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TRANSPORT DAKTRANSPORT
Adv. prijs

Q-Top® (Q-Tech)* Bevestigingsmateriaal Voor dakdrager, universeel
Om voorwerpen veilig op de dakdrager te bevestigen en te vervoeren

1 913 408
€ 28,001

MontBlanc®* Dakdrager basisset
Bevestig een transportaccessoire naar keuze op uw voertuig. Elke dakdrager is voor een
specifiek Ford-model ontworpen en is afsluitbaar als bescherming tegen diefstal. Een
basisdakdrager - indien niet af fabriek gemonteerd - is een voorwaarde voor de
dakdragers.
Set van 2, afsluitbaar, max. 100 kg ladingcapaciteit, kunnen worden gecombineerd met
uitbreidingsset (FINIS 1819091, een extra dwarsdrager). – Voor voertuigen met laag dak

1 819 090
€ 131,001

Thule®* Dakdrager set met 2 dwarsdragers
Bevestig een transportaccessoire naar keuze op uw voertuig. Elke dakdrager is voor een
specifiek Ford-model ontworpen en is afsluitbaar als bescherming tegen diefstal. Een
basisdakdrager - indien niet af fabriek gemonteerd - is een voorwaarde voor de
dakdragers.
Aluminium, afsluitbaar, gewicht circa 6,6 kg. Alleen in combinatie met Thule®
dakdragersteunenset 3123 en Thule® voetsteunenset 751 (set van 4 voeten) – Alleen voor
voertuigen met laag dak. Uitbreiding tot een extra dwarsdrager mogelijk in combinatie
met Thule® voetsteunenset 750 (set van 2 voeten) en Thule® steunenset 3123. Maximaal
laadvermogen van 100 met twee dwarsdragers en 150 kg met drie dwarsdragers

1 569 265
€ 163,001

Thule®* Dakdrager Uitbreiding voor 3e dwarsdrager
Bevestig een transportaccessoire naar keuze op uw voertuig. Elke dakdrager is voor een
specifiek Ford-model ontworpen en is afsluitbaar als bescherming tegen diefstal. Een
basisdakdrager - indien niet af fabriek gemonteerd - is een voorwaarde voor de
dakdragers.
Aluminium, afsluitbaar, gewicht circa 3,5 kg, maximaal laadgewicht van 100 kg voor 2
dakdragers en 150 kg voor 3 dakdragers. Alleen in combinatie met Thule®
dakdragersteunenset 3123 en Thule® voetsteunenset 750 (set van 2 voeten) – Alleen
voor voertuigen met laag dak

1 569 267
€ 97,001

MontBlanc®* Dakdrager Uitbreidingsset
Bevestig een transportaccessoire naar keuze op uw voertuig. Elke dakdrager is voor een
specifiek Ford-model ontworpen en is afsluitbaar als bescherming tegen diefstal. Een
basisdakdrager - indien niet af fabriek gemonteerd - is een voorwaarde voor de
dakdragers.
Extra dwarsdrager voor gebruik met basisset dakdragers (finiscode 1819090).
Aanbevolen voor voertuigen met lange wielbasis – Voor voertuigen met laag dak

1 819 091
€ 74,001

G3* Dakkoffer
Vergroot eenvoudig de ladingcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakboxen van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de auto.
Premium dakkoffer. Afmetingen 1440 x 860 x 375 mm, 330 liter, met dubbele opening en
centrale vergrendeling, gewicht 10 kg, maximale laadcapaciteit van 75 kg.

2 371 147
€ 274,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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G3* Dakkoffer Elegance Europe 330, matzwart met reliëfopdruk
Vergroot eenvoudig de ladingcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakboxen van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de auto.
1440 x 860 x 375 mm, 330 liter. Met dubbele openingsmogelijkheid en centrale
vergrendeling, gewicht 10 kg, maximaal laadgewicht van 75 kg. Met een stabiel,
aerodynamisch design en bescherming tegen de weersomstandigheden. Past op alle
dakdragers met een diameter van 33-90 mm, benodigde afstand tussen de dwarsdragers
min. 570 mm, max. 840 mm. – Alleen voor voertuigen met korte wielbasis, laag dak en
achterdeuren. Niet in combinatie met de opvouwbare dakdrager. Geschikt voor Thule® en
MontBlanc® dakdragers

2 191 625
€ 192,001

G3* Dakkoffer Elegance Europe 370, matzwart met reliëfopdruk
Vergroot eenvoudig de ladingcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakboxen van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de auto.
1928 x 550 x 492 mm, 370 liter, met dubbele openingsmogelijkheid en centrale
vergrendeling, gewicht 12 kg, maximaal laadgewicht van 75 kg. Met een stabiel,
aerodynamisch design en bescherming tegen de weersomstandigheden. Past op alle
dakdragers met een diameter van 33-90 mm, benodigde afstand tussen de dwarsdragers
min. 570 mm, max. 840 mm. – Alleen voor voertuigen met korte wielbasis, laag dak en
achterdeuren. Niet in combinatie met de opvouwbare dakdrager. Geschikt voor Thule® en
MontBlanc® dakdragers

2 191 628
€ 240,001

G3* Dakkoffer Elegance Europe 390 Premium, hoogglans antraciet
Vergroot eenvoudig de ladingcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakboxen van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de auto.
Premium dakkoffer. 1950 x 738 x 360 mm, 390 l, met dubbele openingsmogelijkheid en
centrale vergrendeling, gewicht 13 kg, maximaal laadgewicht van 75 kg. Met een stabiel,
aerodynamisch design en bescherming tegen de weersomstandigheden. Past op alle
dakdragers met een diameter van 33-90 mm benodigde afstand tussen de dakdragers
min. 570 mm en max. 840 mm. Inclusief standaard G3 bevestigingsset "Elegance" en
extra Premium T-adapters voor T-moer dakdragers, voor een comfortabelere en
eenvoudigere bevestiging. Let op dat, afhankelijk van het model auto, de dakkoffers
kunnen overhangen, waardoor de achterklep de dakkoffer kan raken als deze wordt
geopend – Alleen voor voertuigen met korte wielbasis, laag dak en achterdeuren. Niet in
combinatie met de opvouwbare dakdrager. Geschikt voor Thule® en MontBlanc®
dakdragers

2 371 157
€ 299,001

G3* Dakkoffer Elegance Europe 390, matzwart met reliëfopdruk
Vergroot eenvoudig de ladingcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakboxen van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de auto.
1950 x 738 x 360 mm, 390 liter. Met dubbele openingsmogelijkheid en centrale
vergrendeling, gewicht 13 kg, maximaal laadgewicht van 75 kg. Met een stabiel,
aerodynamisch design en bescherming tegen de weersomstandigheden. Past op alle
dakdragers met een diameter van 33-90 mm, benodigde afstand tussen de dakdragers
min. 570 mm, max. 840 mm. – Alleen voor voertuigen met korte wielbasis, laag dak en
achterdeuren. Niet in combinatie met de opvouwbare dakdrager. Geschikt voor Thule® en
MontBlanc® dakdragers

2 191 632
€ 221,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Dakkoffer FORCE XT Alpine, glimmend titanium
Vergroot eenvoudig de ladingcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakboxen van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de auto.
Afmetingen buitenkan: 232 cm x 95 cm x 35 cm - binnenkant: 222 cm x 85 cm x 30 cm,
inhoud: 450 l, gewicht: circa 25 kg, maximum draagvermogen: 75 kg. Met centrale
vergrendeling. Belangrijkste kenmerken: Geoptimaliseerd design voor maximaal efficiënt
ruimtegebruik, aerodynamisch en passing op de auto. Eenvoudig te monteren dankzij
extra breed, vooraf gemonteerd PowerClick snelmontagesysteem. De geïntegreerde
koppelindicator 'klikt' wanneer de dakkoffer correct is geplaatst, zodat een snelle en
stevige bevestiging verzekerd is. Gemakkelijk in alle omstandigheden te openen en te
sluiten dankzij de handige handgrepen aan de buitenzijde en de steunen van het deksel.
SlideLock systeem met separate vergrendelings- en openingsfuncties, vergrendelt het
deksel automatisch en geeft aan wanneer de box veilig is afgesloten. DualSide-opening
biedt gemakkelijke toegang tot alle delen van de dakkoffer aan beide zijden van het
voertuig. Let op dat, afhankelijk van het model auto, de dakkoffers kunnen overhangen,
waardoor de achterklep de dakkoffer kan raken als deze wordt geopend – Voor
voertuigen met korte wielbasis, alleen in combinatie met Thule® en MontBlanc®
dakdragers. N.B.: Wordt gemonteerd op de middelste en achterste dwarsdragers.
Afhankelijk van de lengte van de dakkoffer kan de achterklep de dakdrager raken tijdens
het openen

2 430 271
€ 518,001

Thule®* Dakkoffer FORCE XT L, matzwart
Vergroot eenvoudig de ladingcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakboxen van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de auto.
Afmetingen buitenkant: 190 cm x 84 cm x 46 cm - binnenkan: 177 cm x 73 cm x 41 cm,
inhoud: 450 l, hoogte boven dakdrager: circa 43 cm, gewicht: circa 18,7 kg, maximum
draagvermogen: 75 kg. Met centrale vergrendeling. Belangrijkste kenmerken: Eenvoudig te
monteren dankzij het PowerClick snelmontagesysteem. De geïntegreerde koppelindicator
'klikt' wanneer de dakkoffer correct is geplaatst, zodat een snelle en stevige bevestiging
verzekerd is. Gemakkelijk te openen en te sluiten dankzij de LockKnob die ook helpt om
schade aan de Thule®* Comfort Key te voorkomen. DualSide-opening biedt gemakkelijke
toegang tot alle delen van de dakkoffer aan beide zijden van het voertuig. Let op dat,
afhankelijk van het model auto, de dakkoffers kunnen overhangen, waardoor de
achterklep de dakkoffer kan raken als deze wordt geopend – Voor voertuigen met korte
wielbasis, alleen in combinatie met Thule® en MontBlanc® dakdragers. N.B.: Wordt
gemonteerd op de middelste en achterste dwarsdragers. Afhankelijk van de lengte van de
dakkoffer kan de achterklep de dakdrager raken tijdens het openen

2 430 267
€ 530,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Dakkoffer Force XT M, matzwart
Vergroot eenvoudig de ladingcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakboxen van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de auto.
Afmetingen buitenkant: 175 cm x 82 cm x 45,5 cm - binnenkant: 162 cm x 71 cm x 40 cm,
inhoud: 400 l, hoogte boven dakdrager: circa 42 cm, gewicht: circa 16,4 kg, maximum
draagvermogen: 75 kg. Met centrale vergrendeling. Belangrijkste kenmerken: Eenvoudig te
monteren dankzij het PowerClick snelmontagesysteem. De geïntegreerde koppelindicator
'klikt' wanneer de dakkoffer correct is geplaatst, zodat een snelle en stevige bevestiging
verzekerd is. Gemakkelijk te openen en te sluiten dankzij de LockKnob die ook helpt om
schade aan de Thule®* Comfort Key te voorkomen. DualSide-opening biedt gemakkelijke
toegang tot alle delen van de dakkoffer aan beide zijden van het voertuig. Let op dat,
afhankelijk van het model auto, de dakkoffers kunnen overhangen, waardoor de
achterklep de dakkoffer kan raken als deze wordt geopend – Voor voertuigen met korte
wielbasis, alleen in combinatie met Thule® en MontBlanc® dakdragers. N.B.: Wordt
gemonteerd op de middelste en achterste dwarsdragers. Afhankelijk van de lengte van de
dakkoffer kan de achterklep de dakdrager raken tijdens het openen

2 430 265
€ 480,001

Thule®* Dakkoffer Force XT S, matzwart
Vergroot eenvoudig de ladingcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakboxen van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de auto.
Afmetingen buitenkant: 139 cm x 89.5 cm x 39 cm - binnenkant: 127 cm x 78 cm x 34 cm,
inhoud: 300 l, hoogte boven dakdrager: circa 39 cm, gewicht: circa 14,3 kg, maximum
draagvermogen: 75 kg. Met centrale vergrendeling. Belangrijkste kenmerken: Eenvoudig te
monteren dankzij het PowerClick snelmontagesysteem. De geïntegreerde koppelindicator
'klikt' wanneer de dakkoffer correct is geplaatst, zodat een snelle en stevige bevestiging
verzekerd is. Gemakkelijk te openen en te sluiten dankzij de LockKnob die ook helpt om
schade aan de Thule®* Comfort Key te voorkomen. DualSide-opening biedt gemakkelijke
toegang tot alle delen van de dakkoffer aan beide zijden van het voertuig. Let op dat,
afhankelijk van het model auto, de dakkoffers kunnen overhangen, waardoor de
achterklep de dakkoffer kan raken als deze wordt geopend – Voor voertuigen met korte
wielbasis, alleen in combinatie met Thule® en MontBlanc® dakdragers. N.B.: Wordt
gemonteerd op de middelste en achterste dwarsdragers. Afhankelijk van de lengte van de
dakkoffer kan de achterklep de dakdrager raken tijdens het openen

2 430 262
€ 397,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Dakkoffer Force XT Sport, matzwart
Vergroot eenvoudig de ladingcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakboxen van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de auto.
Afmetingen buitenkant: 190 cm x 63 cm x 42,5 cm - binnenkant: 179 cm x 52 cm x 37 cm,
inhoud: 300 l, hoogte boven dakdrager: circa 40 cm, gewicht: circa 14,7 kg, maximum
draagvermogen: 75 kg. Met centrale vergrendeling. Belangrijkste kenmerken: Eenvoudig te
monteren dankzij het PowerClick snelmontagesysteem. De geïntegreerde koppelindicator
'klikt' wanneer de dakkoffer correct is geplaatst, zodat een snelle en stevige bevestiging
verzekerd is. Gemakkelijk te openen en te sluiten dankzij de LockKnob die ook helpt om
schade aan de Thule®* Comfort Key te voorkomen. DualSide-opening biedt gemakkelijke
toegang tot alle delen van de dakkoffer aan beide zijden van het voertuig. Let op dat,
afhankelijk van het model auto, de dakkoffers kunnen overhangen, waardoor de
achterklep de dakkoffer kan raken als deze wordt geopend – Voor voertuigen met korte
wielbasis, alleen in combinatie met Thule® en MontBlanc® dakdragers. N.B.: Wordt
gemonteerd op de middelste en achterste dwarsdragers. Afhankelijk van de lengte van de
dakkoffer kan de achterklep de dakdrager raken tijdens het openen

2 430 260
€ 399,001

Thule®* Dakkoffer FORCE XT XL, matzwart
Vergroot eenvoudig de ladingcapaciteit van uw Ford. Ons aanbod dakboxen van hoge
kwaliteit is ontworpen voor het veilig opbergen en vervoeren van een ruime variëteit aan
ladingen. De meeste modellen gaan aan twee zijden open voor eenvoudig toegang aan
beide zijden van de auto.
Afmetingen buitenkant: 210 cm x 86 cm x 44 cm - binnenkant: 197 cm x 75 cm x 39 cm,
inhoud: 500 l, hoogte boven dakdrager: circa 41 cm, gewicht: circa 21,3 kg, maximum
draagvermogen: 75 kg. Met centrale vergrendeling. Belangrijkste kenmerken: Eenvoudig te
monteren dankzij het PowerClick snelmontagesysteem. De geïntegreerde koppelindicator
'klikt' wanneer de dakkoffer correct is geplaatst, zodat een snelle en stevige bevestiging
verzekerd is. Gemakkelijk te openen en te sluiten dankzij de LockKnob die ook helpt om
schade aan de Thule®* Comfort Key te voorkomen. DualSide-opening biedt gemakkelijke
toegang tot alle delen van de dakkoffer aan beide zijden van het voertuig. Let op dat,
afhankelijk van het model auto, de dakkoffers kunnen overhangen, waardoor de
achterklep de dakkoffer kan raken als deze wordt geopend – Voor voertuigen met korte
wielbasis, alleen in combinatie met Thule® en MontBlanc® dakdragers. N.B.: Wordt
gemonteerd op de middelste en achterste dwarsdragers. Afhankelijk van de lengte van de
dakkoffer kan de achterklep de dakdrager raken tijdens het openen

2 430 269
€ 560,001

Thule®* Fietsdrager voor dak Expert 298
Neem uw fiets overal mee naar toe met deze universele, eenvoudig te monteren
dakdrager.
Comfortabele fietsdrager, met zelfafstellende framehouder, geschikt voor fietsframes
met een diameter tot 100 mm (ovaal 80 × 100 mm, rond 22–80 mm), geschikt voor alle
dakdragers gewicht 4,2 kg, maximum draagvermogen 20 kg. – Voor auto's met korte
wielbasis, alleen in combinatie met af fabriek gemonteerde dakdrager op auto's
geproduceerd vanaf 09/2015, of MontBlanc® basisdakdrager

2 143 360
€ 100,001

Thule®* Fietsdrager voor dak FreeRide 532
Neem uw fiets overal mee naar toe met deze universele, eenvoudig te monteren
dakdrager.
Standaard fietsdrager, geschikt voor fietsframes tot een diameter van 80 mm (ovaal 65 ×
80 mm, rond 22-70 mm), gewicht 3.5 kg, maximaal laadvermogen van 17 kg, geschikt voor
alle basisdragers. – Voor voertuigen met korte wielbasis, alleen in combinatie met in de
fabriek gemonteerde imperiaal of MontBlanc® dakdrager. Bij het openen van de
achterklep kan een lichte aanraking optreden

