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TRANSPORTE TRANSPORTE NO TEJADILHO
RRP

Barras de tejadilho
Para satisfazer as suas necessidades de transporte produzimos as barras de tejadilho
para se adaptarem a um modelo específico Ford. São fornecidas com chaves para ser
trancada e protegida contra furto. As barras de tejadilho - se não forem montadas de
fábrica - são necessárias para a montagem de barras transversais de tejadilho.
Em alumínio, capacidade máxima de carga de 75 kg, bloqueável – 4 portas

1 768 140
243,00 €1

Barras de tejadilho
Para satisfazer as suas necessidades de transporte produzimos as barras de tejadilho
para se adaptarem a um modelo específico Ford. São fornecidas com chaves para ser
trancada e protegida contra furto. As barras de tejadilho - se não forem montadas de
fábrica - são necessárias para a montagem de barras transversais de tejadilho.
Em alumínio, capacidade máxima de carga de 75 kg, bloqueável – Station Wagon sem
barras de tejadilho longitudinais

1 727 572
243,00 €1

Barras de tejadilho
Para satisfazer as suas necessidades de transporte produzimos as barras de tejadilho
para se adaptarem a um modelo específico Ford. São fornecidas com chaves para ser
trancada e protegida contra furto. As barras de tejadilho - se não forem montadas de
fábrica - são necessárias para a montagem de barras transversais de tejadilho.
Em alumínio, capacidade máxima de carga de 75 kg, bloqueável – 5 portas

1 767 840
243,00 €1

Barras Transversais de Tejadilho
Para satisfazer as suas necessidades de transporte produzimos as barras de tejadilho
para se adaptarem a um modelo específico Ford. São fornecidas com chaves para ser
trancada e protegida contra furto.
Em alumínio. Capacidade máxima de carga de 50 kg, bloqueável – Station Wagon com
barras de tejadilho longitudinais

1 880 359
243,00 €1

Thule®* Imobilizador de Carga 314
Estas fixações de carga móveis ajudam a proteger a sua valiosa carga nas barras de
tejadilho.
Fixadores de carga móveis e reguláveis, com uma altura de 14,5 cm. Para barras de
tejadilho com perfil em "T"

1 513 390
32,00 €1

G3* Kit de Porcas de Fixação
Porcas de fixação T G3 (4 peças) para fixar a mala de tejadilho nas barras de tejadilho em
alumínio.

2 486 295
12,00 €1

G3* Mala de Tejadilho
Aumenta facilmente a capacidade de carga do seu Ford. A nossa gama de malas de
tejadilho de elevada qualidade é concebida para transportar em segurança e proteger
uma vasta variedade de objetos. A maioria dos modelos inclui abertura dupla para uma
maior facilidade de acesso a partir de ambos os lados do veículo.
Aumenta facilmente a capacidade de carga do seu Ford. A nossa gama de malas de
tejadilho de elevada qualidade é concebida para transportar em segurança e proteger
uma vasta variedade de objetos. A maioria dos modelos inclui abertura dupla para uma
maior facilidade de acesso a partir de ambos os lados do veículo.

2 371 147
287,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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G3* Mala de Tejadilho Elegance Europe 330, preto mate
Aumenta facilmente a capacidade de carga do seu Ford. A nossa gama de malas de
tejadilho de elevada qualidade é concebida para transportar em segurança e proteger
uma vasta variedade de objetos. A maioria dos modelos inclui abertura dupla para uma
maior facilidade de acesso a partir de ambos os lados do veículo.
1440 x 860 x 375 mm, 330 l, com sistema de abertura dos dois lados e fecho central, peso
de 10 kg, capacidade máxima de carga de 75 kg. O design aerodinâmico oferece uma
grande estabilidade e proteção em todas as condições climatéricas. Compatível com
qualquer barra de transporte transversal com diâmetro de 33-90 mm/1.3"-3.55", requer
uma distância entre barras de transporte transversais de 570 mm/22.44" mín. e 840
mm/33.07" máx. Em função do modelo do veículo, a tampa do compartimento de
bagagens poderá tocar na mala de tejadilho quando for aberta, devido à projeção da
mala de tejadilho para além da barra transversal

2 191 625
211,00 €1

G3* Mala de Tejadilho Elegance Europe 370, preto mate
Aumenta facilmente a capacidade de carga do seu Ford. A nossa gama de malas de
tejadilho de elevada qualidade é concebida para transportar em segurança e proteger
uma vasta variedade de objetos. A maioria dos modelos inclui abertura dupla para uma
maior facilidade de acesso a partir de ambos os lados do veículo.
1928 x 550 x 492 mm, 370 l, com sistema de abertura dos dois lados e fecho central, peso
de 12 kg, capacidade máxima de carga de 75 kg. O design aerodinâmico oferece uma
grande estabilidade e proteção em todas as condições climatéricas. Compatível com
qualquer barra de transporte transversal com diâmetro de 33-90 mm/1.3"-3.55", requer
uma distância entre barras de transporte transversais de 570 mm/22.44" mín. e 840
mm/33.07" máx. Em função do modelo do veículo, a tampa do compartimento de
bagagens poderá tocar na mala de tejadilho quando for aberta, devido à projeção da
mala de tejadilho para além da barra transversal

2 191 628
252,00 €1

G3* Mala de Tejadilho Elegance Europe 390 Premium, antracite brilhante
Aumenta facilmente a capacidade de carga do seu Ford. A nossa gama de malas de
tejadilho de elevada qualidade é concebida para transportar em segurança e proteger
uma vasta variedade de objetos. A maioria dos modelos inclui abertura dupla para uma
maior facilidade de acesso a partir de ambos os lados do veículo.
Mala de tejadilho premium com acabamento superficial de elevada qualidade. 1950 x 738
x 360 mm, 390 l, com sistema de abertura dos dois lados e fecho central, peso de 13 kg,
capacidade maxima de carga de 75 kg. O design aerodinâmico oferece uma grande
estabilidade e proteção em todas as condições climaticas. Compatível com qualquer
barra transversal de 33-90 mm/1.3"-3.55", necessita de uma distância minima entre
barras transversais de 570 mm/22.44" min e de uma distância máxima de 840
mm/33.07". Inclui kit de fixao standard G3;Elegance e ainda adaptadores T Premium para
as barras transversais T-Nut, permitindo uma instalação mais confortavel e facil.
Recordamos que em funo do modelo do veículo, as malas de tejadilho podem ser
projetadas para fora da dimenso do tejadilho e resultar no contacto com a porta do
compartimento de bagagens quando for aberta

2 371 157
314,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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G3* Mala de Tejadilho Elegance Europe 390, preto mate
Aumenta facilmente a capacidade de carga do seu Ford. A nossa gama de malas de
tejadilho de elevada qualidade é concebida para transportar em segurança e proteger
uma vasta variedade de objetos. A maioria dos modelos inclui abertura dupla para uma
maior facilidade de acesso a partir de ambos os lados do veículo.
1950 x 738 x 360 mm, 390 l, com sistema de abertura dos dois lados e fecho central,
peso de 13 kg, capacidade máxima de carga de 75 kg. O design aerodinâmico oferece uma
grande estabilidade e proteção em todas as condições climatéricas. Compatível com
qualquer barra de transporte transversal com diâmetro de 33-90 mm/1.3"-3.55", requer
uma distância entre barras de transporte transversais de 570 mm/22.44" mín. e 840
mm/33.07" máx. Em função do modelo do veículo, a tampa do compartimento de
bagagens poderá tocar na mala de tejadilho quando for aberta, devido à projeção da
mala de tejadilho para além da barra transversal

2 191 632
232,00 €1

Thule®* Mala de Tejadilho FORCE XT Alpine, cor Cinza Brilhante
Aumenta facilmente a capacidade de carga do seu Ford. A nossa gama de malas de
tejadilho de elevada qualidade é concebida para transportar em segurança e proteger
uma vasta variedade de objetos. A maioria dos modelos inclui abertura dupla para uma
maior facilidade de acesso a partir de ambos os lados do veículo.
Dimensões (externas/internas): 232 cm x 95 cm x 35 cm/222 cm x 85 cm x 30 cm,
volume: 450 l, peso: aprox. 25 kg, capacidade de carga máxima: 75 kg. Com fecho central.
Características principais: design otimizado para o melhor aproveitamento do espaço,
melhor comportamento aerodinâmico e instalação no veículo. Fácil de instalar graças ao
extralargo e pré-instalado sistema de instalação rápida PowerClick. O indicador de força
integrado emite um estalido quando o sistema é instalado corretamente, assegurando
uma montagem rápida e segura. Abertura e fecho fáceis em todas as condições devido
aos ergonómicos manípulos exteriores e aos elevadores de apoio da tampa. O sistema
SlideLock com funções de fecho e de abertura separados, tranca automaticamente a
tampa no lugar e indica quando a mala de tejadilho se encontra corretamente fechada. A
abertura dos dois lados permite aceder facilmente a todas as áreas da mala de tejadilho,
a partir de qualquer um dos lados do veículo. Recordamos que em função do modelo do
veículo, as malas de tejadilho podem ser projetadas para fora da dimensão do tejadilho e
resultar no contacto com a porta do compartimento de bagagens quando for aberta

2 430 271
543,00 €1

Thule®* Mala de Tejadilho FORCE XT L, Preto Mate
Aumenta facilmente a capacidade de carga do seu Ford. A nossa gama de malas de
tejadilho de elevada qualidade é concebida para transportar em segurança e proteger
uma vasta variedade de objetos. A maioria dos modelos inclui abertura dupla para uma
maior facilidade de acesso a partir de ambos os lados do veículo.
Dimensões (externas/internas): 190 cm x 84 cm x 46 cm/177 cm x 73 cm x 41 cm, volume:
450 l, altura a partir do suporte / barras do tejadilho: aprox. 43 cm, peso: aprox.18.7 kg,
capacidade de carga máxima: 75 kg. Com fecho central. Características principais:
montagem fácil graças ao sistema de instalação rápida PowerClick. O indicador de força
integrado emite um estalido quando o sistema é instalado corretamente, assegurando
uma montagem rápida e segura. Abertura e fecho confortáveis graças ao LockKnob que
também ajuda a evitar danos na Chave de Conforto Thule®*. A abertura dos dois lados
permite aceder facilmente a todas as áreas da mala de tejadilho, a partir de qualquer um
dos lados do veículo. Recordamos que em função do modelo do veículo, as malas de
tejadilho podem ser projetadas para fora da dimensão do tejadilho e resultar no contacto
com a porta do compartimento de bagagens quando for aberta

2 430 267
555,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Mala de Tejadilho FORCE XT M, Preto Mate
Aumenta facilmente a capacidade de carga do seu Ford. A nossa gama de malas de
tejadilho de elevada qualidade é concebida para transportar em segurança e proteger
uma vasta variedade de objetos. A maioria dos modelos inclui abertura dupla para uma
maior facilidade de acesso a partir de ambos os lados do veículo.
Dimensões (externas/internas): 175 cm x 82 cm x 45.5 cm/162 cm x 71 cm x 40 cm,
volume: 400 l, altura a partir do suporte / barras do tejadilho: aprox. 42 cm, peso:
aprox.16.4 kg, capacidade de carga máxima: 75 kg. Com fecho central. Características
principais: montagem fácil graças ao sistema de instalação rápida PowerClick. O
indicador de força integrado emite um estalido quando o sistema é instalado
corretamente, assegurando uma montagem rápida e segura. Abertura e fecho
confortáveis graças ao LockKnob que também ajuda a evitar danos na Chave de Conforto
Thule®*. A abertura dos dois lados permite aceder facilmente a todas as áreas da mala
de tejadilho, a partir de qualquer um dos lados do veículo. Recordamos que em função do
modelo do veículo, as malas de tejadilho podem ser projetadas para fora da dimensão do
tejadilho e resultar no contacto com a porta do compartimento de bagagens quando for
aberta

2 430 265
503,00 €1

Thule®* Mala de Tejadilho FORCE XT S, Preto Mate
Aumenta facilmente a capacidade de carga do seu Ford. A nossa gama de malas de
tejadilho de elevada qualidade é concebida para transportar em segurança e proteger
uma vasta variedade de objetos. A maioria dos modelos inclui abertura dupla para uma
maior facilidade de acesso a partir de ambos os lados do veículo.
Dimensões (externas/internas): 139 cm x 89.5 cm x 39 cm/127 cm x 78 cm x 34 cm,
volume: 300 l, altura a partir do suporte / barras do tejadilho: aprox. 39 cm, peso:
aprox.14.3 kg, capacidade de carga máxima: 75 kg. Com fecho central. Características
principais: montagem fácil graças ao sistema de instalação rápida PowerClick. O
indicador de força integrado emite um estalido quando o sistema é instalado
corretamente, assegurando uma montagem rápida e segura. Abertura e fecho
confortáveis graças ao LockKnob que também ajuda a evitar danos na Chave de Conforto
Thule®*. A abertura dos dois lados permite aceder facilmente a todas as áreas da mala
de tejadilho, a partir de qualquer um dos lados do veículo. Recordamos que em função do
modelo do veículo, as malas de tejadilho podem ser projetadas para fora da dimensão do
tejadilho e resultar no contacto com a porta do compartimento de bagagens quando for
aberta

2 430 262
417,00 €1

Thule®* Mala de Tejadilho Force XT Sport, Preto Mate
Aumenta facilmente a capacidade de carga do seu Ford. A nossa gama de malas de
tejadilho de elevada qualidade é concebida para transportar em segurança e proteger
uma vasta variedade de objetos. A maioria dos modelos inclui abertura dupla para uma
maior facilidade de acesso a partir de ambos os lados do veículo.
Dimensões (externas/internas): 190 cm x 63 cm x 42.5 cm/179 cm x 52 cm x 37 cm,
volume: 300 l, altura a partir do suporte / barras do tejadilho: aprox. 40 cm, peso:
aprox.14.7 kg, capacidade de carga máxima: 75 kg. Com fecho central. Características
principais: montagem fácil graças ao sistema de instalação rápida PowerClick. O
indicador de força integrado emite um estalido quando o sistema é instalado
corretamente, assegurando uma montagem rápida e segura. Abertura e fecho
confortáveis graças ao LockKnob que também ajuda a evitar danos na Chave de Conforto
Thule®*. A abertura dos dois lados permite aceder facilmente a todas as áreas da mala
de tejadilho, a partir de qualquer um dos lados do veículo. Recordamos que em função do
modelo do veículo, as malas de tejadilho podem ser projetadas para fora da dimensão do
tejadilho e resultar no contacto com a porta do compartimento de bagagens quando for
aberta

2 430 260
418,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Mala de Tejadilho FORCE XT XL, Preto Mate
Aumenta facilmente a capacidade de carga do seu Ford. A nossa gama de malas de
tejadilho de elevada qualidade é concebida para transportar em segurança e proteger
uma vasta variedade de objetos. A maioria dos modelos inclui abertura dupla para uma
maior facilidade de acesso a partir de ambos os lados do veículo.
Dimensões (externas/internas): 210 cm x 86 cm x 44 cm/197 cm x 75 cm x 39 cm,
volume: 500 l, altura a partir do suporte / barras do tejadilho: aprox. 41 cm, peso:
aprox.21.3 kg, capacidade de carga máxima: 75 kg. Com fecho central. Características
principais: montagem fácil graças ao sistema de instalação rápida PowerClick. O
indicador de força integrado emite um estalido quando o sistema é instalado
corretamente, assegurando uma montagem rápida e segura. Abertura e fecho
confortáveis graças ao LockKnob que também ajuda a evitar danos na Chave de Conforto
Thule®*. A abertura dos dois lados permite aceder facilmente a todas as áreas da mala
de tejadilho, a partir de qualquer um dos lados do veículo. Recordamos que em função do
modelo do veículo, as malas de tejadilho podem ser projetadas para fora da dimensão do
tejadilho e resultar no contacto com a porta do compartimento de bagagens quando for
aberta

2 430 269
587,00 €1

Thule®* Suporte para Bicicletas no Tejadilho FreeRide 532
Transporte a sua bicicleta para qualquer local com este suporte de bicicletas de tejadilho
universal e fácil de instalar.
Suporte para bicicletas estandar, adequado para quadros até 80 mm de diâmetro (oval
65 x 80 mm, redondos 22-70 mm), peso 3,5 kg, capacidade máxima de carga de 17 kg,
para todas as barras de tejadilho.

1 746 077
57,00 €1

Thule®* Suporte para Esquis no Tejadilho Extensor do Pack Desportos de Neve 7325
A fixação perfeita para transportar o seu equipamento de desportos de inverno. O suporte
para esquis transporta confortavelmente até 8 pares de esquis ou 6 pranchas de
snowboard, dependendo do tipo de suporte selecionado.
Para 5 pares de esquis ou 2 pranchas de snowboard, suporte aerodinamico com funcio de
deslocamento para fora para carregar e descarregar facilmente, concebido para
transportar todos os tipos de esquis e pranchas de snowboard, com fechadura aplicada
aos esquis/pranchas de snowboard e barras do tejadilho, largura de carga de 62.5 cm,
mantm os esquis e as pranchas de snowboard fixos em segurana com braos de borracha
ultrassuave que agarram sem riscar a superficie, facil de abrir e fechar mesmo com luvas,
atraves de um boto de presso sobredimensionado, espacio acrescido no tejadilho para
esquis com fixadores de botas graas extensio incluida que levanta o suporte, para todos
os perfis de suporte utiliza veis, peso de 4.8 kg

2 318 742
204,00 €1

Thule®* Suporte para Esquis no Tejadilho SnowPack 7326
A fixação perfeita para transportar o seu equipamento de desportos de inverno. O suporte
para esquis transporta confortavelmente até 8 pares de esquis ou 6 pranchas de
snowboard, dependendo do tipo de suporte selecionado.
Para 6 pares de esquis ou 4 snowboards, trancavel aos esquis/snowboards e barras de
tejadilho, com uma largura de transporte de 75 cm, ajustável em altura devido ao sistema
integrado de mola vertical, suporta os esquis e as snowboards em seguranca com braços
revestidos de borracha ultra macia que fixa sem riscar as superfícies, fácil de abrir e fechar
utilizando luvas através de um botão de pressão de grandes dimensões, maior espaço no
tejadilho para esquis com ligações elevadas graças ao suporte de extensão incluído que
eleva o suporte, para todos os perfis de barras do tejadilho compatíveis, peso de 4.8 kg

2 117 636
184,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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TRANSPORTE TRANSPORTE NA TRASEIRA
RRP

Uebler* Porta-Bicicletas Traseiro F22, adequado para 2 bicicletas
A gama disponível de porta-bicicletas traseiros de elevada qualidade para instalação no
gancho de reboque, permitem transportar as suas bicicletas em segurança e de forma
conveniente.
Porta-bicicletas de pequenas dimensões e baixo peso, de instalação no gancho de
reboque, com capacidade para 2 bicicletas, braços de suporte apropriados para quadros
de bicicletas tubulares de 75 mm de diâmetro e ovais de dimensões 75 x 45 mm, fechos
ajustáveis com longas correias para o aperto fácil das rodas, a grande distância entre as
bases das rodas permitem transportar bicicletas com uma grande distância entre-eixos,
sem risco de ocorrência de danos (máx. 127 cm). Devido ao seu sistema de dobragem
patenteado, as luzes de presença traseiras, os suportes de bicicletas e a estrutura de
suporte, podem ser fácil e completamente armazenados em segundos, com fechadura
incluída, 30 kg de capacidade de carga para cada bicicleta, também apropriado para E-
Bikes, de aproximadamente 12 kg de peso, incluindo adaptador de 13 pinos. Dimensões: 77
x 118 x 65 mm, dimensões quando dobrado: 25 x 65 x 64 mm. Carga vertical: 36 kg a partir
de Valor D de 5.3 kN, 60 kg a partir de Valor D de 6.7 kN. Nota: O peso bruto aplicado ao
gancho de reboque (peso do acessório e a carga suportada) não deverá exceder o peso
admissível do gancho de reboque

1 948 384
456,00 €1

Uebler* Porta-Bicicletas Traseiro F32, adequado para 3 bicicletas
A gama disponível de porta-bicicletas traseiros de elevada qualidade para instalação no
gancho de reboque, permitem transportar as suas bicicletas em segurança e de forma
conveniente.
Porta-bicicletas de pequenas dimensões e baixo peso, de instalação no gancho de
reboque, com capacidade para 3 bicicletas, braços de suporte apropriados para quadros
de bicicletas tubulares de 75 mm de diâmetro e ovais de dimensões 75 x 45 mm, fechos
ajustáveis com longas correias para o aperto fácil das rodas, a grande distância entre as
bases das rodas permitem transportar bicicletas com uma grande distância entre-eixos,
sem risco de ocorréncia de danos (máx. 127 cm). Devido ao seu sistema de dobragem
patenteado, as luzes de presença traseiras, os suportes de bicicletas e a estrutura de
suporte, podem ser fácil e completamente armazenados em segundos, com fechadura
incluída, 30 kg de capacidade de carga para cada bicicleta, também apropriado para E-
Bikes, de aproximadamente 14 kg de peso, incluindo adaptador de 13 pinos. Dimensões: 77
x 118 x 79 mm, dimensões quando dobrado: 25 x 65 x 74 mm. Carga vertical: 54 kg a partir
de Valor D de 6.7 kN. Nota: O peso bruto aplicado ao gancho de reboque (peso do
acessório e a carga suportada) não deverá exceder o peso admissível do gancho de
reboque

1 948 385
565,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Porta-Bicicletas Traseiro I21, para 2 bicicletas, inclinável
A gama disponível de porta-bicicletas traseiros de elevada qualidade para instalação no
gancho de reboque, permitem transportar as suas bicicletas em segurança e de forma
conveniente.
Porta-bicicletas de montagem no gancho de reboque, ergonômico, com caracteristicas
extremamente inovadoras que lhe permitem satisfazer ao maximo as suas necessidades
de transporte de bicicletas. O porta-bicicletas rebatível mais pequeno e leve que a Uebler
já desenvolveu até; hoje inclui um sistema de fixação iQ totalmente novo, sem alavanca,
que torna o seu manuseamento ainda mais fácil. Tambiem é inclinável até 90° e portanto
permite-lhe aceder ao compartimento de carga com as bicicletas montadas no porta-
bicicletas sem qualquer preocupao. Sendo um vencedor em vários testes comparativos, o
Uebler i-series é seguramente sinônimo de segurança, qualidade e capacidade de carga.

