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PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY
STŘEŠNÍ PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY
RRP
Thule®* Doraz pro upevnění rozměrnějších nákladů 314
Pohyblivé zarážky pomáhají zajistit náklad na základním střešním nosiči.
Pohyblivé nastavitelné zarážky nákladu, výška 14,5 cm. Určen pro základní střešní nosič s
profilem s T-drážkou.

Thule®* Držák jízdního kola Expert 298
Tento univerzální střešní držák, který lze snadno namontovat, vám umožňuje si vzít s
sebou jízdní kolo kamkoli.
Pohodlný držák se samonastavovacím ramenem držáku rámu jízdního kola, vhodný pro
rámy jízdních kol do průměru až 100 mm (s oválným průřezem 80 × 100 mm nebo
kruhovým průřezem 22–80 mm). Pro všechny profily základních nosičů. Hmotnost držáku
je 4,2 kg, maximální nosnost je 20 kg.
Thule®* Držák jízdního kola FreeRide 532
Tento univerzální střešní držák, který lze snadno namontovat, vám umožňuje si vzít s
sebou jízdní kolo kamkoli.
Standardní držák jízdních kol pro rámy až do 70 mm, vhodný pro základní nosiče všech
profilů (kromě integrovaného nosiče na Ford Transit Custom).
Příčníky střešního nosiče stříbrné/černé
Použijte jakýkoli nosič, který vám umožní přepravit náklad. Každá sada příčníků, která je
navržena pro konkrétní model Ford, je uzamykatelná, a tedy je chráněna proti krádeži.
Uzamykatelné střešní ližiny (FINIS 1842746) s upevňovacími body na levé a pravé straně
střechy.Díly (FINIS 1814109 a 1814110) je nutné objednat pro montáž.
G3* Střešní box Elegance Europe 330 v matné černé barvě s prolisy
Tímto způsobem snadno zvětšíte přepravní kapacitu vozidla. Vysoce kvalitní střešní boxy v
naší nabídce zajišťují bezpečnou přepravu a ochranu nejrůznějších nákladů. Většina
modelů je vybavena systémem otvírání usnadňujícím přístup z obou stran vozidla.
Rozměry boxu 1440 x 860 x 375 mm, objem 330 l, oboustranné otevírání s centrálním
zamykáním, hmotnost 10 kg, max. nosnost 75 kg. Vyznačuje se odolnou a aerodynamickou
konstrukcí a zajišťuje ochranu přepravovaných zavazadel za každého počasí. Vhodný k
montáži na příčníky o průměru 33 až 90 mm/1.3“ až 3.55", požadovaná vzdálenost mezi
příčníky min. 570 mm/22.44" a max. 840 mm/33.07". Dovolujeme si upozornit, že v
závislosti na modelu vozidla mohou střešní boxy přesahovat délku vozidla, a tedy může
dojít ke kontaktu s otevřenými zadními výklopnými dveřmi (např. u vozidla
Transit/Tourneo Custom).
G3* Střešní box Elegance Europe 370 v matně černé barvě s prolisy
Tímto způsobem snadno zvětšíte přepravní kapacitu vozidla. Vysoce kvalitní střešní boxy v
naší nabídce zajišťují bezpečnou přepravu a ochranu nejrůznějších nákladů. Většina

1 513 390

770,77 Kč2

2 143 360

4 956,16 Kč2

1 746 077

2 752,75 Kč2

1 805 838

5 417,17 Kč2

2 191 625

7 560,08 Kč2

2 191 628

8 195,33 Kč2

modelů je vybavena systémem otvírání usnadňujícím přístup z obou stran vozidla.
Rozměry boxu 1928 x 550 x 492 mm, objem 370 l, oboustranné otvírání s centrálním
zamykáním, hmotnost 12 kg, max. nosnost 75 kg. Vyznačuje se odolnou a aerodynamickou
konstrukcí a zajišťuje ochranu zavazadel za každého počasí. Vhodný k montáži na příčníky
o průměru 33 až 90 mm/1.3“ až 3.55", požadovaná vzdálenost mezi příčníky min. 570
mm/22.44" a max. 840 mm/33.07". Dovolujeme si upozornit, že v závislosti na modelu
vozidla mohou střešní boxy přesahovat délku vozidla, a tedy může dojít ke kontaktu s
otevřenými zadními výklopnými dveřmi (např. u Transit / Tourneo Custom).