1 746 077
€ 51,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Q-Top® (Q-Tech)* Imperiaal
Vergroot eenvoudig de ladingcapaciteit van uw Ford. De ´heavy duty´ dakdrager is
ontworpen voor het vervoer van een grote variatie aan bagage.
Aluminium, 3000 mm x 1500 mm, gewicht circa 28 kg, max. draagvermogen 150 kg (incl.
gewicht van dakdrager). Met een brandstofbesparend, aerodynamisch design met
rubberen beschermprofielen, eenvoudig te monteren. Een ladderrol, ladderstopset en
universeel bevestigingsmateriaal apart verkrijgbaar als accessoires. – Voor voertuigen met
lange wielbasis en laag dak

1 940 229
€ 841,002

Q-Top® (Q-Tech)* Imperiaal
Vergroot eenvoudig de ladingcapaciteit van uw Ford. De ´heavy duty´ dakdrager is
ontworpen voor het vervoer van een grote variatie aan bagage.
Aluminium, 2600 mm x 1500 mm, gewicht circa 25,2 kg, max. draagvermogen 150 kg (incl.
gewicht van dakdrager). Met een brandstofbesparend, aerodynamisch design met
rubberen beschermprofielen, eenvoudig te monteren. Een ladderrol, ladderstopset en
universeel bevestigingsmateriaal apart verkrijgbaar als accessoire. – Voor voertuigen met
korte wielbases en laag dak

1 874 689
€ 780,002

Ladder aan achterzijde
Bereik de daklading op een handige manier.
Te monteren op de rechter achterdeur, voor H1 modellen – Voor voertuigen met laag dak
en klapdeuren achter

1 819 938
€ 279,002

Ladder aan achterzijde
Bereik de daklading op een handige manier.
Te monteren op de rechter achterdeur, voor H2 modellen – Voor voertuigen met hoog dak
en achterdeuren achter (geen achterklep)

1 883 275
€ 279,002

Thule®* Ladder houder 311
Uitschuifbaar, kantelmechanisme met 4 buffers, ergonomische en veilige
ladderbevestiging – Alleen compatibel met Thule® Professional dakdragers

1 569 247
€ 543,001

Thule®* Ladder houder 330
Met 4 ladingsstoppers, eenvoudig en veilig vastzetten van de ladder met geïntegreerd
ratelmechanisme. – Alleen compatibel met Thule® Professional dakdragers

1 569 248
€ 108,001

Q-Top® (Q-Tech)* Ladderrol voor Q-Top® imperiaal
De ladderrol maakt het aanbrengen en verwijderen van de ladder van de dakdrager een
stuk eenvoudiger.
Breedte: 150 cm

• Vergemakkelijkt het laden van ladders en andere grote items
• Duurzame constructie voor een lange levensduur
• Snel en eenvoudig te monteren

Voor voertuigen met achterdeuren en laag dak

1 913 404
€ 131,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Q-Top® (Q-Tech)* Ladderstopset Voor dakdrager, universeel
Beveilig uw ladder eenvoudig op de dakdrager met een praktische stopset.
Om de ladder in verschillende posities veilig op de dakdrager te monteren

1 913 407
€ 59,001

Thule®* Ladingstoppers 314
Deze verplaatsbare ladingdragers helpen uw kostbare lading vast te zetten op de
basisdakdrager.
Verschuifbare en verstelbare ladingstoppers met een hoogte van 14,5 cm, voor dakdragers
met T-profiel. – Alleen compatible met Thule® Professional dakdrager

1 513 390
€ 30,001

Thule®* Ladingstoppers 315
Deze verplaatsbare ladingdragers helpen uw kostbare lading vast te zetten op de
basisdakdrager.
Inklapbaar voor eenvoudig beladen, set van 2, verstelbaar zonder extra gereedschap

1 569 245
€ 58,001

Thule®* Oogbout 320
Oogbout en spanriem vormen een perfecte combinatie als het gaat om het veilig
bevestigen van lading op de dakdrager!
Set van 2, past op de T-rails van de dwarsdragers, perfecte aanvulling op Thule* spanriem
323

1 569 243
€ 17,001

Opvouwbare dakdrager
Achteraf te monteren op voertuigen die niet af fabriek zijn uitgerust met de optionele
opvouwbare dakdrager. Set bestaande uit 3 dakdragers, aluminium, eigen gewicht 16 kg,
max. belading 130 kg (80 kg voor Tourneo Custom Sport) indien uitgevouwen 75 kg indien
ingevouwen. Verlaagt het windgeruis en het brandstofverbruik wanneer niet in gebruik.
Dakhoogte ingevouwen 2,04 m, uitgevouwen 2,13 m. Geschikt voor Thule®
dakaccessoires door geïntegreerde T-sleuf profielen, inclusief ladingstops – Voor
voertuigen met laag dak

2 394 045
€ 984,001

Thule®* Roller 334
Vergemakkelijk het aanbrengen van ladders, planken en andere langwerpige lading op de
dakdrager!
Aluminium profiel met zacht oppervlak, 65 cm lang, vereenvoudigd laden van lange
voorwerpen – Alleen in combinatie met opklapbare basisdakdrager af fabriek vanaf
productiedatum 30-08-2015, of achteraf gemonteerde accessoire opklapbare
basisdakdrager

1 925 513
€ 73,001

Thule®* Roller 335
Vergemakkelijk het aanbrengen van ladders, planken en andere langwerpige lading op de
dakdrager!
Aluminium profiel met zacht oppervlak, 110 cm lang, vereenvoudigd laden van lange
voorwerpen

1 569 254
€ 87,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Skidrager Sneeuwpakket 7326
Het perfecte accessoire voor uw wintersportartikelen. Afhankelijk van de gekozen drager,
kan de skidrager makkelijk 8 paar ski's of 6 snowboards vervoeren.
Voor 6 paar ski's of 4 snowboards, afsluitbaar bij de ski's/snowboards en bij de dakdrager,
laadbreedte 75 cm, in hoogte verstelbaar vanwege geïntegreerd verticaal veersysteem,
houd ski's en snowboards veilig vast met ultrazachte rubberen armen die geen krassen op
het oppervlak veroorzaken, eenvoudig te openen en te sluiten met (ski)handschoenen
aan door een extra grote knop, extra ruimte tot het dak voor ski's met grote bindingen
vanwege bijgevoegde extra grote voeten die de drager omhoog brengen, te gebruiken voor
alle basisprofielen, gewicht 4,8 kg – Voor voertuigen met korte wielbasis, alleen in
combinatie met dakdrager af fabriek vanaf productiedatum 09/2015, of MontBlanc®
basisdakdrager. De achterklep kan de dakdrager iets raken tijdens het openen

2 117 636
€ 175,001

Thule®* Skidrager Uitbreiding sneeuwpakket 7325
Het perfecte accessoire voor uw wintersportartikelen. Afhankelijk van de gekozen drager,
kan de skidrager makkelijk 8 paar ski's of 6 snowboards vervoeren.
Voor 6 paar ski's of 4 snowboards, aerodynamische drager met uitschuiffunctie voor
eenvoudig be- en ontladen, ontworpen voor alle types ski's en snowboards, afsluitbaar bij
de ski's/snowboards en bij de dakdrager, laadbreedte 62.5 cm, houd ski's en snowboards
veilig vast met ultrazachte rubberen armen die geen krassen op het oppervlak
veroorzaken, eenvoudig te openen en te sluiten met (ski)handschoenen aan door een
extra grote drukknop, extra ruimte tot het dak voor ski's met grote bindingen vanwege
bijgevoegde extra grote voeten die de drager omhoog brengen, te gebruiken voor alle
basisprofielen, gewicht 4,8 kg. – Voor voertuigen met korte wielbasis, alleen in combinatie
met in de fabriek gemonteerde imperiaal of MontBlanc® dakdrager. Bij het openen van de
achterklep kan een lichte aanraking optreden

2 318 742
€ 194,001

Thule®* Tension Belt 323
De spanriem is zeer geschikt voor het veilig bevestigen van lading op de dakdrager –
ideaal in combinatie met de optionele oogbouten!
Extra sterke spanriem met breed handvat, 4,5 meter lang, perfecte aanvulling op
bijpassende Thule* oogbout 320

1 569 257
€ 18,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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TRANSPORT TRANSPORT ACHTER
Adv. prijs

Thule®* Fietsendrager achter Coach 274, voor 2 fietsen, kantelbaar en opklapbaar
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsendragers van hoge kwaliteit.
De kleinste en lichtste drager van Thule® kan met een praktisch voetpedaal worden
gekanteld voor eenvoudige toegang tot de bagageruimte, zelfs met aangebrachte fietsen.

Met een gepatenteerd opklapsysteem om de drager zeer compact op te kunnen bergen;
past in de meeste bagageruimtes. Intelligente lichtgewicht constructie, uitschuifbare rails
voor fietsen met een langere wielbasis, antidiefstalsysteem en losneembare
fietsframehouders om de fietsen eenvoudig te kunnen laden. Afstelbare koppeling met
eenhandsbediening voor eenvoudige montage op de trekhaak. Fietsarm geschikt voor
fietsframes met 22 mm – 80 mm diameter. Fietsdrager kan worden afgesloten op de
trekhaak, fietsen kunnen worden afgesloten aan de drager. Max. 46 kg laadgewicht, max.
25 kg per fiets, ongeveer 14,2 kg zwaar, met 13 pens adapter. Afmetingen: 106 x 60 x 27 cm

N.B.: Het totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en belading bij
elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden. Wees voorzichtig bij het kantelen
van de drager als deze is beladen met fietsen. Uitstekende delen zoals het stuur kunnen
de grond raken en beschadigen. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen. – N.B.: De
achterklep kan niet worden geopend, zelfs niet wanneer de fietsendrager gekanteld is

2 353 442
€ 448,001

Thule®* Fietsendrager achter Coach 276, voor 3 fietsen, kantelbaar en opklapbaar
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsendragers van hoge kwaliteit.
De kleine en lichte drager van Thule® kan met een praktisch voetpedaal worden
gekanteld voor eenvoudige toegang tot de bagageruimte, zelfs met aangebrachte fietsen.

Met een gepatenteerd opklapsysteem om de drager zeer compact op te kunnen bergen;
past in de meeste bagageruimtes. Intelligente lichtgewicht constructie, uitschuifbare rails
voor fietsen met een langere wielbasis, antidiefstalsysteem en losneembare
fietsframehouders om de fietsen eenvoudig te kunnen laden. Afstelbare koppeling met
eenhandsbediening voor eenvoudige montage op de trekhaak. Fietsarm geschikt voor
fietsframes met 22 mm – 80 mm diameter. Fietsdrager kan worden afgesloten op de
trekhaak, fietsen kunnen worden afgesloten aan de drager. Max. 60 kg laadgewicht, max.
25 kg per fiets, ongeveer 19 kg zwaar, met 13 pens adapter. Afmetingen: 106 x 76 x 28 cm

N.B.: Het totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en belading bij
elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden. Wees voorzichtig bij het kantelen
van de drager als deze is beladen met fietsen. Uitstekende delen zoals het stuur kunnen
de grond raken en beschadigen. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen. – N.B.: De
achterklep kan niet worden geopend, zelfs niet wanneer de fietsendrager gekanteld is

2 353 444
€ 548,001

Thule®* Fietsendrager achter EuroRide 940
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsendragers van hoge kwaliteit.
Op trekhaak bevestigde fietsdrager voor 2 fietsen, kantelmechanisme verzekert vlotte
toegang tot bagageruimte, voor fietsframes tot 70 mm, vergrendelbaar, laadvermogen
van 36 kg, ongeveer 14 kg gewicht, inclusief 13-pins adapter. – aN.B.: De achterklep/deur
kan niet worden geopend, zelfs niet wanneer de fietsendrager gekanteld is

1 782 519
€ 354,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Fietsendrager achter F22
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsendragers van hoge kwaliteit.
Kleine en lichte op trekhaak bevestigde fietsdrager voor 2 fietsen, fietsarm geschikt voor
fietsframes tot een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm ovaal, verstelbare gespen
met lange wielriemen voor het eenvoudig vastklemmen van de wielen, grote afstand
tussen wielhouders voor het vervoeren van fietsen met lange wielbasis (max. 127 cm),
zonder gevaar voor beschadiging. Door het gepatenteerde inklapsysteem kunnen
achterlichten, fietshouders en het steunframe eenvoudig en geheel binnen enkele
seconden worden ingeklapt, afsluitbaar, laadvermogen van 30 kg per fiets, ook geschikt
voor E-bikes, ongeveer 12 kg gewicht, inclusief 13-pins adapter. Afmetingen: 77 x 118 x 65
mm, afmetingen ingeklapt: 25 x 65 x 64 mm. Verticale belasting: 36 kg vanaf D-waarde
5,3 kN, 60 kg vanaf D-waarde 6,7 kN. N.B.: Het totale gewicht dat op de trekhaak rust
(gewicht van accessoire en belading bij elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet
overschrijden

1 948 384
€ 448,001

Uebler* Fietsendrager achter F32
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsendragers van hoge kwaliteit.
Zeer kleine en lichte op trekhaak bevestigde fietsdrager voor 3 fietsen, fietsarm geschikt
voor fietsframes tot een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm ovaal, verstelbare
gespen met lange wielriemen voor het eenvoudig vastklemmen van de wielen, grote
afstand tussen wielhouders voor het vervoeren van fietsen met lange wielbasis (max. 127
cm), zonder gevaar voor beschadiging. Door het gepatenteerde inklapsysteem kunnen
achterlichten, fietshouders en het steunframe eenvoudig en geheel binnen enkele
seconden worden ingeklapt, afsluitbaar, laadvermogen van 30 kg per fiets, ook geschikt
voor E-bikes, ongeveer 14 kg gewicht, inclusief 13-pins adapter. Afmetingen: 77 x 118 x 79
mm, afmetingen ingeklapt: 25 x 65 x 74 mm. Verticale belasting: 54 kg vanaf D-waarde
6,7 kN. N.B.: Het totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en
belading bij elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden

1 948 385
€ 555,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Fietsendrager achter I21, voor 2 fietsen, 90° kantelbaar
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsendragers van hoge kwaliteit.
Zeer comfortabele fietsendrager voor op de trekhaak met innovatieve eigenschappen om
de fietstransportmogelijkheden optimaal te benutten. De kleinste en lichtste drager die
Uebler ooit heeft ontwikkeld heeft een compleet nieuw, hendelloos iQ
bevestigingssysteem, waardoor het nog gemakkelijker wordt gehanteerd. En omdat het
ook 90° kantelbaar is, hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de toegang tot uw
ruime bagageruimte. Als meervoudig testwinnaar staat de Uebler i-serie voor veiligheid,
productkwaliteit en belastbaarheid.

Met gepatenteerd inklapsysteem naar zeer compacte opbergafmetingen, intelligente,
lichtgewicht constructie, gepatenteerd, hendelloos iQ bevestigingssysteem, verwijderbaar
tussenstuk met antidiefstalsysteem en losneembare fietsframehouders. Eenvoudig
neerklapbaar met voetpedaal, ideaal voor e-bikes, fietsarm geschikt voor fietsframes tot
een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm ovaal. Drager kan worden afgesloten op de
trekhaak en fietsen kunnen ook worden afgesloten aan de drager, beladingscapaciteit van
30 kg per fiets, eigen gewicht van ongeveer 13 kg, inclusief 13-pens adapter. Afmetingen:
118 x 69 x 56 cm, afmetingen ingeklapt: 61 x 20 x 60 cm. Verticale belading: 37 kg bij een
trekhaaklast van 50 kg en D-waarde 5.3 kN, 37 kg bij een trekhaaklast van 75 kg en D-
waarde van 6.7 kN, 60 kg bij een trekhaaklast van 75 kg en D-waarde van 6.7 kN.

