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NAKLİYE TAVAN TAŞIMA
RRP

G3*  Sabitleme Kiti
G3 T-Somun (4 parça) tavan kutusunu alaşımlı tavan taşıyıcı üzerine sabitlemek için.

2 486 295
143,00 ₺1

Arka Merdiven
Aracınızın üstüne kolayca çıkın ve tavan yüklerinize uygun bir şekilde erişin!
Sağ yan arka kapıya sabitlenecek, en fazla 125 kg yük kapasitesi mevcuttur.

1 819 938
2.476,00 ₺3

Arka Merdiven
Aracınızın üstüne kolayca çıkın ve tavan yüklerinize uygun bir şekilde erişin!
Yüksek kaliteli, korozyona dayanıklı arka merdiven, tavan yüklerine güvenli ve kolay erişim
sağlamak için aracın arkasına sıkıca takılır.
Sağ yan arka kapıya sabitlenecek, en fazla 125 kg yük kapasitesine sahiptir.

1 883 275
2.485,00 ₺3

Katlanabilir Tavan Temel Taşıycısı
Aracın opsiyonlu olarak fabrikada monte edilmiş katlanabilir tavan bazlı taşıyıcıya sahip
olmadığı durumlarda pratik bir çözümdür. 3'lü çapraz çubuk seti, alüminyum, kendi ağırlığı
16 kg'dır. Maksimum 130 kg yükleme kapasitesine sahiptir (Tourneo Custom Sport için 80
kg) ve katlandığında 75 kg'dır. Kullanılmadığı zaman rüzgar sesi ve yakıt tüketimini azaltır.
Tavan yüksekliği katlandığında 2,04 m, katlanmadığında 2,13 m'dir. Yükleme durdurucuları
dahil entegre T-yuvası profilleri sayesinde Thule® çatı taşımlarıyla uyumludur. – Kısa şasili
ve alçak tavanlı araçlar için

2 394 045
4.865,00 ₺1

Q-Top® (Q-Tech)* Merdiven Makarası Q-Top® (Q-Tech) Tavan Galerisi için
Eklenebilir merdiven makarası,  merdiveni portbagaja yüklerken ve onu yerinden çıkarırken
işlerinizi kolaylaştırır.
Genişlik: 150 cm

• Yükleme ve boşaltma sırasında aracınızı ve ekipmanınızı hasardan korumaya yardımcı
olur
• Uzun hizmet ömrü için dayanıklı yapı
• Hızlı ve kolay kurulum

1 913 404
1.070,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
Fiyatlar 19.05.2021 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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G3* Port Bagaj  Elegance Europe 330 Premium, parlak antrasit
Ford'unuzun yük kapasitesini kolayca arttırın . Yüksek kaliteli tavan bagajı yelpazemiz,
farklı çeşitlerdeki yüklerinizi güvenle taşıyıp, korumak için tasarlanmıştır. Aracın her iki
tarafından kolay erişim için, pek çok model çift yönlü açılma özelliğine sahiptir.
Gelişmiş yüzey kalitesine sahip birinci sınıf tavan kutusu. 1440 x 860 x 375 mm, 330 l, çift
açılma özelliği ve merkezi kilitli, ağırlık 10 kg, maksimum taşıma kapasitesi 75 kg. Kararlı,
aerodinamik tasarıma ve tüm hava koşullarına karşı korumaya sahiptir. 33-90 mm / 1,3 "-
3,55" arasındaki her çapraz çubuk çapına, gerekli çapraz çubuğa 570 mm / 22,44 "min. Ve
840 mm / 33,07" maks. Standart G3 sabitleme kiti "Elegance" ve ek olarak T-Somunlu
çapraz çubuklar için Premium T-adaptörleri içerir, daha rahat ve kolay bir kurulum sağlar.
Araç modeline bağlı olarak, tavan kutuları çıkıntı yapabilir ve açıldığında tavan kutusunun
bagaj kapağına dokunmasına neden olabilir. – Kısa dingil mesafeli, alçak tavanlı ve arka
kargo kapıları olan araçlar. Katlanabilir tavan taşıyıcı ile kombinasyon halinde değil.
Thule® ve MontBlanc® portbagajlarla uyumlu

2 371 147
3.005,00 ₺1

Thule®* Port Bagaj  FORCE XT M, mat siyah
Ford'unuzun yük kapasitesini kolayca arttırın . Yüksek kaliteli tavan bagajı yelpazemiz,
farklı çeşitlerdeki yüklerinizi güvenle taşıyıp, korumak için tasarlanmıştır. Aracın her iki
tarafından kolay erişim için, pek çok model çift yönlü açılma özelliğine sahiptir.
Boyutlar (dış / iç): 175 cm x 82 cm x 45.5 cm / 162 cm x 71 cm x 40 cm, hacim: 400 l, tavan
rafından yükseklik: yakl. 42 cm, ağırlık: yakl. 16,4 kg, maksimum yük kapasitesi: 75 kg.
Merkezi kilitli. Ana özellikler: PowerClick hızlı montaj sistemi sayesinde montajı kolaydır.
Entegre tork göstergesi, uygun şekilde monte edildiğinde klik sesi çıkararak hızlı ve güvenli
montaj sağlar. Thule® * Konfor Anahtarının hasar görmesini önlemeye de yardımcı olan
LockKnob sayesinde açmak ve kapatmak rahat. DualSide açma, aracın her iki tarafından
da kutunun tüm alanlarına kolay erişim sağlar. Araç modeline bağlı olarak, tavan kutuları
çıkıntı yapabilir ve açıldığında tavan kutusunun bagaj kapağına dokunmasına neden
olabilir. – Thule® T-Adaptör ek olarak sabitleme için gereklidir,

2 430 265
-

Thule®* Port Bagaj  FORCE XT S, mat siyah
Ford'unuzun yük kapasitesini kolayca arttırın . Yüksek kaliteli tavan bagajı yelpazemiz,
farklı çeşitlerdeki yüklerinizi güvenle taşıyıp, korumak için tasarlanmıştır. Aracın her iki
tarafından kolay erişim için, pek çok model çift yönlü açılma özelliğine sahiptir.
Boyutlar (dış / iç): 139 cm x 89,5 cm x 39 cm / 127 cm x 78 cm x 34 cm, hacim: 300 l, tavan
rafının yüksekliği: yakl. 39 cm, ağırlık: yaklaşık 14,3 kg, maksimum yük kapasitesi: 75 kg.
Merkezi kilitli. Ana özellikler: PowerClick hızlı montaj sistemi sayesinde montajı kolaydır.
Entegre tork göstergesi, uygun şekilde monte edildiğinde klik sesi çıkararak hızlı ve güvenli
montaj sağlar. Thule® * Konfor Anahtarının hasar görmesini önlemeye de yardımcı olan
LockKnob sayesinde açmak ve kapatmak rahat. DualSide açma, aracın her iki tarafından
da kutunun tüm alanlarına kolay erişim sağlar. Araç modeline bağlı olarak, tavan kutuları
çıkıntı yapabilir ve açıldığında tavan kutusunun bagaj kapağına dokunmasına neden
olabilir. –  Thule® T-Adaptör ek olarak sabitleme için gereklidir.

2 430 262
-

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
Fiyatlar 19.05.2021 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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G3* Port Bagaj Elegance Europe 330, Mat Siyah Kabartmalı
Ford'unuzun yük kapasitesini kolayca arttırın . Yüksek kaliteli tavan bagajı yelpazemiz,
farklı çeşitlerdeki yüklerinizi güvenle taşıyıp, korumak için tasarlanmıştır. Aracın her iki
tarafından kolay erişim için, pek çok model çift yönlü açılma özelliğine sahiptir.
1440 x 860 x 375 mm, 330 L ölçülerinde olup, ağırlığı 10 kg'dır. Çift açma ve merkezi
kilitleme  özelliğine sahip olup maksimum 75 kg yük kapasitesine sahiptir. İstikrarlı,
aerodinamik tasarıma ve her türlü hava koşullarına karşı koruma özelliği mevcuttur. Çapı
33-90 mm / 1,3 "-3,55" arası tüm cross barlara uyumludur.  Cross barlar arası minumum
570 mm / 22,44 " ve maksimum  840 mm / 33,07" 'dir. Lütfen dikkat:Araç modeline bağlı
olarak, port bagajlar çıkıntı yapabilir ve açıldığında portbagaj bagaj kapısına dokunabilir. –
Sadece kısa tekerlek tabanı, alçak tavan ve arka kargo kapıları olan araçlar içindir.
Katlanabilir tavan taşıyıcısı ile kombinasyon halinde değildir. Thule® ve MontBlanc® tavan
rafları ile uyumludur.

2 191 625
2.216,00 ₺1

G3* Port Bagaj Elegance Europe 370, Mat Siyah Kabartmalı
Ford'unuzun yük kapasitesini kolayca arttırın . Yüksek kaliteli tavan bagajı yelpazemiz,
farklı çeşitlerdeki yüklerinizi güvenle taşıyıp, korumak için tasarlanmıştır. Aracın her iki
tarafından kolay erişim için, pek çok model çift yönlü açılma özelliğine sahiptir.
1928x 550 x 492 mm, 370 L ölçülerinde olup, ağırlığı 12 kg'dır. Çift açma ve merkezi
kilitleme özelliğine sahip olup maksimum 75 kg yük kapasitesine sahiptir. İstikrarlı,
aerodinamik tasarıma ve her türlü hava koşullarına karşı koruma özelliği mevcuttur. Çapı
33-90 mm / 1,3 "-3,55" arası tüm cross barlara uyumludur.  Cross barlar arası minumum
570 mm / 22,44 " ve maksimum  840 mm / 33,07" 'dir. Lütfen dikkat:Araç modeline bağlı
olarak, port bagajlar çıkıntı yapabilir ve açıldığında portbagaj bagaj kapısına dokunabilir.

