST DĚTÍ
Britax Römer® Dětská sedačka BABY-SAFE plus
Pro děti až do 13 kg, se zajišťovacími tyčemi pro upevnění sedačky na základnu ISOFIX,
pětibodový bezpečnostní pás a čalouněná opěrka hlavy s integrovaným polštářem, lze
nastavit do tří poloh, včetně stříšky zajišťující ochranu proti slunci a větru, odzkoušena a
schválena podle normy ECE R 44/04.
Britax Römer® Dětská sedačka DUO plus ISOFIX
Pro děti od 9 do 18 kg, pětibodový bezpečnostní pás s centrálním nastavením délky pásu,
odzkoušena a schválena podle normy ECE R 44/04.

Britax Römer®* Dětská sedačka KIDFIX
Pro děti od 15 do 36 kg, sedačka je vždy upevněna upevňovacími body ISOFIX, optimální
ochrana proti bočnímu nárazu, opěrka hlavy může být nastavena do 11 poloh, odzkoušena
a schválena podle normy ECE R 44/04.

RECARO* Dětská sedačka Young Profi plus
Pro děti do 13 kg, zdvojená ochrana proti bočnímu nárazu s výplňovou vložkou zajišťuje
nejvyšší ochranu hlavy, nastavení délky opěry zad a pásů do pěti poloh, včetně dvouvrstvé
protisluneční stříšky.

Britax Römer® Dětská sedačka základna BABY-SAFE ISOFIX
Pro děti až do 13 kg, pro dětskou skořepinovou sedačku s jednoduchým upevněním a
uvolněním, upevnění k upevňovacím bodům ISOFIX ve vozidle, tlumicí tyč zajišťuje
bezpečné upevnění a omezuje pohyb, s integrovanou opěrnou nohou pro zvýšení stability,
odzkoušena a schválena podle normy ECE R 44/04.

1 670 717

5 566,00 Kč

1 448 154

10 973,49 Kč

1 581 116

6 354,92 Kč

1 805 260

4 335,43 Kč

1 670 734

6 969,60 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.

25

FORD FOCUS od 09/2014

Status: 05.11.2018

BEZPEČNOST POMOC NA CESTÁCH
Startovací kabely 3 m
Startovací kabel – Pro zážehové motory do 2,5 l

1 069,64 Kč

Startovací kabely 3,5 m
Startovací kabel – Pro vznětové motory do 3 l

1 589,94 Kč

Tažné lano
Až pro 2500 kg

Kalff* Výstražná vesta v oranžové barvě
Jedna velikost pro všechny, s reflexními proužky pro zlepšení viditelnosti.

Kalff* Výstražný trojúhelník v červeném pouzdře

5 023 562

5 023 563

5 011 184

632,83 Kč

1 882 039

79,86 Kč

1 460 220

129,47 Kč

Záchranné kladivo
Včetně držáku, zajišťuje bezpečné a spolehlivé upevnění, s fluorescenčním terčíkem, který
usnadňuje nalezení v kabině

1 761 591

491,26 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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KOMFORT DALŠÍ VÝROBKY PRO ZVÝŠENÍ KOMFORTU
ClimAir®* Deflektor bočního okna pro okna předních dveří v černé barvě
Sada 2 kusů, pro zlepšení větrání, ochrana proti sněhu a dešti, Vyrobeno z 3mm litého
akrylového skla. – Pro 4/5-dveřová vozidla a kombi

1 500,40 Kč

ClimAir®* Deflektor bočního okna pro okna předních dveří, ve světlešedé barvě
Sada 2 kusů, pro zlepšení větrání, ochrana proti sněhu a dešti. Vyrobeno z 3mm litého
akrylového skla. – Pro 4/5-dveřová vozidla a kombi