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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G3* Střešní box Elegance Europe 390 v matné černé barvě s prolisy
Tímto způsobem snadno zvětšíte přepravní kapacitu vozidla. Vysoce kvalitní střešní boxy v
naší nabídce zajišťují bezpečnou přepravu a ochranu nejrůznějších nákladů. Většina
modelů je vybavena systémem otvírání usnadňujícím přístup z obou stran vozidla.
Rozměry 1950 x 738 x 360 mm, objem 390 l, oboustranné otvírání s centrálním
zamykáním, hmotnost 13 kg, max. nosnost 75 kg. Vyznačuje se odolnou a aerodynamickou
konstrukcí a zajišťuje ochranu zavazadel za každého počasí. Vhodný k montáži na příčníky
o průměru 33 až 90 mm/1.3“ až 3.55", požadovaná vzdálenost mezi příčníky min. 570
mm/22.44" a max. 840 mm/33.07". Dovolujeme si upozornit, že v závislosti na modelu
vozidla mohou střešní boxy přesahovat délku vozidla, a tedy může dojít ke kontaktu s
otevřenými zadními výklopnými dveřmi (např. Transit / Tourneo Custom).
Thule®* Střešní box FORCE XT L v černé barvě Black Matte
Tímto způsobem snadno zvětšíte přepravní kapacitu vozidla. Vysoce kvalitní střešní boxy v
naší nabídce zajišťují bezpečnou přepravu a ochranu nejrůznějších nákladů. Většina
modelů je vybavena systémem otvírání usnadňujícím přístup z obou stran vozidla.
Rozměry (vnější/vnitřní): 190 cm x 84 cm x 46 cm/177 cm x 73 cm x 41 cm, objem: 450 l,
výška příčné tyče: cca 43 cm, hmotnost: cca 18,7 kg, max. nosnost: 75 kg. S centrálním
zámkem. Hlavní vlastnosti: Snadná montáž díky předem namontovanému
rychloupínacímu systému PowerClick. Integrovaný indikátor momentu utažení „cvakne“,
jakmile je správně utažen, a tedy zaručuje rychlé a bezpečné upevnění. Pohodlné otevírání
a zavírání díky zámkovému systému LockKnob, který rovněž zabraňuje poškození klíče
Thule®* Comfort Key. Oboustranné otevírání DualSide zajišťuje snadný přístup do všech
částí boxu z obou stran vozidla. Upozorňujeme, že v závislosti na modelu vozidla mohou
střešní boxy přesahovat délku vozidla, a tedy může dojít ke kontaktu s otevřenými zadními
výklopnými dveřmi.
Thule®* Střešní box FORCE XT M v černé barvě Black Matte
Tímto způsobem snadno zvětšíte přepravní kapacitu vozidla. Vysoce kvalitní střešní boxy v
naší nabídce zajišťují bezpečnou přepravu a ochranu nejrůznějších nákladů. Většina
modelů je vybavena systémem otvírání usnadňujícím přístup z obou stran vozidla.
Rozměry (vnější/vnitřní): 175 cm x 82 cm x 45,5 cm/162 cm x 71 cm x 40 cm, objem: 400 l,
výška příčné tyče: cca 42 cm, hmotnost: cca 16,4 kg, max. nosnost: 75 kg. S centrálním
zámkem. Hlavní vlastnosti: Snadná montáž díky předem namontovanému
rychloupínacímu systému PowerClick. Integrovaný indikátor momentu utažení „cvakne“,
jakmile je správně utažen, a tedy zaručuje rychlé a bezpečné upevnění. Pohodlné otevírání
a zavírání díky zámkovému systému LockKnob, který rovněž zabraňuje poškození klíče
Thule®* Comfort Key. Oboustranné otevírání DualSide zajišťuje snadný přístup do všech
částí boxu z obou stran vozidla. Upozorňujeme, že v závislosti na modelu vozidla mohou
střešní boxy přesahovat délku vozidla, a tedy může dojít ke kontaktu s otevřenými zadními
výklopnými dveřmi.