2 191 628
2.795,00 ₺1

G3* Port Bagaj Elegance Europe 390 Premium, parlak antrasit
Ford'unuzun yük kapasitesini kolayca arttırın . Yüksek kaliteli tavan bagajı yelpazemiz,
farklı çeşitlerdeki yüklerinizi güvenle taşıyıp, korumak için tasarlanmıştır. Aracın her iki
tarafından kolay erişim için, pek çok model çift yönlü açılma özelliğine sahiptir.
Gelişmiş yüzey kalitesine sahip birinci sınıf tavan kutusu. 1950 x 738 x 360 mm, 390 l, çift
açılma özelliği ve merkezi kilitli, ağırlık 13 kg, maksimum taşıma kapasitesi 75 kg. Kararlı,
aerodinamik tasarıma ve tüm hava koşullarına karşı korumaya sahiptir. 33-90 mm / 1,3 "-
3,55" arasındaki her çapraz çubuk çapına, gerekli çapraz çubuğa 570 mm / 22,44 "min. Ve
840 mm / 33,07" maks. Standart G3 sabitleme kiti "Elegance" ve ek olarak T-Somunlu
çapraz çubuklar için Premium T-adaptörleri içerir, daha rahat ve kolay bir kurulum sağlar.
Araç modeline bağlı olarak, tavan kutuları çıkıntı yapabilir ve açıldığında tavan kutusunun
bagaj kapağına dokunmasına neden olabilir. –  kısa dingil mesafeli, alçak tavanlı ve arka
kargo kapıları olan araçlar. Katlanabilir tavan taşıyıcı ile kombinasyon halinde değil.
Thule® ve MontBlanc® portbagajlarla uyumlu

2 371 157
4.070,00 ₺1

G3* Port Bagaj Elegance Europe 390, Mat Siyah Kabartmalı
Ford'unuzun yük kapasitesini kolayca arttırın . Yüksek kaliteli tavan bagajı yelpazemiz,
farklı çeşitlerdeki yüklerinizi güvenle taşıyıp, korumak için tasarlanmıştır. Aracın her iki
tarafından kolay erişim için, pek çok model çift yönlü açılma özelliğine sahiptir.
1950 x 738 x 360 mm, 390 L ölçülerinde olup, ağırlığı 13 kg'dır. Çift açma ve merkezi
kilitleme özelliğine sahip olup maksimum 75 kg yük kapasitesine sahiptir. İstikrarlı,
aerodinamik tasarıma ve her türlü hava koşullarına karşı koruma özelliği mevcuttur. Çapı
33-90 mm / 1,3 "-3,55" arası tüm cross barlara uyumludur. Cross barlar arası minumum
570 mm / 22,44 " ve maksimum  840 mm / 33,07" 'dir. Lütfen dikkat: Araç modeline bağlı
olarak, port bagajlar çıkıntı yapabilir ve açıldığında portbagaj bagaj kapısına dokunabilir.

2 191 632
2.370,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
Fiyatlar 19.05.2021 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Thule®* Port Bagaj FORCE XT XL, mat siyah
Ford'unuzun yük kapasitesini kolayca arttırın . Yüksek kaliteli tavan bagajı yelpazemiz,
farklı çeşitlerdeki yüklerinizi güvenle taşıyıp, korumak için tasarlanmıştır. Aracın her iki
tarafından kolay erişim için, pek çok model çift yönlü açılma özelliğine sahiptir.
Boyutlar (dış / iç): 210 cm x 86 cm x 44 cm / 197 cm x 75 cm x 39 cm, hacim: 500 l, tavan
rafının yüksekliği: yakl. 41 cm, ağırlık: yakl. 21,3 kg, maksimum yük kapasitesi: 75 kg. Merkezi
kilitli. Ana özellikler: PowerClick hızlı montaj sistemi sayesinde montajı kolaydır. Entegre
tork göstergesi, uygun şekilde monte edildiğinde klik sesi çıkararak hızlı ve güvenli montaj
sağlar. Thule® * Konfor Anahtarının hasar görmesini önlemeye de yardımcı olan
LockKnob sayesinde açmak ve kapatmak rahat. DualSide açma, aracın her iki tarafından
da kutunun tüm alanlarına kolay erişim sağlar. Araç modeline bağlı olarak, tavan kutuları
çıkıntı yapabilir ve açıldığında tavan kutusunun bagaj kapağına dokunmasına neden
olabilir. –  Thule® T-Adaptör ek olarak sabitleme için gereklidir

2 430 269
7.606,00 ₺1

Thule®* Tavan Bisiklet Taşıyıcısı Expert 298
Kolay montajlanabilen tavan taşıyıcısı ile bisikletinizi istediğiniz yere götürün.
Kullanılabilir tüm temel taşıyıcı profiller için 100 mm çapa (oval 80 × 100 mm, yuvarlak
22-80 mm) kadar bisiklet çerçevelerine uygun, kendinden ayarlamalı çerçeve tutacağı ile
rahat taşıyıcı, ağırlık 4.2 kg, maksimum yük kapasitesi 20 kg'dır.

2 143 360
1.085,00 ₺1

Thule®* Tavan Bisiklet Taşıyıcısı FreeRide 532
Kolay montajlanabilen tavan taşıyıcısı ile bisikletinizi istediğiniz yere götürün.
Hafif alüminyumdan yapılmış, kullanımı kolay, dikey tavana monte edilmiş tek bisiklet
taşıyıcı, dengeli yumuşak yastıklı çerçeve tutucusu ve çabuk açılan tekerlek kayışları ile
kolay bisiklet sabitleme imkanı sunar. Bisiklet, taşıyıcıya ve taşıyıcı arabanıza güvenli bir
şekilde kilitlenebilir. 80 mm (oval 65 × 80 mm, yuvarlak 22–70 mm) çapa kadar bisiklet
şasileri için uygundur, ağırlığı 3.5 kg'dır. En fazla 17 kg yük kapasitesine sahiptir, elverişli tüm
temel taşıyıcı profiller içindir. – Sadece kısa dingil mesafeli araçlar için

1 746 077
565,00 ₺1

Q-Top® (Q-Tech)* Tavan Galerisi
Ford'unuzun yük kapasitesini kolayca arttırın! Ağır hizmet tipi tavan galerisi, değişik
hacimlerdeki yükleri taşımak için tasarlanmıştır.
Sağlam ve dayanıklı, ağır hizmete uygun; alüminyum, 3000 mm x 1500 mm, ağırlığı
yaklaşık 28 kg'dır. En fazla 150 kg yük kapasitesine sahiptir (tavan galerisinin ağırlığı da
dahil). Lastik koruma profilleriyle yakıt tasarrufu sağlayan aerodinamik tasarıma sahiptir,
takılması kolaydır. Merdiven silindiri, merdiven durdurucu seti ve çok amaçlı bağlantı
kancası seti, daha gelişmiş kullanılabilirlik amacıyla aksesuar olarak mevcuttur

2 485 870
7.865,00 ₺3

Thule®* Tavan Kayak&Snowboard Taşıyıcısı SnowPack 7326
6 çift kayak veya 4 adet snowboard için,tavan rayına ve snowboard/kayaklara
sabitlenebilen sistem. Yükleme genişliği 75 cm, yüksekliği ise dikey bir yaylı sistem
sayesinde ayarlanabilir özelliğe sahip. Yumuşak lastik kolları sayesinde kayak ve
snowboardları çizmez, büyük düğmeleri sayesinde eldiven ile rahatça kullanılabilir ve uzun
bağlantıları olan kayakları depolayabilmek için tavan boşluğunu arttıran ayaklar ile
gelmektedir. Bütün tavan taşıyıcı profilleri ile uyumlu, 4.8 kg

2 117 636
2.040,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
Fiyatlar 19.05.2021 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Thule®* Tavan Kayak&Snowboard Taşıyıcısı Xtender 739
5 çift kayak veya 2 snowboard için, kolay yükleme ve yük boşaltma için dışarı kayma
işlevine sahip aerodinamik taşıyıcı, her türlü kayak ve snowboardu taşımak için
tasarlanmıştır, kayaklara / snowboardlara ve tavan rafına kilitlenebilir, 87 x 7 x 14 cm
boyutlarında, 62,5 cm yükleme genişliği, yüzeyleri çizmeden kavrayan ultra yumuşak
kauçuk kollarla kayakları ve snowboard'ları güvenli bir şekilde tutar, büyük boy bir düğme
ile eldiven giyerken açıp kapatması kolaydır, dahili uzatma ayakları sayesinde uzun
bağlamalı kayaklar için ek tavan açıklığı taşıyıcıyı kaldıran, kullanılabilir tüm taşıyıcı profiller
için ağırlık 4,8 kg

2 318 742
2.370,00 ₺1

MontBlanc®* Tavan Taşıyıcısı
Taşıma gereksinimleriniz için tüm yüklerinizi sabitleyin.. Cross barlar, Ford'unuza uyacak
şekilde tasarlanmıştır. Çalınmaya karşı kilitlenebilir. Tavan cross barlarının, tavan bağlantı
parçaları ile takılması gerekmektedir..
2 tavan temel taşıyıcısından oluşan set, çelik, kilitlenebilir, en fazla 100 kg yük kapasitesine
sahiptir. Ağırlığı yaklaşık 4 kg'dır, uzatma kiti ile birlikte kullanılabilir (bir ek tavan çıtası)

1 819 090
1.340,00 ₺1

Thule®* Tavan Taşıyıcısı Eksta 3. Tavan Cros Barı
Taşıma gereksinimleriniz için tüm yüklerinizi sabitleyin.. Cross barlar, Ford'unuza uyacak
şekilde tasarlanmıştır. Çalınmaya karşı kilitlenebilir. Tavan cross barlarının, tavan bağlantı
parçaları ile takılması gerekmektedir..
Alüminyum, kilitlenebilir, ağırlığı yaklaşık 3,5 kg’dır. 2 bar için 100 kg ve 3 bar için 150 kg
maksimum taşıma kapasitesine sahiptir. Sadece Thule® tavan rayı braket kiti 3123 ve
Thule® tavan rayı ayak kiti 751 (2 ayaklı set) ile kombinasyon halinde kullanılır. – Sadece
alçak tavanlı araçlar için

1 569 267
880,00 ₺1

Thule®* Tavan Taşıyıcısı ikili cross bar seti ile
Taşıma gereksinimleriniz için tüm yüklerinizi sabitleyin.. Cross barlar, Ford'unuza uyacak
şekilde tasarlanmıştır. Çalınmaya karşı kilitlenebilir. Tavan cross barlarının, tavan bağlantı
parçaları ile takılması gerekmektedir..
Alüminyum, kilitlenebilir, ağırlığı yaklaşık 6,6 kg’dır. Sadece Thule® tavan rayı braket kiti ve
Thule® tavan rayı ayak paketi 751 (4 ayaklı set) ile kullanılır. – Sadece alçak tavanlı araçlar
için. Thule® ayak paketi 750 (2 ayaklı set) ve Thule® braket kiti 3123'ün kombinasyonu ile
mümkün olan bir ilave tavan çapraz barının uzatmasıdır. İki çubukla 100 kg, üç çubukla 150
kg maksimum taşıma kapasitesine sahiptir.