1 500,40 Kč

Vodafone* Parkovací asistent přední sada se 4 čidly v matném černém provedení
Zajišťuje rozpoznání překážek, je vybaven akustickou varovnou signalizací se vzrůstajícím
přerušovaným pípáním a nepřerušovaným tónem v bezprostřední blízkosti překážky.
Rovná nebo úhlová čidla, která jsou obsažena v balení, umožňují dokonalé přizpůsobení
tvaru nárazníku. Čidla mohou být rovněž nalakována v barevném odstínu karosérie.
Laskavě si vyžádejte podrobnější informace u dealera Ford – nelze pro ST
Vodafone* Parkovací asistent zadní sada se 4 čidly v matném černém provedení
Zajišťuje rozpoznání překážek, je vybaven akustickou varovnou signalizací se vzrůstajícím
přerušovaným pípáním a nepřerušovaným tónem v bezprostřední blízkosti překážky. Také
pro vozidla s tažným zařízením nebo venkovním uchycením náhradního kola. U různých
modelů lze kombinovat s předním parkovacím asistentem Vodafone. Rovná nebo úhlová
čidla, která jsou obsažena v balení, umožňují dokonalé přizpůsobení tvaru nárazníku. Čidla
mohou být rovněž nalakována v barevném odstínu karosérie.
Xvision (SCC)* Parkovací asistent zadní sada se 4 čidly v matném černém provedení
Spolehlivé rozpoznání jakékoli překážky, disponuje akustickou varovnou signalizací se
vzrůstajícím přerušovaným pípáním a nepřerušovaným tónem v bezprostřední blízkosti
překážky. Také pro vozidla s tažným zařízením nebo venkovním uchycením náhradního
kola. Některé modely mohou být vybaveny kromě akustické signalizace i optickou
signalizací na displeji umístěném na přístrojové desce; optická signalizace vyžaduje
předinstalovaný software a volitelné rozhraní. U různých modelů lze kombinovat s
předním parkovacím asistentem Xvision. Rovná nebo úhlová čidla, která jsou obsažena v
balení, umožňují dokonalé přizpůsobení tvaru nárazníku. Čidla mohou být rovněž
nalakována v barevném odstínu karosérie. – 4/5 dv a kombi, včetně ST. Nelze pro RS.

1 741 268

2 104 461

2 225 436

4 429,81 Kč

2 225 438

4 190,23 Kč

1 935 216

3 679,61 Kč

ClimAir®* Protisluneční clona pouze pro zadní boční okna
Sada 2 kusů – Pro kombi

2 960,87 Kč

ClimAir®* Protisluneční clona pouze pro zadní boční okna
Sada 2 kusů – Pro 5-dveřová vozidla

2 960,87 Kč

ClimAir®* Protisluneční clona pro všechna zadní okna
Sada 5 kusů – Pro 5-dveřová vozidla

1 744 536

1 744 534

1 744 533

5 180,01 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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ClimAir®* Protisluneční clona pro všechna zadní okna
Sada 5 kusů – Pro kombi

1 744 535

5 180,01 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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AUDIO A MULTIMÉDIA AUDIO
Axion* Digitální rádio pro dodatečnou montáž pro RDS-FM rádio s AF funkcí
Vychutnejte si širokou škálu digitálních rozhlasových stanic a zvukového výstupu s
kvalitou zvuku CD prostřednictvím digitálního autorádia s DAB +. 12 předvoleb
rozhlasových stanic s funkcí rychlého výběru, grafická karta obrazovky a informační displej
zobrazuje obal alba interpreta, názvy skladeb, názvy interpretů, zprávy, výsledky sportu
atd. Funkce živé přenosu a informace o dopravě přes TPEG, pauza a převíjení živého
rádiového přenosu, lze připojit také externí audio zdroje. Sada obsahuje modul DAB +,
anténu, dálkové ovládání, veškeré potřebné kabely, manuál a instalační příručku.

2 146 136

4 339,06 Kč

AUDIO A MULTIMÉDIA NAVIGACE
Komunikační konzole
Elegantní, odolné vestavěné řešení pro upevnění vybraných přenosných navigačních
systémů, např. Garmin.