Inclui um sistema de rebatimento patenteado que lhe permite ocupar um espaço de
armazenamento extremamente reduzido, construção ligeira inteligente, patenteado,
sistema de fixação iQ sem alavanca, espaçador removível com dispositivo antirroubo e
suportes de quadros de bicicleta desmontar. Facil de rebater para baixo utilizando a
alavanca de pé, ideal para e-bikes, braco da bicicleta adequado para quadros de bicicleta
de perfil redondo com diâmetro até 75 mm e perfil oval de 75 x 45 mm. O porta-bicicletas
pode ser trancado ao gancho de reboque e as bicicletas também podem ser trancadas ao
porta-bicicletas. Capacidade de carga de 30 kg por cada bicicleta, peso do sistema de
aproximadamente 13 kg, incluindo adaptador de 13 pinos. Dimensões: 118 x 69 x 56 cm,
dimensões quando dobrado: 61 x 20 x 60 cm. Carga vertical: 37 kg para uma carga no
gancho de reboque de 50 kg e Valor D de 5.3 kN, 37 kg para uma carga no gancho de
reboque de 75 kg e Valor D de 6.7 kN, 60 kg para uma carga no gancho de reboque de 75
kg e Valor D de 6.7 kN.

Nota: O peso bruto aplicado ao gancho de reboque (peso do produto acessorio
juntamente com a carga nele transportada) não deve exceder o peso limite permitido.
Tenha atenção quando inclinar o porta-bicicletas com as bicicletas carregadas. Os
componentes projetados como o guiador poderio tocar no solo e sofrer danos. Por favor
tome as precauções de segurança necessárias

2 331 135
683,00 €1

Uebler* Porta-Bicicletas Traseiro I21, para 2 bicicletas, inclinável
A gama disponível de porta-bicicletas traseiros de elevada qualidade para instalação no
gancho de reboque, permitem transportar as suas bicicletas em segurança e de forma
conveniente.
Porta-bicicletas traseiro extremamente compacto e leve para montagem no gancho de
reboque, com capacidade para 2 bicicletas, sistema inteligente de inclinação através de
pedal para um fácil acesso ao compartimento de bagagens mesmo com as bicicletas
carregadas. Inclui novo sistema de fixação iQ sem alavanca, que torna o manuseamento
do porta-bicicletas ainda mais fácil, braço de suporte da bicicleta apropriado para
quadros de bicicleta em tubo redondo de até 75 mm de diâmetro e tubo oval de até 75 x
45 mm. Devido ao patenteado sistema de dobragem, os farolins traseiros, os suportes de
bicicleta e os suportes dos quadros das bicicletas podem ser facilmente dobrados. O
porta-bicicletas é trancado no gancho de reboque e as bicicletas também são trancadas
ao porta-bicicletas. Capacidade de carga de 30 kg por cada bicicleta, também adequado
para E-Bikes. Peso aproximado de 13 kg, incluindo o adaptador de 13 pinos. Dimensões:
118 x 69 x 56 cm, dimensões quando dobrado: 61 x 20 x 60 cm. Carga vertical: 37 kg a
partir de Valor D de 5.3 kN, 60 kg a partir de Valor D de 6.7 kN. Nota: O peso bruto
aplicado ao gancho de reboque (peso do acessório e a carga suportada) não deverá
exceder o peso admissível do gancho de reboque

2 241 803
647,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Porta-Bicicletas Traseiro I31, para 3 bicicletas, inclinável
A gama disponível de porta-bicicletas traseiros de elevada qualidade para instalação no
gancho de reboque, permitem transportar as suas bicicletas em segurança e de forma
conveniente.
Porta-bicicletas traseiro extremamente compacto e leve para montagem no gancho de
reboque, com capacidade para 3 bicicletas, sistema inteligente de inclinação através de
pedal para um fácil acesso ao compartimento de bagagens mesmo com as bicicletas
carregadas. Inclui novo sistema de fixação iQ sem alavanca, que torna o manuseamento
do porta-bicicletas ainda mais fácil, braço de suporte da bicicleta apropriado para
quadros de bicicleta em tubo redondo de até 75 mm de diâmetro e tubo oval de até 75 x
45 mm. Devido ao patenteado sistema de dobragem, os farolins traseiros, os suportes de
bicicleta e os suportes dos quadros das bicicletas podem ser facilmente dobrados. O
porta-bicicletas é trancado no gancho de reboque e as bicicletas também são trancadas
ao porta-bicicletas. Capacidade de carga de 30 kg por cada bicicleta, também adequado
para E-Bikes. Peso aproximado de 13 kg, incluindo o adaptador de 13 pinos. Dimensões:
118 x 84 x 71 cm, dimensões quando dobrado: 61 x 21 x 76 cm. Carga vertical: 75 kg a partir
de Valor D de 6.7 kN. Nota: O peso bruto aplicado ao gancho de reboque (peso do
acessório e a carga suportada) não deverá exceder o peso admissível do gancho de
reboque

2 241 805
774,00 €1

Uebler* Porta-Bicicletas Traseiro X21-S, adequado apra 2 bicicletas, inclinável
A gama disponível de porta-bicicletas traseiros de elevada qualidade para instalação no
gancho de reboque, permitem transportar as suas bicicletas em segurança e de forma
conveniente.
Porta-bicicletas de pequenas dimensões e baixo peso, de instalação no gancho de
reboque, com capacidade para 2 bicicletas, inclinação inteligente com pedal para o
acesso fácil à bagageira, mesmo com bicicletas carregadas, braços de suporte
apropriados para quadros de bicicletas tubulares de 75 mm de diâmetro e ovais de
dimensões 75 x 45 mm, fechos ajustáveis com longas correias para o aperto fácil das
rodas, a grande distância entre as bases das rodas permitem transportar bicicletas com
uma grande distância entre-eixos, sem risco de ocorréncia de danos (máx. 127 cm).
Devido ao seu sistema de dobragem patenteado, as luzes de presença traseiras, os
suportes de bicicletas e a estrutura de suporte, podem ser fácil e completamente
armazenados em segundos, com fechadura incluída, 30 kg de capacidade de carga para
cada bicicleta, também apropriado para E-Bikes, de aproximadamente 13.5 kg de peso,
incluindo adaptador de 13 pinos. Dimensões: 77 x 119 x 64 mm, dimenões quando
dobrado: 24 x 63 x 64 mm. Carga vertical: 36 kg a partir de Valor D de 5.3 kN, 60 kg a
partir de Valor D de 6.7 kN. Nota: O peso bruto aplicado ao gancho de reboque (peso do
acessório e a carga suportada) não deverá exceder o peso admissível do gancho de
reboque

1 948 382
590,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Porta-Bicicletas Traseiro X31-S, adequado para 3 bicicletas, inclinável
A gama disponível de porta-bicicletas traseiros de elevada qualidade para instalação no
gancho de reboque, permitem transportar as suas bicicletas em segurança e de forma
conveniente.
Porta-bicicletas de pequenas dimensões e baixo peso, de instalação no gancho de
reboque, com capacidade para 3 bicicletas, inclinação inteligente com pedal para o
acesso fácil á bagageira, mesmo com bicicletas carregadas, braços de suporte
apropriados para quadros de bicicletas tubulares de 75 mm de diâmetro e ovais de
dimensões 75 x 45 mm, fechos ajustáveis com longas correias para o aperto fácil das
rodas, a grande distância entre as bases das rodas permitem transportar bicicletas com
uma grande distância entre-eixos, sem risco de ocorréncia de danos (máx. 127 cm).
Devido ao seu sistema de dobragem patenteado, as luzes de presença traseiras, os
suportes de bicicletas e a estrutura de suporte, podem ser fácil e completamente
armazenados em segundos, com fechadura incluída, 30 kg de capacidade de carga para
cada bicicleta, também apropriado para E-Bikes, de aproximadamente 15.5 kg de peso,
incluindo adaptador de 13 pinos. Dimensões: 77 x 119 x 79 mm, dimensões quando
dobrado: 24 x 63 x 79 mm. Carga vertical: 54 kg a partir de Valor D de 6.7 kN. Nota: O peso
bruto aplicado ao gancho de reboque (peso do acessório e a carga suportada) não
deverá exceder o peso admissível do gancho de reboque

1 948 383
705,00 €1

Uebler* Rampa de Carregamento para porta-bicicletas traseiros Uebler, dobráveis
A prática rampa de carregamento traseira simplifica muito o trabalho de levantar as suas
pesadas bicicletas – dê um descanso às suas costas!
Para o carregamento fácil de bicicletas no porta-bicicletas sem necessidade de as
levantar, incluindo o saco de transporte

1 948 379
129,00 €1

Uebler* Rampa de Carregamento para porta-bicicletas traseiros Uebler, rígidos
A prática rampa de carregamento traseira simplifica muito o trabalho de levantar as suas
pesadas bicicletas – dê um descanso às suas costas!
Para o carregamento fácil de bicicletas no porta-bicicletas sem necessidade de as
levantar

1 948 378
91,00 €1

Uebler* Saco de Transporte para suportes de bicicleta na traseira Uebler X31-S e F32
O saco de transporte permite manusear a arrumar facilmente. Este acessório é
extremamente útil para o seu porta-bicicletas Uebler.
Para proteger e armazenar o suporte de bicicletas traseiro, quando não está a ser
utilizado

1 948 381
83,00 €1

Uebler* Saco de Transporte para suportes de bicicletas na traseira Uebler X21-S e
F22
O saco de transporte permite manusear a arrumar facilmente. Este acessório é
extremamente útil para o seu porta-bicicletas Uebler.
Para proteger e armazenar o suporte de bicicletas traseiro, quando não está a ser
utilizado

1 948 380
79,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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TRANSPORTE GANCHO DE REBOQUE
RRP

Cablagem adaptadora para e-kit do gancho de reboque Ficha de 13 a 7 pinos
A cablagem adaptadora é tudo o que necessita para assegurar a iluminação do seu
reboque e o funcionamento em segurança dos sistemas elétricos, quando instalar um
gancho de reboque no seu Ford.
Necessário para ligar a ficha de 13 pinos do gancho de reboque do veículo à ficha de 7
pinos do reboque

1 697 946
36,00 €1

Cablagem adaptadora para e-kit do gancho de reboque Ficha de 13 a 7 pinos
A cablagem adaptadora é tudo o que necessita para assegurar a iluminação do seu
reboque e o funcionamento em segurança dos sistemas elétricos, quando instalar um
gancho de reboque no seu Ford.
Necessário para ligar a ficha de 13 pinos do gancho de reboque do veículo à ficha de 7
pinos do reboque

1 697 945
66,00 €1

Ficha adaptadora para e-kit do gancho de reboque Ficha de 13 a 7 pinos (curta)
Maior facilidade de reboque de atrelado, com esta ficha adaptadora de 7 pinos do
reboque para ligar à ficha de 13 pinos do gancho de reboque do veículo.
Necessário para ligar a ficha de 13 pinos do gancho de reboque do veículo à ficha de 7
pinos do reboque

1 513 402
26,00 €1

Gancho de Reboque Amovível
Os ganchos de reboque amovíveis foram concebidos para um manuseamento fácil, com
total compatibilidade e integração com os sistemas elétricos do seu Ford. Permitem
desacoplar o atrelado convenientemente quando já não é necessário.
Apenas em combinação com o kit eléctrico específico do veículo, não é possível montar o
gancho de reboque em combinação com o Body Styling Kit. Carga vertical máxima: 75 kg
(modelos até 08/2014), carga vertical máxima: 90 kg (modelos a partir de 09/2014) –
Wagon, não disponível para o ST

1 880 329
533,00 €2

Gancho de Reboque Amovível
Os ganchos de reboque amovíveis foram concebidos para um manuseamento fácil, com
total compatibilidade e integração com os sistemas elétricos do seu Ford. Permitem
desacoplar o atrelado convenientemente quando já não é necessário.
Apenas em combinação com o kit elétrico específico do veículo, adecuado para o
transporte de até 3 bicicletas – 4 portas

1 738 472
533,00 €2

Gancho de Reboque Amovível
Os ganchos de reboque amovíveis foram concebidos para um manuseamento fácil, com
total compatibilidade e integração com os sistemas elétricos do seu Ford. Permitem
desacoplar o atrelado convenientemente quando já não é necessário.
Apenas em combinação com o kit elétrico específico do veículo, adequado para suportes
de bicicleta com capacidade de até 3 bicicletas. Pode ser combinado com o Kit completo
de Carroçaria nos veículos a partir de 09/2014 – 5 portas, não disponível para a versão ST

1 738 479
533,00 €2

Gancho de Reboque Fixo
Os ganchos de reboque fixos são uma forma de acoplamento seguro do atrelado e são
totalmente compatíveis com o sistema elétrico do seu Ford. Permanentemente acoplado
ao seu veículo, está sempre disponível para as ocasiões.
Apenas em combinação com o kit eléctrico específico do veículo, adequado para o
transporte de até 3 bicicletas, não combinável com o kit completo da carroçaria. Carga
vertical máxima para modelos até 08/2014: 75 kg, para modelos a partir de 09/2014: 90
kg – Wagon, não disponível para o ST

1 880 324
304,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Gancho de Reboque Fixo
Os ganchos de reboque fixos são uma forma de acoplamento seguro do atrelado e são
totalmente compatíveis com o sistema elétrico do seu Ford. Permanentemente acoplado
ao seu veículo, está sempre disponível para as ocasiões.
Apenas em combinação com o kit elétrico específico do veículo, adequado para suportes
de bicicletas traseiros com capacidade de até 3 bicicletas, pode ser combinado com o Kit
completo de carroçaria nos veículos a partir de 09/2014 – 5 portas, não disponível para a
versão ST

1 724 861
304,00 €2

Gancho de Reboque Fixo
Os ganchos de reboque fixos são uma forma de acoplamento seguro do atrelado e são
totalmente compatíveis com o sistema elétrico do seu Ford. Permanentemente acoplado
ao seu veículo, está sempre disponível para as ocasiões.
Apenas em combinação com o kit elétrico específico do veículo, adequado para o
transporte de até 3 bicicletas – 4 portas

1 724 862
304,00 €2

Gancho de Reboque Retrátil
Os inovadores ganchos de reboque retráteis estão sempre disponíveis para rebocar ou
transportar bicicletas, mas podem ser recolhidos e ocultados por forma a não
comprometer o visual do veículo e a não prejudicar o acesso à bagageira. São totalmente
compatíveis com o sistema elétrico do seu Ford.
Pode ser recolhido por baixo do pára-choques, com activação elétrica. Apenas em
combinação com kit elétrico específico do veículo, não é possível montar o gancho de
reboque em combinação com o Body Styling Kit – 4 portas

1 842 554
868,00 €2

Gancho de Reboque Retrátil
Os inovadores ganchos de reboque retráteis estão sempre disponíveis para rebocar ou
transportar bicicletas, mas podem ser recolhidos e ocultados por forma a não
comprometer o visual do veículo e a não prejudicar o acesso à bagageira. São totalmente
compatíveis com o sistema elétrico do seu Ford.
Apenas em combinação com o kit eléctrico específico do veículo. Carga vertical máxima:
75 kg (modelos até 08/2014), carga vertical máxima: 90 kg (modelos a partir de
09/2014) – Wagon, não disponível para o ST

1 880 330
868,00 €2

Gancho de Reboque Retrátil
Os inovadores ganchos de reboque retráteis estão sempre disponíveis para rebocar ou
transportar bicicletas, mas podem ser recolhidos e ocultados por forma a não
comprometer o visual do veículo e a não prejudicar o acesso à bagageira. São totalmente
compatíveis com o sistema elétrico do seu Ford.
Pode ser recolhido por baixo do para-choques, com ativação elétrica. Apenas em
combinação com o kit elétrico específico do veículo, adequado para suportes de
bicicletas traseiros com capacidade de até 3 bicicletas, não é possível montar o gancho
de reboque em combinação com o Kit completo de carroçaria – 5 portas, não disponível
para a versão ST

1 842 553
868,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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TRANSPORTE SISTEMAS DE TRANSPORTE
INTERIORES

RRP

4pets®* Acessório ISOFIX Caree para jaulas de transporte Caree
O transporte dos seus animais de estimação é agora mais seguro e fácil com este
acessório Caree ISOFIX.
Fixação confortável e flexível da sua jaula de transporte Caree no ponto de fixação ISOFIX
de qualquer banco no seu veículo

2 461 044
51,00 €1

4pets®* Almofada de Banco de Substituição Caree para jaulas de transporte Caree
em Cinza Azulado
Transporte luxuosamente os animais de estimação da sua família com esta almofada de
banco Caree de elevada qualidade.
A sua almofada original está danificada ou necessita de uma limpeza geral?
Simplesmente substitua-a por uma nova e mantenha a mobilidade com o seu animal de
estimação

2 461 207
40,00 €1

4pets®* Almofada de Banco de Substituição Caree para jaulas de transporte Caree
em cor Pérola Cinza
Transporte luxuosamente os animais de estimação da sua família com esta almofada de
banco Caree de elevada qualidade.
A sua almofada original está danificada ou necessita de uma limpeza geral?
Simplesmente substitua-a por uma nova e mantenha a mobilidade com o seu animal de
estimação

2 461 209
40,00 €1

Caixa de Arrumação Dobrável tecido preto, com logótipo oval branco Ford em
ambos os lados
Aceder a uma caneta ou a um cabo de carregamento de telemóvel é agora mais fácil com
o Organizador Dobrável, que lhe permite manter os seus objetos pessoais importantes
organizados.
Solução prática de arrumação para ser fiaxada ao banco do passageiro dianteiro ou à fila
de bancos traseiros. Inclui função de fixação com o cinto de segurança para uma
instalação em segurança durante as viagens. É também dobrável para permitir a sua
arrumação quando não estiver a ser utilizada. Dimensões: 450 mm x 320 mm x 190 mm

2 470 825
34,00 €1

Caixa de Transporte Dobrável tecido preto, com logótipo oval branco Ford em
ambos os lados
Esta inteligente Caixa de Transporte Dobrável permite-lhe fixar os objetos transportados
no compartimento de carga e mantê-los em segurança e organizados.
Solução prática de arrumação para o compartimento de carga do seu veículo. É também
dobrável para permitir a sua arrumação quando não estiver a ser utilizada. Dimensões:
475 mm x 335 mm x 200 mm

2 470 827
25,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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4pets®* Jaula de Transporte Caree Para transportar cães e gatos e ser fixada em
qualquer banco de passageiro, na cor Cinza Azulado
Permita que viagem em conforto, no banco ou no compartimento de bagagens. Esta jaula
de transporte Caree mantém o seu fiel amigo em segurança durante a viagem.
Solução de transporte inovadora e segura para cães e gatos com um peso de até 8 kg.
Especialmente desenvolvida para uma instalação perfeita em qualquer banco do veículo
e para um transporte confortável do seu animal de estimação. Design atrativo e fabricada
com materiais robustos de elevada qualidade. Pode ser instalada facilmente e em
segurança em qualquer banco, quer através do cinto de segurança, quer através do
sistema de fixação ISOFIX disponível como opção. Testada pela TÜV Süd na Alemanha
de acordo com as mais recentes e exigentes normas de qualidade da indústria
automóvel, incluindo testes de colisão e de toxicidade de materiais. Características
principais: Fecho fácil "Pull & Klick" manuseado apenas com uma mão para abrir e fechar
a jaula, secção traseira moldável para a perfeita integração em qualquer banco do
veículo, pegas dianteira e traseira para um fácil manuseamento da jaula, revestimento
interior removível de duas peças – lavável a 40 °C, acolchoamento dianteiro articulado
para ocultação e proteção contra impacto, guia do cinto de segurança para instalação
rápida "Fixlock“, compatibilidade com sistema ISOFIX. Almofadas do banco de
substituição na cor original disponíveis como acessório opcional

2 460 886
296,00 €1

4pets®* Jaula de Transporte Caree Para transportar cães e gatos e ser fixada em
qualquer banco de passageiro, na cor Pérola Cinza
Permita que viagem em conforto, no banco ou no compartimento de bagagens. Esta jaula
de transporte Caree mantém o seu fiel amigo em segurança durante a viagem.
Solução de transporte inovadora e segura para cães e gatos com um peso de até 8 kg.
Especialmente desenvolvida para uma instalação perfeita em qualquer banco do veículo
e para um transporte confortável do seu animal de estimação. Design atrativo e fabricada
com materiais robustos de elevada qualidade. Pode ser instalada facilmente e em
segurança em qualquer banco, quer através do cinto de segurança, quer através do
sistema de fixação ISOFIX disponível como opção. Testada pela TÜV Süd na Alemanha
de acordo com as mais recentes e exigentes normas de qualidade da indústria
automóvel, incluindo testes de colisão e de toxicidade de materiais. Características
principais: Fecho fácil "Pull &amp; Klick" manuseado apenas com uma mão para abrir e
fechar a jaula, secção traseira moldável para a perfeita integração em qualquer banco do
veículo, pegas dianteira e traseira para um fácil manuseamento da jaula, revestimento
interior removível de duas peças – lavável a 40 °C, acolchoamento dianteiro articulado
para ocultação e proteção contra impacto, guia do cinto de segurança para instalação
rápida "Fixlock“, compatibilidade com sistema ISOFIX. Almofadas do banco de
substituição na cor original disponíveis como acessório opcional

2 460 888
296,00 €1

Suporte para Guarda-Chuva
Com este útil acessório o seu guarda-chuva está sempre no lugar certo quando é preciso!
Prática arrumação para mini guarda-chuva, pode fixar a caixa com parafusos ou fita
Velcro® em qualquer espaço

1 524 823
37,00 €1

Rati* Apoio de Braços
Acrescente um maior conforto às suas viagens com este prático apoio de braços,
utilizando ao mesmo tempo mais espaço de armazenamento.

