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TRANSPORTE TRANSPORTE NO TEJADILHO

Thule®* Imobilizador de Carga 314
Fixadores de carga móveis e reguláveis, com uma altura de 14,5 cm. Para barras de
tejadilho com perfil em "T"

1 513 390
31,00 €

Thule®* Mala de Tejadilho Dynamic M
Em preto brilhante. Dimensões: 206 x 84 x 34 cm. Capac.: 320 l. Com fechadura e com
abertura dupla patenteada pela Thule®*. Peso: 18 kg. Capacidade de carga máxima de
75 kg. Inclui tapete antiderrapante. Atenção: Dependendo do modelo de veículo, a mala
de tejadilho pode interferir na abertura da porta traseira.

1 746 075
729,00 €

G3* Mala de Tejadilho Elegance Europe 330, preto mate
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
221,00 €

G3* Mala de Tejadilho Elegance Europe 370, preto mate
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
276,00 €

G3* Mala de Tejadilho Elegance Europe 390, preto mate
1990 x 750 x 370 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
255,00 €

Thule®* Mala de Tejadilho Touring Alpine
Titan Aeroskin. Dimensões: 232 x 70 x 42 cm. Capac.: 430 l. Com fechadura central e com
abertura dupla patenteada pela Thule®*. Peso: 15 kg. Capacidade de carga máxima de
50 kg. Atenção: Dependendo do modelo de veículo, a mala de tejadilho pode interferir na
abertura da porta traseira.

1 862 481
415,00 €

Thule®* Mala de Tejadilho Touring M
Titan Aeroskin. Dimensões: 175 x 82 x 45 cm. Capac.: 400 l. Com abertura dupla
patenteada pela Thule®* e  fechadura central. Peso: 13 kg. Capacidade de carga máxima
de 50 kg. Atenção: Dependendo do modelo de veículo, a mala de tejadilho pode interferir
na abertura da porta traseira.

1 862 455
386,00 €

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e
pintura adicionais (quando aplicável). Preços válidos a partir de 26.01.2018. Reserva-se o direito a alterações dos preços.
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Thule®* Mala de Tejadilho Touring S
Titan Aeroskin. Dimensões: 139 x 90 x 40 cm. Capac.: 330 l. Com abertura dupla
patenteada pela Thule®* e  fechadura central. Peso: 10 kg. Capacidade de carga máxima
de 50 kg. Atenção: Dependendo do modelo de veículo, a mala de tejadilho pode interferir
na abertura da porta traseira.

1 862 449
326,00 €

Thule®* Mala de Tejadilho Touring Sport
Titan Aeroskin. Dimensões: 190 x 63 x 39 cm. Capac.: 300 l. Com fechadura central. Peso:
12 kg. Capacidade de carga máxima de 50 kg. Atenção: Dependendo do modelo de
veículo, a mala de tejadilho pode interferir na abertura da porta traseira.

1 862 467
356,00 €

Thule®* Sistema de Chave Única 544, com 4 canhões de fechadura
Conjunto de 4 fechaduras e 2 chaves fáceis de manusear, mais uma chave especial
utilizada para remover os canhões das fechaduras

2 043 519
21,00 €

Thule®* Sistema de Chave Única 588, com 8 canhões de fechadura
Conjunto de 8 fechaduras e 2 chaves fáceis de manusear, mais uma chave especial
utilizada para remover os canhões das fechaduras

2 043 523
40,00 €

Suporte / Barras de tejadilho
Alumínio, com fechadura, peso aprox. 4 kg, capacidade de carga máxima de 75 kg – Para
veículos com calhas de tejadilho instaladas de fábrica

1 854 170
260,00 €

Suporte / Barras de tejadilho
Alumínio, com fechadura, peso aprox. 6 kg, capacidade de máxima de carga de 60 kg
para veículos com teto panorâmico e 75 kg para veículos sem teto panorâmico.