1 730 661

1 249,93 Kč

AUDIO A MULTIMÉDIA DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
MULTIMÉDIA
ACV* Bezdrátová nabíjecí souprava Qi integrované řešení přizpůsobené modelu
vozidla
Systém plug-and-play přizpůsobený modelu vozidla umožňuje rychlé a snadné
bezdrátové nabíjení smartphonů kompatibilních se standardem Qi (technologie
indukčního nabíjení). Nabíjení začne okamžitě, jakmile smartphone položíte na nabíjecí
podložku umístěnou ve vyhrazeném odkládacím prostoru. Podložka přejde automaticky
do pohotovostního režimu, když je baterie nabitá. Pro zvýšení bezpečnosti se nabíječka
automaticky vypne v případě, že nabíjecí podložka přijde do kontaktu s mincemi nebo
jinými kovovými předměty. Včetně nabíjecí podložky s protiskluzovou úpravou
přizpůsobené modelu vozidla a optickým kabelem.
Pioneer* Kabel iPod
Nutný k připojení přehrávače iPod k multimediálnímu navigačnímu systému AVIC-F950BT
(FINIS 1794186)

Kabelový adaptér pro iPhone®/iPod® k AUX nebo USB
Připojí audiozařízení k audio nebo navigačnímu systému vozidla.

2 102 309

2 170,74 Kč

1 794 187

644,93 Kč

1 529 487

1 178,54 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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Konektor k připojení externího audiozařízení konektor sluchátek pro připojení ke
vstupu AUX
Připojí jakýkoli hudební přehrávač s výstupem pro sluchátka k audio nebo navigačnímu
systému vozidla se vstupním konektorem AUX

1 358 534

467,06 Kč

ACV* Nabíjecí pouzdro Qi pro IPhone® 5/5S, bílé
Ochranné pouzdro s integrovanou funkcí bezdrátového nabíjení. Nutno používat v
kombinaci s bezdrátovou nabíjecí soupravou Qi

650,98 Kč

ACV* Nabíjecí pouzdro Qi pro IPhone® 5/5S, černé
Ochranné pouzdro s integrovanou funkcí bezdrátového nabíjení. Nutno používat v
kombinaci s bezdrátovou nabíjecí soupravou Qi

650,98 Kč

ACV* Nabíjecí pouzdro Qi pro IPhone® 6, stříbrné
Ochranné pouzdro s integrovanou funkcí bezdrátového nabíjení. Nutno používat v
kombinaci s bezdrátovou nabíjecí soupravou Qi

681,23 Kč

ACV* Nabíjecí pouzdro Qi pro IPhone® 6/6S/7 ve stříbrné barvě
Ochranné pouzdro s integrovanou funkcí bezdrátového nabíjení. Nutno používat v
kombinaci s bezdrátovou nabíjecí soupravou Qi

700,59 Kč

ACV* Nabíjecí pouzdro Qi pro IPhone® 6/6S/7 ve zlaté barvě
Ochranné pouzdro s integrovanou funkcí bezdrátového nabíjení. Nutno používat v
kombinaci s bezdrátovou nabíjecí soupravou Qi

700,59 Kč

ACV* Nabíjecí pouzdro Qi pro IPhone® 6/6S/7, černé
Ochranné pouzdro s integrovanou funkcí bezdrátového nabíjení. Nutno používat v
kombinaci s bezdrátovou nabíjecí soupravou Qi

700,59 Kč

ACV* Nabíjecí pouzdro Qi pro IPhone® 6/6S/7, Rose Gold
Ochranné pouzdro s integrovanou funkcí bezdrátového nabíjení. Nutno používat v
kombinaci s bezdrátovou nabíjecí soupravou Qi

700,59 Kč

ACV* Nabíjecí pouzdro Qi pro IPhone® 6+/7+ v černé barvě
Ochranné pouzdro s integrovanou funkcí bezdrátového nabíjení. Nutno používat v
kombinaci s bezdrátovou nabíjecí soupravou Qi

700,59 Kč

ACV* Nabíjecí přijímač Qi pro IPhone® 5/5S/5C/6/6+
Lze jednoduše instalovat mezi kryt telefonu a stávající ochranné pouzdro.