1 569 265
1.501,00 ₺1

MontBlanc®* Tavan Taşıyıcısı Uzatma Kiti
Taşıma gereksinimleriniz için tüm yüklerinizi sabitleyin.. Cross barlar, Ford'unuza uyacak
şekilde tasarlanmıştır. Çalınmaya karşı kilitlenebilir. Tavan cross barlarının, tavan bağlantı
parçaları ile takılması gerekmektedir..
Diğer iki uzantı olarak kullanılacak ilave tavan temel taşıyıcısı, çelik ve kilitlenebilirdir,
ağırlığı yaklaşık. 2 kg'dır. Uzun şasili araçlar için önerilir.

1 819 091
790,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
Fiyatlar 19.05.2021 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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NAKLİYE ARKA TAŞIMA
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Thule®* Arka Bisiklet Taşıyıcısı Coach 274, 2 Bisiklet İçin, Katlanabilir ve Eğilebilir
Çeki demirleriniz için yüksek kaliteli  çeşitli bisiklet taşıyıcıları mevcuttur; güvenli ve rahat
bir şekilde bisikletinizi istediğiniz yere götürmenize izin verir .
Thule®'un en küçük ve en hafif taşıyıcısı yük bölümüne kolay erişim için üzerinde bisikletler
bile varken pratik bir pedal ile eğilebilir. Patentli katlanabilir mekanizması bagaj bölmesine
kolayca girer. Bisikletlerin problemsiz ve rahat yüklenmesi için hafif bir tasarım, daha geniş
yapılı bisikletler için uzatılabilir raylar, hırzılık önleyici cihaz ve çıkartılabilir bisiklet tutucuları
içerir. Tek el ile kullanılabilen bağlantısı sayesinde çeki demiri bağlanırken kolaylık sağlar.
Bisiklet kolu 22-80 mm'ye kadar bisiklet şasileri için uygundur. Taşıyıcı çeki demirine,
bisiklet de taşıyıcıya kilitlenebilir. 48 kg yük kapasitesine sahip olup yaklaşık 13 pimli
adaptör dahil 14,2 kg ağırlığındadır (her bisiklet maksimum 25 kg olabilir). Boyutları: 106 x
60 x 27 cm. Lütfen dikkat: çeki demirine takılan brüt ağırlık (aksesuar ürünü ve yükün
birlikte ağırlığı) izin verilen ağırlık sınırını aşmamalıdır. Üzerinde bisiklet bulunan taşıyıcıyı
eğerken dikkatli olunuz.didon ve kol gibi dışarı uzanan parçalar yere çarpabilir ve zarar
görebilir. Lütfen gerekli güvenlik önlemlerini alınız.

2 353 442
6.025,00 ₺1

Thule®* Arka Bisiklet Taşıyıcısı Coach 276, 3 Bisiklet İçin, Katlanabilir ve Eğilebilir
Çeki demirleriniz için yüksek kaliteli  çeşitli bisiklet taşıyıcıları mevcuttur; güvenli ve rahat
bir şekilde bisikletinizi istediğiniz yere götürmenize izin verir .
Thule®'un en küçük ve en hafif taşıyıcısı yük bölümüne kolay erişim için üzerinde bisikletler
bile varken pratik bir pedal ile eğilebilir. Patentli katlanabilir mekanizması bagaj bölmesine
kolayca girer. Bisikletlerin problemsiz ve rahat yüklenmesi için hafif bir tasarım, daha geniş
yapılı bisikletler için uzatılabilir raylar, hırzılık önleyici cihaz ve çıkartılabilir bisiklet tutucuları
içerir. Tek el ile kullanılabilen bağlantısı sayesinde çeki demiri bağlanırken kolaylık sağlar.
Bisiklet kolu 22-80 mm'ye kadar bisiklet şasileri için uygundur. Taşıyıcı çeki demirine,
bisiklet de taşıyıcıya kilitlenebilir. 60 kg yük kapasitesine sahip olup yaklaşık 13 pimli
adaptör dahil 19 kg ağırlığındadır (her bisiklet maksimum 25 kg olabilir). Boyutları: 106 x 76
x 28 cm. Lütfen dikkat: çeki demirine takılan brüt ağırlık (aksesuar ürünü ve yükün birlikte
ağırlığı) izin verilen ağırlık sınırını aşmamalıdır. Üzerinde bisiklet bulunan taşıyıcıyı eğerken
dikkatli olunuz.didon ve kol gibi dışarı uzanan parçalar yere çarpabilir ve zarar görebilir.
Lütfen gerekli güvenlik önlemlerini alınız.

2 353 444
7.385,00 ₺1

Thule®* Arka Bisiklet Taşıyıcısı EuroRide 940, 2 Bisklet İçin, Katlanabilir
Çeki demirleriniz için yüksek kaliteli  çeşitli bisiklet taşıyıcıları mevcuttur; güvenli ve rahat
bir şekilde bisikletinizi istediğiniz yere götürmenize izin verir .
2 bisiklet için çeki demirine takılan taşıyıcı; katlanabilir mekanizması bagaj bölmesine
kolayca girer. 22–70 mm'ye kadar bisiklet şasileri için uygundur, kilitlenebilir.36 kg yük
kapasitesine sahip olup yaklaşık 14 kg ağırlığındadır. 13 pimli adaptör de pakete dahildir.
Lütfen dikkat: Çeki demirine takılan brüt ağırlık (aksesuar ürünü ve yükün birlikte ağırlığı)
izin verilen ağırlık sınırını aşmamalıdır. – 2 bisiklet için, Dikkat: bisiklet taşıyıcısı
katlandığında bile arka kapı açılamayabilir.

1 782 519
3.810,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
Fiyatlar 19.05.2021 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Uebler* Arka Bisiklet Taşıyıcısı F22
Çeki demirleriniz için yüksek kaliteli  çeşitli bisiklet taşıyıcıları mevcuttur; güvenli ve rahat
bir şekilde bisikletinizi istediğiniz yere götürmenize izin verir .
Küçük ve hafif olup çeki demirine monte edilir, 2 bisiklet için bisiklet taşıyıcısı; 75 mm
yuvarlak ve 75 x 45 mm oval  çapa kadar çerçeveleri taşımaya uygun bisiklet kolu
mevcuttur. Ayarlanabilir tokaları ve uzun tekerlek askıları ile tekerleklerin kolay
bağlanabilmesini sağlar. Patentli kuyruk lambası katlama sistemi sayesinde, bisiklet
tutucuları ve destek çerçevesi kolayca ve tamamen, saniyeler içinde katlanabilir  ve
kilitlenebilir. Her bisiklet için 30 kg yük kapasitesine sahiptir , 13 pin adaptörü pakete
dahildir , ayrıca yaklaşık 12 kg ağırlığında , E- Bisikletler için de uygundur . Boyutu: 77 x 118 x
65 mm , katlanmış boyutu: 25 x 65 x 64 mm . Dikey yük :36 kg  D - Değer 5.3 kN ve 60 kg D
- Değer 6.7 kN'dur .
Lütfen dikkat : çeki demiri ( aksesuar ürününün ve yükün birlikte ağırlığı) üzerine monte
brüt ağırlığın, izin verilen ağırlık sınırını aşmamalıdır. – PHEV hariç

1 948 384
4.075,00 ₺1

Uebler* Arka Bisiklet Taşıyıcısı F32
Çeki demirleriniz için yüksek kaliteli  çeşitli bisiklet taşıyıcıları mevcuttur; güvenli ve rahat
bir şekilde bisikletinizi istediğiniz yere götürmenize izin verir .
Küçük ve hafif, çeki demirine monte edilen 3 bisiklet için bisiklet taşıyıcısı; 75 mm yuvarlak
ve 75 x 45 mm oval  çapa kadar çerçeveleri taşımaya uygun bisiklet kolu mevcuttur.
Ayarlanabilir tokaları ve uzun tekerlek askıları ile tekerleklerin kolay bağlanabilmesi
mümkündür. Patentli kuyruk lambası katlama sistemi sayesinde, bisiklet tutucuları ve
destek çerçevesi kolayca ve tamamen, saniyeler içinde katlanabilir  ve kilitlenebilir. Her
bisiklet için 30 kg yük kapasitesine sahiptir , 13 pin adaptörü pakete dahildir. Ayrıca yaklaşık
14 kg ağırlığında , E- Bisikletler için de uygundur . Boyutu: 77 x 118 x 79 mm olup, katlanmış
boyutu: 25 x 65 x 74 mm'dir. Dikey yük : 54 kg  D - Değer 6.7 kN'dur . Lütfen dikkat : çeki
demiri ( aksesuar ürününün ve yükün birlikte ağırlığı) üzerine monte brüt ağırlığın, izin
verilen ağırlık sınırını aşmasına izin verilmez. – PHEV hariç

1 948 385
5.640,00 ₺1

Uebler* Arka Bisiklet Taşıyıcısı I21, 2 Bisiklet İçin, 90° Derece Eğilebilir
Çeki demirleriniz için yüksek kaliteli  çeşitli bisiklet taşıyıcıları mevcuttur; güvenli ve rahat
bir şekilde bisikletinizi istediğiniz yere götürmenize izin verir .
Bisiklet taşımacılığındaki bütün ihtiyaçları fazlasıyla karşılayabilecek yenilikçi, rahat ve çeki
demirine monte edilebilir bisiklet taşıyıcı. Uebler'in şu ana kadar ürettiği en hafif ve küçük
katlanabilir taşıyıcı, kollar yerine iQ kemerleri içerir ve bu sayede taşınıp depolanması daha
kolaydır. 90° eğilebilmesi sayesinde yük bölmelerine erişim bisikletler yüklü iken bile
problem değil. Birçok testi kazanan Uebler i-serisinin güvenilirliği, güveniği, kalitesi ve
kullanışlılığı ön plandadır. Kolay depolama için patentli kolay katlanabilir bir mekanizma,
hafif tasarım, patently kolsuz iQ kemerleri, çıkartılabilir hırsızlık engelleyici aralayıcı ve
çıkartılabilir bisiklet şasi tutucuları içerir. E-bisikletler için de uygundur, ayak pedalı
kullanılarak kolayca katlanabilir ve bisiklet kolu 75 mm yuvarlak ve 75 x 45 mm oval  çapa
kadar bisiklet şasileri için uygundur. Taşıyıcı çeki demirine, bisiklet de taşıyıcıya kilitlenebilir.
Her bisiklet için 30 kg yük kapasitesine sahiptir ve 13 pin adaptörü dahil yaklaşık 13 kg
ağırlığındadır. Boyutu: 118 x 69 x 56 cm olup, katlanmış boyutu: 61 x 20 x 60 cm'dir. Dikey
yük :36 kg D - Değer 5.3 kN ve 60 kg D - Değer 6.7 kN'dur. Lütfen dikkat : Çeki demiri (
aksesuar ürününün ve yükün birlikte ağırlığı) üzerine monte brüt ağırlığın, izin verilen ağırlık
sınırını aşmamalıdır.