1 853 232
228,00 €

Thule®* Suporte para Bicicletas no Tejadilho FreeRide 532
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
68,00 €

Thule®* Suporte para Caiaque no Tejadilho 874
Para 1 caiaque fixado com 4 resistentes cintas de borracha, reguláveis, de 2 x 400 cm

1 513 393
111,00 €

Thule®* Suporte para Esquis no Tejadilho Deluxe 727
Para 6 pares de esquis ou 4 pranchas de snowboard. Bloqueável e ajustável em altura.
Para todas as barras de tejadilho. Peso aprox 3.3 kg

1 301 032
134,00 €

Thule®* Suporte para Esquis no Tejadilho Xtender 739
Para 6 pares de esquis ou 4 pranchas de snowboard. O suporte desliza para fora
possibilitando uma utilização mais fácil. Peso aprox. 4.3 kg

1 513 395
201,00 €

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e
pintura adicionais (quando aplicável). Preços válidos a partir de 26.01.2018. Reserva-se o direito a alterações dos preços.
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TRANSPORTE TRANSPORTE NA TRASEIRA

Uebler* Porta-Bicicletas Traseiro F22, adequado para 2 bicicletas
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 €

Uebler* Porta-Bicicletas Traseiro F32, adequado para 3 bicicletas
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 €

Uebler* Porta-Bicicletas Traseiro X21-S, adequado apra 2 bicicletas, inclinável
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 €

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e
pintura adicionais (quando aplicável). Preços válidos a partir de 26.01.2018. Reserva-se o direito a alterações dos preços.
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Uebler* Porta-Bicicletas Traseiro X31-S, adequado para 3 bicicletas, inclinável
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 €

Uebler* Rampa de Carregamento para porta-bicicletas traseiros Uebler, dobráveis
Para o carregamento fácil de bicicletas no porta-bicicletas sem necessidade de as
levantar, incluindo o saco de transporte

1 948 379
95,00 €

Uebler* Rampa de Carregamento para porta-bicicletas traseiros Uebler, rígidos
Para o carregamento fácil de bicicletas no porta-bicicletas sem necessidade de as
levantar

1 948 378
58,00 €

Uebler* Saco de Transporte para suportes de bicicleta na traseira Uebler X31-S e F32
Para proteger e armazenar o suporte de bicicletas traseiro, quando não está a ser
utilizado

1 948 381
49,00 €

Uebler* Saco de Transporte para suportes de bicicletas na traseira Uebler X21-S e
F22
Para proteger e armazenar o suporte de bicicletas traseiro, quando não está a ser
utilizado

1 948 380
46,00 €

TRANSPORTE GANCHO DE REBOQUE

Cablagem adaptadora para e-kit do gancho de reboque Ficha de 13 a 7 pinos
Necessário para ligar a ficha de 13 pinos do gancho de reboque do veículo à ficha de 7
pinos do reboque

1 697 945
63,00 €

Ficha adaptadora para e-kit do gancho de reboque Ficha de 13 a 7 pinos (curta)
Necessário para ligar a ficha de 13 pinos do gancho de reboque do veículo à ficha de 7
pinos do reboque

1 513 402
24,00 €

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e
pintura adicionais (quando aplicável). Preços válidos a partir de 26.01.2018. Reserva-se o direito a alterações dos preços.
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Gancho de Reboque Amovível
Apenas disponível em combinação com o kit elétrico específico do veículo, módulo
traseiro de reboque e tampão do recorte do para-choques traseiro específicos do veículo,
adequado para transporte de bicicletas na traseira, com capacidade de até 3 bicicletas.
Não disponível em combinação com o Pack Sport – Para veículos com suspensão
autonivelante e sem sistema de abertura e fecho da bagageira mãos livres.

2 013 654
524,00 €

Gancho de Reboque Amovível
Apenas disponível em combinação com o kit elétrico específico do veículo, módulo
traseiro de reboque e tampão do recorte do para-choques traseiro específicos do veículo
adequado para transporte de bicicletas na traseira com capacidade de até 3 bicicletas.
Não disponível em combinação com o Pack Sport – Para veículos sem suspensão
autonivelante e sem sistema de abertura e fecho da bagageira mãos livres.