2 102 319

2 102 321

2 102 317

2 146 836

2 146 840

2 146 842

2 146 838

2 146 844

2 102 323

459,80 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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ACV* Sportovní anténa
Dodává vozidlu sportovnější vzhled svým dynamičtějším a kompaktním provedením s
podstatně kratším prutem ve srovnání s namontovanou originální anténou. Zajišťuje
vysoce kvalitní příjem v pásmu AM/FM.

2 049 615

505,78 Kč

ACV* Stolní nabíjecí stanice Qi v bílé barvě
Umožňuje snadno a pohodlně bezdrátově nabíjet na stole smartphony kompatibilní se
standardem Qi.

681,23 Kč

ACV* Stolní nabíjecí stanice Qi v černé barvě
Umožňuje snadno a pohodlně bezdrátově nabíjet na stole smartphony kompatibilní se
standardem Qi.

681,23 Kč

Bury* Systém PowerMount
OEM držák smartphonu ve špičkové kvalitě na středovou konzoli, prostřední konzoli,
přístrojovou desku nebo alternativně jako držák na sloupek A. Univerzální snadno
ovladatelný systém pro nabíjení smartphonů, který se skládá z montážní základny,
ohebného ramena držáku a USB nabíjecí kolébky Možnost nastavení v širokém rozsahu –
čtyřosý systém zajišťuje optimální nastavení polohy přídavného zařízení na rameni držáku.
Lze ho umístit na libovolné místo v interiéru vozidla Ford díky modernímu vzhledu,
použitým vysoce kvalitním materiálům a možnosti nastavení do nejrůznějších poloh.
Možnost upevnění samolepicí páskou zajišťuje zaměnitelnost systému, který lze
demontovat beze stop po montáži Systém je rovněž možné trvale upevnit šrouby.
Redukce USB na Lightning pro nabíjení telefonů iPhone® (od verze iPhone® 5 dále) a
MicroUSB pro všechna ostatní zařízení jsou nabízena samostatně jako příslušenství
Schválení: CE, BIN/RECYCLING a RoHS
Bury* USB redukce USB typ C na konektor Apple® Lightning
Nutný v kombinaci se systémem Bury* POWERMOUNT pro nabíjení telefonů iPhone® 5
nebo vyšších verzí

Bury* USB redukce USB typ C na MicroUSB
Nutný v kombinaci se systémem Bury* POWERMOUNT pro nabíjení smartphonů s
konektorem MicroUSB.

2 102 313

2 102 315

2 279 204

2 060,63 Kč

2 279 206

248,05 Kč

2 279 208

100,43 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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FORD PERFORMANCE PARTS KAROSÉRIE
PERFORMANCE
Čepičky ventilků Ford Performance stříbrné s modrou horní plochou a bílým logem
Ford

279,51 Kč

Čepičky ventilků Ford Performance V barvě Gloss Black s černou horní plochou a
bílým logem Ford

279,51 Kč

Čepičky ventilků Ford Performance V barvě Gloss Black s červenou horní plochou a
bílým logem Ford

279,51 Kč

Podložka pod SPZ černá s logem Ford Performance

2 308 113

2 308 109

2 308 111

2 268 728

415,03 Kč

Podložka pod SPZ stříbrná s logem Ford Performance

2 268 730

415,03 Kč

Znak RS v modrém odstínu Ford Performance
Samolepicí polep na zadní spoiler nebo jiné místo, sada na levou a pravou stranu. – RS

Přední spoiler s vysoce lesklým černým křídlem a integrovanou spodní mřížkou
Opatřený základním nátěrem, nutno nalakovat v odstínu karosérie. – Pro 5-dveřová
vozidla a kombi bez adaptivního tempomatu, nelze pro verze ST, ST-Line a RS

Prolisy pro stylová mlhová světla pro levou stranu
Vysoce lesklé černé provedení s voštinovým vzorem. – Pro 5-dveřová vozidla a kombi s
mlhovými světly namontovanými ve výrobě, nelze pro verze ST, ST-Line a RS

Přední mřížka horní část mřížky
Vysoce lesklé černé provedení s voštinovým vzorem. – Nelze pro verze ST, ST-Line a RS