2 191 632

7 915,82 Kč2

2 430 267

16 971,46 Kč2

2 430 265

15 428,71 Kč2

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Střešní box Force XT S v černé barvě Black Matte
Tímto způsobem snadno zvětšíte přepravní kapacitu vozidla. Vysoce kvalitní střešní boxy v
naší nabídce zajišťují bezpečnou přepravu a ochranu nejrůznějších nákladů. Většina
modelů je vybavena systémem otvírání usnadňujícím přístup z obou stran vozidla.
Rozměry (vnější/vnitřní): 139 cm x 89,5 cm x 39 cm/127 cm x 78 cm x 34 cm, objem: 300 l,
výška příčné tyče: cca 39 cm, hmotnost: cca 14,3 kg, max. nosnost: 75 kg. S centrálním
zámkem. Hlavní vlastnosti: Snadná montáž díky předem namontovanému
rychloupínacímu systému PowerClick. Integrovaný indikátor momentu utažení „cvakne“,
jakmile je správně utažen, a tedy zaručuje rychlé a bezpečné upevnění. Pohodlné otevírání
a zavírání díky zámkovému systému LockKnob, který rovněž zabraňuje poškození klíče
Thule®* Comfort Key. Oboustranné otevírání DualSide zajišťuje snadný přístup do všech
částí boxu z obou stran vozidla. Upozorňujeme, že v závislosti na modelu vozidla mohou
střešní boxy přesahovat délku vozidla, a tedy může dojít ke kontaktu s otevřenými zadními
výklopnými dveřmi.
Thule®* Střešní box Force XT Sport v černé barvě Black Matte
Tímto způsobem snadno zvětšíte přepravní kapacitu vozidla. Vysoce kvalitní střešní boxy v
naší nabídce zajišťují bezpečnou přepravu a ochranu nejrůznějších nákladů. Většina
modelů je vybavena systémem otvírání usnadňujícím přístup z obou stran vozidla.
Rozměry (vnější/vnitřní): 190 cm x 63 cm x 42,5 cm/179 cm x 52 cm x 37 cm, objem: 300 l,
výška příčné tyče: cca 40 cm, hmotnost: cca 14,7 kg, max. nosnost: 75 kg. S centrálním
zámkem. Hlavní vlastnosti: Snadná montáž díky předem namontovanému
rychloupínacímu systému PowerClick. Integrovaný indikátor momentu utažení „cvakne“,
jakmile je správně utažen, a tedy zaručuje rychlé a bezpečné upevnění. Pohodlné otevírání
a zavírání díky zámkovému systému LockKnob, který rovněž zabraňuje poškození klíče
Thule®* Comfort Key. Oboustranné otevírání DualSide zajišťuje snadný přístup do všech
částí boxu z obou stran vozidla. Upozorňujeme, že v závislosti na modelu vozidla mohou
střešní boxy přesahovat délku vozidla, a tedy může dojít ke kontaktu s otevřenými zadními
výklopnými dveřmi.
Thule®* Střešní box FORCE XT XL v černé barvě Black Matte
Tímto způsobem snadno zvětšíte přepravní kapacitu vozidla. Vysoce kvalitní střešní boxy v
naší nabídce zajišťují bezpečnou přepravu a ochranu nejrůznějších nákladů. Většina
modelů je vybavena systémem otvírání usnadňujícím přístup z obou stran vozidla.
Rozměry (vnější/vnitřní): 210 cm x 86 cm x 44 cm/197 cm x 75 cm x 39 cm, objem: 500 l,
výška příčné tyče: cca 41 cm, hmotnost: cca 21,3 kg, max. nosnost: 75 kg. S centrálním
zámkem. Hlavní vlastnosti: Snadná montáž díky předem namontovanému
rychloupínacímu systému PowerClick. Integrovaný indikátor momentu utažení „cvakne“,
jakmile je správně utažen, a tedy zaručuje rychlé a bezpečné upevnění. Pohodlné otevírání
a zavírání díky zámkovému systému LockKnob, který rovněž zabraňuje poškození klíče
Thule®* Comfort Key. Oboustranné otevírání DualSide zajišťuje snadný přístup do všech
částí boxu z obou stran vozidla. Upozorňujeme, že v závislosti na modelu vozidla mohou
střešní boxy přesahovat délku vozidla, a tedy může dojít ke kontaktu s otevřenými zadními
výklopnými dveřmi.
Thule®* Střešní držák lyží a snowboardu Extender 739
Je to ideální nosič zimních sportovních potřeb. Pohodlně na něm přepravíte až osm párů
lyží nebo šest snowboardů v závislosti na zvoleném typu nosiče.
Pro 5 párů lyží nebo 2 snowboardy, aerodynamický držák s výsuvnou funkcí pro snadné
nakládání a vykládání, vhodný pro všechny typy lyží a snowboardů. Vhodný na všechny
profily základního nosiče, hmotnost 4,8 kg. Plocha pro naložení má šířku 62,5 cm.