2 013 652
524,00 €

Gancho de Reboque Fixo
Apenas em combinação com o kit elétrico específico do veículo e o módulo traseiro de
reboque, adequado para o transporte de até 3 bicicletas – Não disponível para veículos
com nivelamento do piso de carga, sistema de abertura e fecho da bagageira em mãos
livres e roda sobressalente, necessário recortar o para-choques traseiro em veículos com
pack sport

1 928 216
402,00 €

Gancho de Reboque Retrátil
Pode ser ocultado debaixo do para-choques, com libertação elétrica, apenas disponível
em combinação com o kit elétrico, módulo traseiro de reboque e módulo pivot, adequado
para suportes de bicicletas traseiros com capacidade de até 3 bicicletas – Não disponível
para veículos com roda sobressalente e suspensão autonivelante

1 945 388
1.342,00 €

TRANSPORTE SISTEMAS DE TRANSPORTE
INTERIORES

Suporte para Guarda-Chuva
Prática arrumação para mini guarda-chuva, pode fixar a caixa com parafusos ou fita
Velcro® em qualquer espaço

1 524 823
35,00 €

TRANSPORTE ACESSÓRIOS DOS ESPAÇOS DE
ARRUMAÇÃO

Divisória para Bagageira/Cães altura total
Para ser fixada atrás da 1ª fila de bancos

2 009 783
391,00 €

Divisória para Bagageira/Cães meia altura
Para ser fixada atrás da 2ª fila de bancos – Não disponível para veículos com controlo da
climatização tri-zone

2 015 442
486,00 €

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e
pintura adicionais (quando aplicável). Preços válidos a partir de 26.01.2018. Reserva-se o direito a alterações dos preços.

07 FORD S-MAX a partir de 06/2015 Status: 26.01.2018



Rede de Retenção da Carga
Poliéster preto, para ser fixado atrás da 2ª fila de bancos – Não disponível para veículos
com controlo da climatização tri-zone

1 899 097
245,00 €

Rede para o Piso da Bagageira
Com fixação de 4 pontos, segura pequenos objetos ao piso da bagageira

5 028 017
41,00 €

Tapete de proteção da Bagageira preto, com logótipo S-MAX
Reversível – 7 lugares

1 904 536
67,00 €

Tapete de proteção da Bagageira preto, com logótipo S-MAX
Reversível – 5 lugares

1 904 537
67,00 €

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e
pintura adicionais (quando aplicável). Preços válidos a partir de 26.01.2018. Reserva-se o direito a alterações dos preços.
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PROTEÇÃO PROTEÇÃO DO EXTERIOR

Palas das rodas Premium dianteiras, moldadas
Conjunto de 2 unidades – Para as saias laterais pintadas e instaladas de fábrica, não
disponíveis em combinação com as saias laterais do Kit completo de carroçaria

1 916 717
46,00 €

Palas das rodas Premium dianteiras, moldadas
Conjunto de 2 unidades – Para as saias laterais pintadas e instaladas de fábrica, não
disponíveis em combinação com as saias laterais do Kit completo de carroçaria

1 916 715
46,00 €

Palas das rodas Premium traseiras, redondas
Conjunto de 2 unidades, não combináveis com o Kit completo de carroçaria

1 916 719
46,00 €

PROTEÇÃO PROTEÇÃO DO INTERIOR

Tapetes de alcatifa aveludada extra pretos, dianteiros
Conjunto de 2 unidades, com fixações no lado do condutor e do passageiro

1 948 130
70,00 €

Tapetes de alcatifa aveludada extra pretos, traseiros
Para a segunda fila de bancos, conjunto de 2 unidades

1 948 143
52,00 €

Tapetes de alcatifa, standard pretos, dianteiros
Conjunto de 2 unidades, com fixações no lado do condutor e do passageiro

1 948 126
49,00 €

Tapetes de alcatifa, standard pretos, traseiros
Para a segunda fila de bancos, conjunto de 2 unidades

1 948 145
52,00 €

Tapetes de borracha moldados , dianteiros em preto
Conjunto de 2 unidades, com logótipo S-MAX e fixações no lado do condutor e do
passageiro

1 948 135
52,00 €

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e
pintura adicionais (quando aplicável). Preços válidos a partir de 26.01.2018. Reserva-se o direito a alterações dos preços.
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Tapetes de borracha moldados , traseiros em preto
Para a 2ª fila de bancos, conjunto de 2 unidades

1 948 147
32,00 €

Tapetes de borracha moldados traseiro, preto
Para a terceira fila de bancos

2 100 960
32,00 €

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e
pintura adicionais (quando aplicável). Preços válidos a partir de 26.01.2018. Reserva-se o direito a alterações dos preços.
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ESTILO ASPECTO EXTERIOR

