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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

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

Thule®* Görgő 334
Alumínium profil puha felülettel, 65 cm hosszú, megkönnyíti a hosszabb tárgyak
berakodását.

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 –
Rögzítése csak a kerékpártartó rögzítő rendszerével lehetséges nem pedig a tetőtartó Tanya profiljával.

2 043 519

5 115,00 Ft

2 043 523

9 910,00 Ft

1 925 513

18 660,00 Ft

1 746 077

15 300,00 Ft

Thule®* Létratartó 311
Kicsúsztatás-funkcióval, 4 rakományrögzítős billentési mechanizmussal, ergonomikus és
biztonságos létrarögzítés – Csak a Thule® Professional tetőcsomagtartókal kompatibilis

132 870,00 Ft

Thule®* Létratartó 330
A 4 ütközővel és az integrált racsnis rendszerrel könnyen és biztonságosan rögzítheti a
létrát – Csak a Thule® Professional tetőcsomagtartókal kompatibilis

26 680,00 Ft

Thule®* Racsnis heveder 323
Nagy teherbírású rögzítőszíj széles fogantyúval, 4,5 m hosszú, ideális kiegészítője a Thule*
320 rögzítőcsavarnak

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

1 569 247

1 569 248

1 569 257

4 510,00 Ft

1 513 390

7 290,00 Ft

tetőcsomagtartóhoz

Thule®* Rakományrögzítő 315
Lehajtható kivitelben a könnyű rakodás érdekében, 2db-os készlet, szerszám nélkül
állítható

1 569 245

13 755,00 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
25.06.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Thule®* Rögzítőcsavar 320
Két darabos készlet, a T-hornyos kereszttartóhoz, ideális kiegészítője a Thule* 323
rögzítőszíjnak

Thule®* Tetőcsomagtartó
Alumínium, zárható, súlya kb 5 kg, maximális terhelhetőség 80 kg. Csak a tető
kereszttartó rögzítő készlet és a 750-es talpkészlet-el együtt. – Maximum terhelhetőség
60kg. Csak Thule® 3140 tető rács felszerelő készlettel és Thule® 751 talpkészlettel (4 dbos készlet)
Tetőcsomagtartó
Alumínium, a súlya kb. 5,4 kg, Külön rendelhető tetősín szükséges a beszereléshez,
amennyiben nem rendelkezik gyárilag tetősínnel – Max. tetőterhelés 60 kg (Van), 45 kg
(Business Kombi)

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

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.

1 569 243

4 380,00 Ft

1 582 847

40 945,00 Ft

1 889 893

91 145,00 Ft

1 746 075

205 540,00 Ft

2 191 625

62 560,00 Ft

2 191 628

77 985,00 Ft

2 191 632

71 710,00 Ft

1 862 481

117 435,00 Ft

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
25.06.2018 -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 – Csak a Ford tetősinekkel
és keresztrudakkal kompatibilis

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

Tetősín ezüst
A tetőcsomagtartó felszereléséhez szükséges, amennyiben a járműre nincs gyárilag
felszerelve.

1 862 449

92 230,00 Ft

1 862 467

100 730,00 Ft

1 944 449

110 000,00 Ft

SZÁLLÍTÁS HÁTSÓ CSOMAGTARTÓ
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

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
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 – Figyelem, a hátsó ajtót még a
kerékpártartó ledöntött állapotában sem lehet kinyitni.

1 782 519

103 635,00 Ft

1 948 384

143 170,00 Ft

2 241 803

195 500,00 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
25.06.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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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 mmes 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. –
Figyelem, a hátsó ajtót még a kerékpártartó ledöntött állapotában sem lehet kinyitni.
Uebler* Rakodó rámpa Uebler hátsó kerékpártartókhoz, merev
A kerékpárok emelés nélkül könnyen felpakolhatóak a kerékpártartóra

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

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

1 948 382

185 065,00 Ft

1 948 378

18 200,00 Ft

1 948 379

29 185,00 Ft

1 948 380

14 085,00 Ft

SZÁLLÍTÁS VONÓHORGOK
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

Brink®* Fix fejes vonóhorog
Csak a járműspecifikus elektromos készlettel együtt, alkalmas hátsó kerékpártartóhoz
max. 2 kerékpárig. Lehetővé teszi az utánfutó belengés szabályzó használatát a sztnederd
Elektronikus Stabilitás Szabályzó (ESC) esetén.