2 430 262

12 534,39 Kč2

2 430 260

13 885,96 Kč2

2 430 269

19 284,98 Kč2

2 318 742

8 814,85 Kč2

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Střešní držák lyží a snowboardu SnowPack 7326
Je to ideální nosič zimních sportovních potřeb. Pohodlně na něm přepravíte až osm párů
lyží nebo šest snowboardů v závislosti na zvoleném typu nosiče.
Pro 6 párů lyží nebo 4 snowboardy, možnost uzamknutí lyží/snowboardů v nosiči a
uzamknutí přídavného nosiče na střešním nosiči, ložná šířka 75 cm, výškové nastavení díky
integrovanému pružinovému systému, lyže a snowboardy jsou bezpečně sevřeny rameny s
vložkou z velmi měkké pryže, která zabraňuje poškrábání povrchu lyží a snowboardů,
snadné otvírání a zavírání i v rukavicích usnadňuje velké tlačítko, zvyšovací patky, které
jsou součástí dodávky, zvýší výšku nosiče nad střechou a umožňují upevnit lyže s větším
vázáním, pro všechny profily základního střešního nosiče, hmotnost 4,8 kg.
Střešní ližiny stříbrné/černé
Použijte jakýkoli nosič, který vám umožní přepravit náklad. Každá sada střešních ližin je
navržena pro konkrétní model Ford. Pro montáž příčníků jsou nutné střešní ližiny, pokud
nejsou namontovány ve výrobě.
Nutné pro montáž příčníků (FINIS 1805838), montáž vyžaduje zakoupení upevňovacích
bodů (FINIS 1814109 a 1814110) na levé a pravé straně střechy. Po montáži nelze střešní
ližiny demontovat.
G3* Upevňovací sada
T-matice G3 (4 kusy) k upevnění střešního boxu na hliníkový střešní nosič.

2 117 636

7 437,87 Kč2

2 002 327

11 753,94 Kč1

2 486 295

319,44 Kč2

PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY
ZADNÍ PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY
RRP
Mottez* Držák lyží a snowboardu pro montáž na pevné tažné zařízení
Sklopný a snadno ovladatelný držák lyží a snowboardů na tažné zařízení zajišťuje
bezpečnou přepravu zimního vybavení - je to prostě ideální řešení, když se chcete rychle
sbalit a vyrazit na sjezdovku!
Kapacita pro 6 párů lyží nebo 4 páry lyží a 1 snowboard nebo 2 páry lyží a 2 snowboardy.
Rychloupínací systém umožňuje upevnit držák na kulový čep tažného zařízení bez použití
nářadí. Lyže a snowboardy lze uzamknout na držáku a držák je možné uzamknout na
kulovém čepu tažného zařízení.

2 483 279

9 064,11 Kč2

• Sklopné provedení usnadňuje přístup do zavazadlového prostoru
• Navržený pro přepravu všech typů lyží a snowboardů
• Lyže a snowboardy jsou snadno přístupné
• Opatřený tepelně vytvrzeným práškovým lakem pro ochranu proti korozi
• Lyže a snowboardy jsou aerodynamicky upevněny hranou po směru jízdy
• Hmotnost: 19 kg
• Max. nosnost: 30 kg

