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TRANSPORT TAKTRANSPORT
RRP

Thule®* Kajakkstativ 874
Denne smarte løsningen gjør det mulig å transportere alt det utstyret du trenger for å
utforske kysten og vannveiene. Holderen tilpasser seg perfekt til kajakkens form. Store
puter beskytter skroget, og fire justerbare gummistøtter, sammen med kraftige stropper,
holder kajakken godt festet under transporten.
For 1 kajakk sikret med 4 justerbare gummistropper og 2 x 400 cm kraftige stropper. Maks.
lastekapasitet 25 kg.

1 513 393
kr 875,001

Thule®* Lastestopper 314
Disse flyttbare lastestopperne sikrer den verdifulle lasten din på lastegrinden på taket.
Flyttbare og justerbare lastestoppere med en høyde på 14,5 cm, for takstativ med T-profil

1 513 390
kr 315,001

Thule®* Sykkelstativ Expert 298
Ta med deg sykkelen dit du ønsker med dette universale og enkle takstativet.
Stativ med selvjusterende rammeholder, passer for sykkelrammer opp til 100 mm
diameter (oval 80x100mm, rund 22-80 mm), for alle lastegrindprofiler, vekt 4,2 kg, maks.
lastekapasitet 20 kg

2 143 360
kr 1 150,001

Thule®* Sykkelstativ FreeRide 532
Ta med deg sykkelen dit du ønsker med dette universale og enkle takstativet.
Standard sykkelstativ, for rammer opp til 80 mm (oval: 65x80 mm, rund: 22-70 mm),
vekt 3.5 kg, maks. lastekapasitet 17 kg. For alle takstativ-profiler

1 746 077
kr 590,001

G3* Takboks
Øk lastekapasiteten på en enkel måte. Vårt utvalg av takbokser er designet for trygg
transport og beskytter lasten. De fleste modellene  kan åpnes fra begge sider.

2 371 147
kr 3 085,001

G3* Takboks Elegance Europe 390 Premium, blank antrasitt
Øk lastekapasiteten på en enkel måte. Vårt utvalg av takbokser er designet for trygg
transport og beskytter lasten. De fleste modellene  kan åpnes fra begge sider.
Premium takboks med kvalitetsoverflate. 1950 x 738 x 360 mm , 390 l, med dobbel
åpning og sentrallås, vekt 13 kg, maks lastekapasitet på 75 kg. Stabil, aerodynamisk
design og god beskyttelse mot vær og vind. Passer alle tverrstenger med diameter fra 33-
90 mm/1,3”- 3,55”, påkrevd avstand mellom tverrstengene 570 mm/22,44” min. og 840
mm/33,07” maks. Inkluderer standard G3-festesett “Elegance” og i tillegg premium T-
adaptere for T-nut tverrstenger, for en mer komfortabel og enkel montering. Man bør
merke seg at avhengig av kjøretøymodell, kan takboksene få overheng og resultere i at
takboksen berører bakluken når denne åpnes

2 371 157
kr 3 375,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Takboks FORCE XT Alpine, Titan Blank
Øk lastekapasiteten på en enkel måte. Vårt utvalg av takbokser er designet for trygg
transport og beskytter lasten. De fleste modellene  kan åpnes fra begge sider.
Dimensjoner (utvendige/innvendige): 232 cm x 95 cm x 35 cm/222 cm x 85 cm x 30 cm,
volum: 450 l, vekt: ca. 25 kg, mak. lastekapasitet: 75 kg. Med sentrallås. Viktige
egenskaper: Optimalisert design for mest effektiv plass, aerodynamikk og montering på
kjøretøyet. Enkel å feste takket være det ekstra brede, forhåndsinnstilte PowerClick
hurtigmonteringssystem. Den integrerte dreiemomentindikatoren “klikker” når den er
skikkelig festet og sørger for rask og sikker festing. På grunn av de gripevennlige utvendige
håndtakene og løftestøtter er det enkelt å åpne og lukke. SlideLock-systemet med
separate låse- og åpningsfunksjoner låser lokket automatisk lass og indikerer når boksen
er skikkelig lukket. Åpning på begge sider sørger for enkel tilgang til hele boksen fra hver
side av bilen. Man bør merke seg at avhengig av kjøretøymodell, kan takboksene få
overheng og resultere i at takboksen berører bakluken når denne åpnes

2 430 271
kr 5 595,001

Thule®* Takboks FORCE XT L, Matt Svart
Øk lastekapasiteten på en enkel måte. Vårt utvalg av takbokser er designet for trygg
transport og beskytter lasten. De fleste modellene  kan åpnes fra begge sider.
Dimensjoner (utvendige/innvendige): 190 cm x 84 cm x 46 cm/177 cm x 73 cm x 41 cm,
volum: 450 l, høyde på takboks: ca. 43 cm, vekt: ca. 18,7 kg, maks. lastekapasitet: 75 kg.
Med sentrallås. Viktig egenskap: Enkel å montere takket være PowerClick
hurtigmonteringssystem. Den integrerte dreiemomentindikatoren klikker når den er
skikkelig festet og sørger for rask og sikker festing. Komfortabel å åpne og lukke takket
være LockKnob-låsen som også hindrer skade på  Thule®* komfortnøkkel. Åpning på
begge sider sørger for enkel tilgang til hele boksen fra hver side av bilen. Man bør merke
seg at avhengig av kjøretøymodell, kan takboksene få overheng og resultere i at
takboksen berører bakluken når denne åpnes

2 430 267
kr 5 725,001

Thule®* Takboks FORCE XT M, Matt Svart
Øk lastekapasiteten på en enkel måte. Vårt utvalg av takbokser er designet for trygg
transport og beskytter lasten. De fleste modellene  kan åpnes fra begge sider.
Dimensjoner (utvendige/innvendige): 175 cm x 82 cm x 45,5 cm/162 cm x 71 cm x 40 cm,
volum: 400 l, høyde på takboks: ca. 42 cm, vekt: ca. 16,4 kg, maks. lastekapasitet: 75 kg.
Med sentrallås. Viktig egenskap: Enkel å montere takket være PowerClick
hurtigmonteringssystem. Den integrerte dreiemomentindikatoren klikker når den er
skikkelig festet og sørger for rask og sikker festing. Komfortabel å åpne og lukke takket
være LockKnob-låsen som også hindrer skade på  Thule®* komfortnøkkel. Åpning på
begge sider sørger for enkel tilgang til hele boksen fra hver side av bilen. Man bør merke
seg at avhengig av kjøretøymodell, kan takboksene få overheng og resultere i at
takboksen berører bakluken når denne åpnes

2 430 265
kr 5 195,001

Thule®* Takboks Force XT S, Matt Svart
Øk lastekapasiteten på en enkel måte. Vårt utvalg av takbokser er designet for trygg
transport og beskytter lasten. De fleste modellene  kan åpnes fra begge sider.
Dimensjoner (utvendige/innvendige): 139 cm x 89,5 cm x 39 cm/127 cm x 78 cm x 34 cm,
volum: 300 l, høyde på takboks: ca. 39 cm, vekt: ca. 14,3 kg, maks. lastekapasitet: 75 kg.
Med sentrallås. Viktig egenskap: Enkel å montere takket være PowerClick
hurtigmonteringssystem. Den integrerte dreiemomentindikatoren klikker når den er
skikkelig festet og sørger for rask og sikker festing. Komfortabel å åpne og lukke takket
være LockKnob-låsen som også hindrer skade på  Thule®* komfortnøkkel. Åpning på
begge sider sørger for enkel tilgang til hele boksen fra hver side av bilen. Man bør merke
seg at avhengig av kjøretøymodell, kan takboksene få overheng og resultere i at
takboksen berører bakluken når denne åpnes

2 430 262
kr 4 290,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Takboks Force XT Sport, Matt Svart
Øk lastekapasiteten på en enkel måte. Vårt utvalg av takbokser er designet for trygg
transport og beskytter lasten. De fleste modellene  kan åpnes fra begge sider.
Dimensjoner (utvendige/innvendige): 190 cm x 63 cm x 42,5 cm/179 cm x 52 cm x 37 cm,
volum: 300 l, høyde på takboks: ca. 40 cm, vekt: ca. 14,7 kg, maks. lastekapasitet: 75 kg.
Med sentrallås. Viktig egenskap: Enkel å montere takket være PowerClick
hurtigmonteringssystem. Den integrerte dreiemomentindikatoren klikker når den er
skikkelig festet og sørger for rask og sikker festing. Komfortabel å åpne og lukke takket
være LockKnob-låsen som også hindrer skade på  Thule®* komfortnøkkel. Åpning på
begge sider sørger for enkel tilgang til hele boksen fra hver side av bilen. Man bør merke
seg at avhengig av kjøretøymodell, kan takboksene få overheng og resultere i at
takboksen berører bakluken når denne åpnes

2 430 260
kr 4 340,001

Thule®* Takboks FORCE XT XL, Matt Svart
Øk lastekapasiteten på en enkel måte. Vårt utvalg av takbokser er designet for trygg
transport og beskytter lasten. De fleste modellene  kan åpnes fra begge sider.
Dimensjoner (utvendige/innvendige): 210 cm x 86 cm x 44 cm/197 cm x 75 cm x 39 cm,
volum: 500 l, høyde på takboks: ca. 41 cm, vekt: ca. 21,3 kg, maks. lastekapasitet: 75 kg.
Med sentrallås. Viktig egenskap: Enkel å montere takket være PowerClick
hurtigmonteringssystem. Den integrerte dreiemomentindikatoren klikker når den er
skikkelig festet og sørger for rask og sikker festing. Komfortabel å åpne og lukke takket
være LockKnob-låsen som også hindrer skade på  Thule®* komfortnøkkel. Åpning på
begge sider sørger for enkel tilgang til hele boksen fra hver side av bilen. Man bør merke
seg at avhengig av kjøretøymodell, kan takboksene få overheng og resultere i at
takboksen berører bakluken når denne åpnes

2 430 269
kr 6 050,001

Rhino-Rack* Takstativ
Aluminium, låsbart, maks. lastekapasitet 75 kg, inkludert stativets egen vekt. – For biler
uten fabrikkmonterte takskinner og med panoramatak

2 235 693
kr 2 875,001

Thule®* Takstativ for ski og snowboard SnowPack 7326
Perfekt takstativ for transport av ditt vintersportsutstyr. Skistativet frakter enkelt opptil 8
par ski eller 6 snowboards, avhengig av det stativet du velger.
For 6 par ski eller 4 snowboard, låsbare for ski/snøbrett til takgrind, lastebredde 75 cm,
høyde justerbar grunnet integrert vertikalt fjærsystem, holder ski og snøbrett trygg med
myke gummiarmer uten å ripe overflatene, enkel å åpne og lukke med hansker via en stor
trykk-knapp, ekstra klaring for taket for ski med store bindinger takket være inkluderte
forlengelsesføtter som hever grinden, for alle takgrindprofiler, vekt 4,8 kg

2 117 636
kr 1 985,001

Thule®* Takstativ for ski og snowboard SnowPack Extender 7325
Perfekt takstativ for transport av ditt vintersportsutstyr. Skistativet frakter enkelt opptil 8
par ski eller 6 snowboards, avhengig av det stativet du velger.
For 5 par ski eller 2 snowboards, med skyvefunksjon for enkel bruk, vekt 4,8 kg

2 318 742
kr 2 345,001

Tverrstenger
Monter det utstyret du måtte trenge for dine transportbehov. Hvert sett med tverrliggende
lastestenger er designet for en spesifikk Ford-modell, og kan låses for beskyttelse mot
tyver.
Aluminium, låsbar, vekt ca. 4,5 kilo, maks. lastekapasitet 75 kg. Kun for modeller med
fabrikkmonterte takskinner. – Gjelder ikke biler med panoramatak

1 890 814
kr 3 195,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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TRANSPORT TRANSPORT BAK
RRP

Uebler* Lasterampe for Uebler sykkelstativ bak, sammenfellbar
Den praktiske lasterampen gjør utmattende løft av tunge sykler på sykkelstativet bak
overflødig – la ryggen din få hvile!
For enkel lasting av sykler på stativet uten behov for å løfte, inkludert transportveske

1 948 379
kr 1 490,001

Uebler* Lasterampe for Uebler sykkelstativ bak, stiv
Den praktiske lasterampen gjør utmattende løft av tunge sykler på sykkelstativet bak
overflødig – la ryggen din få hvile!
For enkel lasting av sykler på stativet uten behov for å løfte

1 948 378
kr 1 060,001

Thule®* Sykkelstativ bak Coach 274 til 2 sykler, vippbart og innfellbart
Med sykkelstativ av høy kvalitet kan du trygt ta med deg syklene dine.
Det minste og letteste stativet fra Thule® kan vippes via en praktisk fotpedal med enkel
tilgang til lasterommet, også når sykler er montert på stativet.