Brink®* Levehető vonóhorog
Csak a járműspecifikus elektromos készlettel együtt, alkalmas hátsó kerékpártartóhoz
max. 2 kerékpárig. Lehetővé teszi az utánfutó belengés szabályzó használatát a sztenderd
Elektronikus Stabilitás Szabályzó (ESC) esetén.

1 513 402

7 040,00 Ft

1 923 539

61 610,00 Ft

1 923 540

111 200,00 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
25.06.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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SZÁLLÍTÁS BELSŐ SZÁLLÍTÓ RENDSZEREK
Esernyőtartó
Praktikus tároló mini esernyőhöz, a dobozt csavarokkal vagy Velcro® tépőzárral rögzítheti
bárhol a gépkocsiban, ahol helyet talál, minden modellhez

Hátsó ablaküveg védő rács két oldalra nyíló raktérajtóhoz
Védi a hátsó ablakokat és kiegészítő lopásvédelmet biztosít

Rati* Kartámasz

1 524 823

9 770,00 Ft

2 015 226

44 755,00 Ft

2 025 505

38 500,00 Ft

SZÁLLÍTÁS RAKTÉRI TARTOZÉKOK
Csomagtér elválasztó háló
Fekete poliészter, a második üléssor mögött rögzítendő – Kizárólag Kombihoz

1 845 591

136 065,00 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
25.06.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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GÉPJÁRMŰVÉDELEM BELSŐ VÉDELEM
Szőnyeg, alap első, fekete
2 darabos készlet – Csak Kombihoz

10 780,00 Ft

Szőnyeg, alap hátsó, fekete
2 darabos készlet – Csak Kombihoz

14 880,00 Ft

Szőnyeg, gumi első, fekete
2 darabos készlet, Courier logóval és rögzítőkkel az utas- és vezetőoldalon – Csak
kombihoz

Szőnyeg, gumi hátsó, fekete
2 darabos készlet – Csak kombihoz

1 857 534

1 857 535

1 930 318

14 140,00 Ft

1 930 319

9 100,00 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
25.06.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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KERÉKTÁRCSÁK KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK
Könnyűfém keréktárcsa 38,10 cm (15") 5 küllős kivitel, ezüst
6 x 15", ET 37,5, 195/60 R15 gumiabroncsokhoz

63 290,00 Ft

1 845 957

Könnyűfém keréktárcsa 40,64 cm (16") 7 x 2 küllős kivitel, ezüst
6,5 x 16", ET40 195/55R16 abroncsokhoz

74 390,00 Ft

1 845 958

KERÉKTÁRCSÁK KERÉKTÁRCSA-TARTOZÉKOK
Dísztárcsa 15"
4 darabos készlet

Dísztárcsa 15"
Egy darab

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

1 873 736

21 590,00 Ft

1 746 251

9 470,00 Ft

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
25.06.2018 -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

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
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

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

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

1 670 734

81 520,00 Ft

1 670 717

67 120,00 Ft

1 448 154

132 490,00 Ft

1 581 116

73 330,00 Ft

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
25.06.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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BIZTONSÁG ORSZÁGÚTI SEGÍTSÉG
Elsősegélynyújtó készlet puha zsák, kék
Egy tépőzárral, 250 x 135 x 65 mm, a jelenlegi DIN szabvány alapján (DIN 13164)

3 760,00 Ft

Indítókábel 3 m
Indítókábel benzinmotorokhoz 2,5l hengerűrtartalomig

13 140,00 Ft

Indítókábel 3,5 m
Indítókábel dízelmotorokhoz, 3l hengerűrtartalomig.

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

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.

Vontatókötél
2.500 kg-ig

1 882 990

5 023 562

5 023 563

20 120,00 Ft

1 761 591

5 740,00 Ft

2 185 767

7 760,00 Ft

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
25.06.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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KOMFORT KÉNYELMI FELSZERELÉSEK
ClimAir®* Ajtó szélterelő az első ajtó ablakaihoz, áttetsző
2 darabos készlet, a jobb szellőzés érdekében, véd a hó és az eső ellen, 3 mm-es öntött
akril üveg

17 420,00 Ft

ClimAir®* Ajtó szélterelő az első ajtó ablakaihoz, sötétszürke
2 darabos készlet, a jobb szellőzés érdekében, véd a hó és az eső ellen, 3 mm-es öntött
akril üveg.