2 331 135
8.495,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
Fiyatlar 19.05.2021 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Uebler* Arka Bisiklet Taşıyıcısı I21, 2 Bisiklet İçin, Eğilebilir
Çeki demirleriniz için yüksek kaliteli  çeşitli bisiklet taşıyıcıları mevcuttur; güvenli ve rahat
bir şekilde bisikletinizi istediğiniz yere götürmenize izin verir .
Küçük ve hafif olup çeki demirine monte edilir, 2 bisiklet için bisiklet taşıyıcısı; 75 mm
yuvarlak ve 75 x 45 mm oval çapa kadar çerçeveleri taşımaya uygun bisiklet kolu
mevcuttur. Ayarlanabilir tokaları ve uzun tekerlek askıları ile tekerleklerin kolay
bağlanabilmesini sağlar. Patentli kuyruk lambası katlama sistemi sayesinde, bisiklet
tutucuları ve destek çerçevesi kolayca ve tamamen, saniyeler içinde katlanabilir ve
kilitlenebilir. Her bisiklet için 30 kg yük kapasitesine sahiptir , 13 pin adaptörü pakete
dahildir , ayrıca yaklaşık 13 kg ağırlığında , E- Bisikletler için de uygundur . Boyutu: 118 x 69 x
56 cm , katlanmış boyutu: 61 x 20 x 60 cm . Dikey yük :37 kg D - Değer 5.3 kN ve 60 kg D -
Değer 6.7 kN'dur . Lütfen dikkat : çeki demiri ( aksesuar ürününün ve yükün birlikte ağırlığı)
üzerine monte brüt ağırlığın, izin verilen ağırlık sınırını aşmamalıdır.

2 241 803
7.720,00 ₺1

Uebler* Arka Bisiklet Taşıyıcısı I31, 3 Bisiklet İçin, Eğilebilir
Çeki demirleriniz için yüksek kaliteli  çeşitli bisiklet taşıyıcıları mevcuttur; güvenli ve rahat
bir şekilde bisikletinizi istediğiniz yere götürmenize izin verir .
Küçük ve hafif olup çeki demirine monte edilir, 3 bisiklet için bisiklet taşıyıcısı; 75 mm
yuvarlak ve 75 x 45 mm oval çapa kadar çerçeveleri taşımaya uygun bisiklet kolu
mevcuttur. Ayarlanabilir tokaları ve uzun tekerlek askıları ile tekerleklerin kolay
bağlanabilmesini sağlar. Patentli kuyruk lambası katlama sistemi sayesinde, bisiklet
tutucuları ve destek çerçevesi kolayca ve tamamen, saniyeler içinde katlanabilir ve
kilitlenebilir. Her bisiklet için 30 kg yük kapasitesine sahiptir , 13 pin adaptörü pakete
dahildir , ayrıca yaklaşık 13 kg ağırlığında , E- Bisikletler için de uygundur . Boyutu: 84 x 118 x
71 cm , katlanmış boyutu: 61 x 21 x 76 cm . Dikey yük :75 kg D - Değer 6.7 kN . Lütfen dikkat :
çeki demiri ( aksesuar ürününün ve yükün birlikte ağırlığı) üzerine monte brüt ağırlığın, izin
verilen ağırlık sınırını aşmamalıdır.

2 241 805
9.376,00 ₺1

Uebler* Arka Bisiklet Taşıyıcısı X21-S, Katlanabilir
Çeki demirleriniz için yüksek kaliteli  çeşitli bisiklet taşıyıcıları mevcuttur; güvenli ve rahat
bir şekilde bisikletinizi istediğiniz yere götürmenize izin verir .
Küçük ve hafif olup çeki demirine monte edilir. Akıllı pedal sistemi ile bisikletlerinizi kolayca
yüklemenizi sağlar. 75 mm yuvarlak ve 75 x 45 mm oval  çapa kadar çerçeveleri taşımaya
uygun bisiklet kolu mevcuttur, ayarlanabilir tokaları ve uzun tekerlek askıları ile
tekerleklerin kolay bağlanabilmesine olanak tanır. Patentli kuyruk lambası katlama sistemi
sayesinde , bisiklet tutucuları ve destek çerçevesi kolayca ve tamamen, saniyeler içinde
katlanabilir  ve kilitlenebilir. Her bisiklet için 30 kg yük kapasitesine sahiptir, 13 pin adaptörü
pakete dahildir, ayrıca yaklaşık 13.5 kg ağırlığında , E- Bisikletler için de uygundur . Boyutu:
770 x 1190 x 640 mm olup, katlanmış boyutu: 240 x 630 x 640 mm'dir. Dikey yük :36 kg  D
- Değer 5.3 kN ve 60 kg D - Değer 6.7 kN'dur.
Lütfen dikkat : Çeki demiri ( aksesuar ürününün ve yükün birlikte ağırlığı) üzerine monte
brüt ağırlığın, izin verilen ağırlık sınırını aşmamalıdır.

1 948 382
7.055,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
Fiyatlar 19.05.2021 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Uebler* Arka Bisiklet Taşıyıcısı X31-S
Çeki demirleriniz için yüksek kaliteli  çeşitli bisiklet taşıyıcıları mevcuttur; güvenli ve rahat
bir şekilde bisikletinizi istediğiniz yere götürmenize izin verir .
Oldukça küçük ve hafif, çeki demirine monte edilen, 3 bisiklet için bisiklet taşıyıcı; kolay
gövde erişim için akıllı ayak pedal tilti, bisikletin yüklü durumda olmasında bile yük
bölmesine kolay erişim sağlar, 75 mm yuvarlak ve 75 x 45 mm oval  çapa kadar çerçeveleri
taşımaya uygun bisiklet kolu mevcuttur. Ayarlanabilir tokaları ve uzun tekerlek askıları ile
tekerleklerin kolay bağlanabilmesi mümkündür.  Patentli kuyruk lambası katlama sistemi
sayesinde , bisiklet tutucuları ve destek çerçevesi kolayca ve tamamen, saniyeler içinde
katlanabilir; ayrıca taşıyıcı çeki demirine kilitlenebilir ve bisikletler de taşıyıcıya kilitlenebilir.
Her bisiklet için 30 kg yük kapasitesi mevcuttur , 13 pin adaptörü pakete dahildir , ayrıca
yaklaşık 15.5 kg ağırlığında , E- Bisikletler için de uygundur . Boyutu: 77 x 119 x 79 mm olup,
katlanmış boyutu: 24 x 63 x 79 mm'dir . Dikey yük :54 kg  D - Değer 6.7 kN'dur ,  Lütfen
dikkat : çeki demiri ( aksesuar ürününün ve yükün birlikte ağırlığı) üzerine monte brüt
ağırlığın, izin verilen ağırlık sınırını aşmasına izin verilmez.

1 948 383
8.460,00 ₺1

Uebler* Uebler Taşıma Çantası
Taşıma çantası kolay taşıma ve istifleme imkanı sunar. Bu fayda, Uebler bisiklet taşıyıcınızı
çok kullanışlı ve makul bir aksesuar yapar.
Arka bisiklet taşıyıcılarının kullanılmadıkları  zamanlarda temiz şekilde depolanmasını ve
korunmasını sağlar. – PHEV hariç

1 948 380
880,00 ₺1

Uebler* Uebler Taşıma Çantası X21-S ve F22 Uebler arka bisiklet taşıyıcıları için
Taşıma çantası kolay taşıma ve istifleme imkanı sunar. Bu fayda, Uebler bisiklet taşıyıcınızı
çok kullanışlı ve makul bir aksesuar yapar.
Arka bisiklet taşıyıcının kullanılmadığı zamanlarda temiz depolama ve koruma içindir. –
PHEV hariç

1 948 381
915,00 ₺1

Uebler* Uebler Yükleme Rampası , Katlanabilir
Pratik rampa, arka bisiklet taşıyıcısına ağır bisikletlerin kaldırılması sırasında kaldırma
işlerini kolaylaştırır - sırtınız için iyi bir haber!
Taşıma çantasını içerir, kaldırma ihtiyacı olmadan, taşıyıcılara bisikletlerin kolay
yüklenmesini sağlar.

1 948 379
1.470,00 ₺1

Uebler* Uebler Yükleme Rampası , Katlanmaz
Pratik rampa, arka bisiklet taşıyıcısına ağır bisikletlerin kaldırılması sırasında kaldırma
işlerini kolaylaştırır - sırtınız için iyi bir haber!
Kaldırma ihtiyacı olmadan, taşıyıcılara bisikletlerin kolay yüklenmesi içindir.

1 948 378
950,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
Fiyatlar 19.05.2021 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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NAKLİYE ÇEKİ DEMİRİ
RRP

Brink®* Arka Basamak
Aracınıza uyumlu arka basamaklar ile , aracınızın bagaj bölmesi alanına kolayca erişim
sağlayabilirsiniz!
Sadece Brink® çeki demiri ile birlikte, Max. yük 150 kg'dır.

•  Ağır hizmet koşullarına uygun
•  Ek güvenlik için kaymaz yüzey

1 815 302
1.336,00 ₺3

Brink®* Sabit Çeki Demiri
Sabit çeki demiri Ford'unuzun elektrik sistemi ile tamamen uyumludur, römorka güvenli
bağlantı kurar, römorku emniyetle taşır. İhtiyacınız olduğunda aracınıza bağlı kalıcı olarak ,
her zaman oradadır.
Sadece araca özel elektrik kiti ile birlikte, 3 bisiklete kadar arka bisiklet taşıyıcılar için
uygundur.