Med et patentert system for sammenfelling til kompakt størrelse, kan oppbevares i de
fleste bagasjerom. Smart og lett konstruksjon, utvidbare skinner for sykler med bredere
hjulavstand, tyverisikring og avtakbare sykkelrammeholdere for enkel og ubesværet
lasting av sykkel. Justerbar kopling som kan betjenes med én hånd gjør det enkelt å
montere på tilhengerfestet. Sykkelarm passer sykler med rammediameter på 22 - 80 mm.
Stativet kan låses til tilhengerfestet, og syklene kan også låses til stativet. Maks. 46 kg
lastekapasitet, maks. 25 kg for hver sykkel, ca. 14,2 kg vekt, inkludert 13 pols adapter.
Størrelse: 106 x 60 x 27 cm

Merk følgende: Bruttovekt montert på tilhengerfestet (samlet vekt for tilbehør og last) må
ikke overstige tillatt nesevekt. Vær forsiktig ved vipping av stativet når det er lastet med
sykler. Deler som stikker ut, som styret, kan berøre bakken og bli ødelagt. Vær alltid
forsiktig og ta sikkerhetsmessige forholdsregler

2 353 442
kr 5 355,001

Thule®* Sykkelstativ bak Coach 276 til 3 sykler, vippbart og innfellbart
Med sykkelstativ av høy kvalitet kan du trygt ta med deg syklene dine.
Dette lille og lette stativet fra Thule® kan vippes via en praktisk fotpedal med enkel
tilgang til lasterommet, også når sykler er montert på stativet.

Med et patentert system for sammenfelling til kompakt størrelse, kan oppbevares i de
fleste bagasjerom. Smart og lett konstruksjon, utvidbare skinner for sykler med bredere
hjulavstand, tyverisikring og avtakbare sykkelrammeholdere for enkel og ubesværet
lasting av sykkel. Justerbar kopling som kan betjenes med en hånd gjør det enkelt å
montere på tilhengerfestet. Sykkelarm passer sykler med rammediameter på 22 - 80 mm.
Stativet kan låses til tilhengerfestet, og syklene kan også låses til stativet. Maks. 60 kg
lastekapasitet, maks. 25 kg for hver sykkel, ca. 19 kg vekt, inkludert 13 pols adapter.
Størrelse: 106 x 76 x 28 cm

Merk følgende: Bruttovekt montert på tilhengerfestet (samlet vekt for tilbehør og last) må
ikke overstige tillatt nesevekt. Vær forsiktig ved vipping av stativet når det er lastet med
sykler. Deler som stikker ut, som styret, kan berøre bakken og bli ødelagt. Vær alltid
forsiktig og ta sikkerhetsmessige forholdsregler

2 353 444
kr 6 550,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Sykkelstativ bak EuroRide 940, for 2 sykler, kan vippes
Med sykkelstativ av høy kvalitet kan du trygt ta med deg syklene dine.
Sykkelstativ montert på tilhengerfestet, for 2 sykler og sykkelrammer opp til 70 mm.
Låsbart, 36 kg lastekapasitet, vekt ca. 14 kg, inkludert 13-pols adapter. Vippemekanisme
sørger for enkel adkomst til lasterommet

1 782 519
kr 3 805,001

Uebler* Sykkelstativ bak F22, for 2 sykler
Med sykkelstativ av høy kvalitet kan du trygt ta med deg syklene dine.
Lite og lett sykkelstativ for 2 sykler montert på tilhengerarmen, passer sykler med 75 mm
runde sykkelrammer og 75x45mm ovale sykkelrammer, justerbare spenner med lange
hjulstropper for enkel festing av hjulene, stor avstand mellom hjulholderne gjør det mulig
å transportere sykler med stor hjulavstand uten risiko for skader (maks. 127 cm). På grunn
av det patenterte systemet kan baklysene, sykkelstativet og støtterammen enkelt felles
sammen på få sekunder, låsbart, 30 kg lastekapasitet for hver sykkel, passer også til E-
sykler, ca. vekt 12 kg, inkludert 13-pols adapter Størrelse: 77 x 118 x 65 mm, størrelse foldet
sammen: 25 x 65 x 64 mm. vertikal last: 36 kg fra D-verdi 5.3 kN, 60 kg fra D-verdi 6.7 kN.
Merk: Bruttovekt montert på tilhengerarmen (vekten av tilbehørsproduktet og dens last
tilsammen) må ikke overstige tillatt grense for nesevekt

1 948 384
kr 4 835,001

Uebler* Sykkelstativ bak F32, for 3 sykler
Med sykkelstativ av høy kvalitet kan du trygt ta med deg syklene dine.
Lite og lett sykkelstativ for 3 sykler montert på tilhengerarmen, passer sykler med 75 mm
runde sykkelrammer og 75x45mm ovale sykkelrammer, justerbare spenner med lange
hjulstropper for enkel festing av hjulene. Grunnet det patenterte systemet kan baklysene,
sykkelstativet og støtterammen enkelt felles sammen på få sekunder, låsbart, 30 kg
lastekapasitet for hver sykkel, passer også til E-sykler, ca. vekt 14 kg, inkludert 13-pols
adapter Størrelse: 77 x 118 x 79 mm, størrelse foldet sammen: 25 x 65 x 74 mm. vertikal
last: 54 kg fra D-verdi 6.7 kN. Merk: Bruttovekt montert på tilhengerarmen (vekten av
tilbehørsproduktet og dens last tilsammen) må ikke overstige tillatt grense for nesevekt

1 948 385
kr 5 970,001

Uebler* Sykkelstativ bak I21, for 2 sykler, kan vippes
Med sykkelstativ av høy kvalitet kan du trygt ta med deg syklene dine.
Lite og lett sykkelstativ med plass til 2 sykler for montering på tilhengerfestet, vippes med
smart fotpedal for enkel tilgang til bagasjerommet også når sykler er lastet på stativet.
Inkluderer et nytt iQ-feste uten håndtak som gjør det enda enklere å håndtere stativet,
sykkelarmen egner seg for sykkelrammer med diameter opptil 75 mm rund og 75 x 45 mm
oval. På grunn av det patenterte systemet kan baklysene, sykkelstativet og støtterammen
enkelt foldes helt  sammen, stativet kan låses på tilhengerfestet, 30 kg lastekapasitet for
hver sykkel, passer også til E-sykler, ca. vekt 13 kg, inkludert 13-pols adapter. Størrelse: 118
x 69 x 56 cm, størrelse foldet sammen: 61 x 20 x 60 cm. vertikal last: 37 kg fra D-verdi 5.3
kN, 60 kg fra D-verdi 6.7 kN. Merk: Bruttovekt montert på tilhengerarmen (vekten av
tilbehørsproduktet og dens last tilsammen) må ikke overstige tillatt grense for nesevekt

2 241 803
kr 7 180,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Sykkelstativ bak I21, for 2 sykler, kan vippes 90° grader
Med sykkelstativ av høy kvalitet kan du trygt ta med deg syklene dine.
Stativ montert på tilhengerfestet med smarte egenskaper. Det minste og letteste
innfellbare stativet som Uebler noensinne har laget, inkludert et helt nytt iQ-feste uten
spak som gjør håndteringen enda enklere. Det kan også vippes i 90° grader, noe som
sikrer god og problemfri tilgang til bagasjerommet når syklene er montert.  Som testvinner
flere ganger står Uebler i-serien for pålitelighet, sikkerhet, produktkvalitet og enkel lasting.

Utstyrt med et patentert system for sammenfelling til kompakt størrelse, smart og lett
konstruksjon, patentert, iQ-feste uten spak, avtakbar avstandsskive med tyveribeskyttelse
og avtakbare sykkelrammeholdere. Enkel å felle ned med fotspak, ideell for e-sykler,
sykkelarm for sykkelrammer opp til diameter på 75 mm rund og 75 x 45 mm oval. Stativet
kan låses til tilhengerfestet og syklene kan også låses til stativet, 30 kg lastekapasitet for
hver sykkel, ca. 13 kg vekt, inkludert 13-pols adapter. Størrelse: 118 x 69 x 56 cm, størrelse
sammenfelt: 61 x 20 x 60 cm. Vertikal last: 37 kg fra 50 kg last på tilhengerfestet og D-
verdi 5.3 kN, 37 kg under last på tilhengerfeste på 75 kg og D-verdi på 6.7 kN, 60 kg fra 75
kg last på tilhengerfeste og D-verdi på 6.7 kN.