Chapa de Proteção do Diferencial Traseiro
Em preto de alto brilho, componente da opção Pack Sport. Não disponível em
combinação com o aquecedor do bloco do motor. Para ser utilizada em combinação com
a saia do para-choque traseiro – Para veículos com dupla ponteira de escape reta e
sensores de estacionamento

1 929 505
451,00 €

Chapa de Proteção do Diferencial Traseiro
Em preto de alto brilho, componente da opção Pack Sport. Não disponível em
combinação com o aquecedor do bloco do motor. Para ser utilizada em combinação com
a saia do para-choque traseiro – Para veículos com dupla ponteira de escape virada para
baixo e com sensor de estacionamento traseiros

1 929 506
451,00 €

Difusor dianteiro inferior do para-choque
Em preto de alto brilho, componente da opção Pack Sport. Não disponível em
combinação com o aquecedor do bloco do motor

1 941 012
161,00 €

Grelha dianteira seção inferior
Em preto de alto brilho, componente da opção Pack Sport. Não disponível em
combinação com o aquecedor do bloco do motor

1 931 036
331,00 €

Grelha dianteira seção superior
Em preto de alto brilho, componente da opção Pack Sport. Não disponível em
combinação com o aquecedor do bloco do motor – Não disponível para veículos com
câmara dianteira. Durante a instalação do para-choque dianteiro desportivo do Pack
Sport, a grelha dianteira superior não poderá ser trocada nesses modelos

1 931 038
439,00 €

Kit de Spoiler dianteiro lado direito
Componente da opção Pack Sport. Não disponível em combinação com o aquecedor do
bloco do motor. Em primário, para ser pintado na cor da carroçaria

1 941 598
188,00 €

Kit de Spoiler dianteiro lado esquerdo
Componente da opção Pack Sport. Não disponível em combinação com o aquecedor do
bloco do motor. Em primário, para ser pintado na cor da carroçaria

1 941 599
188,00 €

Óticas dos faróis de nevoeiro estilizadas lado direito
Em preto de alto brilho, componente da opção Pack Sport. Não disponível em
combinação com o aquecedor do bloco do motor

1 940 161
113,00 €

Óticas dos faróis de nevoeiro estilizadas lado esquerdo
Em preto de alto brilho, componente da opção Pack Sport. Não disponível em
combinação com o aquecedor do bloco do motor

1 941 011
113,00 €

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e
pintura adicionais (quando aplicável). Preços válidos a partir de 26.01.2018. Reserva-se o direito a alterações dos preços.

11 FORD S-MAX a partir de 06/2015 Status: 26.01.2018



Revestimento da porta dianteira do lado direito
Componente do Body Styling Kit completo. Não disponível em combinação com o
aquecedor do bloco do motor. Com acabamento em primário, para ser pintado na cor da
carroçaria – Exceto Vignale

2 006 871
154,00 €

Revestimento da porta dianteira do lado esquerdo
Componente do Body Styling Kit completo. Não disponível em combinação com o
aquecedor do bloco do motor. Com acabamento em primário, para ser pintado na cor da
carroçaria – Exceto Vignale

2 006 872
154,00 €

Revestimento da porta traseira do lado direito
Componente do Body Styling Kit completo. Não disponível em combinação com o
aquecedor do bloco do motor. Com acabamento em primário, para ser pintado na cor da
carroçaria – Exceto Vignale

2 006 873
102,00 €

Revestimento da porta traseira do lado esquerdo
Componente do Body Styling Kit completo. Não disponível em combinação com o
aquecedor do bloco do motor. Com acabamento em primário, para ser pintado na cor da
carroçaria – Exceto Vignale

2 006 874
102,00 €

Saia do para-choque traseiro lado direito
Componente da opção Pack Sport. Não disponível em combinação com o aquecedor do
bloco do motor. Em primário, para ser pintado na cor da carroçaria

1 941 016
181,00 €

Saia do para-choque traseiro lado esquerdo
Componente da opção Pack Sport. Não disponível em combinação com o aquecedor do
bloco do motor. Em primário, para ser pintado na cor da carroçaria

1 941 017
181,00 €

Saias Laterais lado direito
Componente da opção Pack Sport. Não disponível em combinação com o aquecedor do
bloco motor e  as palas das rodas. Em primário, para ser pintado na cor da carroçaria