17 420,00 Ft

Navco* Belső LED mennyezetvilágítás rakodótérhez
Magasfényű raktérvilágítás a 36 LED-lámpából álló világítótestnek köszönhetően, a
világítótest méretei 446 x 18 x 23 mm, az egyes lámpák átmérője 5 mm, tartalmazza a
beszerelő készletet is

Rati* Kartámasz

2 104 602

1 880 814

1 841 959

17 260,00 Ft

2 025 505

38 500,00 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. Kérdezze márkareskedőjét a
részletekről.
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. Kérjük, érdeklődjön Ford
márkakereskedőjénél a részletekről
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. Kérjük, érdeklődjön Ford
márkakereskedőjénél a részletekről
Xvision (SCC)* Tolatóradar rendszer hátsó, 4 matt fekete érzékelővel
Megbízhatóan 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 az Xvision első tolatóradarral. A csomagban található lapos
vagy ferde érzékelők lehetővé teszik, hogy a szenzorok tökéletesen illeszkedjenek a
lökhárító alakjához. Az érzékelők a karosszéria színére fényezhetők. Kérdezze Ford
márkakereskedőjét a részletekről.

1 935 219

53 790,00 Ft

2 225 436

55 700,00 Ft

2 225 438

52 700,00 Ft

1 935 220

57 500,00 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
25.06.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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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 – Csak vezető oldali és
szimpla első utasoldali ülésekhez
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 – Csak első ülésekhez
szerelhető

2 021 594

39 260,00 Ft

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
25.06.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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INFORMÁCIÓS RENDSZER AUDIORENDSZER
Pioneer* Audiorendszer DEH-1900UB
Sztereó rádióvevő CD-meghajtóval, MOSFET 4 x 50 W-os erősítő, RDS FM/AM Tuner,
MP3, WMA, WAV és FLAC audiofájlokkal kompatibilis, könnyű iPod csatlakoztatás, iPhone
és Android készülékek USB-n keresztül, akkumulátortöltési funkcióval, előlapi AUXbemenet, előlapi USB-port és hátsó RCA-kimenet. Levehető előlap védőtokkal. Figyelem:
nem kompatibilis a gyárilag szerelt erősítővel/mélyhangsugárzóval Antenna adapter és
CAN-Bus adapter (csak gyári kormánytávvezérléssel szerelt járművekhez) vagy ISO
csatlakozó (csak gyári kormánytávvezérlés nélküli járművekhez) szükséges a
beszereléshez. CAN-Bus/Távirányító adapter csak akkor szükséges, ha a rádió funkciókat
a kormányról is szeretné vezérelni. Minden egyéb esetben az ISO Adapterre szükség lehet.
Pioneer* Audiorendszer DEH-4800BT
Sztereo vevő CD-vel, Bluetooth® vezeték nélküli technológia, MOSFET 4 x 50 W-os
erősítő, iPod, iPhone és Android készülékek könnyű csatlakoztatása, Bluetooth®