Vennligst merk: Bruttovekt montert på tilhengerfestet (samlet vekt for tilbehør og last)
må ikke overstige tillatt nesevekt. Vær forsiktig ved vipping av stativet når det er lastet
med sykler. Deler som stikker ut, som styret, kan berøre bakken og bli ødelagt. Vær alltid
forsiktig og ta sikkerhetsmessige forholdsregler

2 331 135
kr 7 470,001

Uebler* Sykkelstativ bak I31, for 3 sykler, kan vippes
Med sykkelstativ av høy kvalitet kan du trygt ta med deg syklene dine.
Lite og lett sykkelstativ med plass til 3 sykler for montering på tilhengerfestet, vippes med
smart fotpedal for enkel tilgang til bagasjerommet også når sykler er lastet på stativet.
Inkluderer et nytt iQ-feste uten håndtak som gjør det enda enklere å håndtere stativet,
sykkelarmen egner seg for sykkelrammer opptil 75 mm rund og 75 x 45 mm oval diameter.
På grunn av det patenterte systemet kan baklysene, sykkelstativet og støtterammen
enkelt foldes helt  sammen, stativet kan låses på tilhengerfestet, 30 kg lastekapasitet for
hver sykkel, passer også til E-sykler, ca. vekt 13 kg, inkludert 13-pols adapter. Størrelse: 118
x 84 x 71 cm, størrelse foldet sammen: 61 x 21 x 76 cm. vertikal last: 75 kg fra D-verdi 6.7
kN. Merk: Bruttovekt montert på tilhengerarmen (vekten av tilbehørsproduktet og dens
last tilsammen) må ikke overstige tillatt grense for nesevekt

2 241 805
kr 8 575,001

Uebler* Sykkelstativ bak X21-S, for 2 sykler, kan vippes
Med sykkelstativ av høy kvalitet kan du trygt ta med deg syklene dine.
Lite og lett sykkelstativ for 2 sykler, monteres på tilhengerarmen, smart vipping med
fotpedal for enkel adgang til bagasjerommet selv når sykler er lastet på, passer 75 mm
runde sykkelrammer og 75x45mm ovale sykkelrammer, justerbare spenner med lange
hjulstropper for enkel festing av hjulene, stor avstand mellom hjulholderne gjør det mulig
å transportere sykler med stor hjulavstand uten risiko for skader (maks. 127 cm). På grunn
av det patenterte systemet kan baklysene, sykkelstativet og støtterammen enkelt felles
sammen på få sekunder, låsbart, 30 kg lastekapasitet for hver sykkel, passer også til E-
sykler, ca. vekt 13,5 kg, inkludert 13-pols adapter Størrelse: 77 x 119 x 64 mm, størrelse
foldet sammen: 24 x 63 x 64 mm. vertikal last: 36 kg fra D-verdi 5.3 kN, 60 kg fra D-verdi
6.7 kN. Merk: Bruttovekt montert på tilhengerarmen (vekten av tilbehørsproduktet og
dens last tilsammen) må ikke overstige tillatt grensevekt.

1 948 382
kr 6 235,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Sykkelstativ bak X31-S, for 3 sykler, kan vippes
Med sykkelstativ av høy kvalitet kan du trygt ta med deg syklene dine.
Lite og lett sykkelstativ for 3 sykler, monteres på tilhengerarmen, smart vipping med
fotpedal for enkel adgang til bagasjerommet selv når sykler er lastet på, passer 75 mm
runde sykkelrammer og 75x45mm ovale sykkelrammer. På grunn av det patenterte
systemet kan baklysene, sykkelstativet og støtterammen enkelt foldes sammen på få
sekunder, låsbart, 30 kg lastekapasitet for hver sykkel, passer også til E-sykler, ca. vekt
15,5 kg, inkludert 13-pols adapter Størrelse: 77 x 119 x 79 mm, størrelse foldet sammen: 24
x 63 x 79 mm. vertikal last: 54 kg fra D-verdi 6.7 kN. Merk: Bruttovekt montert på
tilhengerarmen (vekten av tilbehørsproduktet og dens last tilsammen) må ikke overstige
tillatt vektgrense.

1 948 383
kr 7 470,001

Uebler* Transportveske for Uebler sykkelstativ bak X21-S og F22
Transportvesken sørger for enkel håndtering og praktisk oppbevaring. Dette gjør den til et
svært nyttig og rimelig tilbehør for ditt Uebler sykkelstativ.
For ren oppbevaring og beskyttelse av sykkelstativet bak når det ikke er i bruk

1 948 380
kr 910,001

Uebler* Transportveske for Uebler sykkelstativ bak X31-S og F32
Transportvesken sørger for enkel håndtering og praktisk oppbevaring. Dette gjør den til et
svært nyttig og rimelig tilbehør for ditt Uebler sykkelstativ.
For ren oppbevaring og beskyttelse av sykkelstativet bak når det ikke er i bruk

1 948 381
kr 945,001

TRANSPORT TILHENGERFESTE
RRP

Adapterplugg til elektrisk tilkoblingssett for tilhengerfeste 13- til 7-pols kontakt
(kort)
Bruk av tilhenger med 7-pinners kontakt er enkelt med denne praktiske adapterpluggen
for 13-pinners kontakt.
Påkrevet for tilkobling av bilens 13-pols hengerarm til hengerens 7-pols plugg

1 513 402
kr 270,001

Avtagbart tilhengerfeste
Avtagbart tilhengerfeste er designet for enkel håndtering, fullstendig tilpasning og
integrering med bilens elektriske systemer. Du kan enkelt demontere tilhengerfestet når
du ikke trenger det.
Kun i kombinasjon med modellspesifikt elektrisk sett og hengermodul bak. Egner seg til
bakmontert hengerfeste med inntil 3 sykler. Maks. lastekapasitet: 90 kg.

2 315 892
kr 7 590,002

Kabelovergang for elektrisk tilkoblingssett til  13- til 7-pols kontakt
Adapterledningen er alt du trenger for å sikre at lys og elektriske systemer virker som det
skal når du monterer et tilhengerfeste på din Ford.
Påkrevet for tilkobling av bilens 13-pols hengerarm til hengerens 7-pols plugg

1 697 945
kr 685,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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TRANSPORT INNVENDIG TRANSPORT
RRP

4pets®* Caree ISOFIX-feste For Caree Hundebur
For komfortabel og fleksibel festing av Caree hundebur til et ISOFIX-feste i bilen din.

2 461 044
kr 575,001

4pets®* Caree reservesetepute For Caree transportbokser i Cool Grey
Er den originale puten din ødelagt eller trenger omfattende rengjøring? Bytt den med en
ny og frisk pute og vær mobil med kjæledyret ditt

2 461 207
kr 450,001

4pets®* Caree reservesetepute For Caree transportbokser i Smoked Pearl
Er den originale puten din ødelagt eller trenger omfattende rengjøring? Bytt den med en
ny og frisk pute og vær mobil med kjæledyret ditt

2 461 209
kr 450,001

4pets®* Caree transportboks for katter og hunder, festes trygt på alle
passasjerseter, Cool Grey
Innovativ og trygg transportløsning for katter og mindre hunder som veier opp til 8 kg.
Spesielt utviklet for plassering i et bilsete og en komfortabel reiseopplevelse for
kjæledyret ditt. Attraktivt design og laget av robuste kvalitetsmaterialer. Det kan enkelt og
trygt plasseres i setet enten ved bruk av bilens sikkerhetsbelte eller tilgjengelige, valgbare
ISOFIX hurtigfestere. Tilfredsstiller de nyeste og siste kravene til sikkerhet og har
gjennomgått strenge tester hos det offisielle testinstituttet TÜV Süd i Tyskland, inkludert
kollisjonstester og tester for giftige materialer. Hovedegenskaper: “Trekk & Klikk” etthånds
dørlås for åpning og lukking av boksen, formstøpt del bak slik at den passer perfekt i alle
bilseter, håndtak foran og bak for enkel håndtering, avtakbart interiørtrekk i to deler - kan
vaskes på 40 °C, hengslet støtbeskyttende polstring, “Fixlock” hurtigfestende belteføring,
ISOFIX-klargjort.  Fargeharmoniserte reserve-seteputer kan velges som tilbehør

2 460 886
kr 2 905,001

4pets®* Caree transportboks for katter og hunder, festes trygt på alle
passasjerseter, Smoked Pearl
Innovativ og trygg transportløsning for katter og mindre hunder som veier opp til 8 kg.
Spesielt utviklet for perfekt plassering i et bilsete og en komfortabel reiseopplevelse for
kjæledyret ditt. Attraktivt design og laget av robuste kvalitetsmaterialer. Det kan enkelt og
trygt plasseres i setet enten ved bruk av bilens sikkerhetsbelte eller tilgjengelige, valgbare
ISOFIX hurtigfestere. Tilfredsstiller de nyeste og siste kravene til sikkerhet og har
gjennomgått strenge tester hos det offisielle testinstituttet TÜV Süd i Tyskland, inkludert
kollisjonstester og tester for giftige materialer. Hovedegenskaper: “Trekk & Klikk” etthånds
dørlås for åpning og lukking av boksen, formstøpt del bak slik at den passer perfekt i alle
bilseter, håndtak foran og bak for enkel håndtering, avtakbart interiørtrekk i to deler - kan
vaskes på 40 °C, hengslet støtbeskyttende polstring, “Fixlock” hurtigfestende belteføring,
ISOFIX-klargjort. Fargeharmoniserte reserve-seteputer kan velges som tilbehør

2 460 888
kr 2 905,001

Paraplystativ
Med dette praktiske tilbehøret er paraplyen alltid på riktig plass når du trenger den!
Praktisk oppbevaring av paraply, fest boksen med skruer eller Velcro® borrelås der hvor
det er plass, til alle modeller

1 524 823
kr 360,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Sammenfellbar transportboks svart stoff, med hvit Ford-oval på begge sider
Praktisk oppbevaringsløsning for bilens lasterom. Den er sammenleggbar og kan enkelt
stues unna når den ikke er i bruk. Dimensjoner: 475 mm x 335 mm x 200 mm

2 470 827
kr 270,001

TRANSPORT TILBEHØR I LASTEROM
RRP

Bagasjenett, gulv
Med det elastiske bagasjeromsnettet kan du forsikre deg om at mindre eiendeler (eller f.
eks. handleposer) ligger trygt plassert. Festes til kroker i bagasjerommet.
Med 4 festepunkter, sikrer mindre gjenstander på bagasjeromsgulvet

5 028 017
kr 435,001

Bagasjeromsgrind full høyde
Fords originale bagasjeromsgrind tilfredsstiller ECE-R17/ISO 27955 sikkerhetsstandarder
og holder lasten på plass i bagasjerommet.
Festes bak 1. seterad.

2 038 164
kr 5 200,002

Bagasjeromsgrind halv høyde
Fords originale bagasjeromsgrind tilfredsstiller ECE-R17/ISO 27955 sikkerhetsstandarder
og holder lasten på plass i bagasjerommet.
Festes bak 2. seterad

1 936 199
kr 4 840,002

Beskyttelsesmatte for bagasjerommet sort, med Edge logo
Denne vendbare matten beskytter bagasjerommet mot fuktighet og smuss. Med
velourteppe på den ene siden og solid antisklimateriale på den andre siden.
Vendbart, med utfellbar støtfangerbeskyttelse.

1 908 051
kr 1 910,001

Beskyttelsesmatte for bagasjerommet svart, med Vignale-logo i metall
Denne vendbare matten beskytter bagasjerommet mot fuktighet og smuss. Med
velourteppe på den ene siden og solid antisklimateriale på den andre siden.
Vignale

2 037 493
kr 2 130,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Boks-i-boks-system For plassering i Ford Puma Megabox eller som separat
transportløsning, svart
Skreddersydd mobilt bokssett i 2 deler for enkel integrering i Ford Puma MegaBox. Kan
også brukes som separat transportløsning på andre modeller. Settet består av en isolert
kjøle/ varmeboks og en transportboks med avtagbart skille i midten. Begge boksene er
utstyrt med håndtak som gjør at de er komfortable å bære og med magneter på ulike
steder for å feste løse deler som håndtak eller lokket på kjøle/varmeboksen når den ikke
er i bruk.