2 211 286

1 176,12 Kč

1 883 546

12 170,18 Kč

1 883 659

1 880,34 Kč

1 883 657

6 150,43 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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Přední spoiler s vysoce lesklým černým křídlem a integrovanou spodní mřížkou
Opatřený základním nátěrem, nutno nalakovat v odstínu karosérie. – Pro 5-dveřová
vozidla a kombi s adaptivním tempomatem, nelze pro verze ST, ST-Line a RS

12 170,18 Kč

Prolisy pro stylová mlhová světla na pravou stranu vozidla
Vysoce lesklé černé provedení s voštinovým vzorem. – Pro 5-dveřová vozidla a kombi s
mlhovými světly namontovanými ve výrobě, nelze pro verze ST, ST-Line a RS

1 880,34 Kč

Boční spoiler pro levou stranu vozidla
Opatřený základním nátěrem, nutno nalakovat v odstínu karosérie. – Pro 5-dveřová
vozidla a kombi, nelze pro verze ST, ST-Line a RS

5 309,48 Kč

Zadní RS nárazník s černým vloženým difuzorem v lesklém provedení
Opatřený základním nátěrem, nutno nalakovat v odstínu karosérie. – Pro kombi s rovnou
koncovkou výfuku a se zadními parkovacími senzory. Nelze pro verze ST a ST-Line. Pouze
pro vozidla bez tažného zařízení.

Kryty zrcátek pravé zrcátko
Chromované, leštěné do vysokého lesku. – Také pro BEV. Nelze pro verzi ST-Line

Zadní RS nárazník s vloženým vysoce lesklým černým difuzorem
Opatřený základním nátěrem, nutno nalakovat v odstínu karosérie. – Pro 5-dveřová
vozidla s rovnou koncovkou výfuku, nelze pro verze ST, ST-Line a RS

Střešní spoiler
Opatřený základním nátěrem, je třeba nalakovat v odstínu karosérie. Integrované brzdové
světlo musí být objednáno zvlášť (1855771). – Pro 5-dveřová vozidla, nelze pro verze ST,
ST-Line a RS, také pro BEV

Zadní RS nárazník s vloženým vysoce lesklým černým difuzorem
Opatřeno základním nátěrem, je nutno nalakovat do odstínu karoserie. – Pro 5-dveřová
vozidla s výfukem stočeným dolů, nelze pro verze ST, ST-Line a RS

Zadní RS nárazník s černým vloženým difuzorem v lesklém provedení
Opatřený základním nátěrem, nutno nalakovat v odstínu karosérie. – Pro kombi s výfukem
stočeným dolů a bez senzorů parkovacího asistenta vzadu. Nelze pro verze ST a ST-Line.
Pouze pro vozidla bez tažného zařízení

Kryty zrcátek pro levé zrcátko
Chromované, leštěné do vysokého lesku. – Také pro BEV. Nelze pro verzi ST-Line

1 883 547

1 883 658

1 759 887

1 933 307

14 098,92 Kč

1 529 572

2 381,28 Kč

1 876 634

11 121,11 Kč

1 869 306

9 459,78 Kč

1 876 633

11 121,11 Kč

1 933 306

14 098,92 Kč

1 529 485

2 381,28 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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ACV* Sportovní anténa
Dodává vozidlu sportovnější vzhled svým dynamičtějším a kompaktním provedením s
podstatně kratším prutem ve srovnání s namontovanou originální anténou. Zajišťuje
vysoce kvalitní příjem v pásmu AM/FM.

Střešní spoiler
Opatřený základním nátěrem, je třeba nalakovat v odstínu karosérie – Pro kombi, nelze
pro verze ST a ST-Line

Zadní RS nárazník s černým vloženým difuzorem v lesklém provedení
Opatřený základním nátěrem, nutno nalakovat v odstínu karosérie. – Pro kombi s rovnou
koncovkou výfuku a bez zadních parkovacích senzorů. Nelze pro verze ST a ST-Line.
Pouze pro vozidla bez tažného zařízení.