kihangosító és audio streaming, CD-n vagy USB-n található MP3/WMA/WAV
audiofájlokkal kompatibilis, előlapi AUX-bemenet, előlapi USB-port és 2 hátsó RCAkimenet. Levehető előlap védőtokkal. Fontos: nem kompatibilis a gyárilag szerelt
erősítővel/mélyhangsugárzókkal. Csak gyárilag szerelt rádió előkészítés esetén. Antenna
adapter és CAN-Bus/Távirányító adapter (gyári kormány távvezérlés esetén) vagy ISO
adapter (gyári kormány távvezérlés nélküli járművek esetén) szükséges a beszereléshez.
CAN-Bus/Távirányító adapter csak akkor szükséges, ha a kormányról történő vezérlés
funkció kívánt opció. Minden egyéb esetben az ISO adapter elégséges. – Csak gyárilag
szerelt audio előkészítés esetén, CAN-Bus adapterre szükség van a beszereléshez
Pioneer* Audiorendszer DEH-X7800DAB
Sztereó DAB/DAB+ Digitális rádióvevő CD-lejátszóval, Bluetooth® vezetéknélküli
technológia, MOSFET erősítő 4 x 50W, 13 sávos grafikus equalizer, iPod®, iPhone® és
Android készülékek könnyű csatlakoztatása, Bluetooth® kihangosító és audio
jeltovábbítás, kompatibilis az MP3/WMA/WAV/ACC és FLAC fájlformátumokkal, előlapi
AUX-bemenet, előlapi USB csatlakozó töltés funkcióval és 3 hátsó RCA kimenettel.
Levehető előlap védőtokkal. Figyelem: nem kompatibilis a gyárilag szerelt
erősítővel/mélyhangsugárzóval Csak gyárilag szerelt rádió előkészítés csomag esetén.
Antenna adapter és CAN-Bus adapter (csak gyári kormánytávvezérléssel szerelt
járművekhez) vagy ISO csatlakozó (csak gyári kormánytávvezérlés nélküli járművekhez)
szükséges a beszereléshez. CAN-Bus/Távirányító adapter csak akkor szükséges, ha a
rádió funkciókat a kormányról is szeretné vezérelni. Minden egyéb esetben az ISO Adapter
elégséges. A digitális adások vételéhez opcionális DAB antenna felszerelésére szükség
lehet, ha az gyárilag nincs beszerelve
Pioneer* Audiorendszer MVH-180UI
Sztereo vevő CD nélkül, MOSFET 4 x 50 W-os erősítő, RDS FM/AM Tuner, MP3, WMA,
WAV és FLAC audiofájlokkal kompatibilis, könnyű iPod csatlakoztatás, iPhone és Android
készülékek USB-n keresztül, akkumulátor töltési funkcióval, előlapi AUX-bemenet, előlapi
USB-port és 2 hátsó RCA-kimenet. Levehető előlap védőtokkal. Csökkentett mélységű,
rövid ház CD meghajtó nélkül, mely lehetővé teszi bármely járműbe történő beszerelését.
Fontos: nem kompatibilis a gyárilag szerelt erősítővel/mélyhangsugárzókkal. Csak
gyárilag szerelt rádió előkészítés esetén. Antenna adapter és CAN-Bus/Távirányító
adapter (gyári kormány távvezérlés esetén) vagy ISO adapter (gyári kormány távvezérlés
nélküli járművek esetén) szükséges a beszereléshez. CAN-Bus/Távirányító adapter csak
akkor szükséges, ha a kormányról történő vezérlés funkció kívánt opció. Minden egyéb
esetben az ISO adapter elégséges.