N.B.: Het totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en belading bij
elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden. Wees voorzichtig bij het kantelen
van de drager als deze is beladen met fietsen. Uitstekende delen zoals het stuur kunnen
de grond raken en beschadigen. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen – De achterklep
kan niet worden geopend, zelfs niet wanneer de fietsendrager gekanteld is

2 331 135
€ 621,001

Uebler* Fietsendrager achter I21, voor 2 fietsen, kantelbaar
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsendragers van hoge kwaliteit.
Zeer kleine, lichtgewicht fietsendrager voor 2 fietsen voor montage op de trekhaak, met
slim kantelmechanisme met voetpedaal voor gemakkelijke toegang tot de kofferruimte,
zelfs met de fietsen gemonteerd. Inclusief nieuw iQ bevestigingssysteem zonder
hefboom, waardoor de drager nog eenvoudiger in de omgang is, fietsarm geschikt voor
fietsframes tot een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm ovaal. Door het
gepatenteerde inklapsysteem kunnen achterlichten, fietshouders en het steunframe
eenvoudig en geheel binnen enkele seconden worden ingeklapt, de fietsdrager is
afsluitbaar op de trekhaak en de fietsen kunnen worden gezekerd aan de fietsdrager,
laadvermogen van 30 kg per fiets, ook geschikt voor E-bikes, gewicht ongeveer 13 kg,
inclusief 13-pins adapter. Afmetingen: 118 x 69 x 56 cm, ingeklapt: 61 x 20 x 60 cm.
Verticale belasting: 37 kg vanaf D-waarde 5,3 kN, 60 kg vanaf D-waarde 6,7 kN. N.B.: het
totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en belading bij elkaar)
mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden. – N.B.: De achterklep kan niet worden
geopend, zelfs niet wanneer de fietsendrager gekanteld is

2 241 803
€ 601,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Fietsendrager achter I31, voor 3 fietsen, kantelbaar
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsendragers van hoge kwaliteit.
Zeer kleine, lichtgewicht fietsendrager voor 3 fietsen voor montage op de trekhaak, met
slim kantelmechanisme met voetpedaal voor gemakkelijke toegang tot de kofferruimte,
zelfs met de fietsen gemonteerd. Inclusief nieuw iQ bevestigingssysteem zonder
hefboom, waardoor de drager nog eenvoudiger in de omgang is, fietsarm geschikt voor
fietsframes tot een diameter van 75 mm rond en 75 x 45 mm ovaal. Door het
gepatenteerde inklapsysteem kunnen achterlichten, fietshouders en het steunframe
eenvoudig en geheel binnen enkele seconden worden ingeklapt, de fietsdrager is
afsluitbaar op de trekhaak en de fietsen kunnen worden gezekerd aan de fietsdrager,
laadvermogen van 30 kg per fiets, ook geschikt voor E-bikes, gewicht ongeveer 13 kg,
inclusief 13-pins adapter. Afmetingen: 118 x 84 x 71 cm, ingeklapt: 61 x 21 x 76 cm. Verticale
belasting: 75 kg vanaf D-waarde 6,7 kN. N.B.: Het totale gewicht dat op de trekhaak rust
(gewicht van accessoire en belading bij elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet
overschrijden – De achterdeuren kunnen niet worden geopend, zelfs niet wanneer de
fietsendrager gekanteld is

2 241 805
€ 719,001

Uebler* Fietsendrager achter X21-S
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsendragers van hoge kwaliteit.
Zeer kleine en lichte op trekhaak bevestigde fietsdrager voor 2 fietsen, slim
kantelmechanisme met voetpedaal voor gemakkelijke toegang tot de kofferruimte, zelfs
met de fietsen gemonteerd, fietsarm geschikt voor fietsframes tot een diameter van 75
mm rond en 75 x 45 mm ovaal, verstelbare gespen met lange wielriemen voor het
eenvoudig vastklemmen van de wielen, grote afstand tussen wielhouders voor het
vervoeren van fietsen met lange wielbasis (max. 127 cm), zonder gevaar voor
beschadiging. Door het gepatenteerde inklapsysteem kunnen achterlichten, fietshouders
en het steunframe eenvoudig en geheel binnen enkele seconden worden ingeklapt,
afsluitbaar, laadvermogen van 30 kg per fiets, ook geschikt voor E-bikes, ongeveer 13,5 kg
gewicht, inclusief 13-pins adapter. Afmetingen: 77 x 119 x 64 mm, afmetingen ingeklapt: 24
x 63 x 64 mm. Verticale belasting: 36 kg vanaf D-waarde 5,3 kN, 60 kg vanaf D-waarde
6,7 kN. N.B.: Het totale gewicht dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en
belading bij elkaar) mag de toegestane kogeldruk niet overschrijden – De achterdeuren
kunnen niet worden geopend, zelfs niet wanneer de fietsendrager gekanteld is

1 948 382
€ 580,001

Uebler* Fietsendrager achter X31-S
U kunt uw fietsen op een veilige en comfortabele manier vervoeren met het aanbod
fietsendragers van hoge kwaliteit.
Zeer kleine en lichte op trekhaak bevestigde fietsdrager voor 3 fietsen, slim
kantelmechanisme met voetpedaal voor gemakkelijke toegang tot de kofferruimte, zelfs
met de fietsen gemonteerd, fietsarm geschikt voor fietsframes tot een diameter van 75
mm rond en 75 x 45 mm ovaal, verstelbare gespen met lange wielriemen voor het
eenvoudig vastklemmen van de wielen, grote afstand tussen wielhouders voor het
vervoeren van fietsen met lange wielbasis (max. 127 cm), zonder gevaar voor
beschadiging. Door het gepatenteerde inklapsysteem kunnen achterlichten, fietshouders
en het steunframe eenvoudig en geheel binnen enkele seconden worden ingeklapt,
afsluitbaar, laadvermogen van 30 kg per fiets, ook geschikt voor E-bikes, ongeveer 15,5 kg
gewicht, inclusief 13-pins adapter. Afmetingen: 77 x 119 x 79 mm, afmetingen ingeklapt: 24
x 63 x 79 mm. Verticale belasting: 54 kg vanaf D-waarde 6,7 kN. N.B.: Het totale gewicht
dat op de trekhaak rust (gewicht van accessoire en belading bij elkaar) mag de
toegestane kogeldruk niet overschrijden – De achterdeuren kunnen niet worden geopend,
zelfs niet wanneer de fietsendrager gekanteld is

1 948 383
€ 693,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Oprijgoot voor Uebler achterfietsendragers, inklapbaar
De praktische oprijgoot maakt het vermoeiende optillen van zware fietsen op de
achterfietsendrager overbodig – ontzie uw rug!
Voor het eenvoudig op de drager laden van fietsen zonder ze te tillen, inclusief
transporttas

1 948 379
€ 126,001

Uebler* Oprijgoot voor Uebler achterfietsendragers, vast
De praktische oprijgoot maakt het vermoeiende optillen van zware fietsen op de
achterfietsendrager overbodig – ontzie uw rug!
Voor het eenvoudig op de drager laden van fietsen zonder ze te tillen

1 948 378
€ 89,001

Uebler* Transporttas Voor Uebler achterfietsendrager X31-S en F32
De transporttas maakt gebruik en opbergen eenvoudig. Dit maakt het een handige
accesoires voor uw Uebler fietsdrager.
Voor het opbergen en beschermen van de fietsendrager als deze niet wordt gebruikt

1 948 381
€ 81,001

TRANSPORT TREKHAKEN
Adv. prijs

Brink®* Afneembare trekhaak
Afneembare trekhaken zijn ontworpen voor een eenvoudig gebruik, volledige
compatibiliteit en integratie met de elektrische systemen van uw Ford. Verwijder de
trekhaak wanneer u deze niet nodig heeft.

1 842 424
€ 455,002

Brink®* Opstap achter
Eenvoudige toegang tot de laadruimte is gegarandeerd met de opstap aan de achterzijde
van de auto.
Alleen in combinatie met Thule®* trekhaak (finiscode 1815307)

• Heavy-duty constructie
• Antislip oppervlak voor verhoogde veiligheid

Voor voertuigen zonder parkeersensoren

1 815 302
€ 172,002

Brink®* Vaste trekhaak
Vaste trekhaken vormen een veilige koppeling voor de aanhangwagen en passen volledig
in het elektrisch systeem van uw Ford. Ze zijn er altijd als u ze nodig heeft.
Enkel in combinatie met modelspecifieke elektrische kit

1 815 307
€ 263,002

Verloopbedrading 13- naar 7-pins aansluiting
De adapterbedrading is alles wat u nodig heeft om de verlichting en het elektrisch
systeem van uw aanhangwagen veilig te laten werken wanneer er een trekhaak aan uw
Ford is gemonteerd.
Nodig om 13-pins trekhaken aan te sluiten op 7-pins aanhangwagens

1 697 945
€ 64,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Verloopstekker 13- naar 7-pins aansluiting (kort)
7-polige aanhangwagenaansluiting. Eenvoudig met een aanhangwagen rijden met deze
handige adapter voor een trekhaak met 13-polige aansluiting.
Nodig om 13-pins trekhaken aan te sluiten op 7-pins aanhangwagens

1 513 402
€ 24,001

TRANSPORT TRANSPORT INTERIEUR
Adv. prijs

Achterruitbescherming laaddeuren
Vervoer uw lading veilig in uw voertuig en bescherm het tegen diefstal.
Anti-diefstal beschermrasters voor de achterdeuren.

1 819 008
€ 182,002

4pets®* Caree ISOFIX bevestiging voor Caree transportboxen
Plaats deCaree transportbox comfortabel en flexibel op elk willekeurig ISOFIX ankerpunt
in de auto

2 461 044
€ 50,001

4pets®* Caree transportbox voor katten en honden, om veilig te bevestigen aan elke
passagiersstoel, Cool Grey
Innovatieve en veilige transportoplossing voor katten en kleinere honden tot een gewicht
van 8 kg. Speciaal ontworpen om perfecte passen op elke autostoel en om een
comfortabele reiservaring te bieden aan uw huisdier. Stijlvol ontwerp en gemaakt van
robuuste, hoogwaardige materialen. Kan eenvoudig en veilig worden vastgemaakt op de
stoelen met ofwel de veiligheidsriem of met de optioneel verkrijgbare ISOFIX-sluitingen.
Voldoet aan de nieuwste en hoogste veiligheidseisen en is onderworpen aan de meest
stringente test door het officiële testinstituut TÜV Süd in Duitsland, inclusief crashtest en
giftigheidstests van het materiaal. Belangrijkste kenmerken: "Pull &amp; Klick", een
eenhandsbediening van de deur om de box te openen en te sluiten, vormbaar achterste
gedeelte voor perfecte integratie in elke autostoel, hendels voor en achter voor eenvoudig
omgaan met de box, verwijderbare, tweedelige binnenbekleding – wasbaar bij 40 °C,
scharnierende voorste bekleding voor bescherming van de privacy en bescherming bij
botsingen, "Fixlock" snelbevestiging voor de veiligheidsgordel, ISOFIX gereed.
Vervangende stoelkussens in verschillende kleuren verkrijgbaar als optioneel accessoire

2 460 886
€ 251,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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4pets®* Caree transportbox voor katten en honden, om veilig te bevestigen aan elke
passagiersstoel, Smoked Pearl
Innovatieve en veilige transportoplossing voor katten en kleinere honden tot een gewicht
van 8 kg. Speciaal ontworpen om perfecte passen in elke autostoel en om een
comfortabele reiservaring te bieden aan uw huisdier. Aantrekkelijk ontwerp en gemaakt
van robuuste, hoogwaardige materialen. Kan eenvoudig en veilig worden vastgemaakt op
de stoelen met ofwel de veiligheidsriem of met de optioneel verkrijgbare ISOFIX-
sluitingen. Voldoet aan de nieuwste en hoogste veiligheidseisen en is onderworpen aan de
meest stringente test door het officiële testinstituut TÜV Süd in Duitsland, inclusief
crashtest en giftigheidstests van het materiaal. Belangrijkste kenmerken: "Pull &amp;
Klick", een eenhandsbediening van de deur om de box te openen en te sluiten, vormbaar
achterste gedeelte voor perfecte integratie in elke autostoel, hendels voor en achter voor
eenvoudig omgaan met de box, verwijderbare, tweedelige binnenbekleding – wasbaar bij
40 °C, scharnierende voorste bekleding voor bescherming van de privacy en bescherming
bij botsingen, "Fixlock" snelbevestiging voor de veiligheidsgordel, ISOFIX gereed.
Vervangende stoelkussens in verschillende kleuren verkrijgbaar als optioneel accessoire

2 460 888
€ 251,001

4pets®* Caree vervangend stoelkussen voor Caree transportboxen in Cool Grey
Is het originele kussen beschadigd of moet het nodig worden schoongemaakt? Vervang
het door een nieuwe en blijf onderweg met uw huisdier

2 461 207
€ 39,001

4pets®* Caree vervangend stoelkussen voor Caree transportboxen in Smoked Pearl
Is het originele kussen beschadigd of moet het nodig worden schoongemaakt? Vervang
het door een nieuwe en blijf onderweg met uw huisdier

2 461 209
€ 39,001

Thule®* Fietsdrager in interieur
Neem tot wel 3 fietsen met u mee met deze praktische fietsendragen voor het interieur.
Eenvoudig in gebruik en beschermd tegen diefstal en alle weersomstandigheden.
Alleen in combinatie met activity kit, voor maximaal 3 fietsdragers

1 417 550
€ 53,002

Inklapbare transportbox zwarte stof, met wit Ford ovaal aan beide zijden
Praktische opbergoplossing voor de bagageruimte van uw auto. De box is inklapbaar,
zodat hij netjes kan worden opgeborgen wanneer hij niet in gebruik is. Afmetingen: 475
mm x 335 mm x 200 mm

2 470 827
€ 24,001

Laadruimte opbergsysteem plafond
Twee zwarte stalen rekken maken het mogelijk de ruimte onder het dak in de laadruimte
te gebruiken voor het praktisch vervoeren van verschillende voorwerpen in de auto – veilig
beschermd tegen vuil en diefstal.

• Voor extra transportmogelijkheden
• Maakt gebruik van ongebruikte ruimte onder het dak
• Maximaal draagvermogen: 50 kg

Voor bestelwagen met korte en lange wielbasis met een hoog dak

1 877 182
€ 345,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Laadruimte opbergsysteem plafond
Twee zwarte stalen rekken maken het mogelijk de ruimte onder het dak in de laadruimte
te gebruiken voor het praktisch vervoeren van verschillende voorwerpen in de auto – veilig
beschermd tegen vuil en diefstal.
Onder het dak te monteren in de laadruimte van het voertuig

• Voor extra transportmogelijkheden
• Maakt gebruik van ongebruikte ruimte onder het dak
• Maximaal draagvermogen: 50 kg

Voor bestelwagen met laag dak

1 850 438
€ 345,002

Ladingbevestigingsogen blauw
De ladingbevestigingsogen schuiven langs de rail om meerdere bevestigingspunten in elke
positie te vormen. Set van 10, te gebruiken in combinatie met luchtvrachtrails (zijwand,
vloer of dak)

• Gegalvaniseerd staal met blauwe kunststof schuifblokken
• Maximale belasting: 500 daN
• Bevestig haken of spanbanden aan de ladingbevestigingsogen
• Elk ladingbevestigingsoog weegt 0,046 kg

Custom bestelwagen, Custom dubbele cabine in bestelwagen en Sport Van

2 499 839
-

Ostpfad* Multifunctioneel vloerreksysteem Met korte dwarsbalken, interieur
Set bevat 4 beugels en 2 korte aluminium dwarsbalken voor de bevestiging van 1 fiets. De
beugels worden op de stoelrails bevestigd en de dwarsbalken op de beugels. De
dwarsbalken hebben ook een T-sleuf waardoor de meeste voorwerpen die normaal op
dakdragers worden vervoerd, extra veilig in het voertuig kunnen worden vervoerd.

• Gewicht: 4,25 kg
•

Kombi M1, Kombi N1 en Kombi Van N1

2 491 403
€ 162,001

Ostpfad* Multifunctioneel vloerreksysteem met lange dwarsbalken, interieur
Set bevat 4 beugels en 2 lange aluminium dwarsbalken voor de bevestiging van 3 fietsen.
De beugels worden op de stoelrails bevestigd en de dwarsbalken op de beugels. De
dwarsbalken hebben ook een T-sleuf waardoor de meeste voorwerpen die normaal op
dakdragers worden vervoerd, extra veilig in het voertuig kunnen worden vervoerd.

• Gewicht: 9 kg
•

KombI M1, Kombi N1 en Kombi Van N1

2 491 407
€ 292,001

Ostpfad* Multifunctioneel vloerreksysteem met middellange dwarsbalken, interieur
Set bevat 4 beugels en 2 midellange aluminium dwarsbalken voor de bevestiging van 2
fietsen. De beugels worden op de stoelrails bevestigd en de dwarsbalken op de beugels.
De dwarsbalken hebben ook een T-sleuf waardoor de meeste voorwerpen die normaal op
dakdragers worden vervoerd, extra veilig in het voertuig kunnen worden vervoerd.

• Gewicht: 6,5 kg
•

KombI M1, Kombi N1 en Kombi Van N1

2 491 405
€ 219,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Ostpfad* Oprijplaat enkel
De opvouwbare oprijplaten hebben een zachte kunststof antislip-bekleding om de
laadvloer van het voertuig te beschermen en antislip tanden om het wegdek vast te
pakken.

• Solide ontwerp
• Hoogwaardig aluminium (4 mm)
• Opvouwbaar voor eenvoudige opslag
• Breed antislip oppervlak
• Bevestig eenvoudig 2 of drie platen naast elkaar
• Gemakkelijk in gebruik
• Gewicht oprijplaat: 10.1 kg (1 stk)
• Afmetingen opgevouwen 1245 x 309 x 115 (l x b x h)
• Maximale belading: 150 kg (1 plaat), 250 kg (2 platen), 350 kg (3 platen)

Van

2 492 434
-

Ostpfad* Oprijplaat set van 2
De opvouwbare oprijplaten hebben een zachte kunststof antislip-bekleding om de
laadvloer van het voertuig te beschermen en antislip tanden om het wegdek vast te
pakken.

• Solide ontwerp
• Hoogwaardig aluminium (4 mm)
• Opvouwbaar voor eenvoudige opslag
• Breed antislip oppervlak
• Bevestig eenvoudig 2 of drie platen naast elkaar
• Gemakkelijk in gebruik
• Gewicht oprijplaat: 20.2 kg (2 stk)
• Afmetingen opgevouwen 1245 x 309 x 115 (l x b x h)
• Maximale belading: 150 kg (1 plaat), 250 kg (2 platen), 350 kg (3 platen)

Van

2 492 436
-

Paraplu houder
Met dit praktische accessoire is uw paraplu altijd waar u het nodig heeft!
Praktische houder voor kleine paraplu, monteer de houder met schroeven of Velcro®
klittenband waar ruimte is, alle modellen

1 524 823
€ 33,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.