2 025 501
127,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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TRANSPORTE ACESSÓRIOS DOS ESPAÇOS
DE ARRUMAÇÃO

RRP

Cinta de Fixação
Para sua segurança e a dos seus passageiros, mantém a sua carga segura durante a
condução – e para proteger o interior do seu Ford.
Retráctil. Para fixação de carga na bagageira

1 233 973
25,00 €1

Divisória para Bagageira/Cães meia altura
Os sistemas de divisória para bagageira/cães cumprem as normas de segurança ECE-
R17/ISO 27955 e mantêm a carga no lugar - no interior da bagageira.
Para ser fixada atrás da 2ª fila de bancos – carrinha

1 723 909
307,00 €2

4pets®* Jaula de Transporte de Cães Pro 1 small
Não necessita de se preocupar mais quando viajar com o seu melhor amigo. As jaulas
para cães em alumínio combinam a elevada qualidade com a fácil utilização.
Solução de transporte robusta e segura fabricada em alumínio de elevada qualidade,
para raças de pequeno porte como Cocker Spaniel, Dachshund, Terrier ou Beagle, com
um peso máximo de 17 kg. As barras de alumínio especialmente desenvolvidas fornecem
a máxima estabilidade e são anodizadas para uma maior resistência; corrosão. Todas as
ligações de plástico são reforçadas por fibra de vidro e portanto são extremamente
resistentes. Devido engenharia de elevada precisão e qualidade, as jaulas de transporte
não produzem ruídos durante a condução do veículo. Está equipada de serie com uma
fechadura e encaixa seguramente no lugar. A barra comprida de trancamento fornece
estabilidade e uma resistência adicional torção. A porta pode ser aberta com uma mão
deixando a outra livre para segurar o cão no lugar. A jaula é fixada com correias de
amarração aos pontos de fixação equipados de fábrica no compartimento de bagagens.
Características principais: fechadura em alumínio fundido, piso de madeira revestido e
resistente a riscos, tubagem de plástico resistente a urina, sistema de fechadura da porta
com 2 chaves e testado em ensaios de impacto, sistema de proteção contra impacto e
painel traseiro especial testado em ensaios de impacto. Os painéis laterais elevados
evitam a transmissão de sujidade e excreções para o compartimento de bagagens. A
ótima circulação de ar garante o bem-estar do animal durante o transporte. Inclui um
tapete removível, 2 correias robustas com uma capacidade de 350 kg/770 lbs cada uma e
fechos adicionais de Velcro para fixar o fundo da jaula por forma a evitar o seu
deslizamento no interior do compartimento de bagagens. Não necessita de qualquer
manutenção graças às dobradiças construídas em liga de plástico-grafite
autolubrificadas. Fácil e confortável para uma utilização no dia-a-dia e permite uma clara
visibilidade da estrada através do espelho retrovisor. Peso da jaula: 13.6 kg, peso máximo
do cão: 17 kg – Wagon

2 423 305
393,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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4pets®* Rampa Para Cão EasySteps
Por vezes todos necessitamos de ajuda. Reduza os níveis de stress de todos os
ocupantes, com esta rampa para cães dobrável - protegendo a traseira do seu veículo e a
dignidade do seu cão!
Rampa telescópica extremamente leve, compacta e robusta que permite ao seu cão
entrar e sair confortavelmente do compartimento de bagagens. Permite-lhe proteger não
só a saúde do seu cão, mas também as suas próprias costas pois não terá mais de se
esforçar para levantar o seu cão para entrar e sair. Inclui uma avançadaestrutura alveolar
adotada da tecnologia de construção de pontes, que suporta elevadas cargas. Inclui
camada antiderrapante com rebordo e elevada aderência decorada com desenhos de
ossos, para uma caminhada do seu cão em quaisquer condições climatéricas. Devido ao
seu design telescópico de 3 níveis, a rampa pode ser compactada o suficiente para ser
acondicionada no compartimento de bagagens do seu veículo juntamente com a jaula
para cães. Também pode ser fácil e seguramente operada com apenas uma mão, por
forma a que a outra mão permaneça livre para segurar o seu cão. O seu exclusivo Sistema
de Travão de Controlo de Deslizamento integrado acrescenta ainda mais segurança ao
evitar que a rampa caia acidentalmente. Fabricada com materiais de elevada qualidade,
impermeáveis e extremamente duráveis. Fácil de limpar com uma máquina de lavagem
de pressão ou mangueira de jardim. Carga máxima suportada: 100 kg, altura máxima de
circulação: 820 mm – Wagon

2 423 311
209,00 €1

Rede de Retenção da Carga
As redes de retenção da carga previnem de forma efetiva que a carga se desloque para o
compartimento dos passageiros durante a condução do veículo. Conformidade com as
normas de segurança ECE-R17.08/ISO 27955.
Poliéster preto, sistema rollo, para ser montada atrás da 2ª fila de bancos – Wagon. Não
disponível para LPG

1 736 804
319,00 €2

Rede para o Piso da Bagageira
A rede para o piso da bagageira elástica e de elevada resistência é ligada às âncoras de
fixação inferiores na bagageira. Ajuda a reter pequenos objetos e pertences.
Fixa pequenos objetos ao piso da bagageira (fixação de 4 pontos)

1 300 412
29,00 €1

4pets®* Scratchguard Protecção do para-choques traseiro
A pintura do seu Ford não tem que sofrer riscos quando o seu animal de estimação entra
no veículo. A proteção contra riscos não só protege o brilho da pintura como também
fornece uma aderência adicional ao seu melhor amigo.
Acessório prático para jaulas de cães que evita que o seu veículo seja riscado ou sujo
durante a entrada e a saída do seu cão a partir do compartimento de bagagens.
Proporciona uma aderência gentil e perfeita ao para-choques e compatível com todos os
tamanhos de jaulas – Wagon

2 423 313
62,00 €1

Separador para a Divisória para Bagageira/Cães
Os separadores permitem separar a sua bagagem na bagageira. Foram concebidos e
testados para uma instalação perfeita e mantêm a bagagem no respetivo lugar.
Ajustável, divide a bagageira em duas seções, para utilizar com divisória para
bagageira/cães a meia altura. Não combinável com o tapete antiderrapante da
bagageira. – Para a versão Wagon

1 723 910
217,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Sistema Box-In-Box para colocar no interior da Ford Puma MegaBox ou para utilizar
como uma solução de transporte independente, na cor preto
Nas suas idas ao supermercado ou até nos seus piqueniques, transporte facilmente os
seus pertences no kit organizador. Utilize a caixa de transporte sempre que necessitar,
quer seja para transportar as suas compras, utensílios para um piquenique ou
simplesmente para manter o seu compartimento de bagagens organizado. Armazene as
suas compras ou alimentos que devam ser mantidos frios na caixa frigorífica durante o
transporte no veículo.
Conjunto caixa móvel de 2 peças à medida para a integração organizada na Ford Puma
MegaBox. Também pode ser utilizada como uma solução de transporte independe
noutros modelos. O conjunto é constituído por uma caixa térmica isolada e uma caixa de
transporte com uma repartição removível no seu centro. Ambas as caixas estão
equipadas com pegas para um maior conforto de transporte e com ímanes em várias
zonas para que as peças móveis, como as pegas ou a tampa da caixa térmica,
permaneçam fixas quando não estiverem a ser utilizadas como solução de transporte
independente

• Caixa térmica:
• caixa angular com acabamento robusto, fecho de correr de 2 vias que abrange 3 lados e
acolchoamento interior
• 2 pegas de elevada resistência com secção de agarrar nas alças periféricas e ainda
pequenas alças para a abertura da tampa
• equipada com ímanes na tampa e nas pegas para manterem estes componentes fixos
quando a caixa térmica não estiver a ser utilizada como solução independente
• 4 pés na secção inferior (geometria piramidal)
• acabamento em 2 cores com logótipo Ford
• materiais: exterior - poliéster preto, interior - tecido em alumínio prateado
• dimensões (comprimento, largura, profundidade): 56 cm x 30 cm x 26 cm
• Caixa de transporte:
• caixa angular com acabamento robusto e acolchoamento no interior
• 2 pegas de elevada resistência com secção de agarrar nas alças periféricas
• equipada com ímanes nas paredes interiores e nas pegas para fixação quando a caixa
térmica não estiver a ser utilizada como solução independente
• partição removível
• integra uma fita larga de velo no interior da caixa
• 4 pés na secção inferior (geometria piramidal)
• com logótipo Ford
• materiais: exterior - poliéster preto, interior - tecido lona
• dimensões (comprimento, largura, profundidade): 51 cm x 22 cm x 26 cm

2 469 549
123,00 €1

Tapete Antiderrapante da Bagageira
Os tapetes antiderrapantes da bagageira são desenhados à medida do seu Ford e
protegem o revestimento interior. Concebidos para uma utilização intensiva, mantêm a
bagageira limpa e seca com as suas extremidades elevadas.
Preto, com logótipo Focus, 80 mm altura, com divisória em alumínio. Não compatível
com o tapete de protecão da bagageira.  – Para versão Wagon com roda sobresselente
de pequenas dimensões ou kit de reparação de pneus

2 047 189
150,00 €1

Tapete Antiderrapante da Bagageira
Os tapetes antiderrapantes da bagageira são desenhados à medida do seu Ford e
protegem o revestimento interior. Concebidos para uma utilização intensiva, mantêm a
bagageira limpa e seca com as suas extremidades elevadas.
Com logótipo Focus, 40 mm de altura – 4 portas com roda sobresselente de grandes
dimensões

2 049 001
72,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Tapete Antiderrapante da Bagageira
Os tapetes antiderrapantes da bagageira são desenhados à medida do seu Ford e
protegem o revestimento interior. Concebidos para uma utilização intensiva, mantêm a
bagageira limpa e seca com as suas extremidades elevadas.
Com logótipo Focus, 40 mm de altura – 5 portas com roda sobresselente de grandes
dimensões

2 048 997
72,00 €1

Tapete Antiderrapante da Bagageira
Os tapetes antiderrapantes da bagageira são desenhados à medida do seu Ford e
protegem o revestimento interior. Concebidos para uma utilização intensiva, mantêm a
bagageira limpa e seca com as suas extremidades elevadas.
Com logótipo Focus, 25 mm de altura. Não é possível a sua instalação com a extensão
divisória para bagageira/cães – Wagon com roda sobressalente mini e kit de enchimento
dos pneus

2 039 792
73,00 €1

Tapete Antiderrapante da Bagageira
Os tapetes antiderrapantes da bagageira são desenhados à medida do seu Ford e
protegem o revestimento interior. Concebidos para uma utilização intensiva, mantêm a
bagageira limpa e seca com as suas extremidades elevadas.
Com logótipo Focus, 80 mm de altura – 4 portas com roda sobresselente de pequenas
dimensões ou kit de reparação de pneus

2 048 999
72,00 €1

Tapete Antiderrapante da Bagageira
Os tapetes antiderrapantes da bagageira são desenhados à medida do seu Ford e
protegem o revestimento interior. Concebidos para uma utilização intensiva, mantêm a
bagageira limpa e seca com as suas extremidades elevadas.
Com logótipo Focus, 80 mm de altura – 5 portas com roda sobresselente de pequenas
dimensões ou kit de reparação de pneus

2 039 791
73,00 €1

Tapete de proteção da Bagageira preto, com logótipo Focus
Os tapetes de proteção reversíveis protegem a bagageira do seu Ford da sujidade. Um
dos lados é revestido de alcatifa aveludada extra, enquanto o outro é revestido de
material antiderrapante lavável de elevada resistência.
Com pára-choques com reentrância no topo e cobertura do banco traseiro – 5 portas
com kit de reparação de pneus

1 738 195
81,00 €1

Tapete de proteção da Bagageira preto, com logótipo Focus
Os tapetes de proteção reversíveis protegem a bagageira do seu Ford da sujidade. Um
dos lados é revestido de alcatifa aveludada extra, enquanto o outro é revestido de
material antiderrapante lavável de elevada resistência.
Com pára-choques com reentrância no topo e cobertura do banco traseiro – 5 portas
com roda sobresselente de pequenas dimensões

1 738 194
81,00 €1

Tapete de proteção da Bagageira preto, com logótipo Focus
Os tapetes de proteção reversíveis protegem a bagageira do seu Ford da sujidade. Um
dos lados é revestido de alcatifa aveludada extra, enquanto o outro é revestido de
material antiderrapante lavável de elevada resistência.
Com pára-choques com reentrância no topo e cobertura do banco traseiro – carrinha

1 738 196
81,00 €1

Tapete de proteção da Bagageira preto, com logótipo Focus
Os tapetes de proteção reversíveis protegem a bagageira do seu Ford da sujidade. Um
dos lados é revestido de alcatifa aveludada extra, enquanto o outro é revestido de
material antiderrapante lavável de elevada resistência.
Com pára-choques com reentrância no topo e cobertura do banco traseiro – 5 portas
com roda sobresselente de grandes dimensões

1 738 193
81,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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PROTEÇÃO PROTEÇÃO DO EXTERIOR
RRP

Palas das rodas Premium dianteiras, moldadas
As palas das rodas Premium originais Ford foram concebidas para uma proteção efetiva.
Reduzem a projeção de spray e sujidade provocada pelos pneus, evitam danos da
projeção de pedras e protegem o seu Ford e os veículos que o antecedem.
Conjunto de 2 – Não disponíveis para o ST nem para os veículos com o Kit completo de
carroçaria

1 722 673
50,00 €2

Palas das rodas Premium traseiras moldadas
As palas das rodas Premium originais Ford foram concebidas para uma proteção efetiva.
Reduzem a projeção de spray e sujidade provocada pelos pneus, evitam danos da
projeção de pedras e protegem o seu Ford e os veículos que o antecedem.
Conjunto de 2 – Para o Station Wagon, não disponíveis para veículos com o Pack estilo

1 722 187
50,00 €2

Palas das rodas Premium traseiras moldadas
As palas das rodas Premium originais Ford foram concebidas para uma proteção efetiva.
Reduzem a projeção de spray e sujidade provocada pelos pneus, evitam danos da
projeção de pedras e protegem o seu Ford e os veículos que o antecedem.
Conjunto de 2 – 4 portas

1 722 186
50,00 €2

Palas das rodas Premium traseiras, moldadas
As palas das rodas Premium originais Ford foram concebidas para uma proteção efetiva.
Reduzem a projeção de spray e sujidade provocada pelos pneus, evitam danos da
projeção de pedras e protegem o seu Ford e os veículos que o antecedem.
Conjunto de 2 – 5 portas, não disponíveis para o ST nem para os veículos com o Kit
completo de carroçaria

1 798 977
50,00 €2

Película de Proteção Pára-choques traseiro design 3D em aço inox
Proteja o seu para-choques traseiro contra a sujidade e desgaste diários sem
comprometer o visual do seu veículo.
Protege o pára-choques traseiro do seu veículo durante cargas e descargas. Possui uma
superfície com nervuras que combina na perfeição com o revestimento interior da
bagageira – para 5 portas

1 709 548
111,00 €2

Película de Proteção Pára-choques traseiro design 3D em aço inox
Proteja o seu para-choques traseiro contra a sujidade e desgaste diários sem
comprometer o visual do seu veículo.
Protege o pára-choques traseiro do seu veículo durante cargas e descargas – Station
Wagon

1 709 550
159,00 €2

Película de Proteção Pára-choques traseiro design 3D em aço inox
Proteja o seu para-choques traseiro contra a sujidade e desgaste diários sem
comprometer o visual do seu veículo.
Protege o pára-choques traseiro do seu veículo durante cargas e descargas, possui uma
superfície com nervuras que combina na perfeição com o revestimento interior da
bagageira – para 4 portas

1 709 549
111,00 €2

Película de Proteção Pára-choques traseiro lâmina transparente
Proteja o seu para-choques traseiro contra a sujidade e desgaste diários sem
comprometer o visual do seu veículo.
Protege o pára-choques traseiro do seu veículo durante cargas e descargas – 5 portas

1 723 591
36,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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ClimAir®* Película de Proteção Pára-choques traseiro moldado, preto
Proteja o seu para-choques traseiro contra a sujidade e desgaste diários sem
comprometer o visual do seu veículo.
Protege o pára-choques traseiro do seu veículo, durante as cargas e descargas. Fabricada
em material duradouro – 5 portas

1 754 070
107,00 €2

Película de Proteção Pára-choques traseiro transparente
Proteja o seu para-choques traseiro contra a sujidade e desgaste diários sem
comprometer o visual do seu veículo.
Protege o pára-choques traseiro do seu veículo durante cargas e descargas – para 4
portas

1 723 590
32,00 €2

Proteção Anti-salpicos do Motor para o motor e a caixa de velocidades
Robusta e construída em aço inoxidável, a proteção anti-salpicos do motor foi concebida
para proteger o motor e a caixa de velocidades do seu Ford contra danos em condições
de estrada exigentes. São fáceis de desmontar para realizar a manutenção do veículo.
Proteção inferior robusta contra possíveis danos, revestido em pó preto, 1.8 mm de
espessura, peso: 11.35 kg

•
•

Não disponível para o ST

1 870 831
200,00 €2

PROTEÇÃO PROTEÇÃO DO INTERIOR
RRP

K&K* Interruptor de Segurança do Capot para dispositivos repelentes de fuinhas
M2700, M4700 e M5700N
Os interruptores de capot convencionais desligam os dispositivos, mas devido a carga
eletrica armazenada no condensador, as placas de contacto continuam a carregadas
eletricamente durante um curto periodo de tempo. O interruptor de capot de segurancia
descarrega instantaneamente as placas para permitir um acesso em segurancia ao
compartimento do motor

2 033 204
26,00 €1

K&K* Proteção Contra Sobrecarga
Queime a sua concorrência e não os seus sistemas eletrónicos com a Proteção Contra
Sobrecarga aprovada pela Ford.
Monitoriza permanentemente a tensio do sistema eletrico de bordo e evita efetivamente
os elevados picos de tensio que podero originar avarias em sistemas, como o ABS,
sistema de airbags e todos os tipos de dispositivos eletronicos no seu veiculo. Tambiem
fornece protecio contra o maior desgaste das lmpadas bem como os danos resultantes
das operaciones de arranque do motor com bateria auxiliarauxiliar

2 033 206
14,00 €2

K&K* Repelente de Fuinhas M2700, com prote&#231;&#227;o de ultrassons
Transmite ondas ultrassonicas fortes a 360. Pode ser instalado na seco inferior do
compartimento do motor para uma maior eficiencia devido sua resistencia; infiltrado de
agua de acordo com a norma de protecio IP65. Corrente de descarga aproximadamente
igual a 2 mA, transmite ultrassons puros aleatorios sem efeito de habituacio, presio
sonora de 110 dB a uma frequencia de 22 KHz, alcance de 6 m; alojamento 100 % a prova
de agua

2 033 207
93,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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K&K* Repelente de Fuinhas M4700, dispositivo combinado
Combina a funcionalidade de choque electrico com a emissio de ondas ultrassnicas. Inclui
6 placas de contacto de alta tensio em acero inoxidavel para serem instaladas
flexivelmente em torno do compartimento do motor. Corrente maxima de 7 mA,
transmite ultrassons puramente aleatorios sem efeito de habituado, pressio sonora de 115
dB a uma frequencia de 22.5 KHz, angulo de transmissio de 360; alojamento do
altifalante 100 % a prova de agua, componentes em conformidade com a norma de
protecio IP65. Nota: a intensidade da corrente electrica transmitida pelos choques
eletricos; apenas suficiente para afastar os animais. No provocam ferimentos!!