1 815 307
2.201,00 ₺3

NAKLİYE İÇ TAŞIMA SİSTEMLERİ
RRP

Kargo Bağlama Halkaları
Yükünüzü korumak hiç bu kadar kolay olmamıştı. İstediğinizi ve istediğiniz yerde birden çok
konumda hızla düzeltin.
Kargo Bağlama Halkaları, herhangi bir konumda birden çok bağlama noktası oluşturmak
için ray boyunca kayar. Hava yolu rayları (yan duvar, zemin veya çatı) ile birlikte
kullanılmak üzere 10'lu set

•  Mavi plastik kayar bloklu galvanizli çelik
•  Yük tutma: 500 daN
•  Bağlama halkasına kancalar veya kayışlarla takın
•  Her bağlama halkası 0,046 kg ağırlığındadır

Custom Panel Van, Van'da Özel Çift Kabin ve Sport Van

2 499 839
-

Katlanabilir Taşıma Kutusu  siyah kumaş, her iki tarafta beyaz Ford oval
Artık bir kalem veya telefon şarj kablosu için sürekli arayışa gerek yok, bu önemli kişisel
eşyaları Katlanabilir Düzenleyici Kutusunda düzenli ve elinizin altında tutun.
Ön yolcu koltuğuna veya arka koltuk sırasına sabitlenecek pratik saklama çözümü.
Seyahat sırasında emniyetli ve emniyetli bir şekilde takılması için emniyet kemeri kilitleme
fonksiyonuna sahiptir. Kullanılmadığı zaman düzgünce istiflemek için katlanabilir.
Boyutlar: 450 mm x 320 mm x 190 mm

2 470 825
405,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
Fiyatlar 19.05.2021 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

12 FORD TRANSİT CUSTOM 06/2019 – Durum: 19.05.2021



Araç İçi Tavan Rayı
İki siyah çelik raf, çeşitli eşyaların pratik bir şekilde aracın içinde taşınabilmesi için yük
bölmesindeki çatının altındaki alanı kullanmanıza izin verir - hırsızlık ve kirden güvenle
korur.
Tavanın altına, aracın bagaj bölmesinin içine takılacaktır, kullanılmadığında katlanabilir. En
fazla 50 kg yük kapasitesine sahiptir.

• Değerli eşyalarınız için ek güvenlik sağlar
• Tavanın altındaki kullanılmayan alanı kullanır
• Maksimum 50 kg yük kapasitesine sahiptir

Yüksek tavanlı Panel Van araçlar için

1 877 182
3.060,00 ₺3

Araç İçi Tavan Rayı
İki siyah çelik raf, çeşitli eşyaların pratik bir şekilde aracın içinde taşınabilmesi için yük
bölmesindeki çatının altındaki alanı kullanmanıza izin verir - hırsızlık ve kirden güvenle
korur.
Tavanın altına, aracın bagaj bölmesinin içine takılacaktır, kullanılmadığında katlanabilir.

• Yüksek değerli eşyalarınız için ek güvenlik sağlar
• Tavanınn altındaki kullanılmayan alanı kullanır.
• Maksimum 50 kg yük taşır.

1 850 438
3.060,00 ₺3

Arka Cam Koruması , Yük Bölmesi Kapakları için
Hem aracınızın içinde, yükler arasında güvenli bir şekilde hareket edin; hem de dışarıdan
gelebilecek hırsızlık gibi tehlikelere karşı eşyalarınızı koruyun!
Arka kapı camlarını korur ve ek hırsızlık koruması sağlar.

1 819 008
1.615,00 ₺3

4pets®* Caree ISOFIX Eklentisi Caree taşıma kutuları için
Bu Caree ISOFIX Eklentisi ile ailenizdeki evcil hayvanınızı taşımak artık daha güvenli ve
daha kolay.
Caree taşıma kutunuzu, aracınızdaki herhangi bir koltuk ISOFIX bağlantı noktasına rahat
ve esnek bir şekilde sabitleyin. 8 kg ağırlığa kadar kedi ve küçük köpeklerin taşınması için.

2 461 044
700,00 ₺1

4pets®* Caree Taşıma Kutusu
Rahatça, önde veya arkada seyahat etmelerine izin verin, bu Caree Taşıma Kutusu, sadık
arkadaşınızı hareket halindeyken güvende tutar.
8 kg ağırlığa kadar kediler ve küçük köpekler için yenilikçi ve güvenli taşıma çözümü.
Özellikle tüm araç koltuklarına mükemmel uyum ve evcil hayvanınız için konforlu bir
seyahat deneyimi için geliştirilmiştir. Çekici bir şekilde tasarlanmıştır, sağlam ve yüksek
kaliteli malzemelerden yapılmıştır. Emniyet kemeri veya isteğe bağlı olarak temin
edilebilen ISOFIX hızlı bağlantı elemanı kullanılarak koltuğa kolayca ve güvenli bir şekilde
takılabilir. En son ve en yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılar ve çarpışma testleri ve
malzeme toksisite testleri dahil olmak üzere Almanya'daki resmi test enstitüsü TÜV Süd
tarafından en katı testlere tabi tutulmuştur. Ana özellikler: Kutuyu açmak ve kapatmak için
"Çek ve Klik" tek elle kapı kilidi, herhangi bir araba koltuğuna mükemmel entegrasyon için
kalıplanabilir arka bölüm, kolay kutu kullanımı için ön ve arka kollar, çıkarılabilir iki parçalı iç
döşeme - 40 ° C'de yıkanabilir ° C, çarpma ve mahremiyet koruması için menteşeli ön
kaplama, "Fixkilit" hızlı bağlama kemeri kılavuzu, ISOFIX'e hazır. İsteğe bağlı aksesuar
olarak renk uyumlu yedek koltuk minderleri mevcuttur.

2 460 886
3.106,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
Fiyatlar 19.05.2021 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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4pets®* Caree Taşıma Kutusu Kediler ve köpeklerin herhangi bir yolcu koltuğuna
güvenli bir şekilde sabitlenmesi için, Füme İnci
Rahatça, önde veya arkada seyahat etmelerine izin verin, bu Caree Taşıma Kutusu, sadık
arkadaşınızı hareket halindeyken güvende tutar.
8 kg ağırlığa kadar kediler ve küçük köpekler için yenilikçi ve güvenli taşıma çözümü.
Özellikle herhangi bir araba koltuğuna mükemmel uyum ve evcil hayvanınız için konforlu
bir seyahat deneyimi için geliştirilmiştir. Çekici bir şekilde tasarlanmıştır; sağlam ve yüksek
kaliteli malzemelerden yapılmıştır. Emniyet kemeri veya isteğe bağlı olarak temin
edilebilen ISOFIX hızlı bağlantı elemanı kullanılarak koltuğa kolayca ve güvenli bir şekilde
takılabilir. En son ve en yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılar ve çarpışma testleri ve
malzeme toksisite testleri dahil olmak üzere Almanya'daki resmi test enstitüsü TÜV Süd
tarafından en katı testlere tabi tutulmuştur. Ana özellikler: Kutuyu açmak ve kapatmak için
"Çek ve Klik" tek elle kapı kilidi, herhangi bir araba koltuğuna mükemmel entegrasyon için
kalıplanabilir arka bölüm, kolay kutu kullanımı için ön ve arka kollar, çıkarılabilir iki parçalı iç
döşeme - 40 ° C'de yıkanabilir ° C, çarpma ve mahremiyet koruması için menteşeli ön
kaplama, "Fixkilit" hızlı bağlama kemeri kılavuzu, ISOFIX'e hazır. İsteğe bağlı aksesuar
olarak renk uyumlu yedek koltuk minderleri mevcuttur

2 460 888
3.106,00 ₺1

4pets®* Caree Yedek Koltuk Minderi
Bu yüksek kaliteli Caree Yedek Koltuk Minderi ile evcil hayvanlarınızı lüks içinde tutun.
Orijinal yastığınız hasarlı mı veya kapsamlı bir temizlik mi gerekiyor? Sadece yenisiyle
değiştirin ve evcil hayvanınızla hareket halinde kalın.

2 461 209
526,00 ₺1

4pets®* Caree Yedek Koltuk Minderi Caree taşıma kutuları için
Bu yüksek kaliteli Caree Yedek Koltuk Minderi ile evcil hayvanlarınızı lüks içinde tutun.
Orijinal yastığınız hasarlı mı veya kapsamlı bir temizlik mi gerekiyor? Sadece yenisiyle
değiştirin ve evcil hayvanınızla hareket halinde kalın

2 461 207
526,00 ₺1

Katlanabilir Taşıma Kutusu  siyah kumaş, her iki tarafta beyaz Ford oval
Bu akıllı Katlanabilir Taşıma Kutusu, birçok yük bölmesi eşyalarınızın yuvarlanmasını önler
ve tek bir yerde güvenli, temiz ve düzenli tutar.
Aracınızın bagaj bölümü için pratik saklama çözümü. Ayrıca, kullanılmadığında kutuyu
düzgünce istiflemek için katlanabilir. Boyutlar: 475 mm x 335 mm x 200 mm

2 470 827
305,00 ₺1

Şemsiye Tutucusu
Bu kullanışlı aksesuarla, şemsiyeniz ihtiyaç duyduğunuz anda; daima doğru yerde
olacaktır!
Mini şemsiye için pratik saklama gözü, kutuyu uygun bir alan bulduğunuz yerde vidalarla
veya Velcro® (cırt cırt) bantla sabitleyin

1 524 823
295,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
Fiyatlar 19.05.2021 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Metalloproduktsia* Yükleme Rampası 2'li set
Yükleme rampaları, Transit minibüsünüzün yüklenmesini kolaylaştırır ve çim biçme
makineleri, bisikletler, motosikletler, tekerlekli aygıtlar, uçuş çantaları, el arabaları ve çok
daha fazlası gibi daha ağır tekerlekli nesneleri yüklemek için idealdir.
Katlanabilir yükleme rampalarında, aracın yük tabanını korumak için kaymaz yumuşak
plastik bir ped ve yol yüzeyini kavramak için kaymaz dişler bulunur.

• Sert tasarım
• Yüksek özellikli alüminyum (4 mm)
•  Kolay saklama için katlanabilir
•  Geniş kaymaz yüzey
•  2 veya 3 rampayı kolayca yan yana sabitleyin
•  Kullanımı kolay
•  Rampa Ağırlığı: 20,2 kg (adet x 2)
•  Katlanmış boyutlar: 1245 x 309 x 115 (uxgxy)
•  Maksimum yük ağırlığı: 150 kg (1 rampa), 250 kg (2 rampa), 350 kg (3 rampa)

Van

2 492 436
3.881,00 ₺1

Metalloproduktsia* Yükleme Rampası tek
Yükleme rampaları, Transit minibüsünüzün yüklenmesini kolaylaştırır ve çim biçme
makineleri, bisikletler, motosikletler, tekerlekli aygıtlar, uçuş çantaları, el arabaları ve çok
daha fazlası gibi daha ağır tekerlekli nesneleri yüklemek için idealdir.
Katlanabilir yükleme rampalarında, aracın yük tabanını korumak için kaymaz yumuşak
plastik bir ped ve yol yüzeyini kavramak için kaymaz dişler bulunur.