19 FORD TRANSIT CUSTOM 08/2012 – 01/2018 Status: 18.09.2020



TRANSPORT BAGAGERUIMTE
Adv. prijs

Box-in-box systeem voor plaatsing in de Ford Puma MegaBox of als stand-alone
transportoplossing, zwart
Op maat gemaakte 2-delige boxenset voor een nette integratie in de Ford Puma
MegaBox. Kan ook worden gebruikt als een stand-alone transportoplossing in andere
modellen. De set bestaat uit een geïsoleerde koel- en warmhoudbox en een transportbox
met een verwijderbaar gedeelte in het midden. Beide boxen zijn voorzien van handgrepen
voor comfortabel dragen en magneten op verschillende plaatsen om de losse onderdelen
zoals de handgrepen of het deksel van de koel- en warmhoudbox op te bergen wanneer
ze niet worden gebruikt

• Koel- & warmhoudbox:
• hoekige box met robuuste afwerking, omlopende 2-wegritssluiting langs 3 zijden en een
lichte binnenvoering
• 2 sterke handgrepen met gripgedeelte op de randen plus een kleine lus voor het openen
van het deksel
• uitgerust met magneten in deksel en handgrepen voor bevestiging wanneer niet in
gebruik
• 4 voetjes aan de onderkant (piramidevormig)
• bedrukt in 2 kleuren en voorzien van Ford logo
• materialen: buitenkant zwart polyester, binnenkant zilver aluminium stof
• afmetingen (lengte, breedte, diepte): 56 cm x 30 cm x 26 cm
• Transportbox:
• hoekige box met robuuste afwerking en een lichte binnenvoering
• 2 sterke handgrepen met gripgedeelte op de randen
• uitgerust met magneten in binnenwanden en handgrepen voor bevestiging wanneer niet
in gebruik
• verwijderbaar gedeelte
• voorzien van een brede fleecestrook in de box
• 4 voetjes aan de onderkant (piramidevormig)
• met Ford logo
• Materialen: buitenkant zwart polyester, binnenkant zeildoek
• afmetingen (lengte, breedte, diepte): 51 cm x 22 cm x 26 cm

2 469 549
€ 121,001

Laadruimte scheidingswand
Het metalen gaasrooster past eenvoudig in verschillende posities in de rails van de Ford
FlexFloor, vergroot de flexibiliteit van de laadruimte en vormt een veilige box voor de
bagage!
Beweegbare scheidingswand, zorgt dat grotere ladingen eenvoudig kunnen worden
meegenomen – Voor voertuigen met laag dak en laadvloer

1 830 732
€ 417,002

Ladingsbevestigingssysteem Schuivende blokken met sjorhaken
Het vastzetten van uw lading was nog nooit zo eenvoudig. Zet snel vast wat u wilt, waar u
wilt, in meerdere posities
Set van 10 stuks, te gebruiken samen met Ford FlexFloor en zijrails
ladingsbevestigingssysteem – Voor Wagon en Bestelwagen

1 857 670
€ 165,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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BESCHERMING EXTERIEURBESCHERMING
Adv. prijs

Bodemplaat bescherming voor motor en transmissie
Stevige, roestvrij stalen beschermplaten beschermen de motor en de transmissie van uw
Ford tegen beschadiging als op oneffen ondergrond wordt gereden. Ze zijn voor het
onderhoud eenvoudig te verwijderen.
Robuuste stalen bodembeschermplaat, zwarte poedercoating, 2,5 mm dik, gewicht: 14 kg.

• Ideaal voor beroepen waarbij off-road rijden vereist is (bijvoorbeeld landbouw of
grondwerk, enz.)
• Gemakkelijk te verwijderen voor onderhoud

Alleen voor 2 l dieselmotor

2 322 055
€ 215,002

BESCHERMING INTERIEURBESCHERMING
Adv. prijs

All-Weather vloermatten voor, zwart
De originele Ford allweather vloermatten zijn op maat gemaakt om perfect in uw auto te
passen. Het elastische materiaal van synthetisch rubber beschermt het interieur effectief
tegen vuil en vocht.
Set van 2, met Transit-logo en bevestigingen aan bestuurders- en passagierszijde – Alleen
voor auto's met enkele passagiersstoel voor

2 021 101
€ 51,001

All-Weather vloermatten voor, zwart
De originele Ford allweather vloermatten zijn op maat gemaakt om perfect in uw auto te
passen. Het elastische materiaal van synthetisch rubber beschermt het interieur effectief
tegen vuil en vocht.
Set van 2, met Transit-logo en bevestigingen aan bestuurders- en passagierszijde – Alleen
voor voertuigen met dubbele voorpassagiersstoel

2 021 104
€ 53,001

All-Weather vloermatten voor, zwart
De originele Ford allweather vloermatten zijn op maat gemaakt om perfect in uw auto te
passen. Het elastische materiaal van synthetisch rubber beschermt het interieur effectief
tegen vuil en vocht.
Set van 2, met Transit-logo en bevestigingen aan bestuurders- en passagierszijde – Alleen
voor voertuigen met automatische transmissie, dubbele passagiersstoel voor en vinyl
tapijt af fabriek

2 113 383
€ 53,001

All-Weather vloermatten voor, zwart
De originele Ford allweather vloermatten zijn op maat gemaakt om perfect in uw auto te
passen. Het elastische materiaal van synthetisch rubber beschermt het interieur effectief
tegen vuil en vocht.
Set van 2, met Transit-logo en bevestigingen aan bestuurders- en passagierszijde – Alleen
voor voertuigen met automatische transmissie, enkele passagiersstoel voor en vinyl tapijt
af fabriek

2 113 377
€ 53,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Flexibele scheidingswand Beschermingswand, transparant
In onzekere tijden zijn flexibele oplossingen noodzakelijk. Daarom bieden we de nieuwe
beschermingswanden aan, maatgesneden voor Ford bedrijfswagens. Hiermee kunnen
onze klanten aan het werk blijven, en voldoen aan de sociale afstandsregels. Daarnaast
bieden ze bestuurder en passagiers extra gemoedsrust tijdens werken en reizen.
Past tussen de bestuurdersstoel en de voorpassagiersstoel.

• Flexibel PVC
• Gemakkelijk schoon te maken
• Eenvoudig te monteren, te verwijderen en op te slaan
• Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +50 °C

Van

2 501 125
€ 81,001

K&K* Marterverjager M2700, met ultrasone bescherming
Straalt sterke ultrasonic golven in een straal van 360°. Kan in het onderste gedeelte van
de motorruimte worden gemonteerd voor een hogere effectiviteit vanwege de IP65
beveiligingsstandaard. Stroomverbruik van circa 2 mA, straalt een pulserend
ultrasoongeluid zonder gewenningseffect uit, geluidsdruk van 110 dB met een frequentie
van 22 KHz, bereik van 6 m/uitstraalhoek 360°, 100% waterdicht luidsprekerframe.

2 033 207
€ 88,001

K&K* Marterverjager M4700, combinatie-apparaat
Combineert elektrische schokken met het uitzenden van ultrasonic golven. Bevat 6
roestvrijstalen hoogspanningscontactplaten om in de gehele motorruimte te monteren.
Stroomverbruik van max. 7 mA, straalt een pulserend ultrasoongeluid zonder
gewenningseffect uit, geluidsdruk van 115 dB met een frequentie van 22.5 KHz,
uitstraalhoek 360°, 100% waterdicht luidsprekerframe, componenten voldoen aan IP65
standaard. N.B.: De elektrische schokken zijn slechts hoog genoeg om de marter te
verjagen. Ze veroorzaken verder geen letsel!

2 033 208
€ 187,001

K&K* Marterverjager M4700B, combinatie-apparaat
Combineert elektrische schokken met het uitzenden van ultrasonic golven. Bevat 6
hoogspanningsborstels met meerdere contacten om in de gehele motorruimte te
monteren. De borstels vegen door vacht, poten en snuit voor een hoger effectief raakvlak.
Stroomverbruik van max. 5.5 mA, straalt een pulserend ultrasoongeluid zonder
gewenningseffect uit, geluidsdruk van 105 dB met een frequentie van 22.5 KHz,
uitstraalhoek 360°, 100% waterdicht luidsprekerframe, componenten voldoen aan IP65
standaard. Inclusief veiligheidsschakelaar voor de motorkap. Geschikt voor grotere
motorruimtes. N.B.: De elektrische schokken zijn slechts hoog genoeg om de dieren te
verjagen. Ze veroorzaken verder geen letsel!

2 046 845
€ 228,001

K&K* Marterverjager M5700N, combinatie-apparaat
High end oplossing met 3 verschillende verjaagmethoden. Combineert elektrische
schokken, het uitzenden van ultrasonic golven en knipperende lichtdiodes. Met 6
waterdichte satellietluidsprekers met metalen membranen. De luidsprekers stoten een
sterke pulserende ultrasonic golven uit onder een hoek van 180°, staan onder een
spanning van circa 200 – 300 V en geven een knipperend licht weer – allemaal
tegelijkertijd. Stroomverbruik van max. 10 mA, geluidsdruk van 105 dB bij een frequentie
van 22 KHz, 100% waterdicht luidsprekerchassis, componenten voldoen aan IP65
beschermingsstandaard. N.B.: De elektrische schokken zijn slechts hoog genoeg om de
dieren te verjagen. Ze veroorzaken verder geen letsel!

2 033 209
€ 248,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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K&K* Marterverjager M8700, met ultrasone bescherming, met accu
Straalt sterke ultrasonic golven uit. Werkt onafhankelijk van de voertuigaccu en kan bijv.
worden gebruikt voor de bescherming van auto's of campers waarvan de
spanningsvoorziening is uitgeschakeld. Ook geschikt voor kelders of buitenruimtes om
dieren weg te houden van uw bezit. Stroomverbruik van circa 0.33 mA, straalt een
pulserend ultrasoongeluid zonder gewenningseffect uit, geluidsdruk van 105 dB met een
frequentie van 23 KHz, bereik van 6 m/uitstraalhoek 180°, 100% waterdicht
luidsprekerframe. Componenten voldoen aan IP65 beschermingsstandaard.

2 033 210
€ 84,001

HDD* Stoelovertrek Voor 3 persoons achterbanken
Voorzien van stevig 210 denier nylon met een 100% water- en vuurbestendige PVC
achterzijde en parachutekoord voor extra sterkte. Op maat gemaakt voor perfecte
montage en gefabriceerd volgens de hoogste normen voor duurzaamheid en slijtage.
Biedt effectieve bescherming van de originele stoelbekleding, bijvoorbeeld tegen modder,
water, vet, olie, verf, stof en vloeistoffen. Kan eenvoudig worden gereinigd met een
vochtige doek of met een borstel. Ideaal voor commercieel gebruik. Afmetingen (lengte x
breedte x hoogte): 223 mm x 120 mm x 375 mm. Gewicht: 1,84 kg – voor dubbele cabine

2 326 850
€ 92,001

HDD* Stoelovertrek Voor bestuurdersstoel, zwart
Voorzien van stevig 210 denier nylon met een 100% water- en vuurbestendige PVC
achterzijde en parachutekoord voor extra sterkte. Op maat gemaakt voor perfecte
montage en gefabriceerd volgens de hoogste normen voor duurzaamheid en slijtage.
Biedt effectieve bescherming van de originele stoelbekleding, bijvoorbeeld tegen modder,
water, vet, olie, verf, stof en vloeistoffen. Kan eenvoudig worden gereinigd met een
vochtige doek of met een borstel. Ideaal voor commercieel gebruik. Afmetingen (lengte x
breedte x hoogte): 100 mm x 100 mm x 245 mm. Gewicht: 0,936 kg – Niet voor voertuigen
met elektrische stoelen

2 326 838
€ 54,001

HDD* Stoelovertrek Voor dubbele passagiersstoel, zwart
Voorzien van stevig 210 denier nylon met een 100% water- en vuurbestendige PVC
achterzijde en parachutekoord voor extra sterkte. Op maat gemaakt voor perfecte
montage en gefabriceerd volgens de hoogste normen voor duurzaamheid en slijtage.
Biedt effectieve bescherming van de originele stoelbekleding, bijvoorbeeld tegen modder,
water, vet, olie, verf, stof en vloeistoffen. Kan eenvoudig worden gereinigd met een
vochtige doek of met een borstel. Ideaal voor commercieel gebruik. Afmetingen (lengte x
breedte x hoogte): 120 mm x 120 mm x 305 mm. Gewicht: 1,36 kg

2 326 818
€ 83,001

Vloermatten, standaard achter, zwart
De originele Ford vloermatten zijn niet alleen ontworpen om te passen bij de
interieurbekleding van uw auto, ze passen ook perfect en zijn van een robuuste kwaliteit.
Voor 2e zitrij, bestaande uit 1 deel – Van met dubbele cabine

2 092 891
€ 38,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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STYLING EXTERIEUR
Adv. prijs

Ford kentekenplaathouder zwart, met blauw Ford ovaal en wit "Go further" opschrift 2 460 006
-

Skid plate voorbumper zilver
Geef de voorbumper van uw Ford een nog indrukwekkender uiterlijk met de stijlvolle skid
plate – perfecte fitting en bewonderende blikken gegarandeerd!  De zijskirts zijn
ontworpen om de exterieurstyling te benadrukken; al onze carrosseriestylingsonderdelen
ondergaan strikte kwaliteitscontroles en geoptimaliseerde montageprocedures om een
perfecte maatnauwkeurigheid te garanderen.
Wielkuipverbreders extra nodig voor montage

1 904 973
€ 466,002

Wielkuipverbreders voor en achter
Geef uw Ford een nog stoerdere look en vergroot de bescherming tegen krassen.
Set van 4, benodigd voor de montage van de skid plate voor – Voor auto's zonder
spatlappen achter

1 906 936
€ 1.749,002

Wielkuipverbreders voor en achter
Geef uw Ford een nog stoerdere look en vergroot de bescherming tegen krassen.
Set van 4, benodigd voor de montage van de skid plate voor – Voor auto's met
spatlappen achter

1 906 934
€ 1.207,002

Kentekenplaathouder Zilver, met Ford Performance logo 2 372 314
€ 8,001

Kentekenplaathouder Zwart, met Ford Performance logo 2 372 312
€ 8,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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WIELEN LICHTMETALEN VELGEN
Adv. prijs

Lichtmetalen velg 16" 5 x 2-spaaks design, sparkle silver
Lichtmetalen wielen geven uw Ford een unieke en persoonlijke look - de velgen zijn
ontworpen om het ontwerp van uw auto onder elke hoek te verbeteren. Elk wiel is bij elke
carrosserievorm getest op kwaliteit, veiligheid en – uiteraard – een prachtige verschijning.
6.5J x 16", ET 60, voor bandenmaat 215/65-16 109BSW voor de 290 en 310 serie, 215/65-
16 115/113 BSW voor de 330 en 350 serie, 235/65-16 115/113 BSW voor de 330, 350 en 370
serie, 235/65-16 121/119 BSW voor de 410 serie
Met lichtmetalen velg. Extra onderdelen noodzakeljik voor de montage.

1 842 987
€ 239,003

Lichtmetalen velg 16" 5-spaaks design, sprankelend zilver
Lichtmetalen wielen geven uw Ford een unieke en persoonlijke look - de velgen zijn
ontworpen om het ontwerp van uw auto onder elke hoek te verbeteren. Elk wiel is bij elke
carrosserievorm getest op kwaliteit, veiligheid en – uiteraard – een prachtige verschijning.
6.5J x 16", ET 60
Met lichtmetalen velg. Extra onderdelen noodzakeljik voor de montage.

1 886 435
€ 239,003

Lichtmetalen velg 17" 10-spaaks design, zwart en gepolijst
Lichtmetalen wielen geven uw Ford een unieke en persoonlijke look - de velgen zijn
ontworpen om het ontwerp van uw auto onder elke hoek te verbeteren. Elk wiel is bij elke
carrosserievorm getest op kwaliteit, veiligheid en – uiteraard – een prachtige verschijning.
7 x 17", ET 55, voor bandenmaat 215/60 R17 en 235/55 R17
Met lichtmetalen velg. Extra onderdelen noodzakeljik voor de montage.

2 044 753
€ 277,003

Lichtmetalen velg 18" 10-spaaks design, zilver
Lichtmetalen wielen geven uw Ford een unieke en persoonlijke look - de velgen zijn
ontworpen om het ontwerp van uw auto onder elke hoek te verbeteren. Elk wiel is bij elke
carrosserievorm getest op kwaliteit, veiligheid en – uiteraard – een prachtige verschijning.
7.5 x 18", ET 56, voor bandenmaat 235/50 R18 – SportVan
Met lichtmetalen velg. Extra onderdelen noodzakeljik voor de montage.