2 110 681

27 920,00 Ft

2 110 683

39 890,00 Ft

2 110 664

61 820,00 Ft

2 110 668

21 940,00 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
25.06.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Pioneer* Audiorendszer MVH-290DAB
Sztereó DAB/DAB+ Digitális rádióvevő CD-meghajtó nélkül, MOSFET 4 x 50 W-os erősítő,
RDS FM/AM Tuner, MP3, WMA, WAV és FLAC audiofájlokkal kompatibilis, könnyű iPod
csatlakoztatás, iPhone és Android készülékek USB-n keresztül, akkumulátortöltési
funkcióval, előlapi AUX-bemenet, előlapi USB-port és 2 hátsó RCA-kimenet. Levehető
előlap védőtokkal. Figyelem: nem kompatibilis a gyárilag szerelt
erősítővel/mélyhangsugárzóval Csak gyárilag szerelt rádió előkészítés csomag esetén.
Antenna adapter és CAN-Bus adapter (csak gyári kormánytávvezérléssel szerelt
járművekhez) vagy ISO csatlakozó (csak gyári kormánytávvezérlés nélküli járművekhez)
szükséges a beszereléshez. CAN-Bus/Távirányító adapter csak akkor szükséges, ha a
rádió funkciókat a kormányról is szeretné vezérelni. Minden egyéb esetben az ISO Adapter
elégséges. A digitális adások vételéhez opcionális DAB antenna felszerelésére szükség
lehet, ha az gyárilag nincs beszerelve
Pioneer* Audiorendszer MVH-390BT
Sztereó rádióvevő CD-meghajtó nélkül, Bluetooth® vezeték nélküli technológiával,
MOSFET 4 x 50 W-os erősítő, könnyű iPod, iPhone és Android készülékek
csatlakoztatása, Bluetooth® kihangosító és audio jeltovábbítás, MP3, WMA, WAV és
FLAC audiofájlokkal kompatibilis, előlapi AUX-bemenet, előlapi USB-port akkumulátor
töltési funkcióval és 2 hátsó RCA-kimenet. Levehető előlap védőtokkal. Figyelem: nem
kompatibilis a gyárilag szerelt erősítővel/mélyhangsugárzóval Antenna adapter és CANBus adapter (csak gyári kormánytávvezérléssel szerelt járművekhez) vagy ISO csatlakozó
(csak gyári kormánytávvezérlés nélküli járművekhez) szükséges a beszereléshez. CANBus/Távirányító adapter csak akkor szükséges, ha a rádió funkciókat a kormányról is
szeretné vezérelni. Minden egyéb esetben az ISO Adapterre szükség lehet.
Pioneer* Audiorendszer X2900UI
Sztereó rádióvevő CD-meghajtóval, Bluetooth® vezeték nélküli technológiával, MOSFET
4 x 50 W-os erősítő, RDS FM/AM Tuner, MP3, WMA, WAV és FLAC audiofájlokkal
kompatibilis, könnyű iPod csatlakoztatás, iPhone és Android készülékek USB-n keresztül,
akkumulátortöltési funkcióval, előlapi AUX-bemenet, előlapi USB-port és 3 hátsó RCAkimenet. Levehető előlap védőtokkal. Figyelem: nem kompatibilis a gyárilag szerelt
erősítővel/mélyhangsugárzóval Antenna adapter és CAN-Bus adapter (csak gyári
kormánytávvezérléssel szerelt járművekhez) vagy ISO csatlakozó (csak gyári
kormánytávvezérlés nélküli járművekhez) szükséges a beszereléshez. CANBus/Távirányító adapter csak akkor szükséges, ha a rádió funkciókat a kormányról is
szeretné vezérelni. Minden egyéb esetben az ISO Adapterre szükség lehet.
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.
Pioneer* Hangszóró TS-170 Ci
Első és hátsó ajtóhoz, 17 cm-es kétutas hangszóró rendszer, max. 170W

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

2 110 666

36 000,00 Ft

2 110 676

36 230,00 Ft

2 126 478

32 800,00 Ft

2 146 136

52 000,00 Ft

1 595 410

21 735,00 Ft

1 479 486

29 590,00 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
25.06.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Pioneer* Mélynyomó hangszóró TS-WX 120A
280 x 70 x 200 mm-es aktív mélyhang-sugárzó, vezetékes távirányítással (6m Cinch
kábel), beépített MOSFET erősítő max. 150W
elektromos ülésállítás esetén nem építhető az ülés alá

1 877 036

70 900,00 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

2 087 163

43 870,00 Ft

Tartalmazza a tapadókorongos tartót, a tápkábelt és az USB-kábelt
TomTom* Térképfrissítés Ford MFD navigációs rendszerhez
2018-as térképfrissítést tartalmaz Oroszországhoz, Bulgáriához, Romániához, valamint
Kelet-Európa főbb útjaihoz

TomTom* Térképfrissítés Ford MFD navigációs rendszerhez
2018-as térképfrissítést tartalmaz Európához és Törökországhoz, valamint DélkeletEurópa főbb útjaihoz

2 237 951

32 500,00 Ft

2 237 953

32 500,00 Ft

INFORMÁCIÓS RENDSZER KIHANGOSÍTÓ KÉSZLETEK
Parrot®* Bluetooth® Kihangosító készlet CK3100 LCD Black Edition
LCD-képernyővel és külső mikrofonnal, részletes információ megjelenítésére képes (pl.
telefonkönyv, bejövő hívások, hangüzenetek stb.), fejlett zajcsökkentés, automatikus
telefonkönyv szinkronizáció

1 574 327

44 420,00 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
25.06.2018 -tól/től érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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INFORMÁCIÓS RENDSZER EGYÉB INFOTAINMENT
KIEGÉSZÍTŐK
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

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

8 200,00 Ft

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

8 200,00 Ft

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

2 102 313

2 102 315

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

7 800,00 Ft

2 102 319

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

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

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

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

8 450,00 Ft

2 102 321

2 102 317

2 146 840

2 146 836

* 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
25.06.2018 -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

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

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

8 450,00 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.

2 146 842

2 146 838

2 146 844

2 049 615

6 180,00 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
25.06.2018 -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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