2 033 208
196,00 €1

K&K* Repelente de Fuinhas M4700B, dispositivo combinado
Combina a funcionalidade de choque electrico com a emissio de ondas ultrassnicas. Inclui
6 escovas de alta tensio multicontacto para serem instaladas flexivelmente em torno do
compartimento do motor. As escovas atravessam o pelo, as patas e o focinho, que
aumentam significativamente a superficie efetiva de impacto. Corrente maxima de 5.5
mA, transmite ultrassons puramente aleatorios sem efeito de habituado, pressio sonora
de 105 dB a uma frequencia de 22.5 KHz, angulo de transmissio de 360, alojamento do
altifalante 100%; prova de agua, componentes em conformidade com a norma de
protecio IP65. Inclui interruptor de segurana do capot. Apropriado para compartimentos
de motor de maiores dimensies. Nota: a intensidade da corrente eletrica transmitida pelos
choques eletricos; apenas suficiente para afastar os animais. No provocam ferimentos!

2 046 845
239,00 €1

K&K* Repelente de Fuinhas M5700N, dispositivo combinado
Solucion topo-de-gama que repele efetivamente em 3 diferentes formas. Combina a
funcionalidade de choque electrico com a transmissio de ondas ultrassnicas e luzes LED
intermitentes. Inclui 6 altifalantes satlite em alojamentos; prova de agua com
membranas metalicas. Os altifalantes transmitem ondas ultrassnicas puras aleatorias de
elevada intensidade num angulo de 180; carregados com alta tensio de aprox. 200; 300
V, ao mesmo tempo que os LEDs emitem luz intermitente. Corrente de descarga de aprox.
10 mA, pressio sonora de 105 dB a uma frequencia de 22 KHz, alojamento dos altifalantes
100; prova de agua, componentes em conformidade com a norma de proteccio IP65.
Nota: a intensidade da corrente eletrica transmitida pelos choques eletricos; apenas
suficiente para afastar os animais. No provocam ferimentos!

2 033 209
260,00 €1

K&K* Repelente de Fuinhas M8700, com prote&#231;&#227;o de ultrassons,
operado por bateria
Transmite ondas ultrassonicas de elevada intensidade. Funciona independentemente da
bateria do veiculo e pode ser utilizado para proteger, por ex., veiculos, autocaravanas,
com a bateria do veiculo desligada. Tambiem adequado para sos ou espaos exteriores,
para manter os animais afastados da sua propriedade. Corrente de descarga
aproximadamente igual a 0.33 mA, transmite ultrassons puros aleatorios sem efeito de
habituado, pressio sonora de 105 dB a uma frequencia de 23 KHz, alcance de 6 m / angulo
de transmissio de 180; alojamento 100 %; prova de agua. Componentes em
conformidade com a norma de proteccio IP65

2 033 210
88,00 €1

K&K* Tapete de Ligação à Massa para dispositivos repelentes de fuinhas
Tapete auto-adesivo que aumenta a superficie condutora de eletricidade nos
componentes de plastico no compartimento do motor, por ex., a placa de ligao; massa do
motor. Apropriado para os dispositivos repelentes de fuinhas M2700, M4700, M4700B e
M5700N

2 033 205
29,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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padsforall®* Tapete de viagem para animais de estimação pele sintética preta com
cordão azul, tamanho: L
Torne as viagens do seu animal de estimação seguras e confortáveis e proteja o
revestimento do compartimento de carga e o para-choques traseiro do seu veículo contra
riscos, sujidade e acumulação de pelo.

• Esteira de proteção do para-choques acolchoada e fácil de desenrolar
• Alças com fecho velcro
• Proteção lateral elevada do animal de estimação
• Superfície do piso macia e robusta apropriada para animais de estimação tanto de baixo
como de elevado peso
• Repelente de água e resistente à sujidade
• Resistente à fricção e à abrasão
• Limpeza rápida e fácil com um pano húmido
• Almofada interior removível

2 500 391
295,00 €1

Tapetes de alcatifa aveludada extra dianteiros em preto
Os tapetes de alcatifa aveludada extra originais Ford, são concebidos à medida e em
combinação com o revestimento interior do seu veículo. Possuem uma espessura
adequada e qualidade excecional que conferem ao interior do seu veículo um visual ainda
mais luxuoso.
Conjunto de 2, com fixações para o lado do condutor.

1 725 157
72,00 €1

Tapetes de alcatifa aveludada extra dianteiros em pretos
Os tapetes de alcatifa aveludada extra originais Ford, são concebidos à medida e em
combinação com o revestimento interior do seu veículo. Possuem uma espessura
adequada e qualidade excecional que conferem ao interior do seu veículo um visual ainda
mais luxuoso.
Conjunto de 2, com logótipo Focus e fixações para o lado do condutor

1 892 572
74,00 €1

Tapetes de alcatifa aveludada extra traseiros em preto
Os tapetes de alcatifa aveludada extra originais Ford, são concebidos à medida e em
combinação com o revestimento interior do seu veículo. Possuem uma espessura
adequada e qualidade excecional que conferem ao interior do seu veículo um visual ainda
mais luxuoso.
Conjunto de 2

1 717 664
56,00 €1

Tapetes de alcatifa, standard dianteiros e traseiros em preto
Os tapetes de alcatifa originais Ford além de combinarem com o revestimento interior do
seu veículo, também possuem uma elevada qualidade, durabilidade, e são concebidos à
medida do seu veículo.
Conjunto de 4, com logótipo Focus e fixações para o lado do condutor, tapete do
condutor com a área de contato reforçada reduzindo o desgaste de forma eficaz

1 892 573
56,00 €1

Tapetes de borracha moldados dianteiros em preto
Os tapetes de borracha moldados originais Ford foram criados à medida do seu veículo. A
borracha sintética flexível o protege o interior da sujidade.
Contornados, conjunto de 2 unidades, com logótipo Focus e fixações no lado do condutor

2 027 601
53,00 €1

Tapetes de borracha moldados traseiro, preto
Os tapetes de borracha moldados originais Ford foram criados à medida do seu veículo. A
borracha sintética flexível o protege o interior da sujidade.
Contornado, conjunto de 2

1 717 662
34,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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ESTILO ASPECTO EXTERIOR
RRP

Grelha dianteira inferior - centro
Dê ao seu Ford um visual especial com uma grelha dianteira com design extraordinário.
Todos os componentes de estilo da carroçaria são submetidos a um controlo de
qualidade rigoroso e procedimentos de montagem otimizados para garantir uma precisão
de montagem perfeita.
De design hexagonal. Em preto brilhante – Para 5 portas e Station Wagon com sensores
de estacionamento dianteiros.

1 759 889
219,00 €2

Grelha dianteira inferior - centro.
Dê ao seu Ford um visual especial com uma grelha dianteira com design extraordinário.
Todos os componentes de estilo da carroçaria são submetidos a um controlo de
qualidade rigoroso e procedimentos de montagem otimizados para garantir uma precisão
de montagem perfeita.
Com design hexagonal. Em preto brilhante – Para 5 portas e Station Wagon sem
sensores de estacionamento dianteiros.

1 759 888
219,00 €2

Grelha dianteira inferior - lados esquerdo e direito.
Dê ao seu Ford um visual especial com uma grelha dianteira com design extraordinário.
Todos os componentes de estilo da carroçaria são submetidos a um controlo de
qualidade rigoroso e procedimentos de montagem otimizados para garantir uma precisão
de montagem perfeita.
Com design hexagonal. Em preto brilhante – 5 portas e Station Wagon, excepto ST

1 759 890
219,00 €2

Kit de Spoiler dianteiro com deflector em preto brilhante.
Uma saia do para-choques dianteiro acrescenta ao seu veículo um visual dinâmico e
elegante e um toque de personalização. Concebido para melhorar o estilo exterior do
veículo, todos os componentes de estilo da carroçaria são submetidos a um controlo de
qualidade rigoroso e procedimentos de montagem otimizados para garantir uma precisão
de montagem perfeita.
Com prim&#225;rio, para ser pintado na cor da carro&#231;aria – 5 portas e Station
Wagon.

1 759 505
419,00 €4

Saia do para-choque traseiro com inserção para difusor. Em preto brilhante
Desenhada para melhorar o visual exterior e a aerodinâmica do veículo, a saia do para-
choques traseiro foi fabricada para uma montagem perfeita no seu Ford. Não só cumpre
os próprios requisitos da Ford em termos de qualidade, durabilidade, redução de ruído,
performance de condução e comportamento, como também excede todos os requisitos
legais relevantes.
Em primário. Para ser pintado na cor da carroçaria – Para Station Wagon com tubo de
escape curvado para baixo e sem sensores de estacionamento traseiros. Apenas para
veículos sem gancho de reboque

1 933 306
629,00 €4

Saia do para-choque traseiro com inserção para difusor. Em preto brilhante
Desenhada para melhorar o visual exterior e a aerodinâmica do veículo, a saia do para-
choques traseiro foi fabricada para uma montagem perfeita no seu Ford. Não só cumpre
os próprios requisitos da Ford em termos de qualidade, durabilidade, redução de ruído,
performance de condução e comportamento, como também excede todos os requisitos
legais relevantes.
Em primário. Para ser pintado na cor da carroçaria – Para Station Wagon com tubo de
escape retilíneo e sem sensores de estacionamento traseiros. Apenas para veículos sem
gancho de reboque

1 933 310
629,00 €4

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Saia do para-choque traseiro com inserção para difusor. Em preto brilhante.
Desenhada para melhorar o visual exterior e a aerodinâmica do veículo, a saia do para-
choques traseiro foi fabricada para uma montagem perfeita no seu Ford. Não só cumpre
os próprios requisitos da Ford em termos de qualidade, durabilidade, redução de ruído,
performance de condução e comportamento, como também excede todos os requisitos
legais relevantes.
Em prim&#225;rio. Para ser pintado na cor da carro&#231;aria – Para Station Wagon com
tubo de escape retil&#237;neo e sensores de estacionamento traseiros. Apenas para
ve&#237;culos sem gancho de reboque

1 933 307
629,00 €4

Saia do para-choque traseiro com inserção para difusor. Em preto brilhante.
Desenhada para melhorar o visual exterior e a aerodinâmica do veículo, a saia do para-
choques traseiro foi fabricada para uma montagem perfeita no seu Ford. Não só cumpre
os próprios requisitos da Ford em termos de qualidade, durabilidade, redução de ruído,
performance de condução e comportamento, como também excede todos os requisitos
legais relevantes.
Em primário. Para ser pintado na cor da carroçaria – Para versão 5 portas com tubo de
escape retilíneo. Apenas para veículos sem gancho de reboque.

2 004 599
541,00 €4

Saia do para-choque traseiro com inserção preta brilhante para difusor
Desenhada para melhorar o visual exterior e a aerodinâmica do veículo, a saia do para-
choques traseiro foi fabricada para uma montagem perfeita no seu Ford. Não só cumpre
os próprios requisitos da Ford em termos de qualidade, durabilidade, redução de ruído,
performance de condução e comportamento, como também excede todos os requisitos
legais relevantes.
Em prim&#225;rio. Para ser pintado na cor da carro&#231;aria – Para versão 5 portas com
tubo de escape curvado para baixo. Apenas para ve&#237;culos sem gancho de reboque

2 004 598
541,00 €4

Saia do para-choque traseiro com inserção preta brilhante para difusor
Desenhada para melhorar o visual exterior e a aerodinâmica do veículo, a saia do para-
choques traseiro foi fabricada para uma montagem perfeita no seu Ford. Não só cumpre
os próprios requisitos da Ford em termos de qualidade, durabilidade, redução de ruído,
performance de condução e comportamento, como também excede todos os requisitos
legais relevantes.
Em prim&#225;rio. Para ser pintado na cor da carro&#231;aria – Para Station Wagon com
tubo de escape curvado para baixo e com sensores de estacionamento traseiros. Apenas
para ve&#237;culos sem gancho de reboque

1 933 309
629,00 €4

Saias Laterais para o lado direito do veículo
Dê ao seu veículo um perfil mais desportivo e uma melhor aerodinâmica com as saias
laterais. Não só cumprem os próprios requisitos da Ford em termos de qualidade,
durabilidade, redução de ruído, performance de condução e comportamento, como
também excedem todos os requisitos legais relevantes.
Em primário, para ser pintado na cor da carroçaria – 5 portas e Station Wagon, não
disponíveis para a versão ST

1 759 881
211,00 €4

Saias Laterais para o lado esquerdo do veículo
Dê ao seu veículo um perfil mais desportivo e uma melhor aerodinâmica com as saias
laterais. Não só cumprem os próprios requisitos da Ford em termos de qualidade,
durabilidade, redução de ruído, performance de condução e comportamento, como
também excedem todos os requisitos legais relevantes.
Em primário, para ser pintado na cor da carroçaria – 5 portas e Station Wagon, não
disponíveis para a versão ST

1 759 887
211,00 €4

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Spoiler traseiro
Acrescente ao seu veículo um visual desportivo e uma aerodinâmica mais eficiente. Os
spoilers traseiros correspondem ao design do seu Ford e foram concebidos para uma
instalação perfeita. São sujeitos a testes exigentes que excedem todos os requisitos
legais importantes.
Em primário, para ser pintado na cor da carroçaria. Encomendar separadamente Luz de
travão integrada (Finis 1855771) – 5 portas. Não disponível para a versão ST

1 869 306
429,00 €4

Spoiler traseiro
Acrescente ao seu veículo um visual desportivo e uma aerodinâmica mais eficiente. Os
spoilers traseiros correspondem ao design do seu Ford e foram concebidos para uma
instalação perfeita. São sujeitos a testes exigentes que excedem todos os requisitos
legais importantes.
Primário, para ser pintado na cor da carroçaria – carrinha

2 423 083
404,00 €4

Suporte de Placa de Matrícula Ford preta, com logótipo oval Ford azul e inscrição
branca "Go further"
1 peça, por favor encomende 2 unidades para obter um conjunto completo

2 460 006
11,00 €1

Tampas dos Retrovisores espelho retrovisor lado direito
Acrescente um visual mais elegante ao seu Ford com tampas atraentes dos retrovisores.
Cromado, acabamento brilhante

1 529 572
109,00 €2

Tampas dos Retrovisores espelho retrovisor lado esquerdo
Acrescente um visual mais elegante ao seu Ford com tampas atraentes dos retrovisores.
Cromado, acabamento brilhante

1 529 485
109,00 €2

Suporte da Placa de Matrícula prateado, com logótipo Ford Performance 2 372 314
8,00 €1

Suporte da Placa de Matrícula preto, com logótipo Ford Performance 2 372 312
8,00 €1

ESTILO ASPECTO INTERIOR
RRP

Proteções das embaladeiras com logótipo Focus iluminado a azul, dianteiras
As proteções das embaladeiras em aço inoxidável possuem um visual excecional e
protegem de forma efetiva as embaladeiras das portas do seu Ford de possíveis riscos.
Alumínio, conjunto de 2. Compatível com todas as versões – Para veículos com
iluminação ambiente interior ou iluminação LED ambiente multicor

1 862 646
327,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Proteções das embaladeiras dianteiras, com logótipo Focus
As proteções das embaladeiras em aço inoxidável possuem um visual excecional e
protegem de forma efetiva as embaladeiras das portas do seu Ford de possíveis riscos.
Aço inoxidável polido, conjunto de 2 – Não disponíveis para a versão ST

1 726 425
69,00 €2

Punho da alavanca das mudanças cabedal preto com acabamento de alumínio
Aperfeiçoe o interior do seu Ford com um punho da alavanca de mudanças
especificamente desenhado para um visual elegante e apelativo.
Incluindo fole em vinil – para caixa de 6 velocidades

2 232 182
92,00 €2

Punho da alavanca das mudanças com padrão das velocidades iluminado a azul
Aperfeiçoe o interior do seu Ford com um punho da alavanca de mudanças
especificamente desenhado para um visual elegante e apelativo.
Acabamento em pele preta e alumínio, incluindo fole em vinil – para caixa de 6
velocidades

1 861 359
138,00 €2

Punho da alavanca das mudanças com padrão das velocidades iluminado a azul
Aperfeiçoe o interior do seu Ford com um punho da alavanca de mudanças
especificamente desenhado para um visual elegante e apelativo.
Acabamento em pele preta e alumínio, incluindo fole em vinil – para caixa de 5
velocidades

1 769 607
132,00 €2

Moldura Performance do Painel de Instrumentos fibra de carbono
O revestimento Ford Performance permite uma substituição direta do revestimento
equipado de fábrica para um visual mais desportivo.
Substitui a moldura instalada de fabrica no painel de instrumentos adicional para o ecr;
da pressio do leo, temperatura do leo e pressio do turbocompressor – ST

5 442 152
362,00 €2

Punho da Alavanca de Velocidades Performance com logótipo azul Ford RS
Aperfeiçoe o interior do seu Ford com este punho da alavanca de velocidades desportivo
Ford Performance.
Punho da alavanca de velocidades esférico em fibra de carbono preta, com padrão de 6
velocidades

2 291 196
125,00 €2

ESTILO KIT DE REBAIXAMENTO DA
SUSPENSÃO

RRP

Eibach®* Kit de rebaixamento da suspensão
Melhora o desempenho de condução e manobrabilidade, e confere um aspeto mais
desportivo rebaixando o seu veículo cerca de 30mm.
Rebaixamento da suspensão dianteira/traseira aprox. 25 mm/25 mm – 4/5 portas com
uma carga no eixo dianteiro de até 985 kg. Para cargas max. no eixo dianteiro consultar o
manual do usuário.

1 741 472
247,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Eibach®* Kit de rebaixamento da suspensão
Melhora o desempenho de condução e manobrabilidade, e confere um aspeto mais
desportivo rebaixando o seu veículo cerca de 30mm.
Rebaixamento da suspensão dianteira/traseira aprox. 25mm/25mm e 25mm/10mm no
Focus ST – 4/5 portas com uma carga no eixo dianteiro maior de 985 kg. Para dados de
carga no eixo dianteiro, consultar o manual do usuário

1 741 473
247,00 €2

Eibach®* Kit de rebaixamento da suspensão
Melhora o desempenho de condução e manobrabilidade, e confere um aspeto mais
desportivo rebaixando o seu veículo cerca de 30mm.
Rebaixamento da suspensão dianteira/traseira aprox. 25mm/25 mm – Carrinha com uma
carga no eixo dianteiro de até 985 kg. Para cargas max. no eixo dianteiro consultar o
manual do usuário.