•  Sert tasarım
• Yüksek özellikli alüminyum (4 mm)
•  Kolay saklama için katlanabilir
•  Geniş kaymaz yüzey
•  2 veya 3 rampayı kolayca yan yana sabitleyin
•  Kullanımı kolay
•  Rampa Ağırlığı: 10,1 kg (adet x 1)
•  Katlanmış boyutlar: 1245 x 309 x 115 (uxgxy)
•  Maksimum yük ağırlığı: 150 kg (1 rampa), 250 kg (2 rampa), 350 kg (3 rampa)

Van

2 492 434
2.150,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
Fiyatlar 19.05.2021 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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NAKLİYE BAGAJ BÖLMESİ
RRP

Kutu İiçinde Kutu Seti  Ford Puma MegaBox içine yerleştirmek için veya diğer tüm
araçlar için bağımsız bir taşıma çözümü olarak, siyah
Süpermarkete yaptığınız gezilerde veya hatta piknik yaparken, eşyalarınızı kutu içinde kutu
kitinde kolayca taşıyın. İhtiyacınız olan her şey için taşıma kutusunu kullanın: alışveriş,
piknik eşyaları veya sadece bagaj alanınızı düzenli tutmak. Araçta nakliye sırasında soğuk
ve taze tutulması gereken alışverişlerinizi veya yiyeceklerinizi soğuk tutma kutusunda
saklayın.
Ford Puma MegaBox'a düzgün entegrasyon için 2 parçalı terzi işi mobil kutu seti. Diğer
modellerde bağımsız bir taşıma çözümü olarak da kullanılabilir. Set, yalıtımlı bir soğuk ve
sıcak kutudan ve ortasında çıkarılabilir bir bölme bulunan bir taşıma kutusundan oluşur.
Her iki kutuda da rahat taşıma için kulplar ve tutamaklar veya soğuk ve sıcak kutu kapağı
gibi kayıp parçaları mobil kullanımda değilken yoldan uzak tutmak için çeşitli yerlerde
mıknatıslar bulunur.

• Soğuk ve sıcak
•  sağlam yüzeyli köşeli kutu, 3 tarafı etrafında çevresel 2 yönlü fermuar ve hafif iç dolgu
•  Çevresel şeritlerde tutma bölümü olan 2 güçlü tutamak ve kapak açmak için küçük
tutma kayışı
•  kapakta mıknatıslar ve mobil kullanımda değilken sabitleme için tutamaklar ile
donatılmıştır
•  Altta 4 ayak (piramidal şekil)
•  2 renkli baskı ve Ford logosu
•  dışı siyah polyester, iç gümüş alüminyum kumaş
• boyutlar (uzunluk, genişlik, derinlik): 56 cm x 30 cm x 26 cm
• Taşıma kutusu
• sağlam kaplamalı ve hafif iç dolgulu köşeli kutu
• Çevresel şeritlerde kavrama bölümüne sahip 2 güçlü sap
• Mobil kullanımda olmadığında sabitleme için tutamaklarla ve iç duvarlarda mıknatıslarla
donatılmıştır
•  çıkarılabilir bölüm
•  kutunun iç kısmında geniş bir polar bant içerir
•  Altta 4 ayak (piramidal şekil)
• Ford Looglu
•  Materyal: siyah polyester dışında, branda kumaşın içinde
•  boyutlar (uzunluk, genişlik, derinlik): 51 cm x 22 cm x 26 cm

2 469 549
1.540,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
Fiyatlar 19.05.2021 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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KORUMA DIŞ MEKAN KORUMASI
RRP

Gövde Alt Koruyucusu motor ve şanzıman için
Sağlam, paslanmaya karşı, dayanıklı, çelik alt koruyucu, sert yol koşullarında meydana
gelebilecek hasarlara karşı Ford'unuzun motorunu ve şanzımanını korumak için
tasarlamıştır. Bakım için yerinden çıkarmak kolaydır.
Hasarlara karşı sağlam çelik alt koruma, siyah toz boyalı, kalınlık 2,5 mm, ağırlık: 14 kg.
Kurulum için ayrıca sıçrama siperi gereklidir

• Arazi ve bozuk zemin kullanımlarında idealdir (ör: çiftçilik, ofroad kullanım vb.)
• Yağ değişimi vb bakım ve servis işlemleri için kolayca çıkarılır

2 493 181
1.670,00 ₺3

KORUMA İÇ MEKAN KORUMASI
RRP

Esnek Koruma Kalkanı
Belirsiz zamanlar esnek çözümler gerektirir. Bu nedenle, Ford araçları için özel olarak
hazırlanmış yeni koruma kalkanlarını sunuyoruz. Müşterilerimizin çalışmaya devam
etmelerine ve sosyal mesafe gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmak için
tasarlanmıştır. Dahası, sürücülere ve yolculara çalışırken ve seyahat ederken daha fazla
gönül rahatlığı sunarlar.

• Esnek PVC
• Kolay temizlenir.
• Takması, çıkarması ve saklaması kolaydır.
• Sıcaklık direnci: -20 ° C ila + 50 ° C

Van

2 501 125
990,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
Fiyatlar 19.05.2021 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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KONFOR KONFOR ÜRÜNLERİ
RRP

Askılık
Artık otel ütülerine gerek yok, sadece bu şık mat siyah Elbise Askısını kullanın ve giysilerinizi
gittiğiniz her yere bozulmadan taşıyın!
Seyahat ederken giysilerinizin rahat taşınması için pratik ve mobil aksesuar. Kenetleme
ünitesini aracınızın koltuk başlığına sabitleyin ve çıkarılabilir elbise askısını giysilerinizle
birlikte gittiğiniz her yere götürün. Herhangi bir gardıropta normal bir elbise askısı olarak
kullanılabilir, bir sonraki seyahatiniz için hazırdır. Maks. yük: 3 kg. Lütfen dikkat: yerleştirme
ünitesinin yalnızca ön koltuk başlıklarına takılması mümkündür. Aktif koltuk başlıkları ile
birlikte kullanılmamalıdır.

2 448 529
425,00 ₺1

ClimAir®* Cam Rüzgarlıkları , Ön Kapı Camları için, Şeffaf
Pencereler açıkken türbülansı ve gürültüyü azaltarak daha keyifli bir sürüş deneyimi sağlar.
Hafif yağmurda bile tercih edilebilir. Rüzgarlıkların  Ford'unuza mükemmel bir şekilde
uyum sağlar.
2'li set, iyileştirilmiş havalandırma, kar ve yağmurdan korunma için, 3 mm dökme akrilik
camdır.

1 815 015
565,00 ₺3

ClimAir®* Cam Rüzgarlıkları Ön Kapı Camları için, Siyah
Pencereler açıkken türbülansı ve gürültüyü azaltarak daha keyifli bir sürüş deneyimi sağlar.
Hafif yağmurda bile tercih edilebilir. Rüzgarlıkların  Ford'unuza mükemmel bir şekilde
uyum sağlar.
2'li set, iyileştirilmiş havalandırma, kar ve yağmurdan korunma için, 3 mm dökme akrilik
camdır.

2 170 133
565,00 ₺3

Gösterge Tablosu Kamera  tam HD çözünürlükte
kaza sırasında video kanıtı sağlamaya yardımcı olur.
Aracınıza düzgün entegrasyon için orijinal FORD DashCam'i üretti. Sürücünün önden ve
arkadan görüşünü engellemeden dikiz aynası bölgesine mükemmel bir şekilde uyar. En
sevdiğiniz anlar ve anılarınız güvenli bir şekilde saklanır ve her zaman ve her yerde
hizmetinizdedir. Park çarpma koruması dahil olmak üzere, kaydedilen veriler bir kaza
durumunda otomatik olarak SD karta kaydedilecektir. Geniş açılı kamera, aracın
etrafındaki neredeyse her olayı yakalar. Ayrıca coğrafi veriler sağlar, ör. koordinatlar ve hız.
Wi-Fi uyumluluğu ve özel akıllı telefon uygulaması sayesinde kamera işlevleri ve
kaydedilen veriler mobil cihazınız üzerinden rahatça kontrol edilebilir. FORD DashCam'in
basit, operasyonel kontrolü, SYNC 3 ekranı ve / veya ses kontrolü ile Applink aracılığıyla
garanti edilir. Ana özellikler: Her türlü aydınlatma koşulunda tam HD çözünürlüğe sahip
139 ° geniş açılı kamera, GPS alıcısı ve G-Force sensörü. 16 GB SD kart ve bağlantı
malzemesi dahil

2 421 817
3.252,00 ₺1

İç Mekan LED Tavan Lambası
Yük bölmesi kapaklarını açarken, yük alanının otomatik olarak aydınlanmasını sağlayın.
Sadece kolayca takılmakla kalmaz, aynı zamanda son derece yüksek enerji verimliliği
sağlar ve oldukça güçlüdür!
9 tekli LED'li yük alanı aydınlatma ünitesi

2 230 338
235,00 ₺3

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
Fiyatlar 19.05.2021 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Navco* İç Mekan LED Tavan Lambası bagaj bölmesi alanı için
Yük bölmesi kapaklarını açarken, yük alanının otomatik olarak aydınlanmasını sağlayın.
Sadece kolayca takılmakla kalmaz, aynı zamanda son derece yüksek enerji verimliliği
sağlar ve oldukça güçlüdür!
36 tekli beyaz LED lamba içeren lamba birimi sayesinde yüksek bagaj bölmesi
aydınlatması, lamba birimi boyutları 446 x 18 x 23 mm, her bir lambanın çapı 5 mm,
sabitleme kiti dahil

1 841 959
480,00 ₺3

Vodafone* Park Sensörü , Arka, Mat Siyah Renkli 4 Sensörlü
Arkanızdaki veya önünüzdeki engelleri güvenli bir şekilde tespit eden park sensörü
sayesinde, en doğru zamanda uyarılar alın. Ön ve arka park sensörlerini ayrı olarak satın
alabilirsiniz.
Engellerin algılanmasını sağlamaktadır. Giderek artan aralıklı bipleme ve yakın konumda
tok ses tonu ile sesli uyarı özelliğine sahiptir.
Ayrıca çeki demiri veya dıştan takılmış stepne ile donatılmış araçlar içindir. Çeşitli
modellerde Vodafone ön park mesafesi kontrolü ile kombine edilebilir.Pakete dahil olan
düz ve açılı sensörler tamponun şekline uyum sağlar. Sensörler aracın gövde rengine
boyanabilmektedir. Bu sensör, sadece sesli sinyal vermektedir ve Ford SYNC görsel ünitesi
ile uyumlu değildir. Ayrıntılı bilgi için Ford Bayinize başvurunuz.

2 225 438
1.611,00 ₺3

Xvision (SCC)* Park Sensörü , Ön, 4 Sensörlü, Siyah
Arkanızdaki veya önünüzdeki engelleri güvenli bir şekilde tespit eden park sensörü
sayesinde, en doğru zamanda uyarılar alın. Ön ve arka park sensörlerini ayrı olarak satın
alabilirsiniz.
Tüm engellerin güvenilir bir şekilde tespiti, giderek artan aralıklı bipleme ve yakın konumda
kesintisiz ses tonu ile sesli uyarı özelliğine sahiptir. Pakette bulunan düz veya açılı
algılayıcılar tamponun biçimine göre takılmasını sağlar. Algılayıcılar aynı zamanda gövde
renginde boyanabilir. Bu sensör, sadece sesli sinyal ile birlikte gelmektedir ve Ford SYNC
görsel ünitesi ile uyumlu değildir.
Ayrıntılı bilgi için Ford Bayinize başvurunuz.