Zadní RS nárazník s černým vloženým difuzorem v lesklém provedení
Opatřený základním nátěrem, nutno nalakovat v odstínu karosérie. – Pro kombi s výfukem
stočeným dolů a se zadními parkovacími senzory. Nelze pro verze ST a ST-Line. Pouze pro
vozidla bez tažného zařízení.

Boční spoiler pro pravou stranu vozidla
Opatřený základním nátěrem, nutno nalakovat v odstínu karosérie. – Pro 5-dveřová
vozidla a kombi, nelze pro verze ST, ST-Line a RS

2 049 615

505,78 Kč

1 869 305

9 068,95 Kč

1 933 310

14 098,92 Kč

1 759 566

14 098,92 Kč

1 759 881

5 309,48 Kč

FORD PERFORMANCE PARTS PODVOZEK
PERFORMANCE
Sada nastavitelných tlumičů Coilover z nerezové oceli s pružinami opatřenými
práškovým lakem v modrém odstínu Ford Performance
Sada obsahuje kompletní předem smontované a nastavené tlumiče. Umožňuje plynule
snížit podvozek až o 40 mm. Vyznačuje se následujícími vlastnostmi: těleso pružící vzpěry
z nerezové oceli s vysokou odolností proti korozi, nastavovací mechanismus a konce
pružin opatřené polyamidovým povlakem, lichoběžníkový závit odolný proti znečištění a
objímka pro nastavení výšky z odolného kompozitu, ručně nastavitelná tuhost tlumení při
roztažení tlumiče s 16 provozními polohami, ručně nastavitelná tuhost tlumení při stlačení
tlumiče s 12 provozními polohami, individuálně nastavitelná tlumicí síla. – 5-dveřová
vozidla s benzínovými motory v kombinaci s automatickou převodovkou, vozidla s
naftovými motory 1.5 l a 2 l, avšak s výjimkou ST
Sada nastavitelných tlumičů Coilover z nerezové oceli s pružinami opatřenými
práškovým lakem v modrém odstínu Ford Performance
Sada obsahuje kompletní předem smontované a nastavené tlumiče. Umožňuje plynule
snížit podvozek až o 30 mm. Vyznačuje se následujícími vlastnostmi: těleso pružící vzpěry
z nerezové oceli s vysokou odolností proti korozi, nastavovací mechanismus a konce
pružin opatřené polyamidovým povlakem, lichoběžníkový závit odolný proti znečištění a
objímka pro nastavení výšky z odolného kompozitu, ručně nastavitelná tuhost tlumení při
roztažení tlumiče s 16 provozními polohami, ručně nastavitelná tuhost tlumení při stlačení
tlumiče s 12 provozními polohami, individuálně nastavitelná tlumicí síla. – 5-dveřová
vozidla s benzínovými motory

2 229 763

55 442,20 Kč

2 217 057

55 442,20 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.

34

FORD FOCUS od 09/2014

Status: 05.11.2018

Sada nastavitelných tlumičů Coilover z nerezové oceli s pružinami opatřenými
práškovým lakem v modrém odstínu Ford Performance
Sada obsahuje kompletní předem smontované a nastavené tlumiče. Umožňuje plynule
snížit podvozek až o 30 mm. Vyznačuje se následujícími vlastnostmi: těleso pružící vzpěry
z nerezové oceli s vysokou odolností proti korozi, nastavovací mechanismus a konce
pružin opatřené polyamidovým povlakem, lichoběžníkový závit odolný proti znečištění a
objímka pro nastavení výšky z odolného kompozitu, ručně nastavitelná tuhost tlumení při
roztažení tlumiče s 16 provozními polohami, ručně nastavitelná tuhost tlumení při stlačení
tlumiče s 12 provozními polohami, individuálně nastavitelná tlumicí síla – 5-dveřová
vozidla s benzínovými motory 1 l, 1.5 l, 1.6 l a naftovými motory 1.5 l v kombinaci s manuální
převodovkou. Pro vozidla s benzínovými motory 1 l také v kombinaci s automatickou
převodovkou Nelze pro ST