1 775 678
€ 341,003

WIELEN RONDOM HET WIEL
Adv. prijs

Wieldop 15"
Ford biedt een ruime keuze aan wieldoppensets en losse wieldoppen. Dit is de ideale
oplossing om uw stalen winterwielen aan te kleden. - De keuze is aan u.
Set van 4 – Behalve Sport Van

2 040 065
€ 33,001

Wieldop 16"
Ford biedt een ruime keuze aan wieldoppensets en losse wieldoppen. Dit is de ideale
oplossing om uw stalen winterwielen aan te kleden. - De keuze is aan u.
Set van 4 – Behalve Sport Van

2 040 066
€ 33,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Wielslotset voor lichtmetalen velgen
Beveilig uw lichtmetalen velgen en bescherm ze tegen diefstal met slotbouten. De
slotbouten kunnen alleen verwijderd worden door middel van speciaal gereedschap, die
samen met de set worden geleverd.
Set van 4

2 221 666
€ 121,001

Ford Performance ventieldoppen zilver met blauwe bovenzijde en wit Ford logo 2 308 113
€ 10,001

Ford Performance ventieldoppen glanzend zwart met zwarte bovenzijde en wit Ford
logo

2 308 109
€ 10,001

Ford Performance ventieldoppen glanzend zwart met rode bovenzijde en wit Ford
logo

2 308 111
€ 10,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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VEILIGHEID IN GEVAL VAN NOOD
Adv. prijs

Kalff* EHBO-set Nano, rood
Ford Roadside Assistance accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor
bestuurder en passagiers van een Ford in noodgevallen. De EHBO-set voldoet aan de
laatste Europese wetgeving.
Dankzij zijn zeer compacte formaat één van de meest ruimtebesparende oplossingen op
de markt. Geleverd in softbag met rits en 4-delig binnenvak. Inclusief EHBO-brochure met
nuttige, belangrijke aanwijzingen. Bevat bijsluiters en inhoudsopgave in de talen Engels,
Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Spaans en Portugees. 210 x 110 x 70 mm, inhoud
volgens laatste DIN-normen

2 332 715
€ 6,001

EHBO-set Zachte tas, blauw
Ford Roadside Assistance accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor
bestuurder en passagiers van een Ford in noodgevallen. De EHBO-set voldoet aan de
laatste Europese wetgeving.
Inclusief klittenband, 250 x 135 x 65 mm, voldoet aan de laatste DIN standaards (DIN
13164)

2 311 396
€ 11,001

Kalff* EHBO-set Zwarte doos
Ford Roadside Assistance accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor
bestuurder en passagiers van een Ford in noodgevallen. De EHBO-set voldoet aan de
laatste Europese wetgeving.
21,5 x 11,3 x 9 cm, voldoet aan de laatste DIN standaards (DIN 13164)

1 877 829
€ 7,001

Kalff* Gevarendriehoek
De pechhulpaccessoires van Ford zijn ontworpen om Ford-bestuurders en hun passagiers
maximaal te beschermen bij pech of ongevallen. Alle producten voldoen aan de meest
recente Europese wetgeving. Tevens bevatten alle Ford-modellen specifieke
bevestigingspunten om pechhulpaccessoires veilig en gemakkelijk op te bergen wanneer
ze niet worden gebruikt. De gevarendriehoeken en EHBO-kits van Ford zijn speciaal
ontworpen om perfect in deze vakken te passen.

1 460 220
€ 5,001

Kalff* Premium veiligheidspakket Nano "Duo"
Ford Assistance accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor de bestuurders en
passagiers van een Ford in noodgevallen. Het premium veiligheidspakket voldoet aan de
laatste Europese wetgeving.
Uitgebreide EHBO-set, geleverd in softbag, aangevuld met gevarendriehoek. Dankzij zijn
zeer compacte formaat één van de meest ruimtebesparende oplossingen op de markt.
Voorzien van klittenbandstroken op de achterzijde voor veilige bevestiging en 2-
kamersysteem met aparte opbergruimte voor gevarendriehoek. Inclusief EHBO-brochure
met nuttige, belangrijke aanwijzingen. Met bijsluiters en inhoudsopgave in de talen Engels,
Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Spaans en Portugees. Inhoud volgens laatste DIN-
normen en ECE R27

2 332 712
€ 15,001

Premium veiligheidspakket soft bag, blauw
Ford Assistance accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor de bestuurders en
passagiers van een Ford in noodgevallen. Het premium veiligheidspakket voldoet aan de
laatste Europese wetgeving.
440 x 100 x 90 mm, incl. gevarendriehoek, veiligheidsvest oranje, handschoenen en
veiligheidspakket, volgens DIN-normen

2 311 429
€ 24,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.

27 FORD TRANSIT CUSTOM 08/2012 – 01/2018 Status: 18.09.2020



Kalff* Premium veiligheidspakket Standaard "Duo"
Ford Assistance accessoires waarborgen de maximale veiligheid voor de bestuurders en
passagiers van een Ford in noodgevallen. Het premium veiligheidspakket voldoet aan de
laatste Europese wetgeving.
Uitgebreide EHBO-set in softbag, aangevuld met gevarendriehoek. Voorzien van
klittenbandstroken op de achterzijde voor veilige bevestiging en steriel binnenvak.
Inclusief EHBO-brochure met nuttige, belangrijke aanwijzingen. 440 x 120 x 60 mm,
inhoud volgens laatste DIN-norm 13164

2 332 723
€ 13,001

Raamwisser met telescopische steel
Verwijdert ijs, sneeuw, water en vuil.

• Bereikt de moeilijk bereikbare plaatsen met de 35 tot 130 cm uitschuifbare telescopische
steel.
• 360° draaibare kop
• 3 bladen voor het krabben van ijs
• Rubber blad voor sneeuw en water
• Verwijderbare spons om vuil weg te vegen

2 471 674
€ 14,001

Funcke* Sleepkabel voor voertuigen met een maximaal totaalgewicht van 4.000 kg
Ford Assistance accessoires verzekeren u van een maximale veiligheid voor bestuurder en
passagier in geval van nood. De sleepkabel voldoet aan de laatste Europese wetgeving.
Geel, met een sluiting aan elk uiteinde en een rode waarschuwingswimpel in het midden
van de kabel. Lengte: 4 m, diameter: 16 mm Materiaal: Polypropyleen

2 428 354
€ 24,001

Veiligheidshamer
Ford Assistance accessoires verzekeren bestuurders en passagiers van Ford voertuigen
maximale veiligheid in geval van nood. De veiligheidshammer voldoet aan de laatste
Europese wetgeving.
Inclusief houder voor een veilige installatie, met fluorescerende toets om makkelijk terug
te vinden in het voertuig

1 761 591
€ 21,001

Veiligheidshamer automatisch
Ford Assistance accessoires verzekeren bestuurders en passagiers van Ford voertuigen
maximale veiligheid in geval van nood. De veiligheidshammer voldoet aan de laatste
Europese wetgeving.
Automatische veiligheidshamer, inclusief houder om deze stevig en veilig te bevestigen.
Breekt ruiten in een ogenblik. Handgreep bevat een gordelsnijder met een grijze antislip
handvat.

• Keramische hamerkop
• Spant direct automatisch opnieuw

2 471 504
€ 14,001

Kalff* Veiligheidsvest geel
De pechhulpaccessoires van Ford zijn ontworpen om Ford-bestuurders en hun passagiers
maximaal te beschermen bij pech of ongevallen. Alle producten voldoen aan de meest
recente Europese wetgeving. Tevens bevatten alle Ford-modellen specifieke
bevestigingspunten om pechhulpaccessoires veilig en gemakkelijk op te bergen wanneer
ze niet worden gebruikt. De gevarendriehoeken en EHBO-kits van Ford zijn speciaal
ontworpen om perfect in deze vakken te passen.
Universele maat, met reflecterende strepen voor verhoogde zichtbaarheid

1 871 128
€ 3,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Veiligheidsvest geel
De pechhulpaccessoires van Ford zijn ontworpen om Ford-bestuurders en hun passagiers
maximaal te beschermen bij pech of ongevallen. Alle producten voldoen aan de meest
recente Europese wetgeving. Tevens bevatten alle Ford-modellen specifieke
bevestigingspunten om pechhulpaccessoires veilig en gemakkelijk op te bergen wanneer
ze niet worden gebruikt. De gevarendriehoeken en EHBO-kits van Ford zijn speciaal
ontworpen om perfect in deze vakken te passen.
1 maat, met reflecterende strepen voor uitstekende zichtbaarheid. Extra plat verpakt om
onder de vloermatten op te bergen en te bevestigen met een zelfklevende strook.

2 471 506
€ 5,001

VEILIGHEID VEILIGHEIDSPRODUCTEN
Adv. prijs

Bosch®* Achteruitrijwaarschuwing
Rijd veiliger achteruit met het achteruitrijwaarschuwingssysteem dat voetgangers
waarschuwt met een akoestisch signaal.
Geeft een hoorbare waarschuwing voor extra veiligheid als het voertuig achteruit rijdt

1 713 304
€ 70,002

Binnenspiegel met achteruitrijcamera
Deze digitale binnenspiegel is een intelligent achteruitkijksysteem dat gebruikmaakt van
een naar achteren gerichte digitale camera om beelden vast te leggen en naar het in de
spiegel geïntegreerde LCD-display te streamen.

• De displaymodus geeft de bestuurder een verbeterd en panoramisch zicht achter het
voertuig
• Het camerabeeld wordt niet belemmerd door passagiers, hoofdsteunen, tussenschot,
bagage of lading
• Verhoogde rijveiligheid omdat in de displaymodus het gezichtsveld wordt verdubbeld
• De spiegelmodus biedt een back-up oplossing als de camera of het display niet meer
werkt door vuil of ijs
• In de spiegelmodus kan de bestuurder het interieur, de achterbank en passagiers enz. in
de gaten houden
• Automatische dag/nacht helderheidsregeling

Voor voertuigen met achterdeuren zonder ramen, met regensensor

2 480 117
€ 694,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Binnenspiegel met achteruitrijcamera
De full display binnenspiegel is een intelligent achteruitkijksysteem dat gebruikmaakt van
een naar achteren gerichte digitale camera gebruikt om beelden vast te leggen en naar
het in de spiegel geïntegreerde LCD-display te streamen.

• De displaymodus geeft de bestuurder een verbeterd en panoramisch zicht achter het
voertuig
• Het camerabeeld wordt niet belemmerd door passagiers, hoofdsteunen, tussenschot,
bagage of lading
• Verhoogde rijveiligheid omdat in de displaymodus het gezichtsveld wordt verdubbeld
• De spiegelmodus biedt een back-up oplossing als de camera of het display niet meer
werkt door vuil of ijs
• In de spiegelmodus kan de bestuurder het interieur, de achterbank en passagiers enz. in
de gaten houden
• Automatische dag/nacht helderheidsregeling

Voor voertuigen met achterdeuren met ramen, zonder regensensor

2 480 115
€ 694,001

Binnenspiegel met achteruitrijcamera
Deze digitale binnenspiegel is een intelligent achteruitkijksysteem dat gebruikmaakt van
een naar achteren gerichte digitale camera om beelden vast te leggen en naar het in de
spiegel geïntegreerde LCD-display te streamen.

• De displaymodus geeft de bestuurder een verbeterd en panoramisch zicht achter het
voertuig
• Het camerabeeld wordt niet belemmerd door passagiers, hoofdsteunen, tussenschot,
bagage of lading
• Verhoogde rijveiligheid omdat in de displaymodus het gezichtsveld wordt verdubbeld
• De spiegelmodus biedt een back-up oplossing als de camera of het display niet meer
werkt door vuil of ijs
• In de spiegelmodus kan de bestuurder het interieur, de achterbank en passagiers enz. in
de gaten houden
• Automatische dag/nacht helderheidsregeling

Voor voertuigen met achterdeuren zonder ramen, zonder regensensor

2 480 126
€ 694,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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COMFORT OVERIG COMFORT
Adv. prijs

Garmin®* Dashcam Dash Cam 66W
Compacte, discrete GPS/GALILEO-camera met 2,0 LCD-scherm en een extra breed
blikveld voor montage op de voorruit. Neemt en slaat automatisch op, wanneer er een
incident plaatsvindt.  Begint automatisch met opnemen wanneer deze wordt aangesloten
op een voedingsbron. De set omvat een magnetische houder, dubbele USB-
voedingsadapter voor sigarettenaansteker, 4 m en 1,5 m USB-kabels en een
gebruikershandleiding, Opgelet: De algemene voorwaarden en bedieningsbeperkingen
van Garmin® voor bestuurdersbewustzijnsfuncties zijn van toepassing. Raadpleeg de
Garmin® website voor meer informatie

• Extra breed 180-graden blikveld met een 3,7 MP camera
• Legt videobeelden vast in 1440p (resolutie 2560 x 1400), 1080p (resolutie 1920 x 1080)
of 720p (resolutie 1280 x 720)
• De geïntegreerde G-sensor maakt een automatische incidentdetectie mogelijk om zo
videobeelden van het ongeval op te kunnen slaan
• Het GPS registreert locatie, richting, snelheid, datum en tijd om zo precies te kunnen zien
waar en wanneer er zich incidenten hebben voorgedaan
• Ingebouwde WiFi en Bluetooth voor draadloze videosynchronisatie
• De spraaksturing stelt u in staat om audio-opnames te starten/stoppen, een foto te
maken of de Travelapse™ video-opnamefunctie te starten/stoppen (comprimeert uren
rijden tot minuten hoogtepunten)
• HDR beelden zorgen voor meer detail in omstandigheden met veel en weinig licht
• Neemt uw rit op in een continue lus, met behulp van een microSDHC™-kaart (apart
verkocht). Voor meer geheugen kan een grotere kaart van 8 GB tot 512 GB worden
gebruikt (klasse 10 vereist)
• Speel de beelden direct op het scherm af, bekijk ze later op uw computer of gebruik de
gratis Garmin Drive™ app op uw smartphone
• Omvat bestuurderswaarschuwingsfuncties zoals een botswaarschuwing en een
rijstrookassistentie.
• Met de Auto Sync-functie is het mogelijk om tot 4 Garmin dashcams aan de voor-,
achterkant en zijkanten draadloos te verbinden voor een volledige 360??° dekking. Indien
een video op één camera wordt opgeslagen, zullen de andere ook opslaan. En met behulp
van de Garmin Drive™ app op uw smartphone kunt u vervolgens een beeld-in-beeld-
video maken vanuit twee verschillende perspectieven tegelijk
• De ingebouwde informatie voor roodlicht- en snelheidscamera's waarschuwt u wanneer
roodlicht- of snelheidscamera's in de buurt zijn. En wanneer uw auto stilstaat, bijv. bij een
kruising of in het verkeer
• geeft een rijnotificatie u een melding wanneer uw voorligger weer gaat rijden
• De parkeermodus controleert de omgeving van uw voertuig terwijl deze geparkeerd staat
en de motor niet draait. Begint automatisch met opnemen als en wanneer een beweging
wordt gedetecteerd (vereist een Garmin® kabel voor parkeermodus)
• Afmetingen: 4 cm x 5.6 cm x 2.1 cm, gewicht: 61 gram
• Bedrijfstemperatuurbereik -20° C tot +55°C
• Ingebouwde accu

2 489 135
€ 314,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Wölfle* Elektronische luchttemperatuurregeling upgrade
Met deze comfortabele toevoeging aan de elektronische luchttemperatuurregeling kunt u
het klimaat in de auto precies afstemmen zoals u het wilt.
Bouwt de handbediende airconditioning om naar een klimaatregeling met één zone (één
temperatuur voor bestuurder en passagier). Regelt automatisch de temperatuur, de
luchtverdeling en het aanjagertoerental. (Niet geschikt voor Euro 6 motoren) – Alleen
voor voertuigen met handbediende airconditioning af fabriek. Bij de Business Van is de
handmatig bediende temperatuurregeling achterin niet betrokken - deze wordt niet
gewijzigd.

1 867 858
€ 432,002

Kledinghanger met bevestiging, matzwart
Praktische accessoire voor het handig vervoeren van kleding. Monteer de bevestiging aan
de hoofdsteun van de auto en neem de verwijderbare kledinghanger samen met je kleding
overal mee naar toe. Kan als reguliere kledinghanger worden gebruikt in elke garderobe,
klaar voor een volgende reis. Max. belading: 3 kg. N.B.: Montage van de bevestiging is
alleen mogelijk op de hoofdsteunen voorin. Kan niet worden gebruikt in combinatie met
actieve hoofdsteunen.