• Kjøle- & varmeboks:
• Kantet boks med robust finish, 2-veis glidelås rundt boksen på 3 sider og lett innvendig
polstring
• 2 kraftige håndtak med grep på utvendige remser pluss liten gripestropp for åpning av
lokket
• Utstyrt med magneter i lokket og håndtak for festing når den ikke er i mobilt bruk
• 4 føtter i bunnen (pyramidefasong)
• Med print i 2 farger og Ford logo
• Materialer: utside svart polyester, innside sølv aluminiumsmateriale
• dimensjoner (lengde x bredde x høyde): 56 cm x 30 cm x 26 cm
• Transportboks:
• Kantet boks med robust finish og lett innvendig polstring
• 2 kraftige håndtak med grep på utvendige remser
• utstyrt med magneter på innerveggene og håndtak for feste når den ikke er i mobilt bruk
• Avtakbar skillevegg
• Med bred fleecetape innvendig i boksen
• 4 føtter i bunnen (pyramidefasong)
• med Ford logo
• materialer: utside svart polyester, innside sølv aluminiumsmateriale
• dimensjoner (lengde x bredde x høyde): 51 cm x 22 cm x 26 cm

2 469 549
kr 1 370,001

4pets®* Hundebur Pro 1 liten
Robust og trygg transportløsning laget av kvalitetsaluminium for mindre hunderaser som
Cocker Spaniel, Dachs, Terrier eller Beagle med maks. vekt på 17 kg. Spesielt utviklede
aluminiumsstenger gir god stabilitet og er dessuten anodisert for effektiv motstand mot
rust. Alle plastforbindelser er glassfiberforsterket og derfor svært solide. På grunn av den
presise kvalitetskonstruksjonen lager burene ingen støy og forstyrrelser under kjøringen.
Vri-lås er montert som standard og smetter raskt og sikkert på plass. Den lange
låsestangen gir ekstra stabilitet og stivhet. Døren kan betjenes med en hånd, den andre
kan brukes til å holde hunden på plass. Buret sikres med festestropper til de
fabrikkmonterte festepunktene i bagasjerommet. Hovedegenskaper: solid bur i støpt
aluminium med lås, lakkert og ripesikkert  tregulv, plastrør som tåler urin, kollisjonstestet
dørlåssystem med 2 nøkler, system for beskyttelse mot støt og spesielt kollisjonstestet
bakre panel. Høye sidevegger hindrer lekkasje og holder bagasjerommet beskyttet for
smuss og avføring. Optimal luftventilasjon garanterer kjæledyrets velvære under
transport. Inkluderer avtakbar gulvmatte, 2 solide stropper, hver med 350 kg strekk-kraft,
og ekstra borrelås for festing på bunnen av buret for å hindre at det beveger seg inne i
bagasjerommet. Fullstendig vedlikeholdsfritt takket være hengsler laget av en
selvsmørende plastgrafittlegering. Enkelt og praktisk i bruk og med en utforming som gir
god sikt over veien gjennom bakspeilet. Vekt: 13,6 kg, maks. hundevekt: 17 kg

2 423 305
kr 4 055,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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4pets®* Hundebur Pro 3 medium
Robust og trygg transportløsning laget av kvalitetsaluminium for middels store til store
hunderaser som Retriever, Labrador eller Schäfer med maks. vekt på 40 kg. Spesielt
utviklede aluminiumsstenger gir goD stabilitet og er dessuten anodisert for effektiv
motstand mot rust. Alle plastforbindelser er glassfiberforsterket og derfor svært solide. På
grunn av den presise kvalitetskonstruksjonen lager burene ingen støy og forstyrrelser
under kjøringen. Vri-lås er montert som standard og smetter raskt og sikkert på plass. Den
lange låsestangen gir ekstra stabilitet og stivhet. Døren kan betjenes med en hånd, den
andre kan brukes til å holde hunden på plass. Buret sikres med festestropper til de
fabrikkmonterte festepunktene i bagasjerommet. Hovedegenskaper: bur i støpt
aluminium med lås, lakkert og ripesikkert  tregulv, plastrør som tåler urin, kollisjonstestet
dørlåssystem med 2 nøkler, system for beskyttelse mot støt og spesielt kollisjonstestet
bakre panel. Høye sidevegger hindrer lekkasje og holder bagasjerommet beskyttet mot
smuss og avføring. Optimal luftventilasjon garanterer kjæledyrets velvære under
transport. Inkluderer avtakbar gulvmatte, 2 solide stropper, hver med 350 kg strekk-kraft,
og ekstra borrelås for festing på bunnen av buret for å hindre at det beveger seg inne i
bagasjerommet. Fullstendig vedlikeholdsfritt takket være hengsler laget av en
selvsmørende plastgrafittlegering. Enkelt og praktisk i bruk og med en utforming som gir
god sikt over veien gjennom bakspeilet. Vekt: 18,7 kg, maks. hundevekt: 40 kg

2 423 307
kr 4 765,001

4pets®* Hundebur Pro 4 stor
Robust og trygg transportløsning laget av kvalitetsaluminium for store hunderaser som St.
Bernhardshund, Hovawart, Rottweiler og Irsk Setter med maks. vekt på 50 kg. Spesielt
utviklede aluminiumsstenger gir god stabilitet og er dessuten anodisert for effektiv
motstand mot rust. Alle plastforbindelser er glassfiberforsterket og derfor svært solide. På
grunn av den presise kvalitetskonstruksjonen lager burene ingen støy og forstyrrelser
under kjøringen. Vri-lås er montert som standard og smetter raskt og sikkert på plass. Den
lange låsestangen gir ekstra stabilitet og stivhet. Døren kan betjenes med en hånd, den
andre kan brukes til å holde hunden på plass. Buret sikres med festestropper til de
fabrikkmonterte festepunktene i bagasjerommet. Hovedegenskaper: bur i støpt
aluminium med lås, lakkert og ripesikkert  tregulv, plastrør som tåler urin, kollisjonstestet
dørlåssystem med 2 nøkler, system for beskyttelse mot støt og spesielt kollisjonstestet
bakre panel. Høye sidevegger hindrer lekkasje og holder bagasjerommet beskyttet mot
smuss og avføring. Optimal luftventilasjon garanterer kjæledyrets velvære under
transport. Inkluderer avtakbar gulvmatte, 2 solide stropper, hver med 350 kg strekk-kraft,
og ekstra borrelås for festing på bunnen av buret for å hindre at det beveger seg inne i
bagasjerommet. Fullstendig vedlikeholdsfritt takket være hengsler laget av en
selvsmørende plastgrafittlegering. Enkelt og praktisk i bruk og med en utforming som gir
god sikt over veien gjennom bakspeilet. Vekt: 23,2 kg, maks. hundevekt: 50 kg

2 423 309
kr 5 545,001

4pets®* Hunderampe EasySteps
Lett, kompakt og robust teleskoprampe som sørger for at hunden din kommer seg lett inn
og ut av bagasjerommet uten for mye belastning på leddene. Ivaretar ikke bare hundens
helse, men også din egen rygg siden du ikke lenger trenger å anstrenge deg for å løfte
hunden din inn og ut. Med avansert bikubestruktur tilsvarende den som benyttes ved
bygging av broer, og som tåler høy belastning.  Sklisikre puter med benmotiv og et
gripesikkert, ribbet underlag gir godt fotfeste for hunden din under alle forhold. På grunn
av dens tredelte teleskopdesign, trekkes rampen sammen til kompakt, liten størrelse som
får plass i bagasjerommet i bilen din sammen med hundeburet. Kan trygt og enkelt
betjenes med en hånd, slik at den andre hånden er fri til å holde hunden din. Dens unike og
integrerte bremsekontrollsystem sørger for enda høyere sikkerhet ved å hindre at rampen
kan kollapse utilsiktet. Laget av vanntette og svært solide kvalitetsmaterialer. Enkel å
holde ren med høytrykksspyler eller hageslange. Maks. last: 100 kg, maks
sirkulasjonshøyde: 820 cm

2 423 311
kr 2 170,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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4pets®* ScratchGuard bakre støtfangerbeskyttelse
Praktisk tillegg til hundeburet som hindrer at bilen får skrammer eller blir tilsmusset når du
tar hunden inn og ut av bagasjerommet. Passer perfekt til støtfangeren og passer alle
hundeburstørrelser

2 423 313
kr 650,001

Sklisikker matte i bagasjerommet
Bagasjeromsmattene er skreddersydd for din bil og beskytter interiøret. Laget av et solid
materiale og holder gulvet i bilen rent og tørt med de opphøyde kantene.
Med Edge logo, 40 mm høy.

5 352 007
kr 1 025,001

Sklisikker matte i bagasjerommet Cargo logic-system
Bagasjeromsmattene er skreddersydd for din bil og beskytter interiøret. Laget av et solid
materiale og holder gulvet i bilen rent og tørt med de opphøyde kantene.
Beskytter bagasjerommet mot smuss og skader, samtidig som bagasjen hindres i å
bevege seg rundt. Fire Cargo-Locks inkludert

2 333 199
kr 1 950,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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BESKYTTELSE UTVENDIG BESKYTTELSE
RRP

ClimAir®* Lastebeskyttelse på bakre støtfanger  formstøpt plate, blank sort
Beskytt bakre støtfanger mot slitasje, uten at det går på bekostning av bilens utseende.
Beskytter bilens bakre støtfanger og støtfangerkant under inn- og utlasting, laget av solid
materiale.

2 043 533
kr 1 405,002

ClimAir®* Lastebeskyttelse på bakre støtfanger rillet plate, formet, matt sort
Beskytt bakre støtfanger mot slitasje, uten at det går på bekostning av bilens utseende.
Beskytter bilens bakre støtfanger og støtfangerkant under inn- og utlasting, laget av solid
materiale

2 105 085
kr 1 350,002

herpa print* Lastebeskyttelse på bakre støtfanger transparent folie
Beskytt bakre støtfanger mot slitasje, uten at det går på bekostning av bilens utseende.
Svært tynn og solid elastisk folie som effektivt beskytter bilens støtfanger og
støtfangerkant bak mot riper og skraper ved inn- og utlasting Integreres smidig og
nærmest usynlig på bilens bakre del på grunn av den tynne, gjennomsiktige utførelsen.
Langvarig og solid beskyttelse, gulner ikke. Bretter seg også over støtfangerkanten for
ekstra beskyttelse. Folien kan fjernes uten at det påvirker lakken. Tykkelse: ca. 200.0 µm,
temperaturegenskaper: -40 °C til +110 °C. Selvheftende for rask og enkel montering

2 201 814
kr 385,002

Skvettlapper bak, formstøpt
Fords originale skvettlapper gir effektiv beskyttelse ved å redusere smuss fra veien og
hindre steinsprut. Beskytter både din bil og bilen bak deg.
Sett med 2 stk. – Gjelder ikke Sport og Vignale

1 909 017
kr 570,002

Skvettlapper foran, formskåret
Fords originale skvettlapper gir effektiv beskyttelse ved å redusere smuss fra veien og
hindre steinsprut. Beskytter både din bil og bilen bak deg.
Sett med 2 stk. – Gjelder ikke Sport og Vignale

1 908 976
kr 500,002

BESKYTTELSE INNVENDIG BESKYTTELSE
RRP

Gulvmatter, gummi foran og bak, sort
Ford originale gummimatter er skreddersydd for å passe perfekt i ditt kjøretøy. Det
effektive og elastiske gummimaterialet beskytter interiøret mot smuss og fuktighet.
Sett med 4 stk. Med Edge-logo og fester på fører- og passasjersiden. Med opphøyde
kanter som gir god beskyttelse mot fuktighet og smuss.