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Přepravní taška na zadní držák jízdního kola Uebler I21
Přepravní taška usnadňuje manipulaci a uložení. Je to velmi užitečné a praktické
příslušenství pro nosič jízdních kol Uebler.
Pro uložení a ochranu zadního nosiče jízdního kola proti znečištění a poškození, pokud se
nepoužívá.
Uebler* Přepravní taška Na zadní držáky jízdního kola Uebler X21-S a F22
Přepravní taška usnadňuje manipulaci a uložení. Je to velmi užitečné a praktické
příslušenství pro nosič jízdních kol Uebler.
Pro uložení a ochranu zadního držáku jízdního kola proti znečištění a poškození, pokud se
nepoužívá.
Uebler* Přepravní taška na zadní nosič jízdního kola Uebler I31
Přepravní taška usnadňuje manipulaci a uložení. Je to velmi užitečné a praktické
příslušenství pro nosič jízdních kol Uebler.
Pro uložení a ochranu zadního nosiče jízdního kola proti znečištění a poškození, pokud se
nepoužívá
Thule®* Zadní držák jízdního kola EuroRide 940 pro 2 kola, sklopný
Nabízené vysoce kvalitní držáky jízdních kol pro upevnění na tažná zařízení, která umožňují
bezpečně a pohodlně přepravovat jízdní kola.
Nosič jízdních kol pro tažné zařízení vhodný pro 2 kola o velikosti rámu 22 - 70 mm.
Uzamykatelný s nosností 36 kg. Hmotnost nosiče 14 kg. Sada obsahuje 13-ti pólový
adaptér. Upozornění: celková hmotnost nosiče včetně jízdních kol nesmí přesáhnout
nosnost tažného zařízení.
Uebler* Zadní držák jízdního kola I21 pro dvě jízdní kola, sklopný o 90°
Nabízené vysoce kvalitní držáky jízdních kol pro upevnění na tažná zařízení, která umožňují
bezpečně a pohodlně přepravovat jízdní kola.
Velmi pohodlný nosič na tažné zařízení s vysoce inovativními funkcemi, který maximálně
využije vaše potřeby při přepravě kola. Nejmenší a nejlehčí skládací stojan, který Uebler
kdy vyvinul, obsahuje zcela nový bezpákový uzávěr iQ, který ještě více usnadňuje
manipulaci s ním. A protože je také naklápěcí o 90°, prostorný přístup do nákladového
prostoru s namontovanými jízdními koly se již nemusí bát. Jako vícenásobný vítěz testů
Uebler i-série spolehlivě znamená bezpečnost, kvalitu produktu a zatížitelnost. Obsahuje
patentovaný systém skládání do velmi kompaktních rozměrů, inteligentní lehkou
konstrukci, patentovaný bezpákový uzávěr iQ, vyjímatelnou distanční vložku s ochranou
proti krádeži a odnímatelné držáky rámu kola. Snadné skládání pomocí nožní páky, ideální
pro elektrokola, rameno na kolo vhodné pro rámy kol do průměru 75 mm kulaté a 75 x 45
mm oválné. Nosič je uzamykatelný k tažnému zařízení a kola jsou uzamykatelná k nosiči,
max. Nosnost každého kola 30 kg, hmotnost přibližně 13 kg, včetně 13pinového adaptéru.
Rozměr: 1180 x 690 x 560 mm, rozměr složený: 610 x 200 x 600 mm. Maximální svislé
zatížení 60 kg od zatížení tažného zařízení 75 kg a hodnoty D 6,7 kN, maximální svislé
zatížení 37 kg při zatížení tažného zařízení 75 kg a hodnotě D 6,7 kN, maximální svislé
zatížení 37 kg od tažného zařízení zatížení 50 kg a D-hodnota 5,3 kN. Max. vzdálenost
nábojů kol jízdního kola: 1300 mm. Upozornění: Celková hmotnost namontovaná na tažné

2 474 447

2 008,60 Kč2

1 948 380

1 530,65 Kč2

2 474 452

2 296,58 Kč2

1 782 519

12 671,12 Kč2

2 603 910

21 214,93 Kč2

tyči (hmotnost příslušenství a jeho zatížení dohromady) nesmí překročit povolený limit
hmotnosti nosu. Při naklápění nosiče s naloženými koly buďte opatrní. Vyčnívající části,
jako jsou řídítka, se mohou dotýkat země a mohly by se poškodit. Proveďte prosím
nezbytná bezpečnostní opatření