2 448 529
€ 46,001

LED interieurverlichting voor laadruimte
Laat uw laadruimte automatisch stralen wanneer u de laaddeuren opent. Niet alleen
eenvoudig te installeren en krachtig, maar ook nog een energiezuinig!
Verlichtingseenheid voor laadruimte met 9 losse LED’s

2 230 338
€ 80,002

Navco* LED interieurverlichting Voor laadruimte
Laat uw laadruimte automatisch stralen wanneer u de laaddeuren opent. Niet alleen
eenvoudig te installeren en krachtig, maar ook nog een energiezuinig!
Krachtige verlichting van de laadruimte door een lampeenheid met 36 afzonderlijke witte
LED lampen. Afmetingen lampeenheid: 446 x 18 x 23 mm, diameter van elke lamp 5 mm,
inclusief bevestigingsset – Alleen voor voertuigen met laadruimte

1 841 959
€ 55,002

Xvision (SCC)* Parkeersensoren achter, met 4 sensoren in matzwart
Wees vooraf gewaarschuwd. Met parkeersensoren die voorwerpen voor en achter uw
auto detecteren. Parkeersensoren voor en achter zijn verkrijgbaar in aparte sets.
Betrouwbare detectie van alle obstakels, met akoestische waarschuwing met
toenemende frequentie van de toon bij nadering, voortdurende toon als het obstakel dicht
genaderd is. Ook voor voertuigen met trekhaak of aan de buitenzijde gemonteerd
reservewiel. Kan op verschillende modellen worden gecombineerd met Xvision
parkeersensoren aan de voorzijde. Platte of schuine sensoren in het pakket maken
montage afhankelijk van de vorm van de bumper mogelijk. De sensoren kunnen ook in de
carrosseriekleur worden gespoten. Vraag uw Ford dealer voor meer informatie

1 935 220
€ 189,002

Xvision (SCC)* Parkeersensoren voor, met 4 sensoren in carrosseriekleur
Wees vooraf gewaarschuwd. Met parkeersensoren die voorwerpen voor en achter uw
auto detecteren. Parkeersensoren voor en achter zijn verkrijgbaar in aparte sets.
Betrouwbare detectie van alle obstakels, met akoestische waarschuwing. Platte
sensoren, of sensoren onder een hoek in het pakket voor plaatsing overeenkomstig de
vorm van de bumper. Sensoren kunnen ook in carrosseriekleur worden gespoten.
Raadpleeg je Ford dealer voor meer informatie

1 935 219
€ 173,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Xvision (SCC)* Stoelverwarming voor één stoel
Verhoog uw comfort en rijplezier op koude dagen met deze krachtige en snel
opwarmende, verstelbare stoelverwarming.
Krachtig verwarmingselement voor achteraf montage in de zitting en de rugleuning.
Temperatuur kan op hoog en laag worden ingesteld, uitgaand vermogen max. 90 W. Kan
niet worden gemonteerd in auto's waar de stoelbekleding aan het schuimrubber van de
stoel is gelijmd. Raadpleeg je Ford dealer voor meer informatie. – Montage alleen mogelijk
op voorstoelen

2 021 594
€ 121,002

Xvision (SCC)* Stoelverwarming voor twee stoelen
Verhoog uw comfort en rijplezier op koude dagen met deze krachtige en snel
opwarmende, verstelbare stoelverwarming.
Krachtig verwarmingselement voor achteraf montage in de zitting en de rugleuning.
Temperatuur kan op hoog en laag worden ingesteld, uitgaand vermogen max. 90 W. Kan
niet worden gemonteerd in auto's waar de stoelbekleding aan het schuimrubber van de
stoel is gelijmd. Raadpleeg je Ford dealer voor meer informatie. – Montage alleen mogelijk
op voorstoelen

2 021 595
€ 242,002

ClimAir®* Windgeleiders, zijruit voor vensters voordeuren, transparant
Verminder turbulentie en geluid bij het rijden met open ramen - zelfs bij lichte regen. De
windgeleiders zijn ontworpen om perfect op uw Ford te passen.
Set van 2, optimaliseert ventilatie en beschermt tegen regen en sneeuw, 3 mm dik
acrylglas. Zorg dat de windgeleider (bij de spiegel) zich op de borstwering van de ruit
bevindt (rail) en niet in de ruitopening terecht komt.

1 815 015
€ 65,002

ClimAir®* Windgeleiders, zijruit voor voorportierruiten, zwart
Verminder turbulentie en geluid bij het rijden met open ramen - zelfs bij lichte regen. De
windgeleiders zijn ontworpen om perfect op uw Ford te passen.
Set van 2, optimaliseert ventilatie en beschermt tegen regen en sneeuw, 3 mm dik
acrylglas. Zorg dat de windgeleider (bij de spiegel) zich op de borstwering van de ruit
bevindt (rail) en niet in de ruitopening terecht komt.

2 170 133
€ 65,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT AUDIO
Adv. prijs

Pioneer* Audiosysteem DEH-S110UB
Geniet onderweg van kristalhelder geluid met ons aanbod van krachtige audiosystemen.
Alle systemen beschikken over de modernste voorzieningen zoals een UBS-aansluiting,
kunnen MP3-bestanden afspelen en zijn compatibel met iPhone®/Android telefoons.
Stereo radio-ontvanger met cd-speler, ingebouwde MOSFET 50W x 4 versterker en RDS
FM/AM tuner (24 vooraf ingestelde stations). Geschikt voor MP3/WMA/WAV/ACC en
FLAC bestandsformaten, eenvoudige verbinding van iPod®, iPhone® en Android
apparaten via usb, inclusief batterijoplaadfunctie. Met aux-ingang en usb-aansluiting aan
de voorkant, RCA-uitgang aan de achterkant. Ondersteunt Advanced Remote Control
App (Pioneer ARC), waarmee uw smartphone een krachtige afstandsbediening voor het
touchscreen wordt. Verwijderbaar frontpaneel, met beschermhoes.. N.B.: Niet compatibel
met versterker/subwoofer af fabriek. Antenne-adapter en adapter voor CAN-bus en
afstandsbediening (voor auto's met afstandsbediening op het stuur af fabriek) of ISO-
adapter (voor auto's zonder afstandsbediening op het stuur af fabriek) noodzakelijk voor
installatie. Adapter voor CAN-bus en afstandsbediening alleen noodzakelijk wanneer
bediening van de radio vanaf de afstandsbediening op het stuur af fabriek gewenst is. In
alle andere gevallen moet de ISO-adapter worden gebruikt.

2 452 908
€ 86,002

Pioneer* Audiosysteem DEH-S210UI
Geniet onderweg van kristalhelder geluid met ons aanbod van krachtige audiosystemen.
Alle systemen beschikken over de modernste voorzieningen zoals een UBS-aansluiting,
kunnen MP3-bestanden afspelen en zijn compatibel met iPhone®/Android telefoons.
Stereo radio-ontvanger met RDS FM/AM tuner (24 vooraf ingestelde stations),
veelkleurige verlichting van de knoppen en cd-speler. Ingebouwde MOSFET 50W x 4
versterker, geschikt voor bestandsformaten MP3/WMA/WAV, eenvoudige aansluiting van
iPod®, iPhone® en Android-apparaten via USB, inclusief batterijoplaadfunctie. Met aux-
ingang en usb-aansluiting aan de voorkant, 2 RCA-uitgangen aan de achterkant.
Verwijderbaar frontpaneel, met beschermhoes.. Geavanceerde functies zijn onder meer
MIXTRAX-functie om een non-stop mix van uw muziekbibliotheek af te spelen, met een
aantal op dj's geïnspireerde effecten en verlichting zoals in een club. Met de Spotify-
functie kunt u door uw favoriete afspeellijsten, albums, nummers en artiesten bladeren op
uw smartphone met de bediening van de hoofdeenheid. Ondersteunt ook Advanced
Remote Control App (Pioneer ARC), waarmee uw smartphone een krachtige
afstandsbediening voor het touchscreen wordt. N.B.: Niet compatibel met
versterker/subwoofer af fabriek. Antenne-adapter en adapter voor CAN-bus en
afstandsbediening (voor auto's met afstandsbediening op het stuur af fabriek) of ISO-
adapter (voor auto's zonder afstandsbediening op het stuur af fabriek) noodzakelijk voor
installatie. Adapter voor CAN-bus en afstandsbediening alleen noodzakelijk wanneer
bediening van de radio vanaf de afstandsbediening op het stuur af fabriek gewenst is. In
alle andere gevallen moet de ISO-adapter worden gebruikt

2 452 906
€ 102,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Audiosysteem DEH-S410BT
Geniet onderweg van kristalhelder geluid met ons aanbod van krachtige audiosystemen.
Alle systemen beschikken over de modernste voorzieningen zoals een UBS-aansluiting,
kunnen MP3-bestanden afspelen en zijn compatibel met iPhone®/Android telefoons.
High-end 1-DIN audiosysteem met 4 x 50 watt MOSFET-versterker en draadloze
Bluetooth®-technologie. Voor veilig en gemakkelijk handsfree bellen met
spraakherkenning en draadloos muziek streamen vanaf uw smartphone. Advanced Sound
Retriever-technologie biedt een geluidskwaliteit heel dicht bij de originele opname. Kan
met twee Bluetooth-telefoons tegelijk verbinding maken. Volledig compatibel met
Spotify, voor Spotify Free- en Premium-gebruikers. Verbind gewoon uw iPhone of
Android-apparaat en geniet veilig van uw favoriete afspeellijsten, albums, nummers en
artiesten. Met RDS FM radio, cd-speler, 13-band grafische equalizer, handbediende TA
(Time Alignment), High Pass Filter, Low Pass Filter, Direct Sub Drive, subwooferbediening,
instelbare toetsen- en displayverlichting, externe Bluetooth®-microfoon, karaokefunctie,
batterijoplaadfunctie en antidiefstal afneembaar paneel. Geschikt voor
bestandsformaten MP3/WMA/WAV/ACC en FLAC. 1 x USB-ingang, 2 x RCA Pre-Outs
(voor, achter of subwoofer), AUX-In. Inclusief beschermhoes voor het afneembare
displaypaneel. Beschikbare menutalen: Engels, Duits, Frans, Turks en Russisch

2 452 904
€ 126,002

Pioneer* Audiosysteem DEH-X7800DAB
Geniet onderweg van kristalhelder geluid met ons aanbod van krachtige audiosystemen.
Alle systemen beschikken over de modernste voorzieningen zoals een UBS-aansluiting,
kunnen MP3-bestanden afspelen en zijn compatibel met iPhone®/Android telefoons.
Stereo DAB/DAB+ digitale radio-ontvanger met cd-speler, draadloze Bluetooth®-
technologie, 50 W x 4 MOSFET-versterker, 13-band grafische equalizer, eenvoudige
aansluiting van iPod®, iPhone® en Android-apparaten, handsfree bellen en
audiostreaming met Bluetooth®, geschikt voor bestandsformaten MP3/WMA/WAV/ACC
en FLAC, met AUX-ingang aan de voorzijde, USB-poort aan de voorzijde met
oplaadfunctie en 3 RCA-uitgangen aan de achterzijde. Afneembaar frontpaneel, met
beschermhoes. Opmerking: niet compatibel met versterker/subwoofer af fabriek. Alleen
in combinatie met radiovoorbereiding af fabriek. Antenne-adapter en adapter voor CAN-
bus/afstandsbediening (voor auto's met afstandsbediening op het stuur af fabriek) of
ISO-adapter (voor auto's zonder afstandsbediening op het stuur af fabriek) vereist voor
installatie. Adapter voor CAN-bus/afstandsbediening alleen vereist als bediening van de
radio via de afstandsbediening op het stuur af fabriek gewenst is. In alle andere gevallen
moet de ISO-adapter wellicht worden gebruikt. Optionele DAB-antenne extra vereist voor
digitale radio-ontvangst, indien al niet gemonteerd af fabriek

2 110 664
€ 196,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Audiosysteem FH-X840DAB
Geniet onderweg van kristalhelder geluid met ons aanbod van krachtige audiosystemen.
Alle systemen beschikken over de modernste voorzieningen zoals een UBS-aansluiting,
kunnen MP3-bestanden afspelen en zijn compatibel met iPhone®/Android telefoons.
2-DIN stereo DAB/DAB+ digitale radio-ontvanger met cd-speler, draadloze Bluetooth®-
technologie, 50 W x 4 MOSFET-versterker, 13-band grafische equalizer, eenvoudige
aansluiting van iPod®, iPhone® en Android-apparaten, handsfree bellen en
audiostreaming met Bluetooth®, geschikt voor bestandsformaten MP3/WMA/WAV/ACC
en FLAC, met AUX-ingang aan de voorzijde, USB-poort aan de voorzijde met
oplaadfunctie en 3 RCA-uitgangen aan de achterzijde. Opmerking: niet compatibel met
versterker/subwoofer af fabriek. Alleen in combinatie met radiovoorbereiding af fabriek,
2-DIN omlijsting, ISO-adapter (alleen voor auto's zonder afstandsbediening op het stuur
af fabriek) of adapter CAN-bus (alleen voor auto's met afstandsbediening op het stuur af
fabriek). Adapter voor CAN-bus/afstandsbediening vereist als bediening van de radio via
de afstandsbediening op het stuur af fabriek gewenst is. In alle andere gevallen moet de
ISO-adapter wellicht worden gebruikt. Optionele DAB-antenne extra vereist voor digitale
radio-ontvangst, indien al niet gemonteerd af fabriek – Vervangend
airbagwaarschuwingslampje vereist voor installatie. Airbagwaarschuwingslampje wordt
verplaatst als 2-DIN omlijsting in het dashboard van de auto is gemonteerd

2 110 687
€ 227,002

Pioneer* Audiosysteem MVH-290DAB
Geniet onderweg van kristalhelder geluid met ons aanbod van krachtige audiosystemen.
Alle systemen beschikken over de modernste voorzieningen zoals een UBS-aansluiting,
kunnen MP3-bestanden afspelen en zijn compatibel met iPhone®/Android telefoons.
Stereo DAB/DAB+ digitale radio-ontvanger zonder cd-speler, 50 W x 4 MOSFET-
versterker, RDS FM/AM-tuner, geschikt voor bestandsformaten MP3/WMA/WAV,
eenvoudige aansluiting van iPod®, iPhone® en Android-apparaten via USB, inclusief
batterijoplaadfunctie, met AUX-ingang aan de voorzijde, USB-poort aan de voorzijde en 2
RCA-uitgangen aan de achterzijde. Afneembaar frontpaneel, met beschermhoes.
Opmerking: niet compatibel met versterker/subwoofer af fabriek. Optioneel verkrijgbare
DAB-antenne vereist – Alleen in combinatie met radiovoorbereiding af fabriek, ISO-
adapter vereist voor montage in auto's zonder afstandsbediening op het stuur af fabriek,
extra adapter CAN-bus vereist voor montage in auto's met afstandsbediening op het
stuur af fabriek

2 110 666
€ 114,002

Pioneer* Audiosysteem MVH-S200DAB
Geniet onderweg van kristalhelder geluid met ons aanbod van krachtige audiosystemen.
Alle systemen beschikken over de modernste voorzieningen zoals een UBS-aansluiting,
kunnen MP3-bestanden afspelen en zijn compatibel met iPhone®/Android telefoons.
Stereo DAB/DAB+ digitale radio-ontvanger zonder cd-speler, ingebouwde 50 W x 4
MOSFET-versterker, RDS FM/AM-tuner en rode verlichting van de knoppen. Geschikt voor
bestandsformaten MP3/WMA/WAV/AAC, eenvoudige aansluiting van iPod®, iPhone® en
Android-apparaten via USB, met batterijoplaadfunctie, met AUX-ingang aan de voorzijde,
USB-poort aan de voorzijde en 2 RCA-uitgangen aan de achterzijde. Ondersteunt de
Advanced Remote Control-app (Pioneer ARC), waarmee uw smartphone een krachtige
afstandsbediening voor het touchscreen wordt. Afneembaar frontpaneel, met
beschermhoes. Opmerking: niet compatibel met versterker/subwoofer af fabriek. Alleen
in combinatie met radiovoorbereiding af fabriek. Antenne-adapter en adapter voor CAN-
bus/afstandsbediening (voor auto's met afstandsbediening op het stuur af fabriek) of
ISO-adapter (voor auto's zonder afstandsbediening op het stuur af fabriek) vereist voor
installatie. Adapter voor CAN-bus/afstandsbediening alleen vereist als bediening van de
radio via de afstandsbediening op het stuur af fabriek gewenst is. In alle andere gevallen
moet de ISO-adapter wellicht worden gebruikt. Optionele DAB-antenne extra vereist voor
digitale radio-ontvangst, indien al niet gemonteerd af fabriek

2 302 688
€ 111,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Audiosysteem MVH-S300BT
Geniet onderweg van kristalhelder geluid met ons aanbod van krachtige audiosystemen.
Alle systemen beschikken over de modernste voorzieningen zoals een UBS-aansluiting,
kunnen MP3-bestanden afspelen en zijn compatibel met iPhone®/Android telefoons.
Stereo radio-ontvanger met korte behuizing zonder cd-speler, RDS FM/AM-tuner (24
vooraf ingestelde stations), ingebouwde 50 W x 4 MOSFET-versterker en rode verlichting
van de knoppen. Draadloze Bluetooth®-technologie voor handsfree bellen en glasheldere
audiostreaming dankzij de functie Advanced Sound Retriever. Gelijktijdige aansluiting van
2 apparaten eveneens mogelijk. Eenvoudige aansluiting van iPod®, iPhone® en Android-
apparaten, geschikt voor bestandsformaten MP3/WMA/WAV/ACC/FLAC. Met AUX-
ingang aan de voorzijde, USB-poort met oplaadfunctie aan de voorzijde en 2 RCA-
uitgangen aan de achterzijde. Geavanceerde functies zijn onder meer Dynamic Bass
Enhancer, karaokefunctie en afspelen van Spotify via de bediening van de hoofdeenheid.
Ondersteunt de Advanced Remote Control-app (Pioneer ARC), waarmee uw smartphone
een krachtige afstandsbediening voor het touchscreen wordt. Afneembaar frontpaneel,
met beschermhoes. Opmerking: niet compatibel met versterker/subwoofer af fabriek.
Antenne-adapter en adapter voor CAN-bus/afstandsbediening (voor auto's met
afstandsbediening op het stuur af fabriek) of ISO-adapter (voor auto's zonder
afstandsbediening op het stuur af fabriek) vereist voor installatie. Adapter voor CAN-
bus/afstandsbediening alleen vereist als bediening van de radio vanaf de
afstandsbediening op het stuur af fabriek gewenst is. In alle andere gevallen moet de ISO-
adapter wellicht worden gebruikt