2 217 060

55 442,20 Kč

FORD PERFORMANCE PARTS HNACÍ SOUSTAVA
PERFORMANCE
Hlavice řadicí páky Performance s červeným logem Ford ST
Kulatá hlavice řadicí páky v leskle černé barvě, vyrobená z uhlíkových vláken s bílým
schématem řazení pro šestistupňové převodovky. – ST, 6-stupňová manuální převodovka

Sada řadicí páky Performance
Zkrátí dráhu řadicí páky o cca 18 % ve srovnání s původní řadicí pákou. Upozornění: Ve
vozidlech od modelového roku 2015 musí být řadicí páka se zkrácenou dráhou opatřena
původní manžetou. – ST

Sada řadicí páky Performance
Zkrátí dráhu řadicí páky o cca 10 % ve srovnání s původní řadicí pákou. – RS

2 215 799

3 315,40 Kč

2 215 805

13 623,39 Kč

2 215 811

13 901,69 Kč

FORD PERFORMANCE PARTS MOTOR PERFORMANCE
Remus* Sportovní výfukový systém s dvojitou chromovanou koncovkou výfuku
Typ Cat-Back, pro montáž za katalyzátor instalovaný ve výrobě, průměr koncovky výfuku
115 mm. Vyrobeno z nerezové oceli.

2 237 326

31 900,44 Kč

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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FORD PERFORMANCE PARTS INTERIÉR PERFORMANCE
Madlo dveří Performance karbonová vlákna
Náhrada madla dveří namontovaného ve výrobě.

Ozdobný rámeček skupiny přístrojů Performance karbonová vlákna
Nahrazuje rámeček přídavné skupiny přístrojových ukazatelů montovaných ve výrobě,
které ukazují tlak oleje, teplotu oleje a plnicí tlak. – Pro ST a RS

Rukojeť nouzové brzdy Performance karbonová vlákna
Náhrada rukojeti ruční brzdy namontované ve výrobě.

5 487 716

9 612,24 Kč

5 442 152

9 612,24 Kč

5 443 229

7 661,72 Kč

Vodicí lišta sedadla Performance pro snížení výšky skořepinového sedadla Focus RS
o 15 mm na straně řidiče
Umožňuje ruční nastavení polohy sedadla ve dvou směrech. – RS

19 455,59 Kč

2 292 171

Vodicí lišta sedadla Performance pro snížení výšky skořepinového sedadla Focus RS
o 15 mm na straně spolujezdce
Umožňuje ruční nastavení polohy sedadla ve dvou směrech. – RS

19 533,03 Kč

2 198 864

FORD PERFORMANCE PARTS KOLA PERFORMANCE
Kolo Performance 45,72 cm (18") lehké kované kolo s logem Ford Performance,
provedení s 10 paprsky, Magnetite Matt
8 x 18" zális 55 pro pneumatiky 235/40 R18. – Nelze pro RS

9 054,43 Kč

2 231 752

Kolo Performance 48,26 cm (19") lehké kované kolo s logem Ford Performance,
provedení s 10 paprsky, Magnetite Matt
8 x 19" zális 55 pro pneumatiky 235/35 R19. – ST

10 448,35 Kč

2 231 750

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování (pokud musí být vybraný díl nalakován). Ceny
platí od 05.11.2018. Právo změny cen vyhrazeno.
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Ford Motor Company, s.r.o.
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
186 00 Praha 8
www.prislusenstvi-ford.cz
Váš autorizovaný partner Ford vám může poskytnout další informace o možnostech financování zobrazeného příslušenství.

UPOZORNĚNÍ NA VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI:
Společnost Ford své výrobky neustále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit specifikace, barvy a ceny modelů a předmětů
zobrazených a popsaných v této publikaci. Tato publikace obsahuje jak originální příslušenství Ford, tak také příslušenství dodávané
pečlivě vybranými externími dodavateli a jsou označeny symbolem „*“. Všechny výrobky externích dodavatelů podléhají záručním
podmínkám příslušného dodavatele a společnost Ford za ně nenese odpovědnost. Slovní označení Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company Limited a přidružených společností je předmětem
licence. Slovní označení iPhone/iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných vlastníků.
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