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Zadní držák jízdního kola typ Coach 274 pro 2 jízdní kola, sklápěcí a skládací
mechanismus
Nabízené vysoce kvalitní držáky jízdních kol pro upevnění na tažná zařízení, která umožňují
bezpečně a pohodlně přepravovat jízdní kola.
Nejmenší a nejlehčí držák Thule® lze sklopit praktickým nožním pedálem a tím získat
snadný přístup do zavazadlového prostoru, i když jsou na držáku upevněna jízdní kola. Je
vybaven patentovaným skládacím systémem, který umožnuje držák složit do neobyčejně
kompaktní velikosti a uložit do zavazadlového prostoru většiny vozidel. Inteligentní lehká
konstrukce, posuvné držáky kol pro jízdní kola s větším rozvorem, zařízení na ochranu proti
krádeži a demontovatelné čelisti pro uchycení rámu jízdního kola usnadňující nakládání
jízdních kol. Nastavitelná spojka s ovládáním jednou rukou umožňuje jednoduchou
montáž na tažné zařízení. Rameno držáku vhodné pro jízdní kola s rámem o průměru 22 a
80 mm. Držák lze uzamknout na tažném zařízení a rovněž kola je možné zamknout na
držáku. Max. nosnost 46 kg, max. hmotnost jednoho kola 25 kg, hmotnost cca 14,2 kg,
včetně 13kolíkového adaptéru. Rozměry: 106 x 60 x 27 cm. Upozornění: Celková hmotnost
působící na tažné zařízení (hmotnost příslušenství a nákladu) nesmí překročit přípustné
svislé zatížení. Držák s jízdními koly sklápějte opatrně. Přečnívající díly, jako např. řídítka, se
mohou při nárazu do země poškodit. Laskavě dodržujte nutná bezpečnostní opatření.
Uebler* Zadní držák jízdního kola typ F14 pro jedno jízdní kolo
Nabízené vysoce kvalitní držáky jízdních kol pro upevnění na tažná zařízení, která umožňují
bezpečně a pohodlně přepravovat jízdní kola.
Velmi malý a lehký zadní držák jízdního kola pro upevnění na tažné zařízení, určený pro
jedno jízdní kolo, rameno držáku vhodné pro jízdní kola s rámem kruhového průřezu o
průměru až 75 mm a oválného průřezu do rozměru 75 x 45 mm. Patentovaný skládací
systém umožňuje za několik sekund jednoduše složit koncová světla, ramena držáku
jízdních kol a rám, držák lze uzamknout na tažném zařízení, stejně jako jízdní kola na
držáku, hmotnost jednoho jízdního kola 30 kg, rovněž vhodný pro elektrokola, hmotnost
9,9 kg, včetně 13pólového adaptéru. Rozměry: 1180 x 570 x 380 mm, rozměry ve složeném
stavu: 610 x 200 x 500 mm. Maximální svislé zatížení 30 kg od zatížení tažného zařízení 75
kg a hodnoty D 6,7 kN, 33 kg při zatížení tažného zařízení pod 75 kg a hodnotu D 5,3 kN, 30
kg od zatížení tažného zařízení 50 kg a hodnoty D 5,3 kN. Max. vzdálenost nábojů kol
jízdního kola: 1300 mm. Upozornění: Celková hmotnost působící na tažné zařízení
(hmotnost příslušenství a nákladu) nesmí překročit přípustné svislé zatížení.
Uebler* Zadní držák jízdního kola typ F24, pro dvě jízdní kola
Nabízené vysoce kvalitní držáky jízdních kol pro upevnění na tažná zařízení, která umožňují
bezpečně a pohodlně přepravovat jízdní kola.
Velmi malý a lehký zadní držák jízdního kola pro upevnění na tažné zařízení, určený pro dvě
jízdní kola, rameno držáku vhodné pro jízdní kola s rámem kruhového průřezu o průměru až
75 mm a oválného průřezu do rozměru 75 x 45 mm. Patentovaný skládací systém
umožňuje za několik sekund jednoduše složit koncová světla, ramena držáku jízdních kol a
rám, držák lze uzamknout na tažném zařízení, stejně jako jízdní kola na držáku, hmotnost
jednoho jízdního kola 30 kg, rovněž vhodný pro elektrokola, hmotnost 12 kg, včetně
13pólového adaptéru. Rozměry: 1180 x 670 x 560 mm, rozměry ve složeném stavu: 610 x
200 x 600 mm. Maximální svislé zatížení 60 kg od zatížení tažného zařízení 75 kg a
hodnoty D 6,7 kN, 38 kg při zatížení tažného zařízení pod 75 kg a hodnotu D 5,3 kN, 38 kg
od zatížení tažného zařízení 50 kg a hodnoty D 5,3 kN. Max. vzdálenost nábojů kol jízdního
kola: 1300 mm. Upozornění: Celková hmotnost působící na tažné zařízení (hmotnost
příslušenství a nákladu) nesmí překročit přípustné svislé zatížení