1 935 219
1.640,00 ₺3

Vodafone* Park Sensörü , Ön, Mat Siyah Renkli 4 Sensörlü
Arkanızdaki veya önünüzdeki engelleri güvenli bir şekilde tespit eden park sensörü
sayesinde, en doğru zamanda uyarılar alın. Ön ve arka park sensörlerini ayrı olarak satın
alabilirsiniz.
Engellerin algılanmasını sağlamaktadır. Giderek artan aralıklı bipleme ve yakın konumda
tok ses tonu ile sesli uyarı özelliğine sahiptir. Pakete dahil olan düz ve açılı sensörler
tamponun şekline uyum sağlar. Sensörler aracın gövde rengine boyanabilmektedir. Bu
sensör, sadece sesli sinyal vermektedir ve Ford SYNC görsel ünitesi ile uyumlu değildir.
Ayrıntılı bilgi için Ford Bayinize başvurunuz.

2 225 436
1.706,00 ₺3

Xvision (SCC)* Park Sensörü arka, mat siyah renkli, 4 algılayıcılı
Arkanızdaki veya önünüzdeki engelleri güvenli bir şekilde tespit eden park sensörü
sayesinde, en doğru zamanda uyarılar alın. Ön ve arka park sensörlerini ayrı olarak satın
alabilirsiniz.
Tüm engellerin güvenilir bir şekilde tespiti, giderek artan şekilde aralıklı bipleme ve yakın
konumda kesintisiz ses tonu ile sesli uyarı özelliğine sahiptir. Ayrıca çeki demirli veya
dışarıdan takılan yedek tekerlekli araçlar için çeşitli modellerde Xvision ön park sensörü ile
birleştirilebilir. Pakette bulunan düz veya açılı algılayıcılar tamponun biçimine göre
takılmasını sağlar. Algılayıcılar aynı zamanda gövde renginde boyanabilir. Bu sensör,
sadece sesli sinyal vermektedir ve Ford SYNC görsel ünitesi ile uyumlu değildir. Ayrıntılı
bilgi için Ford bayinize başvurunuz.

1 935 220
1.780,00 ₺3

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
Fiyatlar 19.05.2021 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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SÜRÜCÜ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ SES
SİSTEMİ

RRP

Pioneer* Subwoofer
Müzik sisteminizi, oldukça güçlü ve  bir o kadar da az yer kaplayan Pioneer Subwoofer ile
tamamlayın.
Dahili MOSFET 150 W amplifikatörlü kompakt ve güçlü aktif subwoofer sistemi. Ultra düz
tasarımı sayesinde koltuğun altına bile takılabilir. Benzersiz Yatay Dikey Dönüştürme
teknolojisi (HVT), yatay bir tahrik kuvveti aracılığıyla dikey titreşimler üreterek net ve geniş
aralıklı bir bas sesi üretir. Özellikler: 150 W maks. güç çıkışı, 50 W nominal giriş gücü. Kasa
boyutları: 340 mm x 60 mm x 250 mm (g x y x d)

2 409 070
4.490,00 ₺3

Pioneer* Subwoofer TS-WX120A
Müzik sisteminizi, oldukça güçlü ve  bir o kadar da az yer kaplayan Pioneer Subwoofer ile
tamamlayın.
Kompakt ve güçlü aktif subwoofer, ultra düz tasarımı sayesinde koltuğun altına bile monte
edilebilir. Kablolu uzaktan kumandaya, dahili MOSFET (en fazla 150 W) yükselticiye ve
çizilmeye dayanıklı yüzeye sahiptir. Boyutları: 280 x 70 x 200 mm'dir. Koltuk altına monte
edildiğinde elektrikli koltuk ayarı ile birlikte kullanılmaz. Bazı durumlarda ek hoparlör
kablosu gerekebilir (yaklaşık 0,5 m)

2 302 684
2.225,00 ₺3

SÜRÜCÜ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ DİĞER
SÜRÜCÜ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ
AKSESUARLARI

RRP

Bury* POWERMOUNT Sistemi
Estetik ve işlevsel tasarımıyla POWERMOUNT Sisteminin sınırı yoktur, kişisel konforunuz
için cep telefonunuzu en uygun yere yerleştirin.
Orta konsol, gösterge paneli veya alternatif olarak bir A sütunu tutucu için OEM Premium
Kalite akıllı telefon tutucusu. Qi uyumlu akıllı telefonlar için montaj tabanı, esnek tutma
kolu ve kablosuz Qi endüktif şarj yuvasından oluşan evrensel, kullanımı kolay akıllı telefon
şarj sistemi. Ayrıca Qi uyumlu olmayan telefonlar için kullanılabilen kablo bağlantılı şarj
için 1 USB-C tipi fişe sahiptir. LED şarj durumu göstergesi ile. Son derece ayarlanabilir dört
eksenli sistem, ek cihazın tutucu kolda optimum konumlandırılmasını sağlar. Modern
tasarımı, yüksek kaliteli malzemeleri ve çoklu konumlandırma seçenekleri sayesinde
Ford'unuzun iç kısmına sorunsuz bir şekilde uyum sağlar. Yapışkan bantla montaj
seçeneği, sistemi birbirinin yerine kullanılabilir hale getirir ve kalıntı bırakmadan çıkarılabilir.
Vidalarla kalıcı montaj da mümkündür. İPhone®'u (iPhone® 5'ten itibaren) şarj etmek için
USB - Lightning adaptörü ve diğer tüm cihazlar için Mikro USB, aksesuar olarak ayrı olarak
mevcuttur. Maks. Alan sayısı telefon boyutları: yükseklik: evrensel, genişlik: 60 mm - 90
mm, derinlik: 6 mm - 10 mm. Çalışma voltajı: 10V - 16V, maks. akım tüketimi: 2A. Endüktif
Şarj performansı: 5W, USB üzerinden şarj voltajı: 5V, USB üzerinden şarj akımı: 3A. Çalışma
sıcaklığı aralığı: -20 ° C ila + 70 ° C. Onaylar: CE, BIN / RECYCLING ve RoHS

2 332 681
1.580,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
Fiyatlar 19.05.2021 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Bury* POWERMOUNT Sistemi
Estetik ve işlevsel tasarımıyla POWERMOUNT Sisteminin sınırı yoktur, kişisel konforunuz
için cep telefonunuzu en uygun yere yerleştirin.
Konsol, orta konsol, gösterge paneli veya alternatif olarak bir A Sütunu tutucu için OEM
Premium Kalite akıllı telefon tutucusu. Montaj tabanı, esnek tutma kolu ve USB şarj
yuvasından oluşan evrensel kullanımı kolay akıllı telefon şarj sistemi. Ayarlanabilir dört
eksenli sistem, ek cihazın tutucu kolda optimum konumlandırılmasını sağlar. Modern
tasarımı, yüksek kaliteli malzemeleri ve çoklu konumlandırma seçenekleri sayesinde
Ford'unuzun iç kısmına sorunsuz bir şekilde uyum sağlar. Yapışkan bantla montaj
seçeneği, sistemi birbirinin yerine kullanılabilir hale getirir ve kalıntı bırakmadan çıkarılabilir.
Vidalarla kalıcı montaj da mümkündür. İPhone®'u (iPhone® 5'ten itibaren) şarj etmek için
USB - Lightning adaptörü ve diğer tüm cihazlar için Mikro USB, aksesuar olarak ayrı olarak
mevcuttur. Onaylar: CE, BIN / RECYCLING ve RoHS

2 279 204
1.126,00 ₺1

Bury* USB Adaptörü  Micro-USB - Apple® Lightning konnektörü
Bury * POWERMOUNT Sistemiyle kullanım için USB adaptörü
İPhone® 5 veya üstünü şarj etmek için Bury * POWERMOUNT sistemiyle birlikte gereklidir

2 279 206
141,00 ₺1

Bury* USB Adaptörü USB tip C'den Mikro USB'ye
Bury * POWERMOUNT Sistemiyle kullanım için USB adaptörü
Mikro USB konektörlü akıllı telefonları şarj etmek için Bury * POWERMOUNT sistemiyle
birlikte gereklidir

2 279 208
63,00 ₺1

Gösterge Tablosu Kamera  tam HD çözünürlükte
kaza sırasında video kanıtı sağlamaya yardımcı olur.
Aracınıza düzgün entegrasyon için orijinal FORD DashCam'i üretti. Sürücünün önden ve
arkadan görüşünü engellemeden dikiz aynası bölgesine mükemmel bir şekilde uyar. En
sevdiğiniz anlar ve anılarınız güvenli bir şekilde saklanır ve her zaman ve her yerde
hizmetinizdedir. Park çarpma koruması dahil olmak üzere, kaydedilen veriler bir kaza
durumunda otomatik olarak SD karta kaydedilecektir. Geniş açılı kamera, aracın
etrafındaki neredeyse her olayı yakalar. Ayrıca coğrafi veriler sağlar, ör. koordinatlar ve hız.
Wi-Fi uyumluluğu ve özel akıllı telefon uygulaması sayesinde kamera işlevleri ve
kaydedilen veriler mobil cihazınız üzerinden rahatça kontrol edilebilir. FORD DashCam'in
basit, operasyonel kontrolü, SYNC 3 ekranı ve / veya ses kontrolü ile Applink aracılığıyla
garanti edilir. Ana özellikler: Her türlü aydınlatma koşulunda tam HD çözünürlüğe sahip
139 ° geniş açılı kamera, GPS alıcısı ve G-Force sensörü. 16 GB SD kart ve bağlantı
malzemesi dahil

2 421 817
3.252,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
Fiyatlar 19.05.2021 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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ALÜMİNYUM ALAŞIM JANTLAR ALÜMİNYUM
ALAŞIM JANTLAR

RRP

16" Alüminyum Alaşım Jant 10 Kollu tasarım, Parlak Gümüş
Alaşım jantlar, Ford'unuza her açıdan benzersiz ve kişisel bir görünüm verir. Tüm gövde
tasarım ürünleri,  kalite, güvenlik ve elbette harika görünüm için test edilmiştir.
6.5 x 16", ofset 60, 215/65 R16 ve 235/65 R16 lastikler için
Tek alüminyum alaşım jant içermektedir. Montaj için ek parçalar gereklidir.