1 930 071
390,00 €

Saias Laterais lado esquerdo
Componente da opção Pack Sport. Não disponível em combinação com o aquecedor do
bloco  motor e as palas das rodas. Em primário, para ser pintado na cor da carroçaria

1 930 072
434,00 €

Spoiler traseiro
Em primário, para ser pintado na cor da carroçaria. Necessárioo kit de instalação
disponível em separado

1 931 060
387,00 €

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e
pintura adicionais (quando aplicável). Preços válidos a partir de 26.01.2018. Reserva-se o direito a alterações dos preços.
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RODAS JANTE DE LIGA LEVE

Jante de liga leve 43,18 cm (17") 10 raios, Sparkle Silver
7.5 x 17", offset 55, para pneus 235/55 R17. São necessários componentes adicionais para
a instalação. Por favor contacte o seu Concessionário Ford para obter mais informações.

1 947 561
239,00 €

Jante de liga leve 43,18 cm (17") com 10 raios V-design, Sparkle Silver
7.5 x 17", offset 55, para pneus 235/55 R17. São necessários componentes adicionais para
a instalação. Por favor contacte o seu Concessionário Ford para obter mais informações.

1 947 560
239,00 €

Jante de liga leve 43,18 cm (17") com 5 raios duplos, Sparkle Silver
7.5 x 17", offset 55, para pneus 235/55 R17. São necessários componentes adicionais para
a instalação. Por favor contacte o seu Concessionário Ford para obter mais informações.

1 947 559
239,00 €

Jante de liga leve 43,18 cm (17") com 5 raios, Sparkle Silver
7.5 x 17", offset 55, para pneus 235/55 R17, kit completo

1 947 565
239,00 €

Jante de liga leve 45,72 cm (18") com 5 raios, Sparkle Silver
7.5 x 18", offset 55, para pneus 235/50 R18. São necessários componentes adicionais para
a instalação. Por favor contacte o seu Concessionário Ford para obter mais informações.

1 947 562
303,00 €

Jante de liga leve 45,72 cm (18") com 5 x 2 raios, Sparkle silver
7.5 x 18", offset 55, para pneus 235/50 R18. São necessários componentes adicionais para
a instalação. Por favor contacte o seu Concessionário Ford para obter mais informações.

1 947 564
303,00 €

Jante de liga leve 48,26 cm (19") com 10 raios duplos, Luster Nickel
8 x 19", offset 55, para pneus 245/45 R19. São necessários componentes adicionais para
a instalação. Por favor contacte o seu Concessionário Ford para obter mais informações.

1 889 413
328,00 €

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e
pintura adicionais (quando aplicável). Preços válidos a partir de 26.01.2018. Reserva-se o direito a alterações dos preços.
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RODAS ACESSÓRIOS PARA JANTES

Porcas com chave, kit para jantes de liga leve
Conjunto de 4 unidades, incluindo chave. Proteção antirroubo das jantes de liga leve

2 108 467
73,00 €

Tampões de rodas 17"
Cobertura simples

1 889 423
33,00 €

Tampões de rodas 17"
Cobertura simples

1 893 561
33,00 €

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e
pintura adicionais (quando aplicável). Preços válidos a partir de 26.01.2018. Reserva-se o direito a alterações dos preços.
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SEGURANÇA DISPOSITIVOS ANTI-ROUBO

DanTracker* Dispositivo de Localização por GPS Proteção de Segurança GPS IA
Utiliza o Sistema Global de Posicionamento (GPS) para monitorizar a localização do seu
veículo e permite encontrá-lo na eventualidade de o tiver perdido ou de ter sido roubado.
O seu design elegante permite ocultá-lo facilmente, enquanto a bateria incorporada de
elevada duração permite que o sistema funcione independentemente do fornecimento
de energia da bateria do veículo. As definições de localização do veículo e individuais
podem ser geridas em qualquer parte do mundo através da app de smartphone ou de
uma página web. Resistente ao choque e à prova de ágia, com uma vida útil da bateria de
até 10 anos, cartão SIM incluído, app de smartphone disponível gratuitamente. Em modo
de tempo real, transmite a sua posição em intervalos de 5 minutos quando se encontra
em movimento. É possível definir uma delimitação geográfica em diferentes raios de
distância em torno do veículo (300, 500 ou 1000 m). Quando o veículo tiver saído da
delimitação geográfica definida, será enviada uma mensagem de aviso. Fácil instalação.
Nota: para utilizar este serviço, é necessário criar uma conta de utilizador e subscrever o
serviço na DanTracker mediante o pagamento de uma tarifa. Aplicam-se os termos e as
condições descritos pela DanTracker