2 353 442

17 357,45 Kč2

2 474 454

11 623,26 Kč2

2 474 456

14 924,14 Kč2

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Zadní držák jízdního kola typ I21 pro dvě jízdní kola, sklopný v úhlu 60°
Nabízené vysoce kvalitní držáky jízdních kol pro upevnění na tažná zařízení, která umožňují
bezpečně a pohodlně přepravovat jízdní kola.
Velmi malý a lehký držák pro dvě jízdní kola určený k montáži na tažné zařízení, inteligentní
pedál pro sklopení držáku usnadňuje přístup do zavazadlového prostoru, i když jsou na
držáku upevněna jízdní kola. Vyznačuje se novým upínacím zařízením iQ bez upevňovací
páky, které ještě více ulehčuje manipulaci s nosičem; rameno držáku je vhodné pro jízdní
kola s rámem kruhového průřezu o průměru až 75 mm a oválného průřezu do rozměru 75 x
45 mm. Patentovaný skládací systém umožňuje v průběhu několika sekund úplně a zcela
jednoduše složit koncová světla, ramena držáku jízdních kol a rám; držák lze na tažném
zařízení uzamknout, stejně jako kola na držáku; hmotnost jednoho jízdního kola 30 kg;
rovněž vhodný pro elektrokola, hmotnost cca 13 kg, včetně 13pólového adaptéru.
Rozměry: 118 x 69 x 56 cm, rozměry ve složeném stavu: 61 x 20 x 60 cm. Svislé zatížení: 37
kg od hodnoty D 5,3 kN, 60 kg od hodnoty D 6,7 kN. Upozornění: Celková hmotnost
působící na tažné zařízení (hmotnost příslušenství a nákladu) nesmí překročit přípustné
svislé zatížení..
Uebler* Zadní držák jízdního kola X21-S, pro 2 jízdní kola, sklopný o 60°
Nabízené vysoce kvalitní držáky jízdních kol pro upevnění na tažná zařízení, která umožňují
bezpečně a pohodlně přepravovat jízdní kola.
Velmi malý a lehký zadní držák jízdního kola pro upevnění na tažné zařízení, vhodný pro
dvě jízdní kola, šikovný pedál určený ke sklopení držáku umožňuje přístup do
zavazadlového prostoru, i když jsou na držáku upevněna jízdní kola, rameno držáku
vhodné pro jízdní kola s rámem kruhového průřezu o průměru až 75 mm a oválného
průřezu do rozměru 75 x 45 mm, nastavitelné spony s dlouhými upínacími řemínky
usnadňují upevnění kol, velká vzdálenost mezi kolejnicemi pro kola umožňuje přepravovat
bez poškození i jízdní kola s velkým rozvorem. Patentovaný skládací systém umožňuje za
několik sekund jednoduše složit koncová světla, ramena držáku jízdních kol a rám,
uzamykatelný, hmotnost jednoho jízdního kola 30 kg, rovněž vhodný pro elektrokola,
hmotnost cca 13,5 kg, včetně 13pólového adaptéru. Rozměry: 77 x 119 x 64 cm, rozměry ve
složeném stavu: 24 x 63 x 64 cm. Svislé zatížení: 36 kg od hodnoty D 5,3 kN, 60 kg od
hodnoty D 6,7 kN. Upozornění: Celková hmotnost působící na tažné zařízení (hmotnost
příslušenství a zatížení) nesmí překročit přípustné svislé zatížení.
G3* Základní nosič pro zavazadlový box na tažné zařízení
Vytvořte si na cesty ještě více prostoru pro zavazadla pomocí praktického zavazadlového
boxu a nosiče na tažné zařízení.
Základní nosič na tažné zařízení je navržen přímo pro zavazadlový box G3, který je
dodáván samostatně.