1 762 706
247,00 €2

Eibach®* Kit de rebaixamento da suspensão
Melhora o desempenho de condução e manobrabilidade, e confere um aspeto mais
desportivo rebaixando o seu veículo cerca de 30mm.
Rebaixamento da suspensão dianteira/traseira aprox. 25 mm/25 mm e 25 mm/10 mm no
Focus ST – Carrinha com uma carga no eixo dianteiro maior de 985 kg. Para dados de
carga do eixo dianteiro, consultar o manual do usuário

1 762 707
247,00 €2

ESTILO SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO
RRP

Nolden* Luzes de Presença Diurnas com inserção preto brilhante
De longa duração e com boa aparência, as nossas luzes de presença diurnas (LEDs)
aumentam a sua visibilidade para outros condutores e melhoram o seu campo de visão.
São também económicas, amigas do ambiente e conferem uma aparência atraente ao
seu veículo!
Conjunto de 2 – Para Sport e Ttitanium, exceto veículos com Active Cruise Control (ACC)

1 746 357
321,00 €2

Nolden* Luzes de Presença Diurnas com inserção preto-mate
De longa duração e com boa aparência, as nossas luzes de presença diurnas (LEDs)
aumentam a sua visibilidade para outros condutores e melhoram o seu campo de visão.
São também económicas, amigas do ambiente e conferem uma aparência atraente ao
seu veículo!
Conjunto de 2 – Para versões Trend e Ambiente, exceto veículos com Active Cruise
Control (ACC)

1 746 355
287,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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RODAS JANTE DE LIGA LEVE
RRP

Jante de liga leve 16" com 10 raios duplos, Luster Nickel
As jantes de liga leve conferem ao seu Ford um visual exclusivo e personalizado. Cada
jante é testada em todos os tipos de carroçaria no que diz respeito a qualidade,
segurança e – não menos importante – aparência.
7 x 16", offset 50, para pneus 205/55 R16 ou 215/55 R16. Modelos ECOnetic apenas em
combinação com pneus 205/55 R16 – Não disponível para a versão ST
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.

2 237 376
227,00 €3

Jante de liga leve 16" com 10 raios duplos, Silver
As jantes de liga leve conferem ao seu Ford um visual exclusivo e personalizado. Cada
jante é testada em todos os tipos de carroçaria no que diz respeito a qualidade,
segurança e – não menos importante – aparência.
7 x 16", offset 50, para pneus 205/55 R16 e 215/55 R16. Modelos ECOnetic apenas em
combinação com pneus 205/55 R16 – Não disponível para a versão ST
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.

2 237 345
227,00 €3

Jante de liga leve 16" com 5 raios duplos, Artic Grey Machined
As jantes de liga leve conferem ao seu Ford um visual exclusivo e personalizado. Cada
jante é testada em todos os tipos de carroçaria no que diz respeito a qualidade,
segurança e – não menos importante – aparência.
7 x 16", offset 50, para pneus 205/55 R16 e 215/55 R16. Modelos ECOnetic apenas em
combinação com pneus 205/55 R16 – Não disponível para a versão ST
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.

2 237 368
227,00 €3

Jante de liga leve 16" com 5 raios duplos, Silver
As jantes de liga leve conferem ao seu Ford um visual exclusivo e personalizado. Cada
jante é testada em todos os tipos de carroçaria no que diz respeito a qualidade,
segurança e – não menos importante – aparência.
7 x 16", offset 50, para pneus 205/55 R16 e 215/55 R16. Modelos ECOnetic apenas em
combinação com pneus 205/55 R16 – Não disponível para a versão ST
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.

2 238 317
227,00 €3

Jante de liga leve 16" com 5 raios triplos, Silver
As jantes de liga leve conferem ao seu Ford um visual exclusivo e personalizado. Cada
jante é testada em todos os tipos de carroçaria no que diz respeito a qualidade,
segurança e – não menos importante – aparência.
7 x 16", offset 50, para pneus 205/55 R16 e 215/55 R16. Modelos ECOnetic apenas em
combinação com pneus 205/55 R16 – Não disponível para a versão ST
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.

2 238 233
227,00 €3

Jante de liga leve 16" com 5 raios Y-design, Silver
As jantes de liga leve conferem ao seu Ford um visual exclusivo e personalizado. Cada
jante é testada em todos os tipos de carroçaria no que diz respeito a qualidade,
segurança e – não menos importante – aparência.
7 x 16", offset 50, para pneus 205/55 R16 e 215/55 R16. Modelos ECOnetic apenas em
combinação com pneus 205/55 R16 – Não disponível para a versão ST
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.

1 824 514
227,00 €3

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Jante de liga leve 16" com 5 raios, Silver
As jantes de liga leve conferem ao seu Ford um visual exclusivo e personalizado. Cada
jante é testada em todos os tipos de carroçaria no que diz respeito a qualidade,
segurança e – não menos importante – aparência.
7 x 16", offset 50, para pneus 205/55 R16 ou 215/55 R16. Modelos ECOnetic apenas em
combinação com pneus 205/55 R16 – Não disponível para a versão ST
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.

2 238 319
227,00 €3

Jante de liga leve 16" com 7 raios duplos, Silver
As jantes de liga leve conferem ao seu Ford um visual exclusivo e personalizado. Cada
jante é testada em todos os tipos de carroçaria no que diz respeito a qualidade,
segurança e – não menos importante – aparência.
7 x 16", offset 50, para pneus 205/55 R16 e 215/55 R16. Modelos ECOnetic apenas em
combinação com pneus 205/55 R16 – Não disponível para a versão ST
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.

1 827 039
227,00 €3

Jante de liga leve 17" com 10 raios duplos Y-design, Silver
As jantes de liga leve conferem ao seu Ford um visual exclusivo e personalizado. Cada
jante é testada em todos os tipos de carroçaria no que diz respeito a qualidade,
segurança e – não menos importante – aparência.
7 x 17", offset 50, para pneus 215/50 R17 – Não disponível para ECOneti
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.

1 698 634
246,00 €3

Jante de liga leve 17" com 10 raios premium design, Silver
As jantes de liga leve conferem ao seu Ford um visual exclusivo e personalizado. Cada
jante é testada em todos os tipos de carroçaria no que diz respeito a qualidade,
segurança e – não menos importante – aparência.
7 x 17", offset 50, para pneus 215/50 R17 – Não disponível para ECOnetic
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.

2 260 912
246,00 €3

Jante de liga leve 17" com 15 raios, Silver
As jantes de liga leve conferem ao seu Ford um visual exclusivo e personalizado. Cada
jante é testada em todos os tipos de carroçaria no que diz respeito a qualidade,
segurança e – não menos importante – aparência.
7 x 17", offset 50, para pneus 215/50 R17 – Não disponível para ECOnetic
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.

1 698 637
246,00 €3

Jante de liga leve 17" com 5 raios duplos, Luster Nickle
As jantes de liga leve conferem ao seu Ford um visual exclusivo e personalizado. Cada
jante é testada em todos os tipos de carroçaria no que diz respeito a qualidade,
segurança e – não menos importante – aparência.
7 J x 17, offset 50, para pneus 215/50 R17 – Não disponível para ECOnetic
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.

2 237 361
246,00 €3

Jante de liga leve 17" com 5 raios duplos, Silver
As jantes de liga leve conferem ao seu Ford um visual exclusivo e personalizado. Cada
jante é testada em todos os tipos de carroçaria no que diz respeito a qualidade,
segurança e – não menos importante – aparência.
7 x 17", offset 50, para pneus 215/50 R17 – Não disponível para ECOnetic
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.

2 237 478
246,00 €3

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Jante de liga leve 17" com 5 raios premium design, Silver
As jantes de liga leve conferem ao seu Ford um visual exclusivo e personalizado. Cada
jante é testada em todos os tipos de carroçaria no que diz respeito a qualidade,
segurança e – não menos importante – aparência.
7 x 17", offset 50, para pneus 215/50 R17 – Não disponível para ECOnetic
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.

2 237 379
246,00 €3

Jante de liga leve 18" com 5 raios, Panther Black
As jantes de liga leve conferem ao seu Ford um visual exclusivo e personalizado. Cada
jante é testada em todos os tipos de carroçaria no que diz respeito a qualidade,
segurança e – não menos importante – aparência.
8 x 18", offset 55, para pneus 235/40 R18, apenas em combinação com o limitador da
caixa de direção – Não disponível para ECOnetic

2 237 395
309,00 €3

Jante de liga leve 18" com 5 raios, Silver
As jantes de liga leve conferem ao seu Ford um visual exclusivo e personalizado. Cada
jante é testada em todos os tipos de carroçaria no que diz respeito a qualidade,
segurança e – não menos importante – aparência.
8 x 18", offset 55, para pneus 235/40 R18, apenas em combinação com o limitador da
caixa de direção – Não disponível para ECOnetic
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.

1 698 635
316,00 €3

Jante de liga leve 18" com 7 raios, Silver
As jantes de liga leve conferem ao seu Ford um visual exclusivo e personalizado. Cada
jante é testada em todos os tipos de carroçaria no que diz respeito a qualidade,
segurança e – não menos importante – aparência.
8 x 18", offset 55, para pneus 235/40 R18, apenas em combinação com o limitador da
caixa de direção – Não disponível para ECOnetic
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.

2 254 141
316,00 €3

Jante de liga leve 18" com 8 raios Y-design, Black Machined
As jantes de liga leve conferem ao seu Ford um visual exclusivo e personalizado. Cada
jante é testada em todos os tipos de carroçaria no que diz respeito a qualidade,
segurança e – não menos importante – aparência.
8 x 18", offset 55, para pneus 235/40 R18, apenas em combinação com o limitador da
caixa de direção – Não disponível para ECOnetic
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.

2 237 408
316,00 €3

Jante de liga leve 18" com 8 raios Y-design, Sterling Silver
As jantes de liga leve conferem ao seu Ford um visual exclusivo e personalizado. Cada
jante é testada em todos os tipos de carroçaria no que diz respeito a qualidade,
segurança e – não menos importante – aparência.
8 x 18", offset 55, para pneus 235/40 R18, apenas em combinação com o limitador da
caixa de direção – Não disponível para ECOnetic
Inclui apenas a jante de liga leve. São necessárias peças adicionais para a instalação.

2 237 365
316,00 €3

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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RODAS ACESSÓRIOS PARA JANTES
RRP

Porcas com chave, kit para jantes de liga leve
Proteja as suas jantes de liga leves contra furto, com porcas de rodas com chave. Apenas
removíveis com a ferramenta especial incluída no kit.
Conjunto de 4 unidades, inclui chave. Proteção antirroubo para as suas jantes de liga leve
– a partir de 03/2013 onwards

1 751 660
78,00 €1

Porcas com chave, kit para jantes de liga leve
Proteja as suas jantes de liga leves contra furto, com porcas de rodas com chave. Apenas
removíveis com a ferramenta especial incluída no kit.
Conjunto de 4 unidades, inclui chave. Proteção antirroubo para as suas jantes de liga leve
– até 02/2013

1 726 694
78,00 €1

Tampões de rodas 16"
A Ford oferece uma vasta seleção de tampões de rodas disponíveis na forma de um
conjunto de várias unidades ou individualmente. São a solução ideal para cobrir as suas
jantes de aço de inverno – à sua escolha.
Inclui apenas um tampão – Não disponíveis para a versão ST

1 683 453
36,00 €1

Tampões de rodas 16"
A Ford oferece uma vasta seleção de tampões de rodas disponíveis na forma de um
conjunto de várias unidades ou individualmente. São a solução ideal para cobrir as suas
jantes de aço de inverno – à sua escolha.
Inclui apenas um tampão – Não disponíveis para a versão ST

1 778 008
36,00 €1

Tampões de rodas 16"
A Ford oferece uma vasta seleção de tampões de rodas disponíveis na forma de um
conjunto de várias unidades ou individualmente. São a solução ideal para cobrir as suas
jantes de aço de inverno – à sua escolha.
Conjunto de 4 – Não disponíveis para a versão ST

1 357 461
73,00 €1

Tampões de rodas 16"
A Ford oferece uma vasta seleção de tampões de rodas disponíveis na forma de um
conjunto de várias unidades ou individualmente. São a solução ideal para cobrir as suas
jantes de aço de inverno – à sua escolha.
Inclui apenas um tampão – Não disponíveis para a versão ST

1 683 455
36,00 €1

Tampões de rodas 16"
A Ford oferece uma vasta seleção de tampões de rodas disponíveis na forma de um
conjunto de várias unidades ou individualmente. São a solução ideal para cobrir as suas
jantes de aço de inverno – à sua escolha.
Inclui apenas um tampão – Não disponíveis para a versão ST

1 229 719
36,00 €1

Tampões de rodas 16"
A Ford oferece uma vasta seleção de tampões de rodas disponíveis na forma de um
conjunto de várias unidades ou individualmente. São a solução ideal para cobrir as suas
jantes de aço de inverno – à sua escolha.
Tampão simples

1 683 454
36,00 €1

Tampões de rodas 16"
A Ford oferece uma vasta seleção de tampões de rodas disponíveis na forma de um
conjunto de várias unidades ou individualmente. São a solução ideal para cobrir as suas
jantes de aço de inverno – à sua escolha.
Inclui apenas um tampão – Não disponíveis para a versão ST

1 308 985
36,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Tampões de rodas 16"
A Ford oferece uma vasta seleção de tampões de rodas disponíveis na forma de um
conjunto de várias unidades ou individualmente. São a solução ideal para cobrir as suas
jantes de aço de inverno – à sua escolha.
Conjunto de 4 – Não disponíveis para a versão ST

1 704 581
73,00 €1

Tampões de rodas 16"
A Ford oferece uma vasta seleção de tampões de rodas disponíveis na forma de um
conjunto de várias unidades ou individualmente. São a solução ideal para cobrir as suas
jantes de aço de inverno – à sua escolha.
Conjunto de 4 – Não disponíveis para a versão ST

1 372 312
108,00 €1

Tampões de rodas 16"
A Ford oferece uma vasta seleção de tampões de rodas disponíveis na forma de um
conjunto de várias unidades ou individualmente. São a solução ideal para cobrir as suas
jantes de aço de inverno – à sua escolha.
Inclui apenas um tampão – Não disponíveis para a versão ST

1 360 364
36,00 €1

Tampões de rodas 16"
A Ford oferece uma vasta seleção de tampões de rodas disponíveis na forma de um
conjunto de várias unidades ou individualmente. São a solução ideal para cobrir as suas
jantes de aço de inverno – à sua escolha.
Conjunto de 4 – Não disponíveis para a versão ST

1 704 582
73,00 €1

Tampões de rodas 16"
A Ford oferece uma vasta seleção de tampões de rodas disponíveis na forma de um
conjunto de várias unidades ou individualmente. São a solução ideal para cobrir as suas
jantes de aço de inverno – à sua escolha.
Conjunto de 4 – Não disponíveis para a versão ST

1 151 368
73,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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SEGURANÇA ASSISTÊNCIA EM VIAGEM
RRP

Kalff* Colete de emergência amarelo
Os acessórios para Assistência em Viagem da Ford são concebidos para assegurar o
máximo de segurança aos condutores e passageiros Ford em caso de avaria ou acidente.
Todos os produtos cumprem os últimos requisitos legais a nível Europeu. Todos os
veículos Ford contêm fixações dedicadas para os acessórios de assistência em viagem
quando estes não estão a ser utilizados, mantendo-os em segurança e facilmente
acessíveis. Os triângulos de sinalização de emergência e os Kits de Primeiros Socorros
foram especialmente concebidos para encaixar em total segurança nestas fixações.
Tamanho único, com listras refletoras para uma melhor deteção

1 871 128
4,00 €1

Life Safety Products* Colete de emergência amarelo
Os acessórios para Assistência em Viagem da Ford são concebidos para assegurar o
máximo de segurança aos condutores e passageiros Ford em caso de avaria ou acidente.
Todos os produtos cumprem os últimos requisitos legais a nível Europeu. Todos os
veículos Ford contêm fixações dedicadas para os acessórios de assistência em viagem
quando estes não estão a ser utilizados, mantendo-os em segurança e facilmente
acessíveis. Os triângulos de sinalização de emergência e os Kits de Primeiros Socorros
foram especialmente concebidos para encaixar em total segurança nestas fixações.
Tamanho único, com listras refletoras para uma melhor deteção. Embalado dobrado,
criado para ser arrumado por debaixo dos tapetes do piso do veículo e fixado com uma
presilha.

2 471 506
6,00 €1

Kalff* Colete de emergência laranja
Os acessórios para Assistência em Viagem da Ford são concebidos para assegurar o
máximo de segurança aos condutores e passageiros Ford em caso de avaria ou acidente.
Todos os produtos cumprem os últimos requisitos legais a nível Europeu. Todos os
veículos Ford contêm fixações dedicadas para os acessórios de assistência em viagem
quando estes não estão a ser utilizados, mantendo-os em segurança e facilmente
acessíveis. Os triângulos de sinalização de emergência e os Kits de Primeiros Socorros
foram especialmente concebidos para encaixar em total segurança nestas fixações.
Tamanho único, com faixas reflectoras para alta visibilidade

1 882 039
4,00 €1

Kit de Emergência
Na eventualidade de uma emergência, os acessórios de Assistência em Viagem Ford
asseguram a máxima segurança para os condutores e passageiros dos veículos Ford. O
kit de primeiros socorros cumpre a mais recente legislação Europeia.
231 x 152 x 83 mm. Incluindo triângulo de pré-sinalização de perigo e colete refletor. De
acordo com as mais recentes normas DIN 13164-2014, E27 R e EN ISO 20471

2 431 452
28,00 €1

Kalff* Kit de Emergência caixa preta
Na eventualidade de uma emergência, os acessórios de Assistência em Viagem Ford
asseguram a máxima segurança para os condutores e passageiros dos veículos Ford. O
kit de primeiros socorros cumpre a mais recente legislação Europeia.
21,5 x 11,3 x 9 cm, em conformidade com as atuais normas DIN (DIN 13164)

1 877 829
8,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Kit de Emergência Nano, vermelho
Na eventualidade de uma emergência, os acessórios de Assistência em Viagem Ford
asseguram a máxima segurança para os condutores e passageiros dos veículos Ford. O
kit de primeiros socorros cumpre a mais recente legislação Europeia.
Devido ao seu tamanho extremamente pequeno, trata-se de uma das soluções mais
compactas disponíveis no mercado. Fornecido num estojo flexovel com fecho de correr e
4 bolsas interiores. Inclui brochura de primeiros-socorros com informação util e
importante. Inclui simbolos e lista de conteúdos nos idiomas inglês, alemão, francês,
holandês, italiano, espanhol e português. 210 x 110 x 70 mm, conteúdos em conformidade
com as mais recentes normas DIN

2 332 715
7,00 €1

Kit de Emergência saco flexível, azul
Na eventualidade de uma emergência, os acessórios de Assistência em Viagem Ford
asseguram a máxima segurança para os condutores e passageiros dos veículos Ford. O
kit de primeiros socorros cumpre a mais recente legislação Europeia.
Uma presilha de velcro, 250 x 135 x 65 mm, de acordo com as mais recentes normas DIN
(DIN 13164)

2 311 396
13,00 €1

Life Safety Products* Limpa-Vidros com cabo extensível
Na eventualidade de uma emergência, os acessórios de Assistência em Viagem Ford
asseguram a máxima segurança para os condutores e passageiros dos veículos Ford. O
martelo de emergência cumpre a mais recente legislação Europeia.
O limpa-vidros em alumínio para todo o ano remove gelo, neve, água e sujidade.

• Alcance todas as zonas difíceis dos vidros, com o cabo telescópico extensível de 35 a
130 cm
• Cabeça rotativa em 360°
• 3 escovas para remover gelo
• Escovas de borracha para remover neve e água
• Esponja removível para remover sujidade

2 471 674
15,00 €1

Martelo de Emergência
Na eventualidade de uma emergência, os acessórios de Assistência em Viagem Ford
asseguram a máxima segurança para os condutores e passageiros dos veículos Ford. O
martelo de emergência cumpre a mais recente legislação Europeia.
Suporte incluído, permite uma montagem segura, com botão fluorescente para o
encontrar rapidamente no interior.

1 761 591
22,00 €1

Life Safety Products* Martelo de Emergência automático
Na eventualidade de uma emergência, os acessórios de Assistência em Viagem Ford
asseguram a máxima segurança para os condutores e passageiros dos veículos Ford. O
martelo de emergência cumpre a mais recente legislação Europeia.
Martelo de emergência automático, inclui suporte para fornecer uma instalação segura.
Quebra vidros instantaneamente. O cabo integra um cortador de cintos de segurança
com uma pega antideslizante de cor cinza.