2 302 692
€ 110,002

Pioneer* Audiosysteem SPH-10BT
Geniet onderweg van kristalhelder geluid met ons aanbod van krachtige audiosystemen.
Alle systemen beschikken over de modernste voorzieningen zoals een UBS-aansluiting,
kunnen MP3-bestanden afspelen en zijn compatibel met iPhone®/Android telefoons.
Innovatieve ontvanger die een dynamische evolutie op het gebied van smartphone-
connectiviteit en entertainment in de auto introduceert! Sluit uw telefoon gewoon aan op
de ingebouwde robuuste houder met draaifunctie en geniet van veiligere en
gemakkelijkere toegang tot uw apps, verbeterde afspeelbaarheid van muziek en
geluidskwaliteit. Houder biedt ruimte aan smartphones met een beeldschermdiagonaal
tot 6". Maakt verbinding mogelijk via Bluetooth® of USB. Biedt diverse kleur- en
geluidsinstellingen voor een superieure geluidsbeleving indien verbonden via de Pioneer
Smart Sync-app. Advanced Sound Retriever-technologie biedt een geluidskwaliteit heel
dicht bij de originele opname. Met RDS FM-radio, gemakkelijk handsfree bellen met
spraakherkenning, 13-band grafische equalizer, handbediende TA (Time Alignment), High
Pass Filter, Low Pass Filter, Direct Sub Drive, subwooferbediening,
displayverlichtingseffecten, externe Bluetooth®-microfoon, MIXTRAX-functie en
antidiefstal afneembaar paneel. Met iPhone Direct Control en Android-compatibiliteit tot
en met de laatste generaties en batterijoplaadfunctie. Geschikt voor bestandsformaten
MP3/WMA/WAV/ACC en FLAC. 1 x USB-ingang, 2 x RCA Pre-Outs (voor, achter of
subwoofer). Inclusief beschermhoes voor het afneembare displaypaneel. Beschikbare
menutalen: Engels en Russisch

2 409 066
€ 140,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* DAB+ digitale radio adapter SDA-11DAB, met Bluetooth
Voeg eenvoudig DAB+ digitale radio en Bluetooth toe aan het audiosysteem van uw
voertuig. Stand-alone tuner met kristalheldere digitale radio-ontvangst gecombineerd
met een zeer eenvoudig te gebruiken menu en speciale radiovoorkeuzetoetsen. Eenvoudig
op het dashboard of de voorruit te monteren met alle benodigde installatie-accessoires
inbegrepen. Ontworpen om te werken met uw bestaande fabrieksradio, draadloos of
bedraad. Met de ingebouwde Bluetooth-functionaliteit kunt u comfortabel en veilig bellen
en gebeld worden. Belangrijkste kenmerken: handsfree bellen en muziek streamen via
Bluetooth, ingebouwde microfoon en luidspreker (kan worden geschakeld naar de line-
out-aansluiting voor audioweergave via het luidsprekersysteem van de auto),
verkeersaankondigingen, automatisch/handmatig frequentiezoeken, DAB abc
zoekfunctie, 2,4-inch (6,1 cm) TFT-display met een keuze uit 5 kleuren (wit, rood, oranje,
groen of blauw), verlichtingstimer, helderheidsregeling en tekstscrollfunctie.
Aansluitingen: aux-in en line-out. Menutalen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands,
Turks, Deens, Noors. Inclusief actieve DAB+ voorruitantenne, dubbele USB-
voedingsadapter, micro-USB-voedingskabel, 3,5 mm (AUX) audiokabel, adapter voor
voorruitmontage, adapter voor dashboardmontage, installatietool en veiligheidsriem

2 427 199
€ 160,001

Pioneer* Luidspreker TS-170 Ci
Hoe wenst u uw muziek? Luid, scherp en glashelder? Dan hebben we precies wat u zoekt.
Het Pioneer+-gamma van premium voor en achter luidsprekers belooft een eersteklas
klankkwaliteit, krachtige bas- en hoge tonen en het past perfect in uw Ford.
6,7" (17 cm) 2-weg luidsprekersysteem, max. 170 W – Alleen geschikt voor montage in
voorportier, extra adapterring voor luidspreker vereist

1 595 410
€ 72,002

Pioneer* Luidspreker TS-A1600C
Hoe wenst u uw muziek? Luid, scherp en glashelder? Dan hebben we precies wat u zoekt.
Het Pioneer+-gamma van premium voor en achter luidsprekers belooft een eersteklas
klankkwaliteit, krachtige bas- en hoge tonen en het past perfect in uw Ford.
6,5" (16,51 cm) 2-weg luidsprekersysteem, max. 350 W. Eenvoudig te installeren audio-
upgradeoplossing. De blauwe, spuitgegoten polypropyleen conus levert een uitstekende
middenbas. Voorzien van het OPEN & SMOOTH-concept voor soepele frequentierespons
en een uitgebreide soundstage. Inclusief multifunctionele adapter voor meer
montageflexibiliteit en verbeterde akoestische prestaties

2 409 074
€ 139,002

Pioneer* Subwoofer TS-WH500A
Vul uw soundsysteem aan met een erg krachtige, maar plaatsbesparende Pioneer+
Subwoofer voor een nog beter basgevoel. Met zijn kleine en compacte afmetingen kunt u
hem zelfs onder de passagierszetel installeren, zonder aan vermogen te verliezen.
Compact en krachtig actief subwoofersysteem met ingebouwde 150 W MOSFET-
versterker. Kan zelfs onder de stoel worden gemonteerd dankzij het ultraplatte design.
Zijn unieke HVT-technologie (Horizontal Vertical Transforming) produceert de verticale
vibraties via een horizontale drijfkracht en genereert een authentiek, helder basgeluid met
een groot bereik. Specificaties: max. 150 W uitgangsvermogen, 50 W nominaal
ingangsvermogen. Afmetingen: 340 mm x 60 mm x 250 mm (b x h x d)

2 409 070
€ 335,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Subwoofer TS-WX130DA
Vul uw soundsysteem aan met een erg krachtige, maar plaatsbesparende Pioneer+
Subwoofer voor een nog beter basgevoel. Met zijn kleine en compacte afmetingen kunt u
hem zelfs onder de passagierszetel installeren, zonder aan vermogen te verliezen.
Compacte en krachtige actieve subwoofer, kan zelfs onder de stoel worden gemonteerd
dankzij het ultraplatte design. Met ingebouwde versterker van max. 160 W en Digital Bass
Control voor diepe of dynamische basmodi. Aluminium woofer van 20 cm, 50 W nominaal
ingangsvermogen. Eenvoudig te installeren. Afmetingen: 280 mm x 70 mm x 200 mm,
gewicht: 3,5 kg. Niet in combinatie met elektrische stoelverstelling bij plaatsing onder de
stoel. Subwoofer kan in elke auto worden geïnstalleerd via cinch-stekker of
luidsprekerkabel. In sommige gevallen is wellicht een extra universele luidsprekerkabel
vereist (ca. 0,5 m)

2 302 684
€ 224,002

Axion* Upgrade digitale radio 2 146 136
€ 165,002

Connects2®* Upgrade digitale radio 1 895 516
€ 193,002

Connects2®* Upgrade digitale radio 1 895 515
€ 193,002

Connects2®* Upgrade digitale radio
Geïntegreerd in het audiosysteem van de auto, maakt de ontvangst van DAB (digital
audio broadcasting) mogelijk. Eenvoudige plug and play installatie, maakt gebruik van het
af fabriek gemonteerde display van de radio en de besturing vanaf het stuurwiel. Slaat je
favoriete radiostations op en geeft radiotekst en titel- en artiestinformatie weer. Niet voor
voertuigen met zonwerende voorruit, SYNC met AppLink en SYNC 2 – Voor voertuigen
met geïntegreerd radiodisplay

2 096 073
€ 178,002

INFOTAINMENT NAVIGATIE
Adv. prijs

Pioneer* Achteruitrijcamera ND-BC8 voor 2-DIN-radio's en multimedia-
navigatiesystemen van Pioneer
Weergeeft alle obstakels achter u op het scherm van het multimedia
entertainmentsysteem.
Waterdichte kleurencamera met hoge resolutie, anti-verblinding bij daglicht en betere
capaciteit bij weinig licht, breedhoeklens biedt 129° horizontaal en 105° verticaal beeld,
weergave van richtlijnen (invoer van specifieke parameters vereist), afmetingen ca. 24 x
24 x 25 mm, inclusief aansluitkabel van 10 m. Alleen geschikt voor infotainmentsystemen
en radio's van Pioneer* (met camera-ingang)

2 013 854
€ 203,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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TomTom* Kaartupdate Voor het Ford MFD navigatiesysteem
Om te zorgen dat u niet verdwaald, gefrustreerd en te laat aankomt, kunt u de
navigatiesoftware laten voorzien van laatste TomTom+ kaartupdate.
Bevat kaartupdates voor Europa en Turkije en de belangrijkste wegen van Zuidoost-
Europa

2 452 635
€ 99,001

Garmin®* Mobiel Navigatie Systeem Drive 51 LMT-S
Met een brede selectie aan draagbare navigatiesystemen, was navigeren nog nooit zo
eenvoudig. Deze systemen bieden alles wat u van ze verlangt in een auto – van
automatische routegeleiding en gesproken instructies tot een kleurenscherm om overal
gemakkelijk uw weg te vinden.
Eigenschappen: • Gebruiksvriendelijk GPS navigatiesysteem met een 5.0" (12,7 cm)
kleurendisplay.
 • Voorgeïnstalleerd met gedetailleerde kaarten van West-Europa met gratis levenslange
kaartupdates
 • Bestuurdersoplettendheidsfuncties met waarschuwingen voor gevaarlijke bochten,
wijzigingen in snelheidslimieten, spoorwegovergangen, overstekend wild,
waarschuwingen voor schoolzones en meer
 • Garmin Real Directions™ functie wijst de weg "als een vriend", aan de hand van
oriëntatiepunten en verkeerslichten
 • Vind nieuwe en populaire restaurants, winkels en meer met Foursquare®
 • Bekijk beoordelingen met TripAdvisor® reis-POI's
 • Rijstrookassistentie (gidst naar de juiste rijstrook voor routegeleiding)
 • Kruispuntoverzicht (toont borden bij knooppunten)
 • Snelheidslimietindicator (toont snelheidslimiet voor de meeste hoofdwegen)
 • Bekijken van de kosten en de beschikbaarheid van parkeren op straat
 • Vooruitblikfunctie met mijlpalen
 • Vormen van de route door geprefereerde steden en straten
 • Werkt met de Garmin BC™ 30 draadloze achteruitrijcamera
 • MicroSD™-kaartsleuf
• Eigen points of interest
 • Tonen van favoriete interessante punten langs de route

Inclusief zuignaphouder, voertuigvoedingskabel en USB-kabel

2 280 228
€ 185,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Multimedia-navigatiesysteem AVIC-Z6100BT
Als u onderweg meer wilt dan alleen een navigatiesysteem dan zijn onze multimedia
navigatiesystemen het antwoord. Compleet voorzien van alle moderne opties, volledige
kaarten van alle Europese landen, een Bluetooth® handsfreemodule, en geschikt voor
verschillende bestandsformaten. – inclusief een dvd-speler en een aansluitmogelijkheid
voor iPhone®/iPod®. U mist niets, waar u ook naar toe gaat!
Kenmerken: • 6,2"" (15,75 cm) 24-bit kleurecht resistief WVGA multi-touchscreen
 •   Verlichting in verschillende kleuren
 •   Apple CarPlay®
 •   RDS-tuner en TMC-ontvanger
 •   TMC-dekking in 14 landen
 •    Ingebouwde Wi-Fi® ondersteunt draadloze verbinding tussen uw smartphone en de
ontvanger
 •   Draadloze mirroring van uw mobiele apparaat
 •   AppRadio Mode +
 •   Bluetooth® handsfree bellen en draadloos audiostreaming
 •   2 USB-ingangen voor afspelen van audio- en videobestanden, aansluiting van 2
smartphones tegelijk, inclusief muziek afspelen en opladen
 •   HERE®-kaarten
 •   10 miljoen POI's
 •   Volledige kaartdekking van 45 Europese landen op ingebouwd flashgeheugen
 •   Spraakbesturing met tekst-naar-spraak-functie (29 talen)
 •   Afspelen van DVD-R/-RW, CD-R/RW, MP3, WMA, AAC, FLAC, MPEG4, H.264, WMV,
DivX™
 •   Full HD-video
 •   Digitale signaalverwerking en geoptimaliseerde 13-band grafische equalizer
 •   iPod®, iPod® Touch en iPhone®
4/4S/5/5S/5C/6/6+/6S/6S+/SE/7/7+ directe bediening van muziek/video, inclusief Siri
Eyes Free
 •   Compatibel met Android Auto, inclusief Quick Charge
 •   Andere AV-apparaten via 2 hulpingangen achteraan
 •   Ingangen van camera achteraan en vooraan
 •   Weergave van informatie over klimaatregeling in voertuig en parkeerafstand mogelijk
bij bepaalde modellen
 •   Deels afneembaar frontpaneel voor diefstalbeveiliging

2-DIN omlijsting en adapter voor CAN-bus/afstandsbediening (voor auto's met
afstandsbediening op het stuur af fabriek) of ISO-adapter (voor auto's zonder
afstandsbediening op het stuur af fabriek) vereist voor installatie. Adapter voor CAN-
bus/afstandsbediening alleen vereist als bediening van de radio vanaf de
afstandsbediening op het stuur af fabriek gewenst is. In alle andere gevallen moet de ISO-
adapter wellicht worden gebruikt.

Opmerking: alle modelspecifieke functies die worden bediend met de radiotoetsen van
Ford, of visueel worden weergegeven in het centrale display van Ford, worden gestopt,
zoals SYNC, TPMS, regensensor, Active-City Stop, Hill Start Assist. Dit is in het bijzonder
van belang voor een Ford B-MAX met een hoge uitrusting. – Vervangend
airbagwaarschuwingslampje vereist voor installatie. Airbagwaarschuwingslampje wordt
verplaatst als 2-DIN omlijsting in het dashboard van de auto is gemonteerd

2 302 656
€ 834,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.

41 FORD TRANSIT CUSTOM 08/2012 – 01/2018 Status: 18.09.2020



Pioneer* Multimedia-navigatiesysteem AVIC-Z620BT
Als u onderweg meer wilt dan alleen een navigatiesysteem dan zijn onze multimedia
navigatiesystemen het antwoord. Compleet voorzien van alle moderne opties, volledige
kaarten van alle Europese landen, een Bluetooth® handsfreemodule, en geschikt voor
verschillende bestandsformaten. – inclusief een dvd-speler en een aansluitmogelijkheid
voor iPhone®/iPod®. U mist niets, waar u ook naar toe gaat!
Kenmerken: •    6,2 "(15,75 cm) 24 bit True Color Clear Type Resistive WVGA multi-
touchscreen
• MOSFET 50 W x 4 versterker
 •   Meerkleurenverlichting
 • Apple CarPlay®
 •  RDS tuner en TMC ontvanger
 •   TMC dekking van 14 landen
 •   Ingebouwd Wi-Fi® ondersteunt een kabelvrije verbinding tussen uw smartphone en de
ontvanger
• Draadloos spiegelen van uw mobiele apparaat
 •   AppRadio Mode +
 •   Bluetooth® handsfree bellen en draadloze audiostreaming
• 2 USB ingangen voor audio- en videobestanden afspelen, verbinding van 2 smartphones
tegelijkertijd, inclusief muziek afspelen en opladen
• HERE® Maps
 •   10 miljoen POI's
 •   Volledige kaartdekking van 45 Europese landen op ingebouwd flashgeheugen
• Stembegeleiding met Text-To-Speech-functie (29 talen)
• DVD-R/-RW, CD-R/RW, MP3, WMA, AAC, FLAC, MPEG4, H.264, WMV, DivX™ afspelen
 •   Full HD video
 •   Digitale signaalprocessor en geoptimaliseerde 13-bands grafische EQ
• iPod®, iPod® Touch en iPhone® 4/4S/5/5S/5C/6/6+/6S/6S+/SE/7/7+ Music/Video
Direct Control, inclusief Siri Eyes Free
 •   Android Auto compatibel, inclusief Quick Charge
 •   Andere AV-apparaten via 2 extra ingangen aan achterzijde
• Ingangen voor achteruitrijcamera en frontzichtcamera
• Weergave van voertuigklimaat en parkeerafstand mogelijk op bepaalde
wagenuitvoeringen
 •   Gedeeltelijk afneembaar frontpaneel voor diefstalbeveiliging

2-DIN omlijsting en adapter voor CAN-bus en afstandsbediening (voor auto's met
afstandsbediening op het stuur af fabriek) of ISO-adapter (voor auto's zonder
afstandsbediening op het stuur af fabriek) noodzakelijk voor installatie. Adapter voor
CAN-bus en afstandsbediening alleen bediening van de radio vanaf de afstandsbediening
op het stuur af fabriek gewenst is. In alle andere gevallen moet de ISO-adapter worden
gebruikt.