2 183 950
kr 1 655,001

Gulvmatter, Premium Velour foran og bak, sort
Fords originale gulvmatter i velour passer perfekt og har et design som matcher interiøret i
din bil. Høy kvalitet gjør at interiøret oppleves enda mer luksuriøst.
Sett med 4 stk, med fester på fører- og passasjersiden

1 905 276
kr 1 035,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Gulvmatter, Premium Velour foran og bak, sort
Fords originale gulvmatter i velour passer perfekt og har et design som matcher interiøret i
din bil. Høy kvalitet gjør at interiøret oppleves enda mer luksuriøst.
Sett med 4 stk, med fester på fører- og passasjersiden.

1 905 278
kr 1 375,001

Gulvmatter, Premium Velour foran og bak, svart med sølvfargede doble sømmer
Fords originale gulvmatter i velour passer perfekt og har et design som matcher interiøret i
din bil. Høy kvalitet gjør at interiøret oppleves enda mer luksuriøst.
Sett med 4 stk, med fester på fører- og passasjersiden – Vignale

2 002 924
kr 1 375,001

Gulvmatter, standard teppe sort, foran
Ford originale gulvmatter er ikke bare utformet for å matche bilens interiør, men har
dessuten førsteklasses kvalitet med perfekt passform og funksjon.
Sett med 2 stk, med festepunkter på fører- og passasjersiden

1 905 272
kr 435,001

K&K* Jordingsmatte For mår-avskrekkere
Selvklebende matte som forstørrer den strømførende overflaten på plastdeler i
motorrommet, f.eks. motorens jordingsplate. Passer for M2700, M4700, M4700B og
M5700N mår-avskrekker-utstyr

2 033 205
kr 310,001

K&K* Mår-avskrekker M2700, med ultralydbeskyttelse
Utstråler sterke ultralydbølger i 360° radius. Kan monteres i nedre del av motorrommet
for høyere effektivitet grunnet sin vanntette IP65 standard. Aktuelt forbruk på ca. 2 mA,
utstråler pulserende ren ultralyd uten at dyrene venner seg til dem, lydstyrke på 110 dB
med 22 KHz frekvens, rekkevidde på 6m/360° utstrålingsvinkel, 100% vanntett
høyttalerchassis.

2 033 207
kr 1 040,001

K&K* Mår-avskrekker M4700, kombinasjonsenhet
Kombinerer elektrisk sjokk med ultrasoniske stråler. Inkluderer 6 kontaktplater av rustfritt
stål og med høy spenning som monteres etter ønske rundt i motorrommet. Aktuelt
forbruk på maks. 7 mA, utstråler pulserende ren ultralyd uten at dyrene venner seg til dem,
lydstyrke på 115 dB med 22,5 KHz frekvens, 360° utstrålingsvinkel, 100% vanntett
høyttalerchassis, komponenter tilfredsstiller IP65 beskyttelsesstandard. Merk: de
elektriske sjokkene er akkurat høye nok til å skremme mårdyrene unna. De gir ingen
ytterligere skade!

2 033 208
kr 2 230,001

K&K* Mår-avskrekker M4700B, kombinasjonsenhet
Kombinerer elektrisk sjokk med ultrasoniske stråler. Inkluderer 6 multikontakt-børster
med høy spenning som monteres etter ønske rundt i motorrommet. Børstene kommer i
berøring med pelsen, potene og snuten som effektivt øker kontaktflaten. Aktuelt forbruk
på maks. 5,5 mA, sender pulserende ren ultralyd uten at dyrene venner seg til dem,
lydstyrke på 105 dB med 22,5 KHz frekvens, 360° utstrålingsvinkel, 100% vanntett
høyttalerchassis, komponenter tilfredsstiller IP65 beskyttelsesstandard. Inkluderer
sikkerhetsbryter for panser. Egner seg til større motorrom. Merk: de elektriske sjokkene er
akkurat høye nok til å skremme dyrene unna. De gir ingen ytterligere skade!

2 046 845
kr 2 715,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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K&K* Mår-avskrekker M5700N, kombinasjonsenhet
Avansert løsning med effektiv avskrekking på 3 ulike måter. Kombinerer elektrosjokk,
stråling av ultrasoniske bølger og blinkende LED-lys. Inkluderer 6 vanntette innkapslede
satelitthøyttalere med metallmembraner. Høyttalerne sender ut sterke, pulserende
ultrasoniske bølger i 180° vinkel og lades med høy spenning på ca. 200 - 300 V mens den
blinker med lysene - alt samtidig. Aktuelt forbruk på maks. 10 mA, lydstyrke på 105 dB
med 22 KHz frekvens, 100% vanntett høyttalerchassis, komponenter tilfredsstiller IP65
beskyttelsesstandard. Merk: de elektriske sjokkene er akkurat høye nok til å skremme
dyrene unna. De gir ingen ytterligere skade!

2 033 209
kr 2 930,001

K&K* Mår-avskrekker M8700, med ultralydbeskyttelse, batteridrevet
Sender kraftige ultralydbølger. Virker uavhengig av bilens batteri og kan brukes til å
beskytte f.eks. kjøretøy eller campingvogner med frakoplet batteri. Egner seg også for loft
eller utvendige plasser for å holde dyrene unna eiendommen din. Aktuelt forbruk på ca.
0,33 mA, utstråler pulserende ren ultralyd uten at dyrene venner seg til dem, lydstyrke på
105 dB med 23 KHz frekvens, rekkevidde på 6m/180° utstrålingsvinkel, 100% vanntett
høyttalerchassis. Komponenter tilfredsstiller IP65 beskyttelsesstandard

2 033 210
kr 995,001

K&K* Overspenningsbeskyttelse
Overvåker kontinuerlig spenningen i kjøretøyets elektroniske systemer og hindrer effektivt
spenningstopper som kan føre til systemsvikt i ABS, kollisjonsputer og alle typer
elektroniske enheter i kjøretøyet ditt. Beskytter også mot for høy slitasje på lyspærer samt
skader som resultat av starting med startkabler.

2 033 206
kr 140,002

padsforall®* Reisematte for kjæledyr svart kunstlær med blå sømmer, størrelse L
Trygge og komfortable reiser for kjæledyret ditt, beskytter bagasjerommet og bakre
støtfanger mot riper, skraper, smuss og hår.

• Vattert støtfangerbeskyttelse som er lett å rulle ut
• Festestropper med borrelås
• Kjæledyrbeskyttelse med høye sider
• Mykt og solid liggeunderlag som passer til mindre og større kjæledyr
• Vannavstøtende og smussbestandig
• Slitesterkt og motstandsdyktig
• Enkelt å holde rent med en fuktig klut
• Avtagbar innerpute

2 500 391
-

K&K* Sikkerhetsbryter for panser For M2700, M4700 og M5700N mår-
avskrekkerutstyr
Konvensjonelle panserbrytere stenger enhetene, men på grunn av den ladede
ladekondenseren, er de elektriske kontaktplatene fortsatt strømførende i en kort periode.
Sikkerhetsbryter for panser kutter umiddelbart strømmen til platene for sikker tilgang til
motorrommet.

2 033 204
kr 285,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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HJUL OG FELGER ALU.FELGER
RRP

Alufelg 18" 5 x 2-eiket design, sparkle silver
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
7,5 x 18", innpress 55, for dekk 235/60 R18.

2 238 329
kr 3 880,003

Alufelg 18" 5-eiket design, sparkle silver
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
7,5 x 18", innpress 55, for dekk 235/60 R18.

2 238 327
kr 3 880,003

Alufelg 19" 5 x 2-eiker Y-design, premium polert aluminium
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
8 x 19", innpress 52,5, for dekk 235/55 R19
Inkluderer kun aluminiumsfelgen. Ekstra deler påkrevet for montering.

2 231 452
kr 6 115,003

Alufelg 19" 5 x 2-eiket , premium lakkert aluminium
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
8 x 19", innpress 52,5 for dekk 235/55 R19
Inkluderer kun aluminiumsfelgen. Ekstra deler påkrevet for montering.

2 179 859
kr 4 475,003

Alufelg 19" 5 x 2-eiket design, blank nikkel
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
8x19", innpress 52,5, for dekk 235/55 R19
Inkluderer kun aluminiumsfelgen. Ekstra deler påkrevet for montering.

5 306 548
kr 4 475,003

Alufelg 19" 5 x 2-eiket design, Sparkle Nickel
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
8 x 19", innpress 52,5, for dekk 235/55 R19
Inkluderer kun aluminiumsfelgen. Ekstra deler påkrevet for montering.

2 047 874
kr 4 475,003

Alufelg 19" 5-eiket design, sparkle silver
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
8x19", innpress 52,5, for dekk 235/55 R19
Inkluderer kun aluminiumsfelgen. Ekstra deler påkrevet for montering.

5 358 300
kr 4 475,003

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Alufelg 20" 10-eiket design, polert
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
8,5 x 20", innpress 52,5, for dekk 255/45 R20 – Vignale
Inkluderer kun aluminiumsfelgen. Ekstra deler påkrevet for montering.

1 943 092
kr 7 805,003

Alufelg 20" 5 x 2-eiker design, Ultra-bricht børstet. Forside med premium lakkerte
lommer
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
8,5 x 20", innpress 52,5, for dekk 255/45 R20
Inkluderer kun aluminiumsfelgen. Ekstra deler påkrevet for montering.

2 231 460
kr 5 725,003

Alufelg 20" 5 x 2-eikers design, Dark Stainless
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
8,5 x 20", innpress 52,5, for dekk 255/45 R20. Ekstra deler påkrevet for montering.
Kontakt din Ford-forhandler for nærmere detaljer
Inkluderer kun aluminiumsfelgen. Ekstra deler påkrevet for montering.

2 081 975
kr 7 805,003

Alufelg 20" 5 x 2-eiket Y-design, Polished Face/Dark Stainless Pockets
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
8,5x20", innpress 52,5, for dekk 255/45 R20
Inkluderer kun aluminiumsfelgen. Ekstra deler påkrevet for montering.

5 358 303
kr 7 805,003

Alufelg 20" 5 x 2-eiket Y-design, Tarnished Dark
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
8,5x20", innpress 52,5, for dekk 255/45 R20
Inkluderer kun aluminiumsfelgen. Ekstra deler påkrevet for montering.

5 358 302
kr 5 725,003

Alufelg 20" 5 x 3-eikers design, polert aluminium
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
8,5 x 20", innpress 52,5, for dekk 255/45 R20
Inkluderer kun aluminiumsfelgen. Ekstra deler påkrevet for montering.

2 231 464
kr 6 010,003

HJUL OG FELGER TILBEHØR TIL FELGER
RRP

Felgmutter, låse-sett for aluminiumsfelger
Sikre dine lettmetallfelger og beskytt dem mot tyveri med låsbare hjulmuttere. Kan kun
fjernes med spesialverktøyet som er inkludert i settet.
Sett med 4 stk, tyveribeskyttelse for dine aluminiumsfelger

2 108 467
kr 790,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Ford Performance ventildeksler Sølv med blå topp og hvit Ford-logo 2 308 113
kr 105,001

Ford Performance ventildeksler Gloss Black med svart topp og hvit Ford-logo 2 308 109
kr 105,001

Ford Performance ventildeksler Gloss Black med rød topp og hvit Ford-logo 2 308 111
kr 105,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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SIKKERHET FORD ASSISTANCE
RRP

Bilrutevasker med håndtak som kan forlenges
Denne bilrutevaskeren av aluminium fjerner is, snø, vann og smuss.