• Cabeça de martelo cerâmica
• Recarga direta automática

2 471 504
15,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Pack Segurança Nano "Duo"
Na eventualidade de uma emergência, os acessórios de Assistência em Viagem Ford
asseguram a máxima segurança para os condutores e passageiros dos veículos Ford. O
pack de segurança premium cumpre a mais recente legislação Europeia.
Kit de primeiros-socorros alargado em estojo flexível, adicionalmente equipado com
triângulo de emergência. Devido ao seu tamanho extremamente pequeno, trata-se de
uma das soluções mais compactas disponíveis no mercado. Inclui fitas de velcro no lado
posterior para uma instalação segura e sistema de duas camaras com armazenamento
separado para o triângulo de emergência. Inclui brochura de primeiros-socorros com
informação util e importante. Inclui simbolos e lista de conteidos nos idiomas nglês,
alemão, francês, holandês, italiano, espanhol e português. Conteúdos em conformidade
com as mais recentes normas DIN e ECE R27

2 332 712
16,00 €1

Kalff* Pack Segurança Nano "Trio"
Na eventualidade de uma emergência, os acessórios de Assistência em Viagem Ford
asseguram a máxima segurança para os condutores e passageiros dos veículos Ford. O
pack de segurança premium cumpre a mais recente legislação Europeia.
Kit de primeiros socorros alongado, fornecido em arrumação flexível, adicionalmente
equipado com coletor refletor e triângulo de emergência. Devido ao seu tamanho
extremamente pequeno, experimente uma das soluções mais compactas disponíveis e
não de mercado. Inclui abas de velcro, sem verso para instalação segura e sistema de
dumas com armazenamento separado para triângulo de emergência. Brochuras incluídas
de primeiros socorros com informações úteis e importantes. Inclui símbolos e lista de
conteúdos em inglês, alemão, francês, holandês, italiano, espanhol e português. 225 x 190
x 65 mm, conteúdo em conformidade com as mais recentes normas DIN, ECE R27 e EN
ISO 20471

2 332 709
17,00 €1

Pack Segurança saco macio, azul
Na eventualidade de uma emergência, os acessórios de Assistência em Viagem Ford
asseguram a máxima segurança para os condutores e passageiros dos veículos Ford. O
pack de segurança premium cumpre a mais recente legislação Europeia.
440 x 100 x 90 mm, incluindo um triângulo de emergência,  um colete laranja de
emergência, um par de luvas e um kit de primeiros socorros, de acordo com as normas
DIN standards.

2 311 429
25,00 €1

Kalff* Pack Segurança Standard "Duo"
Na eventualidade de uma emergência, os acessórios de Assistência em Viagem Ford
asseguram a máxima segurança para os condutores e passageiros dos veículos Ford. O
pack de segurança premium cumpre a mais recente legislação Europeia.
Kit de primeiros socorros alongado em arrumação flexível, adicionalmente equipado com
triângulo de emergência. Inclui abas de velcro não traseiras para instalação segura e saco
interior esterilizado. Brochuras incluídas de primeiros socorros com informações úteis e
importantes. 440 x 120 x 60 mm, conteúdo de acordo com as mais recentes normas DIN
13164

2 332 723
14,00 €1

Kalff* Pack Segurança Standard "Trio"
Na eventualidade de uma emergência, os acessórios de Assistência em Viagem Ford
asseguram a máxima segurança para os condutores e passageiros dos veículos Ford. O
pack de segurança premium cumpre a mais recente legislação Europeia.
Kit de primeiros-socorros alargado fornecido em estojo flexível, adicionalmente equipado
com colete refletor cor-de-laranja e triângulo de emergência compacto. Inclui fitas de
velcro no lado posterior para uma instalação segura. Inclui brochura de primeiros-
socorros com informaçõ util e importante. Inclui símbolos e lista de conteúdos nos
idiomas inglês, alemão, francês, holandês, italiano, espanhol e português. 440 x 135 x 60
mm, conteúdos em conformidade com as mais recentes normas DIN 13164,

2 332 721
17,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Triângulo de emergência
Os acessórios para Assistência em Viagem da Ford são concebidos para assegurar o
máximo de segurança aos condutores e passageiros Ford em caso de avaria ou acidente.
Todos os produtos cumprem os últimos requisitos legais a nível Europeu. Todos os
veículos Ford contêm fixações dedicadas para os acessórios de assistência em viagem
quando estes não estão a ser utilizados, mantendo-os em segurança e facilmente
acessíveis. Os triângulos de sinalização de emergência e os Kits de Primeiros Socorros
foram especialmente concebidos para encaixar em total segurança nestas fixações.

1 460 220
6,00 €1

Kalff* Triângulo de emergência Nano, em caixa vermelha
Os acessórios para Assistência em Viagem da Ford são concebidos para assegurar o
máximo de segurança aos condutores e passageiros Ford em caso de avaria ou acidente.
Todos os produtos cumprem os últimos requisitos legais a nível Europeu. Todos os
veículos Ford contêm fixações dedicadas para os acessórios de assistência em viagem
quando estes não estão a ser utilizados, mantendo-os em segurança e facilmente
acessíveis. Os triângulos de sinalização de emergência e os Kits de Primeiros Socorros
foram especialmente concebidos para encaixar em total segurança nestas fixações.
Devido ao seu tamanho extremamente pequeno, trata-se de um dos triângulos de
emergencia mais compactos disponíveis no mercado. Fornecido num estojo rígido,
permite uma instalação rápida, fácil e estavel na estrada. 220 x 65 x 50 mm, desenhado
em conformidade com os regulamentos da ECE

2 332 717
8,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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CONFORTO PRODUTOS DE CONFORTO
RRP

Rati* Apoio de Braços
Acrescente um maior conforto às suas viagens com este prático apoio de braços,
utilizando ao mesmo tempo mais espaço de armazenamento.

2 025 501
127,00 €2

Cabide com unidade de acoplamento, preto mate
Transporte o seu vestuário em excelentes condições para qualquer lugar com este
elegante cabide em preto mate, e não mais irá necessitar de passar roupa a ferro num
hotel!
Acessório prático e móvel para o transporte confortável das suas roupas quando viaja. A
unidade de acoplamento é fixada ao apoio de cabeça do banco do seu veículo e permite
colocar e retirar facilmente o cabide para levar as suas roupas consigo para qualquer
lugar. Pode ser utilizado como um cabide normal em qualquer roupeiro, pronto para a sua
próxima viagem. Carga máxima: 3 kg Nota: a unidade de acoplamento só poderá ser
instalada nos apoios de cabeça dos bancos dianteiros. Não deve ser utilizado em
combinação com os apoios de cabeça ativos

2 448 529
49,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Câmara do Tablier Câmara do Tablier 66W
Câmara compacta e discreta ativada por GPS/GALILEO com ecrã LCD de 2.0 e um
ângulo de visualização extralargo, para ser instalada no para-brisas. Regista e grava
imagens contínua e automaticamente, na eventualidade de um acidente. Inicia
automaticamente a gravação quando se encontra ligada a uma fonte de alimentação. O
kit inclui apoio magnético, duplo adaptador de carregador USB para ligação à tomada do
isqueiro, cabos USB de 4 m e de 1.5 m e manual de instruções. Nota: Aplicam-se os
termos e condições Garmin® e as restrições de funcionamento do aviso ao condutor.
Para mais informações, por favor consulte o website da Garmin®

• Ângulo de visão extralargo de 180 graus com uma câmara de 3.7 MP camera
• Captação de vídeo com uma qualidade de 1440 pixel (resolução 2560 x 1400), 1080
pixel (resolução 1920 x 1080) ou 720 pixel (resolução 1280 x 720)
• O sensor G integrado permite a deteção automática de acidentes por forma a gravar um
vídeo da ocorrência de uma colisão
• O GPS grava a localização, a direção, a velocidade, a data e a hora para mostrar
exatamente onde e quando ocorreram os acidentes
• Integração de Wi-Fi e Bluetooth para a sincronização sem-fios do vídeo
• A função de comando por voz permite iniciar/parar a gravação de áudio, tirar uma
fotografia estática ou iniciar/parar a funcionalidade de captação de vídeo Travelapse™
(condensa as horas de condução em minutos de destaque).
• A função HDR de aumento da nitidez permite captar imagens com maior detalhes em
condições de elevada ou de baixa luminosidade ambiente
• Grava a sua condução num ciclo contínuo, utilizando um cartão micro SDHC™ (vendido
separadamente). Para expandir a capacidade de memória poderá adicionar um cartão
com uma capacidade desde 8 até 512 GB (necessita de classe 10)
• Reprodução das imagens no ecrã, podendo rever mais tarde no seu computador ou
utilizar a Garmin Drive™ App gratuita no seu smartphone
• Inclui funções de aviso ao condutor através do sistema de aviso de colisão dianteira e
aviso de saída de faixa de rodagem
• A função Auto Sync permite ligar sem-fios até 4 câmaras do tablier Garmin na secção
dianteira, traseira e nas secções laterais para uma cobertura total de 360°. Se uma
câmara gravar um vídeo, as restantes também gravam ao mesmo tempo. Utilizando a
Garmin Drive™ App no seu smartphone poderá então criar um vídeo com composição de
imagens (função picture-in-picture) de quaisquer duas perspetivas ao mesmo tempo
• Os dados sobre câmaras de semáforos vermelhos e câmaras de velocidade alertam-no
quando estiver na proximidade de câmaras de semáforos vermelhos ou câmaras de
velocidade e também quando o seu veículo estiver parado, por exemplo, num
cruzamento ou numa fila de trânsito
• A função de alerta “Go” avisa-o quando os veículos à frente tiverem reiniciado a marcha
• O modo estacionamento monitoriza a zona circundante ao seu veículo quando está
estacionado e o motor está desligado. Inicia automaticamente a gravação se e quando
for detetado movimento (necessita do cabo do modo estacionamento da Garmin®).
• Dimensões: 4 cm x 5.6 cm x 2.1 cm, peso: 61 gramas
• Opera na gama de temperatura entre os -20° C e os +55°C
• Bateria incorporada

2 489 135
320,00 €1

ClimAir®* Cortinas para o sol apenas para vidros laterais traseiros
Acrescente um maior conforto às suas viagens. As cortinas para o sol reduzem a radiação
solar incidida e também podem ser utilizadas com os vidros abertos. Também de
extrema utilidade para obter uma maior privacidade, podem ser instaladas rápida e
facilmente sem efetuar qualquer furo.
Conjunto de 2 – Carrinha

1 744 536
123,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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ClimAir®* Cortinas para o sol apenas para vidros laterais traseiros
Acrescente um maior conforto às suas viagens. As cortinas para o sol reduzem a radiação
solar incidida e também podem ser utilizadas com os vidros abertos. Também de
extrema utilidade para obter uma maior privacidade, podem ser instaladas rápida e
facilmente sem efetuar qualquer furo.
Conjunto de 2 – 5 portas

1 744 534
123,00 €2

ClimAir®* Cortinas para o sol para todos os vidros traseiros
Acrescente um maior conforto às suas viagens. As cortinas para o sol reduzem a radiação
solar incidida e também podem ser utilizadas com os vidros abertos. Também de
extrema utilidade para obter uma maior privacidade, podem ser instaladas rápida e
facilmente sem efetuar qualquer furo.
Conjunto de 5 – 5 portas

1 744 533
215,00 €2

ClimAir®* Cortinas para o sol para todos os vidros traseiros
Acrescente um maior conforto às suas viagens. As cortinas para o sol reduzem a radiação
solar incidida e também podem ser utilizadas com os vidros abertos. Também de
extrema utilidade para obter uma maior privacidade, podem ser instaladas rápida e
facilmente sem efetuar qualquer furo.
Conjunto de 5 – Carrinha

1 744 535
215,00 €2

ClimAir®* Defletor de Vento para vidros dianteiros, em preto
Reduz a turbulência e o ruído para uma condução ainda mais agradável com o vidro
aberto – mesmo em condições de chuva ligeira.
Conjunto de 2, para uma melhor ventilação, protecção contra a chuva e neve, vidro
acrílico de 3 mm. Certifique-se de que o defletor de vento (na zona do espelho) está
assente na borda do vidro ( calha ) e que não escorrega para a ranhura do vidro. – 4/5
portas e carrinha

1 741 268
64,00 €2

ClimAir®* Defletor de Vento para vidros dianteiros, transparente
Reduz a turbulência e o ruído para uma condução ainda mais agradável com o vidro
aberto – mesmo em condições de chuva ligeira.
Conjunto de 2, para uma melhor ventilação, protecção contra a chuva e neve, vidro
acrílico de 3 mm. Certifique-se de que o defletor de vento (na zona do espelho) está
assente na borda do vidro ( calha ) e que não escorrega para a ranhura do vidro. – 4/5
portas e carrinha

2 104 461
64,00 €2

ClimAir®* Defletor de Vento para vidros traseiros, cinzento escuro
Reduz a turbulência e o ruído para uma condução ainda mais agradável com o vidro
aberto – mesmo em condições de chuva ligeira.
Conjunto de 2, para uma melhor ventilação, proteção contra a chuva e neve, vidro acrílico
de 3 mm. Certifique-se de que o defletor de vento (na zona do espelho) está assente na
borda do vidro ( calha ) e que não escorrega para a ranhura do vidro. – 4/5 portas

1 741 269
35,00 €2

ClimAir®* Defletor de Vento para vidros traseiros, em preto
Reduz a turbulência e o ruído para uma condução ainda mais agradável com o vidro
aberto – mesmo em condições de chuva ligeira.
Conjunto de 2, para uma melhor ventilação, proteção contra a chuva e neve, vidro acrílico
de 3 mm. Certifique-se de que o defletor de vento (na zona do espelho) está assente na
borda do vidro ( calha ) e que não escorrega para a ranhura do vidro. – Wagon

1 741 271
35,00 €2

ClimAir®* Defletor de Vento para vidros traseiros, transparente
Reduz a turbulência e o ruído para uma condução ainda mais agradável com o vidro
aberto – mesmo em condições de chuva ligeira.
Conjunto de 2, para uma melhor ventilação, proteção contra a chuva e neve, vidro acrílico
de 3 mm. Certifique-se de que o defletor de vento (na zona do espelho) está assente na
borda do vidro ( calha ) e que não escorrega para a ranhura do vidro. – 4/5 portas

2 104 463
35,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Xvision (SCC)* Kit Aquecedor do Banco para dois bancos
Experimente um maior conforto e uma condução agradável nos dias frios com um
potente e eficaz aquecedor regulável do banco.
Potentes elementos de aquecimento em fibra de carbono para montagem à posterior na
almofada e no encosto do banco. Temperatura regulável nas posições de baixa ou alta
temperatura, potência máxima de 90 W. Não disponível para instalação em veículos cujo
revestimento dos bancos esteja colado ao estofo. Para mais informações, por favor
consulte o seu concessionário Ford – Exceto Sport e ST, possibilidade de instalação
apenas nos bancos dianteiros

2 021 595
254,00 €2

Xvision (SCC)* Kit Aquecedor do Banco para um banco
Experimente um maior conforto e uma condução agradável nos dias frios com um
potente e eficaz aquecedor regulável do banco.
Potentes elementos de aquecimento em fibra de carbono para montagem à posterior na
almofada e no encosto do banco. Temperatura regulável nas posições de baixa ou alta
temperatura, potência máxima de 90 W. Não disponível para instalação em veículos cujo
revestimento dos bancos esteja colado ao estofo. Para mais informações, por favor
consulte o seu concessionário Ford – Exceto Sport e ST, possibilidade de instalação
apenas nos bancos dianteiros

2 021 594
127,00 €2

Sensores de estacionamento  - Kit-Base (traseiro)
Utilize um assistente durante as manobras de estacionamento. Com um sistema de
sensores de estacionamento que detetam de forma fiável quaisquer obstáculos atrás ou
à frente do veículo. Os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros estão
disponíveis como kits separados.
Com estes sensores de estacionamento traseiros seja avisado com antecedência e
precisão para a existência de qualquer obstáculo atrás da sua viatura. Kit-base. É
necessário o kit de instalação específico do veículo

1 724 804
269,00 €2

Xvision (SCC)* Sensores de estacionamento dianteiros, com 4 sensores em preto
mate
Utilize um assistente durante as manobras de estacionamento. Com um sistema de
sensores de estacionamento que detetam de forma fiável quaisquer obstáculos atrás ou
à frente do veículo. Os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros estão
disponíveis como kits separados.
Deteção fiável de todos os obstáculos. Possui avisador acústico que vai aumentando a
frequência do som quando até um som continuo quando se encontra muito próximo ao
obstáculo. Sensores planos ou angulares incluídos no pacote, permitem a montagem
conforme a forma do para-choques. Os sensores também podem ser pintados na cor da
carroçaria. Por favor contacte o seu Concessionário Ford para obter mais informações.

1 935 219
179,00 €2

Xvision (SCC)* Sensores de estacionamento traseiros, com 4 sensores em preto
mate
Utilize um assistente durante as manobras de estacionamento. Com um sistema de
sensores de estacionamento que detetam de forma fiável quaisquer obstáculos atrás ou
à frente do veículo. Os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros estão
disponíveis como kits separados.
Deteção fiável de todos os obstáculos. Possui avisador acústico que vai aumentando a
frequência do som  quando se encontra muito próximo ao obstáculo. Também para
veículos com gancho de reboque ou roda sobresselente montada no exterior. Pode ser
combinado com os sensores de estacionamento dianteiros Xvision em vários modelos.
Sensores planos ou angulares incluídos no pacote que permitem a montagem conforme
a forma do para-choques. Os sensores também podem ser pintados na cor da carroçaria.
Por favor contacte o seu Concessionário Ford para obter mais informações. – Para
Wagon incluído ST

1 935 215
145,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.

41 FORD FOCUS 01/2011 – 08/2014 Status: 20.03.2021



Xvision (SCC)* Sensores de estacionamento traseiros, com 4 sensores em preto
mate
Utilize um assistente durante as manobras de estacionamento. Com um sistema de
sensores de estacionamento que detetam de forma fiável quaisquer obstáculos atrás ou
à frente do veículo. Os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros estão
disponíveis como kits separados.
Deteção fiável de todos os obstáculos, possui avisador acústico que vai aumentando a
frequência do som até ser contínuo quando se encontra muito próximo. Também para
veículos com gancho de reboque ou roda sobresselente montada no exterior. Pode ser
combinado com os sensores de estacionamento dianteiros Xvision em vários modelos.
Os sensores planos ou angulares incluídos no pacote permitem a montagem conforme a
forma do para-choques. Os sensores também podem ser pintados na cor da carroçaria.
Para mais informações, consulte o seu concessionário Ford. – 4/5 portas, incluído o ST

1 935 216
145,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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SISTEMAS MULTIMÉDIA ÁUDIO
RRP

Pioneer* Altifalante
Como gosta de ouvir a sua música? Alta e nítida? Então temos o ideal para si. A gama de
altifalantes dianteiros e traseiros da Pioneer+ promete um desempenho sonoro de
elevada categoria e sons graves poderosos a elevados níveis de pressão - com uma
montagem perfeita no seu Ford.
Para as portas dianteiras e traseiras, altifalante de 13 cm coaxial de 3 vias , potência
máxima de 250 W

2 302 676
52,00 €2

Pioneer* Altifalante TS-170 Ci
Como gosta de ouvir a sua música? Alta e nítida? Então temos o ideal para si. A gama de
altifalantes dianteiros e traseiros da Pioneer+ promete um desempenho sonoro de
elevada categoria e sons graves poderosos a elevados níveis de pressão - com uma
montagem perfeita no seu Ford.
Sistema de altifalantes de 2 vias de 17 cm, potência máxima de 170 W – Adequado para
ser instalado nas portas dianteiras e traseiras, necessita adicionalmente do anel
adaptador do altifalante

1 595 410
75,00 €2

Pioneer* Altifalante TS-A1600C
Como gosta de ouvir a sua música? Alta e nítida? Então temos o ideal para si. A gama de
altifalantes dianteiros e traseiros da Pioneer+ promete um desempenho sonoro de
elevada categoria e sons graves poderosos a elevados níveis de pressão - com uma
montagem perfeita no seu Ford.
Sistema de altifalantes de duas vias de 6.5"" (16,51 cm), potencia máxima de 350 W.
Solução de aperfeiçoamento do sistema de som fácil de instalar. O cone azul de
propileno fabricado em molde de injeção proporciona um som excecional das
frequências médias. Inclui também o conceito OPEN e SMOOTH para uma suave
resposta em frequência e um palco sonoro expansivo. Inclui o adaptador multiuso para
uma maior flexibilidade de instalação e um melhor do desempenho acústico

2 409 074
146,00 €2

Pioneer* Amplificador Multicanal Soundupgrade DEQ-S1000A
Aumente o volume e melhore a sua experiência auditiva com este elegante amplificador
multicanal Soundupgrade fácil de instalar.
Processador Universal de Som extremamente compacto, projetado para aperfeiçoar o
sistema de som estéreo do seu veículo. Pode ser facilmente instalado de forma ocultada
devido suas pequenas dimensões. Compatibilidade com dispositivos Apple e Android,
Quick Charge para dispositivos Android. Utilização da app Pioneer Sound Tune para a
regulação e ajuste da elevada qualidade de áudio. Integra um processador DSP dual-core
de 48 bits de elevado desempenho e totalmente personalizado para uma reprodução de
som premium de elevada qualidade. Um relógio e padrão internos eficientemente
afinados. A degradação do som provocada por ruídos de interferência totalmente
eliminada. Com controlo do subwoofer e sensor de entrada do cabo do altifalante.
Especificações: amplificador MOSFET de 4 x 50 W, 2 x 50 W (4&#937;) e 1 x 70 W
(2&#937;) para o subwoofer, 2 x 200 W, resposta em frequência de 10Hz a 20kHz,
Equalizador Gráfico de 13 bandas de frequência (Equalizador Gráfico de 31 bandas de
frequência quando utilizado com a app Pioneer Sound Tune), Modo de Rede de 3 Vias, TA
(Alinhamento de Tempo) Manual, Filtro Passa-Alto, Filtro Passa-Baixo, Saída de Elevada
Tensão (4 V). Compatível com formato de ficheiro FLAC., 1 x entrada USB. Inclui
Comando Remoto Manual. Todas as operações são realizadas facilmente através de um
smartphone compatível. Uma vasta gama de definições pode ser acedida a partir das
definições de simulação ao vivo através da app Pioneer Sound Tune. Dimensões: 170 mm
x 40 mm x 95 mm (l x a x p). Necessita adicionalmente da cablagem T Pioneer para a
instalação.