2 221 673
1.655,00 ₺2

17" Alüminyum Alaşım Jant 10 Kollu tasarım, İşlenmiş ve Siyah
Alaşım jantlar, Ford'unuza her açıdan benzersiz ve kişisel bir görünüm verir. Tüm gövde
tasarım ürünleri,  kalite, güvenlik ve elbette harika görünüm için test edilmiştir.
7 x 17", offset 55, 215/60 R17 ve 235/55 R17 lastikler için
Tek alüminyum alaşım jant içermektedir. Montaj için ek parçalar gereklidir.

2 044 753
1.860,00 ₺2

17" Alüminyum Alaşım Jant 10 Kollu Tasarım, Koyu Siyah
Alaşım jantlar, Ford'unuza her açıdan benzersiz ve kişisel bir görünüm verir. Tüm gövde
tasarım ürünleri,  kalite, güvenlik ve elbette harika görünüm için test edilmiştir.
7 x 17", ofset 55, 215/60 R17 ve 235/55 R17 lastikler için. – Sadece standartında davlumbaz
uzatması olan PHEV hariç araçlarda kullanılır.
Tek alüminyum alaşım jant içermektedir. Montaj için ek parçalar gereklidir.

2 221 799
1.860,00 ₺2

17" Alüminyum Alaşım Jant 10 Kollu tasarım, Panter Siyah
Alaşım jantlar, Ford'unuza her açıdan benzersiz ve kişisel bir görünüm verir. Tüm gövde
tasarım ürünleri,  kalite, güvenlik ve elbette harika görünüm için test edilmiştir.
7 x 17", offset 55, 215/60 R17 ve 235/55 R17 lastikler için
Tek alüminyum alaşım jant içermektedir. Montaj için ek parçalar gereklidir.

2 125 857
1.860,00 ₺2

17" Alüminyum Alaşım Jant 10 Kollu tasarım, Parlak Gümüş
Alaşım jantlar, Ford'unuza her açıdan benzersiz ve kişisel bir görünüm verir. Tüm gövde
tasarım ürünleri,  kalite, güvenlik ve elbette harika görünüm için test edilmiştir.
7 x 17", offset 55, 215/60 R17 ve 235/55 R17 lastikler için – Sadece standartında davlumbaz
uzatması olan araçlarda kullanılır. PHEV hariçtir.
Tek alüminyum alaşım jant içermektedir. Montaj için ek parçalar gereklidir.

2 221 797
1.860,00 ₺2

18" Alüminyum Alaşım Jant 5 x 2 Kollu Tasarım, Manyetik
Alaşım jantlar, Ford'unuza her açıdan benzersiz ve kişisel bir görünüm verir. Tüm gövde
tasarım ürünleri,  kalite, güvenlik ve elbette harika görünüm için test edilmiştir.
7.5 x 18", ofset 56, 235/50 R18 lastikler için. – Spor Van araçlar için;PHEV hariç
Tek alüminyum alaşım jant içermektedir. Montaj için ek parçalar gereklidir.

2 221 670
2.025,00 ₺2

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
Fiyatlar 19.05.2021 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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ALÜMİNYUM ALAŞIM JANTLAR JANT
AKSESUARLARI

RRP

Kilitli Bijon Somunları , Alaşım Jantlar için
Sadece kitte bulunan, özel takım ile sökülebilen kilitli bijon somunlarıyla; alaşım jantlarınızı
güvenceye alın.
4'lü set, anahtar dahil, alaşım jantlar için hırsızlığa karşı koruma sunar.

2 221 666
710,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
Fiyatlar 19.05.2021 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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TASARIM GÖVDE TASARIMI
RRP

Ön Spoyler gümüş boyalı kit
Aracınıza daha sportif bir profil verin. Ön spoiyer, Ford'unuzun tasarımına düzgün bir
şekilde uyuyor ve mükemmel uyum için tasarlandı.
Spor Van araçlar hariç

2 459 287
3.815,00 ₺1

ARP* Yan Basamak
Yan Basamak, yolcularınız için daha kolay erişim sağlamaya yardımcı olurken, aracın yan
tarafında daha sportif bir profil sunar.
2'li set. Aracınıza daha kolay erişim sağlayın ve görünümünü ve stilini daha sportif bir
görünüme yükseltin. Siyah kauçuk kaymaz kaplamaya sahiptir. Yan basamaklar ve montaj
braketleri mükemmel bir şekilde uyacak şekilde tasarlanmıştır. Montaj braketleri, etkin
korozyon önleme için elektro-tortu astarı (EDP) ile kaplanmış ve siyaha boyanmıştır.
Kurulum, delme gerektirmez ve talimat kılavuzuyla birlikte gerekli tüm donanımı içerir.
Uzunluk: 2080 mm, genişlik: 100 mm, yükseklik: 60 mm. Montaj braket malzemesi: Lazer
kesim teknolojisi ile üretilen ST052 çelik saclar – Kısa şasili araçlar için, Sport Van ve
PHEV hariç

2 279 906
1.602,00 ₺3

ARP* Yan Basamak yüksek kaliteli, siyah kalıplı uç kapaklı yüksek mukavemetli
alüminyumdan yapılmıştır
Yan Basamak, yolcularınız için daha kolay erişim sağlamaya yardımcı olurken, aracın yan
tarafında daha sportif bir profil sunar.
2'li set. Aracınıza daha kolay erişim sağlayın ve görünümünü ve stilini daha sportif bir
görünüme yükseltin. Siyah kauçuk kaymaz kaplamaya sahiptir. Yan basamaklar ve montaj
braketleri mükemmel bir şekilde uyacak şekilde tasarlanmıştır. Montaj braketleri, etkin
korozyon önleme için elektro-tortu astarı (EDP) ile kaplanmış ve siyaha boyanmıştır.
Kurulum, delme gerektirmez ve talimat kılavuzuyla birlikte gerekli tüm donanımı içerir.
Uzunluk: 2450 mm, genişlik: 100 mm, yükseklik: 60 mm. Montaj braket malzemesi: Lazer
kesim teknolojisi ile üretilen ST052 çelik saclar – Uzun şasili araçlar için, Sport Van, PHEV
ve Nugget hariç

2 279 910
1.690,00 ₺3

ARP* Yan Koruma çıtası Kıvırk Kenarlı, Cilalı, Paslanmaz Çelik Tübüler Tasarım
Krom kaplamalı yan koruma çubuğu, aracınızın kapı eşiklerini güvenle korur ve harika
görünür.
2'li set. Modele özel hazırlanmış tasarımı aracın gövdesinin alt taraflarına spor bir tasarım
ile uzanır ve aracın görünümünü güncellerken aynı zamanda aracınızda oluşabilecek ezik
ve çiziklere karşı koruma sağlar. Basamak ve montaj parçaları araca mükemmel oturacak
şekilde tasarlanmıştır. Korozyona karşı etkili koruma sağlamak için montaj parçaları
elektro-depozit astarı (EDP) ile astarlanmış ve siyaha boyanmıştır. Montaj sırasında delme
işlemine gerek yoktur ve montaj kılavuzu ile beraber bütün montaj parçalarını içermektedir.
Boru uzunluğu: 20180 mm, çapı: 60 mm, duvar kalınlığı: 1,5 mm. Basamak materyali:
ST304 paslanmaz çelik. Montaj parçası materyali: lazer teknolojisi ile kesilmiş ST052 çelik
tabakalar – Spor Van ve PHEV modelleri hariç uzun aks mesafeli araçlar içindir.

2 287 277
1.360,00 ₺3

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
Fiyatlar 19.05.2021 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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ARP* Yan Koruma çıtası Kıvırk Kenarlı, Cilalı, Paslanmaz Çelik Tübüler Tasarım
Krom kaplamalı yan koruma çubuğu, aracınızın kapı eşiklerini güvenle korur ve harika
görünür.
2'li set. Modele özel hazırlanmış tasarımı aracın gövdesinin alt taraflarına spor bir tasarım
ile uzanır ve aracın görünümünü güncellerken aynı zamanda aracınızda oluşabilecek ezik
ve çiziklere karşı koruma sağlar. Basamak ve montaj parçaları araca mükemmel oturacak
şekilde tasarlanmıştır. Korozyona karşı etkili koruma sağlamak için montaj parçaları
elektro-depozit astarı (EDP) ile astarlanmış ve siyaha boyanmıştır. Montaj sırasında delme
işlemine gerek yoktur ve montaj kılavuzu ile beraber bütün montaj parçalarını içermektedir.
Boru uzunluğu: 20180 mm, çapı: 60 mm, duvar kalınlığı: 1,5 mm. Basamak materyali:
ST304 paslanmaz çelik. Montaj parçası materyali: lazer teknolojisi ile kesilmiş ST052 çelik
tabakalar

2 287 275
1.025,00 ₺3

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
Fiyatlar 19.05.2021 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Ford Motor Company Limited.
Registered in England No 235446.
Registered Office: Arterial Road,
Laindon, Essex, SS15 6EE,
England
www.fordaksesuar.com

Gösterilen aksesuarlarla ilgili finansal opsiyonlar için Ford Yetkili Satıcınıza başvurabilirsiniz.

FERAGATNAME:
Ford’ Otosan’ın  ve Ford Motor Company’nin politikası sürekli ürün gelişimidir. Bu çevrimiçi yayındaki modellerin teknik özelliklerinde,
renklerinde, fiyatlarında ve resimleri çizilen ve anlatılan parçalarda istenen zamanda değişiklik yapma hakkı saklıdır ve görüntüler
değişebilir. Bu çevrimiçi yayın hem orijinal Ford aksesuarlarını hem de tedarikçilerimizin sağladığı bir ürün yelpazesini içermektedir.
*Tanımlanan aksesuarlar özenli bir şekilde seçilen üçüncü taraflara ait tedarikçi markalı aksesuarlardır ve farklı garanti koşullarına sahip
olabilirler, bu koşulların ayrıntıları her bir üründe gösterilen garanti simgesi aracılığıyla veya Ford Bayinizden öğrenilebilir. Bluetooth® ismi ve
logoları Bluetooth SIG, Inc.’in tescilli markasıdır ve Ford Motor Company tarafından izin alarak kullanılmaktadır. iPhone/iPod ismi ve logoları
Apple Inc.'e aittir. Diğer ticari markalar ve ticari isimler de kendi sahiplerine aittir.
Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu hakkında not: Yakıt tüketimi, CO2 emisyonu ve araça özel CO2 emisyonu hakkında daha fazla bilgi
edinmek için "Guide on the fuel economy, CO2-Emissions and power consumption" yazısına bakın. Bu yazıya bayinizden ve de
https://www.datgroup.com/ sitesinden ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz.
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