• Det teleskopiske håndtaket kan forlenges fra 35 til 130 cm og sørger for at du kommer til
overalt.
• 360° dreibart hode
• 3 blader for skraping av is
• Gummiblad for snø og vann
• Avtakbar svamp for å fjerne smuss

2 471 674
kr 160,001

Førstehjelpssett
Ford førstehjelpssett er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Førstehjelpssettet tilfredsstiller
europeiske lovkrav.
231 x 152 x 83 mm, inkludert varseltrekant og refleksvest. I samsvar med nyeste DIN 13164-
2014, E27R og EN ISO 20471 standarder

2 431 452
kr 345,001

Kalff* Førstehjelpssett Nano, rød
Ford førstehjelpssett er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Førstehjelpssettet tilfredsstiller
europeiske lovkrav.
En av de mest plassbesparende løsningene på markedet på grunn av svært liten størrelse.
Myk pose med glidelås og innvendig lomme med 4 rom. Inneholder førstehjelpsbrosjyre
med praktiske og nyttige notater. Med innhold og oversikt på engelsk, tysk, fransk,
nederlandsk, italiensk, spansk og portugisisk. 210 x 110 x 70 mm, innhold ifølge nyeste DIN-
standarder

2 332 715
kr 80,001

Førstehjelpssett sikkerhetspakke, blå
Ford førstehjelpssett er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Førstehjelpssettet tilfredsstiller
europeiske lovkrav.
250x135x65 mm, i henhold til de siste DIN-standarder (DIN 13164)

2 311 396
kr 115,001

Kalff* Førstehjelpssett svart boks
Ford førstehjelpssett er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Førstehjelpssettet tilfredsstiller
europeiske lovkrav.
21,5 x 11,3 x 9 cm, i henhold til siste DIN-standarder (DIN 13164)

1 877 829
kr 75,001

Nødhammer
Ford førstehjelpssett er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Nødhammeren tilfredsstiller europeiske
lovkrav.
Inkl. brakett, sørger for trygg og sikker montering, med selvlysende knapp for å finne den
raskt i bilens interiør

1 761 591
kr 215,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Refleksvest gul
Innholdet i Fords sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-
føreren og passasjerene, ved et eventuelt havari eller uhell. Alle produktene tilfredsstiller
de siste europeiske lovmessige krav. Alle Fords biler inneholder spesielle fester for trygg
og enkel tilgjengelig oppbevaring av veihjelpstilbehør når det ikke er i bruk. Ford
varseltrekant og førstehjelpssett er spesiallaget for å passe trygt inn i disse festene.
En størrelse passer alle, med reflekterende striper som synes godt

1 871 128
kr 30,001

Kalff* Refleksvest orange
Innholdet i Fords sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-
føreren og passasjerene, ved et eventuelt havari eller uhell. Alle produktene tilfredsstiller
de siste europeiske lovmessige krav. Alle Fords biler inneholder spesielle fester for trygg
og enkel tilgjengelig oppbevaring av veihjelpstilbehør når det ikke er i bruk. Ford
varseltrekant og førstehjelpssett er spesiallaget for å passe trygt inn i disse festene.
En størrelse passer alle, med reflekterende striper for god synlighet

1 882 039
kr 35,001

Sikkerhetspakke myk veske, blå
Ford sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Sikkerhetspakken tilfredsstiller de nyeste
europeiske lovkravene.
440 x 100 x 90 mm, Inkl. varseltrekant, refleksvest, et par hansker og førstehjelpssett som
tilfredsstiller DIN-standarder.

2 311 429
kr 290,001

Kalff* Sikkerhetspakke Nano "Duo"
Ford sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Sikkerhetspakken tilfredsstiller de nyeste
europeiske lovkravene.
Større førstehjelpssett i myk pose, i tillegg utstyrt med varseltrekant. En av de mest
plassbesparende løsningene på markedet på grunn av svært liten størrelse. Med borrelås-
striper på baksiden for montering og system med 2 rom for separat oppbevaring av
varseltrekant. Inneholder førstehjelpsbrosjyre med praktiske og nyttige notater. Med
innhold og oversikt på engelsk, tysk, fransk, nederlandsk, italiensk, spansk og portugisisk.
Innholdet er i samsvar med de siste DIN-standardene og ECE R27

2 332 712
kr 175,001

Kalff* Sikkerhetspakke Nano "Trio"
Ford sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Sikkerhetspakken tilfredsstiller de nyeste
europeiske lovkravene.
Større førstehjelpssett i myk pose, i tillegg utstyrt med gul refleksvest og varseltrekant. En
av de mest plassbesparende løsningene på markedet på grunn av svært liten størrelse.
Med borrelås-striper på baksiden for montering og system med to rom for separat
oppbevaring av varseltrekant. Inneholder førstehjelpsbrosjyre med praktiske og nyttige
notater. Med innhold og oversikt på engelsk, tysk, fransk, nederlandsk, italiensk, spansk og
portugisisk. 225 x 190 x 65 mm, innhold ifølge nyeste DIN-standarder, ECE R27 og EN ISO
20471

2 332 709
kr 195,001

Kalff* Sikkerhetspakke Standard "Duo"
Ford sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Sikkerhetspakken tilfredsstiller de nyeste
europeiske lovkravene.
Større førstehjelpssett i myk pose, i tillegg utstyrt med varseltrekant. Med borrelås-striper
på baksiden for sikker montering og steril innvendig lomme. Inneholder
førstehjelpsbrosjyre med praktiske og nyttige notater. 440 x 120 x 60 mm, innhold ifølge
nyeste DIN-standard 13164

2 332 723
kr 155,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Sikkerhetspakke Standard "Trio"
Ford sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Sikkerhetspakken tilfredsstiller de nyeste
europeiske lovkravene.
Større førstehjelpssett i myk pose, i tillegg utstyrt med oransje refleksvest og
plassbesparende varseltrekant. Med borrelås-striper på baksiden for sikker montering.
Inneholder førstehjelpsbrosjyre med praktiske og nyttige notater. Med innhold og oversikt
på engelsk, tysk, fransk, nederlandsk, italiensk, spansk og portugisisk. 440 x 135 x 60 mm,
innhold ifølge nyeste DIN-standard 13164, E11 27R-033011 og EN ISO 20471

2 332 721
kr 195,001

Funcke* Slepetau for kjøretøy opp til totalvekt på 4 000 kg
Ford veiservice-tilbehør er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Slepetauet tilfredsstiller de nyeste
europeiske lovkravene.
Gult, med hengsel i den ene enden, løkke i den andre enden og en rød varselvimpel
plassert midt på tauet. Lengde: 4 m, diameter 16 mm. Materiale: Polypropylen

2 428 354
kr 270,001

Funcke* Slepetau for kjøretøy opp til totalvekt på 5500 kg
Ford veiservice-tilbehør er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Slepetauet tilfredsstiller de nyeste
europeiske lovkravene.
Hvit, med hengsel i hver ende og en rød varselvimpel plassert midt på tauet. Lengde: 5 m,
diameter: 20 mm, materiale: Perlon

2 428 364
kr 370,001

Kalff* Varseltrekant i rød boks
Innholdet i Fords sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-
føreren og passasjerene, ved et eventuelt havari eller uhell. Alle produktene tilfredsstiller
de siste europeiske lovmessige krav. Alle Fords biler inneholder spesielle fester for trygg
og enkel tilgjengelig oppbevaring av veihjelpstilbehør når det ikke er i bruk. Ford
varseltrekant og førstehjelpssett er spesiallaget for å passe trygt inn i disse festene.

1 460 220
kr 60,001

Kalff* Varseltrekant Nano, i rød boks
Innholdet i Fords sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-
føreren og passasjerene, ved et eventuelt havari eller uhell. Alle produktene tilfredsstiller
de siste europeiske lovmessige krav. Alle Fords biler inneholder spesielle fester for trygg
og enkel tilgjengelig oppbevaring av veihjelpstilbehør når det ikke er i bruk. Ford
varseltrekant og førstehjelpssett er spesiallaget for å passe trygt inn i disse festene.
En av de mest plassbesparende varseltrekantene på markedet på grunn av svært liten
størrelse. Kommer i en hard boks, sørger for rask, enkel og stabil plassering på veien. 220 x
65 x 50 mm, designet i samsvar med EU-krav

2 332 717
kr 85,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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KOMFORT KOMFORT-PRODUKTER
RRP

Garmin®* Dashboardkamera Dash Cam 66W
Kompakt, diskret GPS/GALILEO-klargjort kamera med 2.0” LCD-display og ekstra bred
synsvinkel for montering på frontruten. Registrerer og lagrer automatisk opptak hvis et
uhell oppstår. Starter avspilling automatisk når den plugges inn i en
strømforsyningskontakt. Settet inkluderer magnetfeste, dobbel USB strømadapter for
sigarettenner, 4 m og 1,5 m USB-kabler og brukerveiledning. Vi gjør oppmerksom på
følgende: Garmin® vilkår og betingelser og driftsbegrensninger for
føreroppmerksomhetsfunksjoner gjelder. Sjekk Garmin® nettside for ytterligere
informasjon

• Ekstra-bred 180-graders sikt med et 3,7 MP kamera
• Gjør video i enten 1440p (2560 x 1400 oppløsning), 1080p (1920 x 1080 oppløsning),
eller 720p (1280 x 720 oppløsning)
• Integrert G-sensor sørger for automatisk registrering av uhellet og lagrer videoopptak av
uhell og sammenstøt
• GPS registrerer lokalisering, retning, hastighet, dato og tidspunkt for å vise nøyaktig hvor
og når uhellet skjedde.
• Innebygget Wi-Fi og Bluetooth for trådløs videosynkronisering
• Talekommandoer lar deg starte/stoppe audio-opptak, ta et stillbilde eller starte/stoppe
Travelapse™ videoopptak (fortetter timevis med kjøring til få minutters høydepunkter)
• HDR-funksjonen sørger for bedre detaljer under forhold med mye lys og lavt lys
• Registrerer kjøringen din i en kontinuerlig sløyfe med microSDHC™ kortet (selges
separat). For mer minne, tilføy et større kort fra 8GB opptil 512 GB (klasse 10 påkrevd)
• Spill av opptakene rett på displayet, se på det senere på din computer eller bruk gratis
Drive™ App på din smarttelefon.
• Inkluderer føreroppmerksomhetsfunksjoner som foroverrettet kollisjonsvarsling og
filskiftevarsling.
• AutoSync-funksjon lar opp til 4 Garmin dashkameraer koples trådløst foran, bak og på
sidene for fullstendig 360° dekning, hvis du lagrer en video på en, vil de andre også lagre,
med Garmin Drive™ App på din smarttelefon kan du skape en bilde-i-bilde-video fra to
perspektiver på samme tid.
• Innebygget varsel om rødt lys og fotobokser når rødt lys eller fotobokser er i nærheten og
når bilen din stanser, f eks i veikryss eller i trafikken.
• “Kjør”-varsel informerer deg om når trafikken foran bilen beveger seg igjen.
• Parkeringsmodus overvåker kjøretøyets omgivelser når bilen din er parkert og motoren
ikke er i gang. Starter automatisk opptak hvis og når bevegelse registreres (Garmin®
parkeringsmoduskabel påkrevd).
• Dimensjoner: 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm, vekt: 61 gram
• Virker i temperaturområdet -20° C til +55°C.
• Innebygget batteri

2 489 135
kr 3 760,001

Kleshenger Med holder, matt svart
Praktisk og mobilt tilbehør for bekvem transport av klærne dine når du er på farten. Fest
holderen til hodestøtten i bilen og ta med deg den avtakbare kleshengeren sammen med
klærne dine dit du skal. Kan brukes som ordinær kleshenger i et hvilket som helst klesskap
og er klar for din neste tur. Maks. last: 3 kg. Merk: montering av holderen er kun mulig på
hodestøttene foran. Må ikke brukes sammen med aktive hodestøtter

2 448 529
kr 505,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Xvision (SCC)* Parkeringsensorer bak, med 4 sensorer i matt svart
Bli varslet på forhånd. Parkeringssensorer foran og bak oppdager eventuelle hindringer for
deg. Også tilgjengelig som separat sett (foran eller bak).
Oppdager hindringer, og varsler med lydsignaler som avgis med stadig kortere mellomrom
etter hvert som bilen nærmer seg en hindring. Fungerer også på biler med tilhengerfeste
eller utvendig festet reservehjul. Kan kombineres med fremre Xvision parkeringssensorer
på ulike modeller. Pakken inneholder flate eller vinklede sensorer som gjør at monteringen
kan tilpasses formen på støtfangeren. Sensorene kan i tillegg lakkeres i bilfargen. Kontakt
din Ford-forhandler for mer informasjon.