2 412 513
199,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* DAB+ Adaptador de Rádio Digital SDA-11DAB, com Bluetooth
Deixe-se levar pelo som cristalino da Rádiodifusão Áudio Digital com este adaptador de
rádio digital DAB+ fácil de instalar.
Adicione confortavelmente o DAB+ Rádio Digital e sistema Bluetooth ao sistema de áudio
do seu veículo. Sintonizador de rádio independente que fornece uma nítida receção de
rádio digital com um menu extremamente fácil de utilizar e botões dedicados de pré-
definição de estações de rádio. Fácil de instalar no tablier ou no para-brisas com todos os
acessórios necessários para a instalação incluídos. Concebido para operar com o seu
atual sistema estéreo equipado de fábrica, quer através de uma ligação sem-fios quer
com uma ligação por cabo. O sistema Bluetooth incorporado permite-lhe receber
chamadas telefónicas de forma confortável e segura. Características principais:
chamadas mãos-livres e transmissão de música através do sistema Bluetooth, microfone
e altifalante incorporados (pode ser ligado à tomada Line-Out para reprodução de áudio
através do sistema de altifalantes do veículo), anúncios de trânsito, procura
automática/manual de frequências, função de procura DAB abc, ecrã TFT de 2.4" (6.1
cm) com uma seleção de 5 cores (branco, vermelho, âmbar, verde ou azul), temporizador
da iluminação, controlo do brilho e função de deslocamento de texto. Ligações: aux-in e
line-out. Idiomas do menu: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Holandês, Turco,
Dinamarquês, Norueguês. Inclui antena DAB+ ativa de para-brisas, adaptador USB de
carregamento, cabo de alimentação Micro-USB, cabo de áudio de 3.5 mm (AUX), base de
apoio para o para-brisas, base de apoio para o tablier, ferramenta de instalação e correia
de segurança

2 427 199
168,00 €1

Axion* Digital radio upgrade 2 146 136
173,00 €2

Pioneer* Subwoofer TS-WH500A
Complemente o seu sistema de som com um subwoofer Pioneer+ altamente poderoso,
que ocupa pouco espaço, para uma ótima sonoridade de baixos. É tão compacto que
pode mesmo instalá-lo por baixo do banco do passageiro – sem comprometer a
potência!
Sistema de subwoofer ativo, compacto e potente, com amplificador MOSFET de 150 W
incorporado. Pode ser instalado por debaixo do banco devido ao seu design
extremamente estreito. A sua exclusiva tecnologia Horizontal Vertical Transforming
(HVT) produz vibrações verticais através de um impulso horizontal, produzindo um claro
e amplo som de baixa frequência. Especificações: potência máxima de 150 W, potência
nominal de entrada de 50 W. Dimensões: 340 mm x 60 mm x 250 mm (l x a x p)

2 409 070
351,00 €2

Pioneer* Subwoofer TS-WX 120A
Complemente o seu sistema de som com um subwoofer Pioneer+ altamente poderoso,
que ocupa pouco espaço, para uma ótima sonoridade de baixos. É tão compacto que
pode mesmo instalá-lo por baixo do banco do passageiro – sem comprometer a
potência!
Subwoofer compacto e potente. Pode ser instalado debaixo do banco devido ao sua
pequena espessura. Com controlo remoto por cabo (Cabo 6 m Cinch), amplificador built-
in MOSFET incorporado 150 W máximo, inclui revestimento resistente aos riscos.
Dimensões: 280 x 70 x 200 mm. Não é possível colocar o subwoofer debaixo dos
bancoscom ajuste eletrónico. O Subwoofer pode ser instalado em todos os veículos via
Cinch plug ou cabo de altifalante. Em alguns casos é necessário um cabo de altifalantes
universal adicional (aprox. 0.5 m)

2 302 684
237,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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SISTEMAS MULTIMÉDIA NAVEGAÇÃO
RRP

TomTom* Actualização de mapas para o sistema de navegação Ford MFD
Para evitar congestionamentos de trânsito, frustrações e atrasos, atualize o software do
seu Sat Nav com a última atualização de mapas da TomTom+.
Contém atualização para o ano 2017 dos mapas da Rússia, Bulgária e Roménia e também
das principais estradas da Europa de Leste

2 370 920
107,00 €1

TomTom* Actualização de mapas para o sistema de navegação Ford MFD
Para evitar congestionamentos de trânsito, frustrações e atrasos, atualize o software do
seu Sat Nav com a última atualização de mapas da TomTom+.
Contém atualização para o ano 2020 dos mapas da Europa e Turquia e também das
principais estradas do Sudeste Europeu

2 524 931
105,00 €1

Pioneer* Câmara de Marcha-Atrás ND-BC8 para rádios Pioneer 2-DIN e sistemas de
navegação multimédia
Detete qualquer obstáculo atrás de si, no ecrã do seu sistema multimédia.
Câmara de alta resolução à prova de água e imagens a cor. Funciona na obscuridade,
cobertura de 129º horizontal e 105º vertical, guia de conexão (necessária configuração
dos parâmetros do veículo), dimensões 24 x 24 x 25 mm. Cabo de conexão de 10 m
incluído

2 013 854
213,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Sistema de Navegação Multimédia AVIC-F9880BT
Se pretender mais do que um sistema de navegação quando estiver a conduzir, os nossos
sistemas de navegação multimédia são a melhor escolha. Totalmente equipado com
funções atualizadas e mapas de todos os países Europeus, os sistemas de navegação
oferecem ainda um módulo de sistemas mãos-livres Bluetooth® e são compatíveis com
vários formatos de ficheiros – incluindo leitor de DVD e ligação para iPhone®/iPod®. Para
que não perca coisa alguma, – onde quer que vá.
Características: •    Ecrã tátil 3D a cores de 6.2"" (15.75 cm)
 •   Apple CarPlay®
 •   Sintonizador RDS e recetor TMC
•   Módulo mãos-livres Bluetooth® com A2DP &amp; AVRCP 1.4
 •   Entrada de cartão Micro SD™ e 2 entradas USB traseiras para reprodução de ficheiros
de áudio e vídeo
 •   Mapas 3D
 •   10 milhões de POIs com criador de POIs personalizados
 •   Mapa de cobertura total de 45 países Europeus na memória incorporada
 •   Guia de voz com função Text-To-Speech (18 idiomas)
 •   Reprodução de DVD-R/-RW, CD-R/RW, MP3, WMA, AAC, FLAC, MPEG4, H.264, WMV,
DivX™
 •   Processador de Sinal Digital e Equalizador Gráfico otimizado de 13 bandas
 •   Controlo Direto de Música/Vídeo do iPod®, iPod® Touch e iPhone®
4/4S/5/5S/5C/6/6+ através de USB (não inclui cabos necessários, disponíveis como
opção)
 •   Compatibilidade com Android Auto
 •   Conectividade Android através de USB
 •   Outros dispositivos AV através de 2 entradas auxiliares traseiras
 •   Entrada da câmara de marcha-atrás
 •   Possibilidade de indicação de informação do sistema de ar condicionado e do controlo
do sistema de sensores de estacionamento nas carlines selecionadas
 •   Painel dianteiro parcialmente amovível como proteção antirroubo

Moldura 2-DIN e Adaptador da CAN-Bus/Botões de Controlo (para veículos equipados de
fábrica com botões de controlo no volante) ou Adaptador ISO (para veículos não
equipados de fábrica com botões de controlo no volante) necessário para a instalação. O
Adaptador da CAN-Bus/Botões de Controlo só é necessário se forem desejadas as
funções de controlo do rádio através dos botões de controlo no volante equipados de
fábrica. Nos restantes casos, o Adaptador ISO poderá ser utilizado.

Nota: Todas as funções específicas das carlines que são operadas através dos botões do
Rádio Ford e visualizadas no ecrã central Ford deixarão de estar disponíveis, como por
exemplo, SYNC, TPMS, sensor de chuva, Active-City Stop, Hill Start Assist. Isto é
especialmente importante para a versão topo-de-gama do Ford B-MAX. – Para a
instalação, é necessário substituir o módulo combinado do interruptor do fecho central
das portas/interruptor das luzes de emergência. O módulo combinado dos interruptores
será deslocalizado quando a moldura 2-DIN for instalada no tablier do veículo

2 302 656
848,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Sistema de Navegação Multimédia AVIC-F9880DAB
Se pretender mais do que um sistema de navegação quando estiver a conduzir, os nossos
sistemas de navegação multimédia são a melhor escolha. Totalmente equipado com
funções atualizadas e mapas de todos os países Europeus, os sistemas de navegação
oferecem ainda um módulo de sistemas mãos-livres Bluetooth® e são compatíveis com
vários formatos de ficheiros – incluindo leitor de DVD e ligação para iPhone®/iPod®. Para
que não perca coisa alguma, – onde quer que vá.
Características: •    Ecrã tátil 3D a cores de 6.2"" (15.75 cm)
 •   Apple CarPlay®
 •   Recetor de Rádio Digital DAB/DAB+
 •   Sintonizador RDS e recetor TMC
 •   Módulo mãos-livres Bluetooth® com A2DP & AVRCP 1.4
 •   Entrada de cartão Micro SD™ e 2 entradas USB traseiras para reprodução de ficheiros
de áudio e vídeo
 •   Mapas 3D
 •   10 milhões de POIs com criador de POIs personalizados
 •   Mapa de cobertura total de 45 países Europeus na memória incorporada
 •   Guia de voz com função Text-To-Speech (18 idiomas)
 •   Reprodução de DVD-R/-RW, CD-R/RW, MP3, WMA, AAC, FLAC, MPEG4, H.264, WMV,
DivX™
 •   Processador de Sinal Digital e Equalizador Gráfico otimizado de 13 bandas
 •   Controlo Direto de Música/Vídeo do iPod®, iPod® Touch e iPhone®
4/4S/5/5S/5C/6/6+ através de USB (não inclui cabos necessários, disponíveis como
opção)
 •   Compatibilidade com Android Auto
 •   Conectividade Android através de USB
 •   Outros dispositivos AV através de 2 entradas auxiliares traseiras
 •   Entrada da câmara de marcha-atrás
 •   Possibilidade de indicação de informação do sistema de ar condicionado e do controlo
do sistema de sensores de estacionamento nas carlines selecionadas
 •   Painel dianteiro parcialmente amovível como proteção antirroubo

Moldura 2-DIN e Adaptador da CAN-Bus/Botões de Controlo (para veículos equipados de
fábrica com botões de controlo no volante) ou Adaptador ISO (para veículos não
equipados de fábrica com botões de controlo no volante) necessário para a instalação. O
Adaptador da CAN-Bus/Botões de Controlo só é necessário se forem desejadas as
funções de controlo do rádio através dos botões de controlo no volante equipados de
fábrica. Nos restantes casos, o Adaptador ISO poderá ser utilizado. Antena DAB opcional,
adicionalmente necessária para a receção de rádio digital

Nota: Todas as funções específicas das carlines que são operadas através dos botões do
Rádio Ford e visualizadas no ecrã central Ford deixarão de estar disponíveis, como por
exemplo, SYNC, TPMS, sensor de chuva, Active-City Stop, Hill Start Assist. Isto é
especialmente importante para a versão topo-de-gama do Ford B-MAX. – Para a
instalação, é necessário substituir o módulo combinado do interruptor do fecho central
das portas/interruptor das luzes de emergência. O módulo combinado dos interruptores
será deslocalizado quando a moldura 2-DIN for instalada no tablier do veículo

2 302 658
990,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Sistema de Navegação Multimédia AVIC-Z620BT
Se pretender mais do que um sistema de navegação quando estiver a conduzir, os nossos
sistemas de navegação multimédia são a melhor escolha. Totalmente equipado com
funções atualizadas e mapas de todos os países Europeus, os sistemas de navegação
oferecem ainda um módulo de sistemas mãos-livres Bluetooth® e são compatíveis com
vários formatos de ficheiros – incluindo leitor de DVD e ligação para iPhone®/iPod®. Para
que não perca coisa alguma, – onde quer que vá.
Características: •  Ecrã tátil WVGA de 6.2" (15.75 cm) True Colour Clear Type Resistive de
24 bit
 •  Amplificador MOSFET 50 W x 4
 •   Iluminação multicor
 •   Apple CarPlay®
 •   Sintonizador RDS e recetor TMC
 •   TMC com cobertura de 14 países
 •   O sistema Wi-Fi® incorporado suporta ligação sem-fios entre o seu smartphone e o
recetor
 •   Paralelismo sem-fios do seu dispositivo móvel
 •   Modo AppRadio +
 •   Chamadas mãos-livres Bluetooth&#174; e transmissão de áudio sem-fios
 •   2 entradas USB para reprodução de ficheiros de áudio e de vídeo, ligação simultânea
de 2 smartphones, incluindo reprodução de música e carregamento
 •   Mapas HERE®
 •   10 milhões de locais de interesse (POIs
) •   Mapa com cobertura total de 45 países Europeus na memória flash incorporada
 •   Guia de voz com função Text-To-Speech (29 idiomas)
 •   Reprodução de DVD-R/-RW, CD-R/RW, ficheiros MP3, WMA, AAC, FLAC, MPEG4,
H.264, WMV, DivX™
 •   Resolução de imagem full HD
 •   Processador de Sinal Digital e Equalizador Gráfico otimizado de 13 bandas
 de frequência •   Controlo Direto de Música/Vídeo dos dispositivos iPod® Touch e
iPhone® 4/4S/5/5S/5C/6/6+/6S/6S+/SE/7/7+, incluindo Siri Eyes Free
 •   Compatível com Android Auto, incluindo Carregamento Rápido
 •   Outros dispositivos AV através de 2 entradas auxiliares traseiras
 •   Entradas das câmaras traseira e dianteira
 •   Possibilidade de indicação da informação do controlo da climatização do veículo e do
controlo da distância do veículo durante o estacionamento em determinadas carlines
 •   Painel dianteiro parcialmente amovível para proteção antirroubo

Moldura 2-DIN e Adaptador da CAN-Bus/Botões de Controlo (para veículos equipados de
fábrica com botões de controlo no volante) ou Adaptador ISO (para veículos não
equipados de fábrica com botões de controlo no volante) necessário para a instalação. O
Adaptador da CAN-Bus/Botões de Controlo só é necessário se forem desejadas as
funções de controlo do rádio através dos botões de controlo no volante equipados de
fábrica. Nos restantes casos, o Adaptador ISO poderá ser utilizado.

Nota: Todas as funções específicas das carlines que são operadas através dos botões do
Rádio Ford e visualizadas no ecrã central Ford deixarão de estar disponíveis, como por
exemplo, SYNC, TPMS, sensor de chuva, Active-City Stop, Hill Start Assist. Isto é
especialmente importante para a versão topo-de-gama do Ford B-MAX. – Para a
instala&#231;&#227;o, &#233; necess&#225;rio substituir o m&#243;dulo combinado do
interruptor do fecho central das portas/interruptor das luzes de emerg&#234;ncia. O
m&#243;dulo combinado dos interruptores ser&#225; deslocalizado quando a moldura
2-DIN for instalada no tablier do ve&#237;culo

2 416 982
874,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Sistema de Navegação Multimédia AVIC-Z720DAB
Se pretender mais do que um sistema de navegação quando estiver a conduzir, os nossos
sistemas de navegação multimédia são a melhor escolha. Totalmente equipado com
funções atualizadas e mapas de todos os países Europeus, os sistemas de navegação
oferecem ainda um módulo de sistemas mãos-livres Bluetooth® e são compatíveis com
vários formatos de ficheiros – incluindo leitor de DVD e ligação para iPhone®/iPod®. Para
que não perca coisa alguma, – onde quer que vá.
Características:  •    Ecrã tátil WVGA de 6.2" (15.75 cm) True Colour Clear Type Resistive
de 24 bit
 •  Amplificador MOSFET 50 W x 4
 •   Iluminação multicor
 •   Apple CarPlay®
 •
•
 Recetor de Rádio Digital DAB + Sintonizador RDS e recetor TMC •   TMC com cobertura de
14 países
 •   O sistema Wi-Fi® incorporado suporta ligação sem-fios entre o seu smartphone e o
recetor
 •   Paralelismo sem-fios do seu dispositivo móvel
 •   Modo AppRadio +
 •   Chamadas mãos-livres Bluetooth® e transmissão de áudio sem-fios
 •   2 entradas USB para reprodução de ficheiros de audio e de vídeo, ligação simultânea
de 2 smartphones, incluindo reprodução de música e carregamento
 •   Mapas HERE®
 •   10 milhões de locais de interesse (POIs
) •   Mapa com cobertura total de 45 países Europeus na memória flash incorporada
 •   Guia de voz com função Text-To-Speech (29 idiomas)
 •   Reprodução de DVD-R/-RW, CD-R/RW, ficheiros MP3, WMA, AAC, FLAC, MPEG4,
H.264, WMV, DivX™
 •   Resolução de imagem full HD
 •   Processador de Sinal Digital e Equalizador Gráico otimizado de 13 bandas
 de frequência •   Controlo Direto de Música/Vídeo dos dispositivos iPod®, iPod® Touch e
iPhone®
4/4S/5/5S/5C/6/6+/6S/6S+/SE/7/7+, incluindo Siri Eyes Free
 •   Compatível com Android Auto, incluindo Carregamento Rápido
 •   Outros dispositivos AV através de 2 entradas auxiliares traseiras
 •   Entradas das cámaras traseira e dianteira
 •   Possibilidade de indicação da informação do controlo da climatização do veículo e do
controlo da distância do veículo durante o estacionamento em determinadas carlines
 •   Painel dianteiro parcialmente amovível para proteção antirroubo

Moldura 2-DIN e Adaptador da CAN-Bus/Botões de Controlo (para veículos equipados de
fábrica com botões de controlo no volante) ou Adaptador ISO (para veículos não
equipados de fábrica com botões de controlo no volante) necessário para a instalação. O
Adaptador da CAN-Bus/botões de Controlo só é necessário se forem desejadas as
funções de controlo do rádio através dos botões de controlo no volante equipados de
fábrica. Nos restantes casos, o Adaptador ISO poderá ser utilizado. Antena DAB opcional,
adicionalmente necessária para a receção de rádio digital

Nota: Todas as funções específicas das carlines que são operadas através dos botões do
Rádio Ford e visualizadas no ecrã central Ford deixarão de estar disponíveis, como por
exemplo, SYNC, TPMS, sensor de chuva, Active-City Stop, Hill Start Assist. Isto é
especialmente importante para a versão topo-de-gama do Ford B-MAX. – Para a

2 416 984
1.019,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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instala&#231;&#227;o, &#233; necess&#225;rio substituir o m&#243;dulo combinado do
interruptor do fecho central das portas/interruptor das luzes de emerg&#234;ncia. O
m&#243;dulo combinado dos interruptores ser&#225; deslocalizado quando a moldura
2-DIN for instalada no tablier do ve&#237;culo

Garmin®* Sistema de navegação portátil Drive 51 LMT-S
Com uma vasta gama de seleção de sistemas de navegação móveis, a navegação
automóvel nunca foi tão fácil. Estes oferecem tudo o que deseja num sistema de
navegação automóvel – capacidade de gerar um percurso automaticamente, comandos
por voz e um ecrã a cores – facilitando a sua orientação em qualquer lugar.
Características:  •  Sistema de navegação de GPS dedicado, fácil de utilizar, com ecrã de
dupla orientação a cores de 5.0 polegadas (12,7 cm)
 •  Pré-carregado com mapas detalhados da Europa Ocidental, com atualizações
gratuitas de mapas por tempo ilimitado
 •  Funções de assistência ao condutor que incluem alertas de curvas perigosas, de
variações de limite de velocidade, travessia ferroviária, travessia animal, aviso de
proximidade de escola e muito mais
 •  A função Garmin Real Directions™ orienta como um amigo, utilizando monumentos e
sinais de trânsito
 •  Encontre novos e populares restaurantes, lojas e muito mais com a Foursquare®
 •  Veja as avaliações dos POIs com o TripAdvisor® travel
 •  Assistente de faixa de rodagem (orienta-o para a faixa correta para seguir o guia de
navegação)
 •  Vista de cruzamento (indica os sinais do cruzamento)
 •  Indicador de limite de velocidade (indica o limite de velocidade da maioria dos
itinerários principais)
 •  Consulte o preçário e as direções em que o estacionamento público está disponível
 •  Função de guia por datas importantes
 • Criação de percurso através de cidades e ruas preferidas
 • Funciona com câmara de marcha-atrás sem-fios Garmin BC™ 30
 •  Entrada de cartões MicroSD™
 •  POIs Personalizados
 •  Iindicação dos tipos de POIs preferidos ao longo do percurso

Incluindo

2 280 228
194,00 €1

Suporte para pilar A
O suporte é montado no pilar A do veículo, no lado esquerdo e não sendo necessária
ventosa. A cablagem fica invisível no painel de bordo. A posição da unidade de navegação
é ajustável em todos os ângulos para diferentes posições de condução, permitindo ao
condutor ter o melhor campo de visão. Esta conveniente solução  de "plug-and-play"
permite que a unidade de navegação possa ser facilmente trocada entre veículos.
Solução de montagem integrada, robusta e elegante para os sistemas de navegação
portáteis selecionados, p. ex. Garmin.