N.B.: Alle modelspecifieke features die worden bediend met de radiotoetsen van de Ford,
of visueel worden weergegeven in het centrale display van de Ford, worden gestopt, zoals
SYNC, TPMS, regensensor, Active-City Stop, Hill Start Assist. Dit is in het bijzonder van
belang voor een Ford B-MAX met een hoge uitrusting. – Er is een vervangend
airbagwaarschuwingslampje noodzakelijk voor de installatie. Het
airbagwaarschuwingslampje wordt vervangen als de 2-DIN omlijsting in het dashboard
van de auto wordt gemonteerd

2 416 982
€ 834,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.

42 FORD TRANSIT CUSTOM 08/2012 – 01/2018 Status: 18.09.2020



Pioneer* Multimedia-navigatiesysteem AVIC-Z7100DAB
Als u onderweg meer wilt dan alleen een navigatiesysteem dan zijn onze multimedia
navigatiesystemen het antwoord. Compleet voorzien van alle moderne opties, volledige
kaarten van alle Europese landen, een Bluetooth® handsfreemodule, en geschikt voor
verschillende bestandsformaten. – inclusief een dvd-speler en een aansluitmogelijkheid
voor iPhone®/iPod®. U mist niets, waar u ook naar toe gaat!
Kenmerken: • 6,2"" (15,75 cm) 24-bit kleurecht resistief WVGA multi-touchscreen
 •   Verlichting in verschillende kleuren
 •   Apple CarPlay®
 •   DAB+ digitale radio-ontvanger
 •   RDS-tuner en TMC-ontvanger
 •   TMC-dekking in 14 landen
 •    Ingebouwde Wi-Fi® ondersteunt draadloze verbinding tussen uw smartphone en de
ontvanger
 •   Draadloze mirroring van uw mobiele apparaat
 •   AppRadio Mode +
 •   Bluetooth® handsfree bellen en draadloos audiostreaming
 •   2 USB-ingangen voor afspelen van audio- en videobestanden, aansluiting van 2
smartphones tegelijk, inclusief muziek afspelen en opladen
 •   HERE®-kaarten
 •   10 miljoen POI's
 •   Volledige kaartdekking van 45 Europese landen op ingebouwd flashgeheugen
 •   Spraakbesturing met tekst-naar-spraak-functie (29 talen)
 •   Afspelen van DVD-R/-RW, CD-R/RW, MP3, WMA, AAC, FLAC, MPEG4, H.264, WMV,
DivX™
 •   Full HD-video
 •   Digitale signaalverwerking en geoptimaliseerde 13-band grafische equalizer
 •   iPod®, iPod® Touch en iPhone® 4/4S/5/5S/5C/6/6+/6S/6S+/SE/7/7+ directe
bediening van muziek/video, inclusief Siri Eyes Free
 •   Compatibel met Android Auto, inclusief Quick Charge
 •   Andere AV-apparaten via 2 hulpingangen achteraan
 •   Ingangen van camera achteraan en vooraan
 •   Weergave van informatie over klimaatregeling in voertuig en parkeerafstand mogelijk
bij bepaalde modellen
 •   Deels afneembaar frontpaneel voor diefstalbeveiliging

2-DIN omlijsting en adapter voor CAN-bus/afstandsbediening (voor auto's met
afstandsbediening op het stuur af fabriek) of ISO-adapter (voor auto's zonder
afstandsbediening op het stuur af fabriek) vereist voor installatie. Adapter voor CAN-
bus/afstandsbediening alleen vereist als bediening van de radio vanaf de
afstandsbediening op het stuur af fabriek gewenst is. In alle andere gevallen moet de ISO-
adapter wellicht worden gebruikt. Optionele DAB-antenne extra noodzakelijk voor digitale
radio-ontvangst

Opmerking: alle modelspecifieke functies die worden bediend met de radiotoetsen van
Ford, of visueel worden weergegeven in het centrale display van Ford, worden gestopt,
zoals SYNC, TPMS, regensensor, Active-City Stop, Hill Start Assist. Dit is in het bijzonder
van belang voor een Ford B-MAX met een hoge uitrusting. – Vervangend
airbagwaarschuwingslampje vereist voor installatie. Airbagwaarschuwingslampje wordt
verplaatst als 2-DIN omlijsting in het dashboard van de auto is gemonteerd

2 302 658
€ 973,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Multimedia-navigatiesysteem AVIC-Z720DAB
Als u onderweg meer wilt dan alleen een navigatiesysteem dan zijn onze multimedia
navigatiesystemen het antwoord. Compleet voorzien van alle moderne opties, volledige
kaarten van alle Europese landen, een Bluetooth® handsfreemodule, en geschikt voor
verschillende bestandsformaten. – inclusief een dvd-speler en een aansluitmogelijkheid
voor iPhone®/iPod®. U mist niets, waar u ook naar toe gaat!
Kenmerken: •   6,2 "(15,75 cm) 24 bit True Color Clear Type Resistive WVGA multi-
touchscreen
• MOSFET 50 W x 4 versterker
 •  Meerkleurenverlichting
 • Apple CarPlay®
 •  DAB+ digitale radio-ontvanger
 •  RDS tuner en TMC ontvanger
 •  TMC dekking van 14 landen
 •  Ingebouwd Wi-Fi® ondersteunt een kabelvrije verbinding tussen uw smartphone en de
ontvanger
• Draadloos spiegelen van uw mobiele apparaat
 •  AppRadio Mode +
 •  Bluetooth® handsfree bellen en draadloze audiostreaming
• 2 USB ingangen voor audio- en videobestanden afspelen, verbinding van 2 smartphones
tegelijkertijd, inclusief muziek afspelen en opladen
• HERE® Maps
 •  10 miljoen POI's
 •  Volledige kaartdekking van 45 Europese landen op ingebouwd flashgeheugen
• Stembegeleiding met Text-To-Speech-functie (29 talen)
• DVD-R/-RW, CD-R/RW, MP3, WMA, AAC, FLAC, MPEG4, H.264, WMV, DivX™ afspelen
 •  Full HD video
 •  Digitale signaalprocessor en geoptimaliseerde 13-bands grafische EQ
• iPod®, iPod® Touch en iPhone® 4/4S/5/5S/5C/6/6+/6S/6S+/SE/7/7+ Music/Video
Direct Control, inclusief Siri Eyes Free
 •  Android Auto compatibel, inclusief Quick Charge
 •  Andere AV-apparaten via 2 extra ingangen aan achterzijde
• Ingangen voor achteruitrijcamera en frontzichtcamera
• Weergave van voertuigklimaat en parkeerafstand mogelijk op bepaalde
wagenuitvoeringen
 •  Gedeeltelijk afneembaar frontpaneel voor diefstalbeveiliging

2-DIN omlijsting en adapter voor CAN-bus en afstandsbediening (voor auto's met
afstandsbediening op het stuur af fabriek) of ISO-adapter (voor auto's zonder
afstandsbediening op het stuur af fabriek) noodzakelijk voor installatie. Adapter voor
CAN-bus en afstandsbediening alleen bediening van de radio vanaf de afstandsbediening
op het stuur af fabriek gewenst is. In alle andere gevallen moet de ISO-adapter worden
gebruikt. Optionele DAB-antenne noodzakelijk voor digitale radio-ontvangst

N.B.: Alle modelspecifieke features die worden bediend met de radiotoetsen van de Ford,
of visueel worden weergegeven in het centrale display van de Ford, worden gestopt, zoals
SYNC, TPMS, regensensor, Active-City Stop, Hill Start Assist. Dit is in het bijzonder van
belang voor een Ford B-MAX met een hoge uitrusting. – Er is een vervangend
airbagwaarschuwingslampje noodzakelijk voor de installatie. Het
airbagwaarschuwingslampje wordt vervangen als de 2-DIN omlijsting in het dashboard
van de auto wordt gemonteerd

2 416 984
€ 973,002

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT OVERIG INFOTAINMENT
Adv. prijs

ACV* INBAY Qi Charging Receiver universeel, met micro-USB 2.0 aansluiting, zwart
Maakt draadloos opladen mogelijk voor smartphones die niet geschikt zijn voor Qi. Kan
eenvoudig worden aangebracht tussen telefoonbehuizing en de bestaande
beschermhoes. Te gebruiken in combinatie met de INBAY universele oplader voor de
bekerhouder of andere voor Qi geschikte apparaten voor draadloos opladen

2 344 017
€ 15,001

ACV* INBAY Qi Charging Receiver universeel, met USB 3.1 type C aansluiting, zwart
Maakt draadloos opladen mogelijk voor smartphones die niet geschikt zijn voor Qi. Kan
eenvoudig worden aangebracht tussen telefoonbehuizing en de bestaande
beschermhoesje. Te gebruiken in combinatie met de INBAY universele oplader voor de
bekerhouder of andere voor Qi geschikte apparaten voor draadloos opladen

2 344 019
€ 15,001

ACV* INBAY Qi Charging Receiver voor iPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+, zwart
Maakt draadloos opladen mogelijk voor telefoons die niet geschikt zijn voor Qi. Kan
eenvoudig worden aangebracht tussen telefoonbehuizing en de bestaande
beschermhoesje. Te gebruiken in combinatie met de INBAY universele oplader voor de
bekerhouder of andere voor Qi geschikte apparaten voor draadloos opladen

2 344 015
€ 18,001

ACV* INBAY universele oplader voor bekerhouder  voor smartphones die geschikt
zijn voor Qi, zwart
Elegante draadloze oplossing die naadloos past in elke bekerhouder van de auto, kan via
een USB-kabel worden aangesloten. Max. breedte smartphone: 70 mm. Complete set
omvat USB aansluitkabel van 1 m lengte, externe USB spanningsomvormer, aansluitkabel
met zekeringhouder en 6,3 mm aansluitingen, 2 x aansluiting 2,5 mm², 2 x aansluiting 1,5
mm², 3 paar houders voor optimale bevestiging van smartphones en plakband. Qi
gecertificeerd

2 344 025
€ 52,001

Pioneer* iPod®-kabel
Sluit uw iPhone® of iPod® eenvoudig aan op het Pioneer audio- of navigatiesysteem van
de auto.
Vereist om een iPod aan te sluiten op het multimedia-navigatiesysteem van Pioneer*

1 794 187
€ 26,001

Bury* POWERMOUNT systeem
OEM premium kwaliteit smartphone houder voor de centrale console, middenconsole,
instrumentenpaneel of als houder op de A-stijl. Universele, eenvoudig te gebruiken
oplaadsysteem voor smartphones met montagebasis, flexibele houderarm en USB-
oplaadschaal. Op zeer veel manieren in te stellen. Het systeem met vier assen waarborgt
een optimale positionering van het extra apparaat in de arm van de houder. Past naadloos
overal in het interieur van uw Ford vanwege het moderne ontwerp, materialen van hoge
kwaliteit en meerdere plaatsingsmogelijkheden. De bevestigingsoptie met tape zorgt  dat
het systeem op meerdere plaatsen kan worden ingezet en zonder resten achter te laten
kan worden verwijderd. Een permanente bevestiging met schroeven is ook mogelijk. USB
naar lightning adapter voor het opladen van iPhones® (vanaf iPhone® 5 en verder) en
Micro USB voor alle andere apparaten zijn afzonderlijk als accessoire verkrijgbaar.
Goedkeuringen: CE, BIN/RECYCLING en RoHS.

2 279 204
€ 79,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Bury* POWERMOUNT systeem POWERCHARGE QI
OEM premium kwaliteit smartphone houder voor de centrale console, middenconsole,
instrumentenpaneel of als houder op de A-stijl. Universeel, eenvoudig te gebruiken
oplaadsysteem voor smartphones met montagebasis, flexibele houderarm en draadloze
Qi oplaadschaal voor voor Qi geschikte smartphones. Ook voorzien van 1 USB-C
aansluiting voor bedraad opladen; kan worden gebruikt als alternatief voor niet voor QI
geschikte smartphones. Met LED oplaadindicator.

Op veel verschillende manieren in te stellen. Het systeem met vier assen waarborgt een
optimale positionering van het extra apparaat in de arm van de houder. Past naadloos
overal in het interieur van uw Ford vanwege het moderne ontwerp, materialen van hoge
kwaliteit en meerdere plaatsingsmogelijkheden. De bevestigingsoptie met tape zorgt dat
het systeem op meerdere plaatsen kan worden ingezet en zonder resten achter te laten
kan worden verwijderd. Een permanente bevestiging met schroeven is ook mogelijk. USB
naar lightning adapter voor het opladen van iPhones® (vanaf iPhone® 5 en verder) en
Micro USB voor alle andere apparaten zijn afzonderlijk als accessoire verkrijgbaar.

Max. afmetingen telefoon: hoogte: universeel, breedte: 60 mm – 90 mm, diepte: 6 mm –
10 mm. Werkspanning: 10V – 16V, max. stroomverbruik: 2A. Inductief oplaadvermogen:
5W, oplaadspanning via USB: 5V, oplaadstroom via USB: 3A. Temperatuurgebied: -20 °C
tot +70 °C. Goedkeuringen: CE, BIN/RECYCLING en RoHS

2 332 681
€ 121,001

ACV* Qi Table Charging Station wit
Maakt snel en comfortabel opladen bij voor Qi geschikte smartphones mogelijk

2 102 313
€ 26,001

ACV* Qi Table Charging Station Zwart
Maakt snel en comfortabel opladen bij voor Qi geschikte smartphones mogelijk

2 102 315
€ 26,001

Dension* Telefoonhouder voor Smartphones
Bevestiging met zuignap op voorruit of dashboard (niet compatibel met
communicatieconsole op de A-stijl), ondersteunt handsfree bellen, streamen van muziek
en is voorzien van een oplaadfunctie.
Telefoonhouder met meerdere toepassingen, te bevestigen op voorruit of dashboard,
geavanceerde geluidskwaliteit via het audiosysteem van uw Ford. Met ingebouwde
microfoon, AUX- en FM-audio-output, telefoonlaadfunctie via sigarettenaansteker,
inclusief AUX-audiokabel. Geschikt voor grotere smartphones, bijv. Samsung Galaxy S4 of
Sony Xperia Z.

1 831 835
€ 84,001

Bury* USB adapter USB type C naar Apple® Lightning connector
Benodigd in combinatie met het Bury* POWERMOUNT systeem voor het opladen van
iPhone® 5 of hoger.

2 279 206
€ 10,001

Bury* USB adapter USB type C naar micro USB
Benodigd in combinatie met het Bury* POWERMOUNT systeem voor het opladen van
smartphones met micro-USB-aansluiting.

2 279 208
€ 4,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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ACV* Zens Qi basisstation  wit
Licht en compacte eenheid voor draadloos opladen voor smartphones die geschikt zijn
voor Qi. Met 7 inductiespoelen, Qi gecertificeerd

2 344 023
€ 43,001

ACV* Zens Qi basisstation  Zwart
Lichte en compacte eenheid voor draadloos opladen voor smartphones die geschikt zijn
voor Qi. Met 7 inductiespoelen, Qi gecertificeerd

2 344 021
€ 43,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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FORD PERFORMANCE PARTS
CARROSSERIEPERFORMANCE

Adv. prijs

Ford Performance ventieldoppen glanzend zwart met rode bovenzijde en wit Ford
logo

2 308 111
€ 10,001

Ford Performance ventieldoppen glanzend zwart met zwarte bovenzijde en wit Ford
logo

2 308 109
€ 10,001

Ford Performance ventieldoppen zilver met blauwe bovenzijde en wit Ford logo 2 308 113
€ 10,001

Kentekenplaathouder Zilver, met Ford Performance logo 2 372 314
€ 8,001

Kentekenplaathouder Zwart, met Ford Performance logo 2 372 312
€ 8,001

* Garantie van Ford leverancier is van toepassing.
1. Adviesverkoopprijs inclusief BTW.
2. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn.
3. Adviesverkoopprijs inclusief BTW. Raadpleeg uw Ford-dealer voor de verkoopadviesprijs inclusief montage. Houd er a.u.b. rekening mee dat extra onderdelen
noodzakelijk kunnen zijn. Prijs is per velg en exclusief band en bevestigingsmaterialen.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Uitgegeven door:
Ford Nederland B.V.
Postbus 795
1000 AT Amsterdam
www.ford-accessoires.nl

Uw Ford dealer kan u informatie verschaffen over financieringsopties van de getoonde accessoires.

DISCLAIMER:
Het beleid van Ford omvat een constante productontwikkeling. Het recht is voorbehouden om specificaties, kleuren en prijzen van de
modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen
inclusief BTW. Raadpleeg altijd uw Ford dealer voor de meest recente informatie. Deze online catalogus bevat zowel originele Ford
accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. *De gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van
onze leveranciers, die worden vermeld onder hun eigen merknaam. Deze producten vallen niet onder een Ford garantie; in plaats daarvan is
de garantie van de betreffende leveranciers van toepassing. Neem voor de details van de garantievoorwaarden contact op met uw Ford
dealer. De naam Bluetooth® en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth® SIG, Inc. en worden door Ford Motor Company
Limited in licentie gebruikt. De naam iPhone/iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en
handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
Opmerking over brandstofverbruik en CO2-emissiegegevens: Raadpleeg voor meer informatie over het officiële brandstofverbruik en de
officiële modelspecifieke CO2-emissies, de "Gids voor brandstofverbruik, CO2-emissies en energieverbruik", verkrijgbaar bij uw dealer en
op https://www.datgroup.com/ free of charge.
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