1 935 216
kr 1 650,002

Xvision (SCC)* Parkeringsensorer foran, med 4 sensorer i matt svart
Bli varslet på forhånd. Parkeringssensorer foran og bak oppdager eventuelle hindringer for
deg. Også tilgjengelig som separat sett (foran eller bak).
Pålitelig varsling av alle hindringer, lydsignal med stadig raskere piping og
sammenhengende tone nært opptil hindring. Flate eller skråstilte sensorer inkludert i
pakken muliggjør montering i henhold til støtfangerens fasong. Sensorene kan også
lakkeres i bilens farge. Kontakt din Ford-forhandler for nærmere opplysninger.

2 028 062
kr 2 125,002

ClimAir®* Vindavviser sidevindu for vinduene på bakdørene, svart
Reduserer turbulens og vindstøy, gjør det mulig å nyte kjøreturen med vinduene nede, selv
ved lett regn. Vindavviserne er perfekt utformet til din Ford.
Sett med 2 stk for bedre ventilasjon, beskytter mot snø og regn, 3 mm støpt akrylglass.
Forsikre deg om at vindavviseren (i speilområdet) sitter på vinduslisten (skinnen) og ikke
sklir inn i vindussporet.

2 036 855
kr 370,002

ClimAir®* Vindavviser sidevindu for vinduene på forsiden, svart
Reduserer turbulens og vindstøy, gjør det mulig å nyte kjøreturen med vinduene nede, selv
ved lett regn. Vindavviserne er perfekt utformet til din Ford.
Sett med 2 stk, for bedre ventilasjon, beskytter mot snø og regn, 3 mm støpt akrylglass.
Forsikre deg om at vindavviseren (i speilområdet) sitter på vinduslisten (skinnen) og ikke
sklir inn i vindussporet.

2 036 853
kr 675,002

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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MULTIMEDIA LYDANLEGG
RRP

Pioneer* DAB+ digitalradioadapter SDA-11DAB, med Bluetooth
Praktisk tillegg av DAB+ digitalradio og Bluetooth til lydanlegget i bilen din. Stand-alone
radio gir krystallklart, digitalt radiomottak kombinert med en brukervennlig og enkel meny
og egne forhåndsinnstillingsknapper. Enkel å montere på dashbordet eller frontruten med
alt nødvendig monteringstilbehør inkludert. Virker sammen med din eksisterende,
fabrikkmonterte radio, uansett om den er trådløs eller kablet. Den innebygde Bluetooth-
funksjonen lar deg ringe og motta telefonsamtaler på en komfortabel og trygg måte.
Hovedegenskaper: handsfree samtaler og musikkstrømming via Bluetooth, innebygget
mikrofon og høyttaler (kan koples til Line-Out-kontakt for avspilling gjennom bilens
høyttalersystem), trafikkmeldinger, auto/manuell frekvenssøk, DAB abc-søkefunksjon, 6,1
cm TFT-display med 5 valgbare farger (hvit, rød, gul, grønn eller blå), tidsur for lys, kontroll
av lysstyrke og skrollefunksjon for tekst. Koplinger: aux-inn og line-out. Menyspråk:
Engelsk, fransk, tysk, italiensk, nederlandsk, tyrkisk, dansk, norsk. Inkludert DAB+ aktiv
antenne på frontruten, dobbel USB strømadapter, Micro-USB strømledning, 3,5 mm
(AUX) audiokabel, holder montert på frontruten, holder montert på dashbordet,
monteringsverktøy og sikkerhetsstropp

2 427 199
kr 1 725,001

Axion* Digital radio-oppgradering for RDS-FM radioer med AF-funksjon
Bli digital og opplev en helt ny verden av DAB radioprogrammer ved å oppgradere din
originale Ford bilstereo. Gled deg over førsteklasses lydkvalitet og klare mottaksforhold
hele veien!
Gled deg over et bredt utvalg av digitale radiostasjoner og lyd av CD-kvalitet med denne
DAB+ ettermonterte løsningen til bruk i en rekke bilmodeller. 12 forhåndsinnstilte
radiostasjoner med hurtigsøk, grafisk visning og informasjonsskjerm viser plateomslag,
sangtitler, artistnavn, nyheter, sportsresultater etc. Trafikk- og reiseinformasjon via TPEG
som viser deg drivstoffpriser, bensinstasjoner og trafikk, pause og tilbakespoling av
radiosendinger, aux-kontakt for eksterne audiokilder. Settet inkluderer DAB+-modulen,
antenne, fjernkontroll og alle nødvendige ledninger, samt brukerveiledning og
monteringsguide.

2 146 136
kr 1 830,002

Pioneer* Høyttaler TS-170 Ci
Hvordan foretrekker du musikken din? Høy, klar og tydelig? Da har vi det du er på jakt
etter. Serien med førsteklasses Pioneer+-høyttalere foran og bak lover en lydopplevelse
av høy klasse og med kraftig bass - og de passer perfekt i din Ford.
6,7" (17 cm) toveis høyttalersystem, 170 W maks. – Egnet for montering i fordør og bakdør,
krever adapterfeste for høyttaler

1 595 410
kr 825,002

Pioneer* Høyttaler TS-A1600C
Hvordan foretrekker du musikken din? Høy, klar og tydelig? Da har vi det du er på jakt
etter. Serien med førsteklasses Pioneer+-høyttalere foran og bak lover en lydopplevelse
av høy klasse og med kraftig bass - og de passer perfekt i din Ford.
6,5" (16,51 cm) toveis høyttalersystem, 350 W maks. En oppgraderingsløsning som er
enkel å montere. Blue Injection Molded Polypropylene Cone leverer enestående bass i
midtområdet. Også utstyrt med konseptet OPEN og SMOOTH for smidig frekvensrespons
og et ekspansivt lydbilde. Har multi-fit adapter for utvidet monteringsfleksibilitet og bedre
akustisk ytelse

2 409 074
kr 1 495,002

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Subwoofer TS-WH500A
Tilføy ditt lydsystem en kraftig, men plassbesparende Pioneer+ subwoofer for en enda
bedre bass-opplevelse. Med sine små og kompakte dimensjoner kan du til og med
montere det under passasjersetet - uten at det går på bekostningen av effekten!
Kompakt og kraftfullt aktivt subwoofersystem med innbygd MOSFET 150 W forsterker.
Det kan også monteres under setet på grunn av sin flate utforming. Den unike
horisontal/vertikal-transformasjonsteknologien (HVT) produserer vertikale vibrasjoner via
horisontal drivkraft, og dette gir en klar og bred basslyd. Spesifikasjoner: 150 W maks.
utgangseffekt, 50 W nominell inngangseffekt. Størrelse: 340 mm x 60 mm x 250 mm (b x
h x d)

2 409 070
kr 3 620,002

Pioneer* Subwoofer TS-WX130DA
Tilføy ditt lydsystem en kraftig, men plassbesparende Pioneer+ subwoofer for en enda
bedre bass-opplevelse. Med sine små og kompakte dimensjoner kan du til og med
montere det under passasjersetet - uten at det går på bekostningen av effekten!
Kompakt og kraftfull aktiv subwoofer som også kan monteres under setet på grunn av
dens svært flate utforming. Innbygde funksjoner: 160 W maks. forsterker og digital
basskontroll for dype eller dynamiske bassmodier. 20 cm aluminium basshøyttaler, 50 W
nominal inngangseffekt. Enkel montering. Mål: 280 x 70 x 200 mm, vekt: 3,5 kg. Ikke i
kombinasjon med elektrisk setejustering ved montering under sete. Subwoofer-høyttaler
kan settes inn i alle kjøretøy via en cinch-plugg eller en høyttalerkabel. Det kan bli
nødvendig med en ekstra universell høyttalerkabel i enkelte tilfeller (omtrent 0,5 m)

2 302 684
kr 2 955,002

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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MULTIMEDIA NAVIGASJON
RRP

Garmin®* Bærbart navigasjonssystem Drive 51 LMT-S
Med det store utvalget av bærbare navigasjonssystemer, har navigasjon i bilen aldri vært
enklere. De tilbyr alt du ønsker i et bilnavigasjonssystem - fra automatisk ruteveiledning og
talebeskjeder, til fargedisplay, noe som gjør det enkelt å finne veien overalt.
Egenskaper:  •  Brukervennlig, dedikert GPS-navigering med 5,0" (12,7 cm) fargedisplay
med dobbelt visning
 •  Forhåndslagret med detaljerte kart over Vest-Europa med gratis kartoppdateringer
resten av levetiden
 •  Føreroppmerksomhetsegenskaper inkluderer varsler om farlige svinger, fartsendringer,
jernbaneoverganger, overganger for dyr, varsler om skole og mer
 •  Garmin Real Directions™ inneholder egenskaper som venner, bruk av landemerker og
trafikklys
 •  Finn nye og populære restauranter, butikker og mer med Foursquare®
 •  Se vurderinger  om severdigheter fra TripAdvisor®
 • Lane assist (veiledning til riktig kjørefelt for navigering)
 •  Oversikt over veikryss (viser skiltene i veikryss)
 •  Fartsgrensevarsler (viser fartsgrensene for de viktigste hovedveiene)
 •  Se priser og ledige plasser for parkering på offentlig vei
 •  Forhåndsvarsling om milepæler
 • Opprette ruter gjennom foretrukne byer og gater
 • Virker sammen med Garmin BC™ 30 trådløst backup-kamera
 •  MicroSD™ kortspor
 •  Individuelle steder av interesse
 •  Viser favorittsteder av interesse langs ruten

Inkluderer sugekopp-feste, elektrisk kabel og USB-kabel

2 280 228
kr 2 230,001

Kartoppdatering  2019 for SYNC 2-systemer
Oppgrader din SatNav-programvare med nyeste TomTom+ kartoppdatering.
Den nye versjonen (F8) sørger for optimalisert og enda mer bekvem ruteveiledning og
utvidede funksjoner, blant annet for å unngå trafikk og et større utvalg av steder av
interesse (POI-er). Innhold: oppdateringer om nærmeste Ford-forhandler eller Ford
Servicepartner, navigasjonskart som dekker 40 europeiske land, mer presis antatt
ankomsttid (ETA), nye bolig- og industriområder, utvidet veinettverk med nye gater,
oppdaterte motorveikryss og avkjørsler, pluss ekstra steder av interesse (POI-er),
inkludert ATM-er (minibank), bensinstasjoner, restauranter, forretninger og hoteller.
Levert på SD-kort – fra 11/2015 til 09/2016

2 391 362
kr 2 160,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.