1 730 661
55,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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SISTEMAS MULTIMÉDIA OUTROS
ACESSÓRIOS MULTIMÉDIA

RRP

Bury* Adaptador USB USB tipo C para a ficha Apple; Lightning
Adaptador USB para ser utilizado com o sistema POWERMOUNT da Bury*.
Necessario em combinação o com o sistema Bury* POWERMOUNT para carregar o
iPhone; 5 ou um modelo superior

2 279 206
11,00 €1

Bury* Adaptador USB USB tipo C para Micro USB
Adaptador USB para ser utilizado com o sistema POWERMOUNT da Bury*.
Necessário em combinação com o sistema Bury* POWERMOUNT para carregar
smartphones com ficha Micro USB

2 279 208
5,00 €1

ACV* Antena Desportiva
A engenhosa antena desportiva acrescenta um visual mais atrativo às linhas dinâmicas
do tejadilho do seu Ford e fornece uma excelente receção de sinal de rádio em todas as
viagens.
Confere um visual desportivo graças ao seu design mais dinâmico e tamanho compacto,
constituída por uma haste significativamente mais curta do que a antena equipada de
série. Receção de sinal AM/FM de elevada qualidade

2 049 615
20,00 €1

ACV* Base de Carregamento INBAY Qi para modelos IPhone&#174;
5/5S/5C/6/6+/7/7+, preta
O carregamento sem-fios Qi é uma tecnologia que lhe permite carregar dispositivos
móveis sem utilizar cabos de carregamento. Os recetores de carregamento INBAY Qi da
ACV* permitem carregar dispositivos móveis compatíveis com a norma Qi sem utilizar
cabos de carregamento.
Permite o carregamento sem-fios de smartphones não compatível com a norma Qi. Pode
ser facilmente instalado entre o telem&#243;vel e a sua capa de proteção. Para ser
utilizado em combinação com o suporte de carregamento universal INBAY ou quaisquer
outros dispositivos de carregamento sem-fios Qi

2 344 015
19,00 €1

ACV* Base de Carregamento INBAY Qi universal, com ficha Micro-USB 2.0, preto
O carregamento sem-fios Qi é uma tecnologia que lhe permite carregar dispositivos
móveis sem utilizar cabos de carregamento. Os recetores de carregamento INBAY Qi da
ACV* permitem carregar dispositivos móveis compatíveis com a norma Qi sem utilizar
cabos de carregamento.
Permite o carregamento sem-fios de smartphones não compatível com a norma Qi. Pode
ser facilmente instalado entre o telefone a sua capa de protetor. Para ser utilizado em
combinação com o suporte de carregamento universal INBAY ou quaisquer outros
dispositivos de carregamento sem-fios Qi

2 344 017
16,00 €1

ACV* Base de Carregamento INBAY Qi universal, com ficha USB 3.1 Tipo C, preto
O carregamento sem-fios Qi é uma tecnologia que lhe permite carregar dispositivos
móveis sem utilizar cabos de carregamento. Os recetores de carregamento INBAY Qi da
ACV* permitem carregar dispositivos móveis compatíveis com a norma Qi sem utilizar
cabos de carregamento.
Permite o carregamento sem-fios de smartphones não compatível com a norma Qi. Pode
ser facilmente instalado entre o telefone a sua capa de protetor. Para ser utilizado em
combinação com o suporte de carregamento universal INBAY ou quaisquer outros
dispositivos de carregamento sem-fios Qi

2 344 019
16,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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ACV* Base Zens Qi branco
Sem cabos nem limitações, o carregamento sem-fios é a tecnologia do futuro para o
carregamento de dispositivos móveis. Leve esta tecnologia para sua casa com esta
elegante base de carregamento preta Zens Qi.
Unidade ligeira e compacta de carregamento por indução sem-fios, para smartphones
compatível com a norma Qi. Inclui 7 bobinas de indução, certificada de acordo com a
norma Qi

2 344 023
46,00 €1

ACV* Base Zens Qi preto
Sem cabos nem limitações, o carregamento sem-fios é a tecnologia do futuro para o
carregamento de dispositivos móveis. Leve esta tecnologia para sua casa com esta
elegante base de carregamento preta Zens Qi.
Unidade ligeira e compacta de carregamento por indução sem-fios, para smartphones
compatível com a norma Qi. Inclui 7 bobinas de indução, certificada de acordo com a
norma Qi

2 344 021
46,00 €1

Cabo adaptador para iPhone®/iPod®  para AUX ou USB
Aprecie as suas músicas favoritas no seu iPhone® ou iPod® através do sistema de áudio
ou de navegação do veículo.
Liga o seu dispositivo de áudio ao sistema de áudio ou de navegação do veículo

1 529 487
55,00 €1

Pioneer* Cabo iPod
Ligue facilmente o seu iPhone® ou iPod® ao sistema de áudio Pioneer ou ao sistema de
navegação do veículo.
Necessário para ligar um iPod ao sistema de navegação multimédia Pioneer*

1 794 187
28,00 €1

ACV* Caixa de Carregamento Zens Qi para IPhone 7S, preto
Dê vida ao seu smartphone com esta caixa de carregamento Zens Qi - mantenha o visual
elegante, expanda a funcionalidade!
Caixa de proteção com função integrada de carregamento sem-fios. Permite o
carregamento sem-fios de smartphones não compatível com a norma Qi. Para ser
utilizada em combinação com a base Zens Qi ou qualquer outros dispositivos de
carregamento sem-fios compatível com a norma Qi

2 344 013
46,00 €1

Ficha para fontes de áudio externas tomada de auricular para entrada AUX
Quer desfrutar de um excelente som e entretenimento? A Ford oferece uma gama de
soluções de fácil ligação para o sistema de áudio e navegação do seu Ford a uma
variedade de fontes externas de áudio. Escolha simplesmente qual o dispositivo que mais
se adequa às suas necessidades e desfrute ao máximo do sistema de som do seu Ford
através de uma entrada AUX. Para mais informações acerca das fichas de áudio, consulte
o seu concessionário Ford.
Liga qualquer dispositivo de áudio, com uma saída para auricular, ao sistema de áudio ou
de navegação do veículo através de entrada AUX

1 358 534
21,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Bury* Sistema POWERMOUNT
Com o seu design elegante e funcional, o sistema POWERMOUNT não tem limites.
Coloque o seu telemóvel no local mais cómodo para o seu conforto pessoal.
Base de smartphone de Qualidade Premium OEM para a consola central, consola
intermedia, painel de instrumentos ou, em alternativa, uma base para o Pilar A. Sistema
universal de carregamento de smartphone facil de utilizar, constituido pela base de
instalaçao, brao flexivel de suporte e base de carregamento USB. O sistema de quatro
eixos de ajuste extremamente flexivel assegura optimo posicionamento do dispositivo no
brazo de suporte. Encaixa perfeitamente em qualquer lugar no interior do seu Ford devido
ao design moderno, aos materiais de elevada qualidade e varias opes de posicionamento.
A opo de montagem atraves de fita adesiva torna o sistema permutvel e pode ser
removido sem deixar residuos. Tambiem possvel instalar permanentemente atraves de
parafusos. O adaptador USB - Lightning para carregar iPhones; (a partir do iPhone) e a
Micro USB para todos os restantes dispositivos esto disponiveis separadamente como
acessorio. Certificaes: CE, BIN/RECYCLING e RoHS

2 279 204
83,00 €1

Bury* Sistema POWERMOUNT POWERCHARGE QI
Com o seu design elegante e funcional, o sistema POWERMOUNT não tem limites.
Coloque o seu telemóvel no local mais cómodo para o seu conforto pessoal.
Base de smartphone OEM de Qualidade Premium para a consola central, consola
intermédia, painel de instrumentos ou, em alternativa, um suporte para o pilar A. Sistema
de carregamento universal para smartphone, fácil de utilizar, constituído por uma base,
um braço de suporte flexível e uma base de carregamento indutivo Qi sem-fios, para
smartphones compatíveis com a norma Qi. Inclui ainda uma 1 ficha USB tipo C para um
carregamento por cabo, que pode ser utilizada para smartphones não compatíveis com a
norma Qi. Com indicador LED do estado do carregamento.

O sistema de quatro eixos amplamente ajustável assegura o ótimo posicionamento do
dispositivo acessório no braço de suporte. Combina na perfeição em qualquer local no
interior do seu Ford devido ao seu design moderno, aos materiais de elevada qualidade e
às várias opções de posicionamento. A opção de instalação através de fita adesiva
permite instalar e desinstalar facilmente o sistema, podendo ser removido sem deixar
quaisquer resíduos. Também é possível montar permanentemente através de parafusos.
O adaptador USB - Lightning para carregar iPhones® (a partir do iPhone® 5) e uma Micro
USB para todos os restantes dispositivos estão disponíveis separadamente como
acessório.

Dimensões máximas do smartphone: altura: universal, largura: 60 mm – 90 mm,
profundidade: 6 mm – 10 mm. Tensão de alimentação: 10V – 16V, consumo máximo de
corrente:  2A. Potência do Carregamento Indutivo: 5W, tensão de carregamento através
de USB: 5V, corrente de carregamento através de USB: 3A. Gama de temperatura de
funcionamento: -20 a +70°C. Homologações: UE, BIN/RECYCLING e RoHS

2 332 681
127,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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ACV* Suporte de Carregamento Universal INBAY para smartphones compatíveis
com a norma Qi, preto
O carregamento sem-fios Qi é uma tecnologia que lhe permite carregar dispositivos
móveis sem utilizar cabos de carregamento. Não necessita de ligar e desligar um cabo de
carregamento sempre que pretender carregar um dispositivo móvel. Coloque
simplesmente o dispositivo móvel no suporte de carregamento sem-fios para carregar
um dispositivo compatível através de carregamento indutivo.
Solução elegante de carregamento sem-fios que encaixa na perfeição em qualquer
suporte de bebidas no interior do seu veículo e pode ser simplesmente ligado através de
um cabo USB. Largura máxima do smartphone: 70 mm. Kit completo incluindo um cabo
USB de 1 m, conversor de tensío externo USB, cabo de conexã com porta-fusíveis fichas
de 6.3 mm, 2 fichas banana de 2.5 mm, 2 fichas banana de 1.5 mm, 3 pares de terminais
crocodilo para uma fixação ideal de smartphones e fita adesiva. Certificada de acordo
com a norma Qi

2 344 025
55,00 €1

Dension* Suporte Telemóvel/Smartphone para Smartphones
A fixação por ventosa no pára-brisas ou painel de instrumentos (não compatível com a
consola de fixação no pilar A), permite efectuar chamadas em modo mãos-livres,
reprodução de música e inclui função de carga.
Transmissor de som polivalente, monta-se no pára-brisas ou painel de bordo. Avançada
qualidade de som reproduzido através do sistema de som do seu Ford. Com microfone
incorporado, saída de áudio AUX e FM. Com função de carregamento de telefone através
da ficha do isqueiro, incluindo cabo auxiliar de áudio. Para todos os Smartphones com
carregador Micro-USB e largura de 56 mm até 70 mm, adaptador Apple Lightning para
Micro-USB necessário para iPhone 5

1 831 835
90,00 €1

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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FORD PERFORMANCE PARTS DESEMPENHO
DA CARROÇARIA

RRP

Suporte da Placa de Matrícula prateado, com logótipo Ford Performance 2 372 314
8,00 €1

Suporte da Placa de Matrícula preto, com logótipo Ford Performance 2 372 312
8,00 €1

Saias Laterais para o lado esquerdo do veículo
Dê ao seu veículo um perfil mais desportivo e uma melhor aerodinâmica com as saias
laterais. Não só cumprem os próprios requisitos da Ford em termos de qualidade,
durabilidade, redução de ruído, performance de condução e comportamento, como
também excedem todos os requisitos legais relevantes.
Em primário, para ser pintado na cor da carroçaria – 5 portas e Station Wagon, não
disponíveis para a versão ST

1 759 887
211,00 €4

Saia do para-choque traseiro com inserção para difusor. Em preto brilhante.
Desenhada para melhorar o visual exterior e a aerodinâmica do veículo, a saia do para-
choques traseiro foi fabricada para uma montagem perfeita no seu Ford. Não só cumpre
os próprios requisitos da Ford em termos de qualidade, durabilidade, redução de ruído,
performance de condução e comportamento, como também excede todos os requisitos
legais relevantes.
Em prim&#225;rio. Para ser pintado na cor da carro&#231;aria – Para Station Wagon com
tubo de escape retil&#237;neo e sensores de estacionamento traseiros. Apenas para
ve&#237;culos sem gancho de reboque

1 933 307
629,00 €4

Tampas dos Retrovisores espelho retrovisor lado direito
Acrescente um visual mais elegante ao seu Ford com tampas atraentes dos retrovisores.
Cromado, acabamento brilhante

1 529 572
109,00 €2

Spoiler traseiro
Acrescente ao seu veículo um visual desportivo e uma aerodinâmica mais eficiente. Os
spoilers traseiros correspondem ao design do seu Ford e foram concebidos para uma
instalação perfeita. São sujeitos a testes exigentes que excedem todos os requisitos
legais importantes.
Em primário, para ser pintado na cor da carroçaria. Encomendar separadamente Luz de
travão integrada (Finis 1855771) – 5 portas. Não disponível para a versão ST

1 869 306
429,00 €4

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Saia do para-choque traseiro com inserção para difusor. Em preto brilhante
Desenhada para melhorar o visual exterior e a aerodinâmica do veículo, a saia do para-
choques traseiro foi fabricada para uma montagem perfeita no seu Ford. Não só cumpre
os próprios requisitos da Ford em termos de qualidade, durabilidade, redução de ruído,
performance de condução e comportamento, como também excede todos os requisitos
legais relevantes.
Em primário. Para ser pintado na cor da carroçaria – Para Station Wagon com tubo de
escape curvado para baixo e sem sensores de estacionamento traseiros. Apenas para
veículos sem gancho de reboque

1 933 306
629,00 €4

Tampas dos Retrovisores espelho retrovisor lado esquerdo
Acrescente um visual mais elegante ao seu Ford com tampas atraentes dos retrovisores.
Cromado, acabamento brilhante

1 529 485
109,00 €2

ACV* Antena Desportiva
A engenhosa antena desportiva acrescenta um visual mais atrativo às linhas dinâmicas
do tejadilho do seu Ford e fornece uma excelente receção de sinal de rádio em todas as
viagens.
Confere um visual desportivo graças ao seu design mais dinâmico e tamanho compacto,
constituída por uma haste significativamente mais curta do que a antena equipada de
série. Receção de sinal AM/FM de elevada qualidade

2 049 615
20,00 €1

Spoiler traseiro
Acrescente ao seu veículo um visual desportivo e uma aerodinâmica mais eficiente. Os
spoilers traseiros correspondem ao design do seu Ford e foram concebidos para uma
instalação perfeita. São sujeitos a testes exigentes que excedem todos os requisitos
legais importantes.
Primário, para ser pintado na cor da carroçaria – carrinha

2 423 083
404,00 €4

Saia do para-choque traseiro com inserção para difusor. Em preto brilhante
Desenhada para melhorar o visual exterior e a aerodinâmica do veículo, a saia do para-
choques traseiro foi fabricada para uma montagem perfeita no seu Ford. Não só cumpre
os próprios requisitos da Ford em termos de qualidade, durabilidade, redução de ruído,
performance de condução e comportamento, como também excede todos os requisitos
legais relevantes.
Em primário. Para ser pintado na cor da carroçaria – Para Station Wagon com tubo de
escape retilíneo e sem sensores de estacionamento traseiros. Apenas para veículos sem
gancho de reboque

1 933 310
629,00 €4

Saia do para-choque traseiro com inserção preta brilhante para difusor
Desenhada para melhorar o visual exterior e a aerodinâmica do veículo, a saia do para-
choques traseiro foi fabricada para uma montagem perfeita no seu Ford. Não só cumpre
os próprios requisitos da Ford em termos de qualidade, durabilidade, redução de ruído,
performance de condução e comportamento, como também excede todos os requisitos
legais relevantes.
Em prim&#225;rio. Para ser pintado na cor da carro&#231;aria – Para Station Wagon com
tubo de escape curvado para baixo e com sensores de estacionamento traseiros. Apenas
para ve&#237;culos sem gancho de reboque

1 933 309
629,00 €4

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Saias Laterais para o lado direito do veículo
Dê ao seu veículo um perfil mais desportivo e uma melhor aerodinâmica com as saias
laterais. Não só cumprem os próprios requisitos da Ford em termos de qualidade,
durabilidade, redução de ruído, performance de condução e comportamento, como
também excedem todos os requisitos legais relevantes.
Em primário, para ser pintado na cor da carroçaria – 5 portas e Station Wagon, não
disponíveis para a versão ST

1 759 881
211,00 €4

FORD PERFORMANCE PARTS DESEMPENHO
DA TRANSMISSÃO

RRP

Punho da Alavanca de Velocidades Performance com logótipo azul Ford RS
Aperfeiçoe o interior do seu Ford com este punho da alavanca de velocidades desportivo
Ford Performance.
Punho da alavanca de velocidades esférico em fibra de carbono preta, com padrão de 6
velocidades

2 291 196
125,00 €2

FORD PERFORMANCE PARTS DESEMPENHO
DO INTERIOR

RRP

Moldura Performance do Painel de Instrumentos fibra de carbono
O revestimento Ford Performance permite uma substituição direta do revestimento
equipado de fábrica para um visual mais desportivo.
Substitui a moldura instalada de fabrica no painel de instrumentos adicional para o ecr;
da pressio do leo, temperatura do leo e pressio do turbocompressor – ST

5 442 152
362,00 €2

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
1. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA.
2. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias.
3. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem adicionais. Por favor observe que as
peças suplementares também poderão ser necessárias. O valor indicado corresponde ao preço de uma jante, não inclui o pneu nem os acessórios de
instalação.
4. Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e pintura adicionais. Por favor observe
que as peças suplementares também poderão ser necessárias.
Prices valid from 20.03.2021. The right is reserved to change prices.
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Nº. de matrícula 13271,
Conserv. do Registo Comercial de Lisboa
Cap. Social 1 000 000 EUR.

www.acessorios-ford.pt

O seu revendedor Ford tem informações sobre as opções de financiamento dos acessórios mostrados

ISENÇÂO DE RESPONSABILIDADE:
A política da Ford baseia-se no desenvolvimento contínuo do produto. Está reservado o direito da alteração de especificações, cores,
preços dos modelos e itens ilustrados e descritos nesta publicação online, a qualquer altura. Esta publicação online contém acessórios
originais da Ford, bem como um leque de produtos dos nossos fornecedores. *Os acessórios identificados são acessórios de marcas de
fornecedores cuidadosamente seleccionados. As condições de garantia podem ser obtidas através do ícone da garantia apresentado com
cada produto ou junto do seu Concessionário Ford. A palavra marca e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e
qualquer utilização dessas marcas pela Ford Motor Company é efectuada mediante licença. A palavra, marca e logótipos do iPhone/iPod
são propriedade da Apple Inc. Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos titulares.
Informação sobre o consumo de combustível e emissões de CO2: Para mais informações sobre os dados oficiais do consumo de
combustível e das emissões de CO2 específicas, por favor consulte "Guia informativo do consumo de combustível, emissões de CO2 e
consumo de energia" que poderá obter gratuitamente no seu concessionário e no endereço https://www.datgroup.com/.
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