2 178 820
203,00 €

SEGURANÇA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS

Britax Römer® Cadeira de criança BABY-SAFE plus
Para crianças até 13 kg, com barras para fixar o banco à base do ISOFIX, sistema de cinto
com 5 pontos de fixação e encosto de cabeça almofadado, pode ser ajustado em 3
posições diferentes, incluindo cobertura para o sol e para o vento, testada e aprovada de
acordo com a norma ECE R 44/04

1 670 717
205,00 €

Britax Römer® Cadeira de criança base ISOFIX do Baby-Safe
Para crianças até 13 kg, a cadeira simplesmente encaixa e desencaixa, fixada aos pontos
de fixação ISOFIX no seu veículo, a barra assegura uma fixação correcta e reduz o
movimento, com apoio de pés integrado para uma maior estabilidade, testada e
aprovada de acordo com a norma ECE R 44/04.

1 670 734
271,00 €

Britax Römer® Cadeira de criança Duo Plus ISOFIX
Para crianças entre 9-18 kg, sistema de cinto com 5 pontos de fixação e cinto central
ajustável em comprimento, testada e aprovada segundo a norma ECE R 44/04.

1 448 154
413,00 €

Britax Römer®* Cadeira de criança KIDFIX
Para crianças com um peso entre os 15 e os 36 kg, a cadeira é sempre fixada pelos pontos
de ancoragem ISOFIX, protecção de impacto lateral óptima, encosto de cabeça testado e
aprovado de acordo com a norma ECE R 44/04 pode ser ajustado em 11 posições
diferentes.

1 581 116
233,00 €

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e
pintura adicionais (quando aplicável). Preços válidos a partir de 26.01.2018. Reserva-se o direito a alterações dos preços.
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Cadeira de criança KIDFIX XP OEM, com encosto desmontável
Para crianças com peso compreendido entre 15 e 36 kg, a cadeira pode ser fixada através
do pontos de acoragem ISOFIX ou dos cintos de segurança, as guias do cinto de
segurança posicionadas intuitivamente previnem a utilização incorreta, ótima proteção
lateral e frota contra o impacto, o encosto da cadeira em forma de V adapta-se à forma
do corpo da criança em crescimento, a cadeira ajustável permite a sua adaptação à
forma do banco do veículo, apoio de cabeça e guia superior do cinto ajustável em altura,
apoio de cabeça ergonómico para uma perfeita posição de domida, revestimento
acolchoado e removível, a cadeira pode ser facilmente convertida numa base de
elevação para crianças com maior idade. Testada e aprovada em conformidade com a
norma ECE R 44/04

2 184 684
367,00 €

RECARO* Cadeira de criança Young Profi plus
Para crianças até 13 kg, dupla protecção de impacto lateral com redutor de assento para
máxima protecção da cabeça, encosto ajustável 5 vezes em altura e sistema de cinto,
incluindo cobertura para o sol de dupla camada.

1 805 260
173,00 €

SEGURANÇA ASSISTÊNCIA EM VIAGEM

Cabos de bateria 3 m
Cabo para arranque de emergência.

5 023 562
41,00 €

Cabos de bateria 3,5 m
Cabo para arranque de emergência.

5 023 563
63,00 €

Cinta de reboque até 2,500 kg 5 011 184
25,00 €

Kit de Emergência saco flexível, azul
Uma presilha de velcro, 250 x 135 x 65 mm, de acordo com as mais recentes normas DIN
(DIN 13164)

1 882 990
11,00 €

Martelo de Emergência
Suporte incluído, permite uma montagem segura, com botão fluorescente para o
encontrar rapidamente no interior.

1 761 591
21,00 €

Pack Segurança saco macio, azul
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.