28 FORD EDGE 01/2016 – 08/2018 Status: 18.09.2020



MULTIMEDIA ANNET TILBEHØR TIL
MULTIMEDIA

RRP

Dension* Dockingstasjon for smarttelefoner
Festes med sugekopp på frontruten eller på dashbordet (ikke kompatibel med A-
stolpeholder), for handsfree-samtaler, musikkstreaming, inkludert ladefunksjon.
Flerfunksjonell lydoverføring, festes på frontruten eller dashbordet, avansert lydkvalitet
via din Fords lydanlegg, med innebygget mikrofon, AUX og FM audiouttak. Med
ladefunksjoner for mobiltelefon via sigarettenneren, inkludert AUX audiokabel.
Kompatibel med større smarttelefoner, f.eks. Samsung Galaxy S4 eller Sony Xperia Z.
iPhone 5 krever adapter (til Micro-USB)

1 831 835
kr 925,001

ACV* INBAY Qi lademottaker for IPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+, svart
Gjør det mulig med trådløs lading for modeller som ikke er Qi-kompatible. Kan enkelt
monteres mellom telefonholderen og eksisterende beskyttelsesdeksel. Brukes sammen
med INBAY universell lader for koppholder eller alle andre Qi trådløse lade-enheter

2 344 015
kr 215,001

ACV* INBAY Qi lademottaker Universell, med Micro-USB 2.0 kontakt, svart
Gjør det mulig med trådløs lading for smarttelefoner som ikke er Qi-kompatible. Kan
enkelt monteres mellom telefonholderen og eksisterende beskyttelsesdeksel. Brukes
sammen med INBAY universell ladekopp eller alle andre Qi trådløse lade-enheter

2 344 017
kr 185,001

ACV* INBAY Qi lademottaker Universell, med USB 3.1 type C-kopling, svart
Gjør det mulig med trådløs lading for smarttelefoner som ikke er Qi-kompatible. Kan
enkelt monteres mellom telefonholderen og eksisterende beskyttelsesdeksel. Brukes
sammen med INBAY universell ladekopp eller alle andre Qi-kompatible trådløse lade-
enheter

2 344 019
kr 185,001

ACV* INBAY universell ladekopp  For Qi-kompatible smarttelefoner, svart
Elegant, trådløs ladeløsning som passer perfekt i alle koppholdere i bilen din, kan enkelt
plugges inn via USB-ledning. Maks. smarttelefonbredde: 70 mm komplett sett inkludert 1
m USB-kabel, ekstern USB spenningsomformer, tilkoplingskabel med sikringsholder og
6,3 mm koplinger, 2 x grenkoplinger 2.5 mm², 2 x grenkoplinger 1.5 mm², 3 par klemmer for
optimal festing av smarttelefoner og klebetape. Qi-sertifisert

2 344 025
kr 620,001

iPhone®/iPod® adapterledning for AUX eller USB
Hygg deg med favorittmusikken din fra din iPhone® eller iPod® via bilens audio eller
navigasjonssystem.
Kobler din audio-enhet til bilens audio- eller navigasjonssystem

1 529 487
kr 510,001

Bury* POWERMOUNT System
Original smarttelefonholder av høy kvalitet for senterkonsoll, midtkonsoll,
instrumentpanel eller alternativt en A-stolpe-holder. Enkelt, universelt ladesystem for
smarttelefon, består av monteringsfeste, fleksibel holderarm og USB-ladestasjon.
Fleksibelt 4-veis-system sørger for optimal plassering av enheten i holderarmen. Passer
sømløst overalt i interiøret på din Ford grunnet dens moderne design, kvalitetsmaterialer
og fleksible plasseringsmuligheter. Monteringsalternativet via klebetape gjør systemet
fleksibelt og kan fjernes uten å etterlate spor. Permanent montering med skruer er også
mulig. USB til lydadapter for lading av iPhones® (fra iPhone® 5 og høyere) og Micro USB
for alle andre enheter er separat tilgjengelig som tilbehør. Godkjenninger: CE,
BIN/RECYCLING og RoHS

2 279 204
kr 945,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Bury* POWERMOUNT System POWERCHARGE QI
OEM smarttelefonholder av førsteklasses kvalitet for senterkonsoll, midtkonsoll,
instrumentpanel, alternativt en A-stolpeholder. Universelt ladesystem for smarttelefon er
enkelt å bruke og består av monteringsfeste, fleksibel holderarm og trådløs Qi induktiv
lader for Qi-kompatible smarttelefoner. Også med 1 USB-C type plugg for kabeltilkoplet
lading som kan brukes for andre kompatible telefoner som ikke er Qi. Med LED-indikator
for ladestatus.

Svært fleksibelt fireakset system sørger for optimal plassering av tilbehørsenheten i
holderarmen. Passer perfekt hvor som helst innvendig  i din Ford på grunn av moderne
design, kvalitetsmaterialer og flere plasseringsmuligheter. Montering med klebetape gjør
at systemet kan flyttes og fjernes uten å etterlate seg merker eller rester. Permanent
montering med skruer er også mulig. USB til lys-adapter for lading av iPhones® (fra
iPhone® 5 og nyere) og Micro USB for alle andre enheter er separat tilgjengelig som
tilbehør.

Maks. telefonstørrelse: høyde: universell, bredde: 60 mm – 90 mm, dybde: 6 mm – 10
mm. Spenning: 10V – 16V, maks strømforbruk:  2A. Induktiv ladeytelse: 5W, ladespenning
via USB: 5V, ladestrøm via USB: 3A. Temperaturrekkevidde: -20°C til +70°C.
Godkjenninger: CE, BIN/RECYCLING og RoHS

2 332 681
kr 1 435,001

ACV* Q1 bordmodell ladestasjon hvit
Enkel og rask trådløs bordlading for Qi-kompatible smarttelefoner

2 102 313
kr 295,001

ACV* Q1 bordmodell ladestasjon svart
Enkel og rask trådløs bordlading for Qi-kompatible smarttelefoner

2 102 315
kr 295,001

ACV* Qi ladeetui for IPhone® 5/5S, svart
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon. Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

2 102 321
kr 280,001

ACV* Qi ladeetui for IPhone® 5/5S, sølv
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon. Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

2 102 319
kr 280,001

ACV* Qi ladeetui for IPhone® 6//6/7, svart
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon. Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

2 146 842
kr 300,001

ACV* Qi ladeetui for IPhone® 6/6S, sølv
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon. Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

2 102 317
kr 295,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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ACV* Qi ladeetui for IPhone® 6/6S/7, gull
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon. Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

2 146 840
kr 300,001

ACV* Qi ladeetui for IPhone® 6/6S/7, rosegull
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

2 146 838
kr 300,001

ACV* Qi ladeetui for IPhone® 6/6S/7, sølv
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon. Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

2 146 836
kr 300,001

ACV* Qi ladeetui for IPhone® 6+/7+, sølv
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon. Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

2 146 844
kr 300,001

ACV* Qi lademottaker for IPhones®
Gjør det mulig med trådløs lading for modeler som ikke er Q1-kompatible. Kan enkelt
monteres mellom telefonetuiet og beskyttelsesdekselet.

2 102 323
kr 195,001

Bury* USB Adapter USB-type C til Apple® lyskontakt
Nødvendig sammen med Bury* POWERMOUNT-system for lading av iPhone® 5 eller
nyere

2 279 206
kr 120,001

Bury* USB Adapter USB-type til Micro USB
Nødvendig sammen med Bury* POWERMOUNT-system for lading av smarttelefoner med
Micro USB-kontak

2 279 208
kr 50,001

ACV* Zens Qi basestasjon  hvit
Lett og kompakt trådløs induksjonslader for Q1-kompatible smarttelefoner. Med 7
induksjonsfjærer, Qi-sertifisert

2 344 023
kr 520,001

ACV* Zens Qi basestasjon  sort
Lett og kompakt trådløs induksjonslader for Q1-kompatible smarttelefoner. Med 7
induksjonsfjærer, Qi-sertifisert

2 344 021
kr 520,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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ACV* Zens Qi lade-etui for IPhone® 7, svart
Beskyttelses-etui med integrert trådløs ladefunksjon. Gjør det mulig med trådløs lading
for modeller som ikke er Qi-kompatible. Brukes sammen med Zens Qi basestasjon eller
alle andre Qi trådløse lade-enheter

2 344 013
kr 520,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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FORD PERFORMANCE PARTS
PERFORMANCE KAROSSERI

RRP

Ford Performance ventildeksler Gloss Black med rød topp og hvit Ford-logo 2 308 111
kr 105,001

Ford Performance ventildeksler Gloss Black med svart topp og hvit Ford-logo 2 308 109
kr 105,001

Ford Performance ventildeksler Sølv med blå topp og hvit Ford-logo 2 308 113
kr 105,001

Nummerskiltplate svart, med Ford Performance logo 2 372 312
kr 90,001

Nummerskiltplate sølvfarget, med Ford Performance logo
1 stk. Vennligst bestill 2 stk. for komplett sett.

2 372 314
kr 90,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
Prices valid from 18.09.2020. The right is reserved to change prices.
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Ford Motor Norge

Lienga 2

1414 Trollåsen
www.ford-tilbehoer.no

Kontakt din Ford-forhandler for finansieringsmuligheter.

ANSVARSFRASKRIVELSE:
Fords politikk innebærer kontinuerlig produktutvikling. Vi forbeholder oss når som helst retten til å endre spesifikasjoner, farger og priser på
modeller og utstyr illustrert og beskrevet i denne publikasjonen. Bilder kan også variere. Denne publikasjonen inneholder både originalt
Ford-tilbehør så vel som en rekke produkter fra våre leverandører. *Omhyggelig utvalgte tilbehørsartikler merket med våre leverandørers
varemerker kan ha ulike garantibetingelser. Detaljer om dette finnes via garanti-ikonet som vises sammen med hvert eneste produkt, eller
hos din Ford-forhandler. Eier av Bluetooth® varemerke og logo er Bluetooth® SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Ford Motor
Company er under lisens. iPhone/iPod varemerke og logo tilhører Apple Inc. Andre varemerker og handelsmerker tilhører sine respektive
eiere.
Merknad om drivstofforbruk og CO2-utslippsdata: For mer informasjon om de offisielle drivstofftallene og de offisielle, modellspesifikke
CO2-utslippene, se "Veiledning om drivstofføkonomi, CO2-utslipp og ytelser" som du kan få gratis hos din forhandler og på
https://www.datgroup.com.
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