1 872 753
27,00 €

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e
pintura adicionais (quando aplicável). Preços válidos a partir de 26.01.2018. Reserva-se o direito a alterações dos preços.
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CONFORTO PRODUTOS DE CONFORTO

ClimAir®* Defletor de Vento para os vidros das portas dianteiras, em cinzento claro
Conjunto de 2, para uma melhor ventilação, proteção contra a chuva e neve, vidro acrílico
de 3 mm

2 104 619
60,00 €

ClimAir®* Defletor de Vento para os vidros das portas traseiras, em cinzento claro
Conjunto de 2, para uma melhor ventilação, proteção contra a chuva e neve, vidro acrílico
de 3 mm

2 104 624
33,00 €

ClimAir®* Defletor de Vento para vidros dianteiros, cinzento escuro
Conjunto de 2, para uma melhor ventilação, proteção contra a chuva e neve, vidro acrílico
de 3 mm

1 927 034
60,00 €

ClimAir®* Defletor de Vento para vidros traseiros, cinzento escuro
Conjunto de 2, para uma melhor ventilação, proteção contra a chuva e neve, vidro acrílico
de 3 mm

1 927 036
33,00 €

Xvision (SCC)* Kit Aquecedor do Banco para dois bancos
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 – Possiblidade de instalação apenas nos bancos
dianteiros

2 021 595
246,00 €

Xvision (SCC)* Kit Aquecedor do Banco para um 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 – Possiblidade de instalação apenas nos bancos
dianteiros

2 021 594
123,00 €

Xvision (SCC)* Sensores de estacionamento dianteiros, com 4 sensores em preto
mate
Deteção fiável de todos os obstáculos, possui avisador acústico que aumenta a
frequência de som até à emissão contínua quando se encontra muito próximo do
obstáculo. 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, por favor consulte o seu concessionário Ford

2 028 062
182,00 €

Xvision (SCC)* Sensores de estacionamento traseiros, com 4 sensores em preto
mate
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.

1 935 215
137,00 €

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e
pintura adicionais (quando aplicável). Preços válidos a partir de 26.01.2018. Reserva-se o direito a alterações dos preços.
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SISTEMAS MULTIMÉDIA ÁUDIO

Pioneer* Altifalante TS-170 Ci
Para porta dianteira e traseira, sistema de altifalantes de 2 vias de 17 cm, 170 W máx

1 595 410
72,00 €

Pioneer* Altifalante TS-H 1703
Para porta dianteira, sistema de altifalantes de 2 vias de 17 cm, 180 W máx

1 479 486
92,00 €

Axion* Digital radio upgrade 2 146 136
163,00 €

Pioneer* Subwoofer TS-WX 120A
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 bancos
con 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)

1 877 036
223,00 €

SISTEMAS MULTIMÉDIA KIT DE MÃOS LIVRES

Parrot®* Kit Mãos-livres Bluetooth® CK3100 LCD
Com ecrã LCD e microfone externo, visualização de informações detalhadas (p. ex. lista
telefónica, chamadas a chegar, mensagens de voz, etc), redução avançada de ruído,
sincronização automática da lista telefónica.

1 574 327
147,00 €

Parrot®* Kit Mãos-livres Bluetooth® MKi 9200
Com ecrã 2.4" TFT a cores e microfone duplo externo, visualização de informações
detalhadas (p. ex. ID da chamada de entrada, lista telefónica, lista de reprodução, capas
de álbuns, etc.), sincronização automática da lista telefónica, reproduz música através de
transmissão A2DP, iPod, USB e Line-in, com leitor de cartão SD, compatível com SD e
SD/HC.

1 697 250
241,00 €

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e
pintura adicionais (quando aplicável). Preços válidos a partir de 26.01.2018. Reserva-se o direito a alterações dos preços.
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SISTEMAS MULTIMÉDIA OUTROS ACESSÓRIOS
MULTIMÉDIA

Dension* Suporte Telemóvel/Smartphone para Smartphones
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
84,00 €

* Garantia coberta pelo fornecedor Ford.
Preço recomendado de venda ao público incluindo IVA. Solicite no seu concessionário Ford, preços para montagem e
pintura adicionais (quando aplicável). Preços válidos a partir de 26.01.2018. Reserva-se o direito a alterações dos preços.
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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 iPod são
propriedade da Apple Inc. Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos titulares.
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