2 241 803

20 375,19 Kč2

1 948 382

18 510,58 Kč2

2 559 650

12 590,05 Kč2

• Rychlouvolňovací uzamykací systém na tažné zařízení
• Snadné sklopení umožňuje otevřít zadní výklopné dveře bez demontáže základního
nosiče
• Materiál: Lakovaná ocel odolná proti poškrábání
• Barva: černá Charcoal
• Dodávka obsahuje zadní světelnou rampu s 13pinovou zástrčkou
• Rozměry: 1080 x 730 x 680 mm
• Max. nosnost: 60 kg
• Hmotnost: 13,6 kg

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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G3* Zavazadlový box GP, na tažné zařízení
Vytvořte si na cesty ještě více prostoru pro zavazadla pomocí praktického zavazadlového
boxu a nosiče na tažné zařízení.
Chytrý zavazadlový box s italským designem pro zvětšení přepravní kapacity vozidla
určený k montáži na tažné zařízení, včetně lakované ocelové mřížky a montážní sady.
Navržený přímo pro základní nosič zavazadlového boxu (dodáván samostatně).

2 559 660

13 527,80 Kč2

• Zámek proti krádeži
• Snadné otvírání
• Polystyrén odolný proti UV záření, matný černý, opatřený prolisy
• Součástí dodávky je lakovaná ocelová montážní mřížka
• Max. přepravní objem: 340 litrů
• Max. nosnost: 45 kg
• Hmotnost: 12,8 kg (včetně mřížky)
• Rozměry: 1310 x 610 x 680 mm (včetně mřížky)
• Obsahuje vnitřní upevňovací pásy

PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY
TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ
RRP
Adaptér pro elektrickou instalační sadu tažného zařízení 13-pólový na 7-pólový
konektor
Užitečný adaptér umožňuje jednoduše připojit přívěs se sedmipólovým konektorem k
13pólovému konektoru na tažném zařízení.
Nutný k připojení 13-pólového tažného zařízení vozidla se 7-pólovou koncovkou přívěsu.
Adaptér pro elektrickou instalační sadu tažného zařízení 13-pólový na 7-pólový
konektor (krátký)
Užitečný adaptér umožňuje jednoduše připojit přívěs se sedmipólovým konektorem k
13pólovému konektoru na tažném zařízení.
Nutný ke spojení 13-pólového tažného zařízení vozidla se 7-pólovou koncovkou přívěsu
Pevné tažné zařízení
Pevné tažné zařízení zajišťuje bezpečné a spolehlivé připojení přívěsu a je plně
přizpůsobeno elektrické soustavě vozidla Ford. Zařízení je trvale spojeno s vozidlem, a tedy
ho můžete využít vždy, když ho potřebujete.
Pouze v kombinaci se speciální elektroinstalací. – S výjimkou vozidel s motorem na LPG,
od 08/2015 dále
Vodič k trvalému napájení elektrické instalační sady
Stačí tedy zajistit, aby osvětlení a elektrický systém přívěsu byly v pořádku.
13-pólový konektor.

1 697 946

958,32 Kč2

1 513 402

816,75 Kč2

2 019 675

9 395,65 Kč1

1 521 189

583,22 Kč1

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

10

FORD B-MAX 2012 –

Status: 02.01.2023

PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY
VNITŘNÍ PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY
RRP
Držák deštníku
Užitečné příslušenství zaručuje, že deštník najdete vždy, když ho potřebujete!
Praktické uložení minideštníku kdekoliv ve vozidle, například v zavazadlovém prostoru.
Upevněte držák pomocí šroubů nebo suchým zipem Velcro® na libovolném místě.
Vhodné pro všechny modely.
4pets®* Náhradní polštář Caree pro přepravní boxy Caree v barvě Cool Grey
Dopřejte svému domácímu mazlíčkovi luxus s tímto kvalitním náhradním polštářem
Caree.
Je originální polštář poškozený nebo je nutné ho důkladně očistit? Jednoduše ho vyměňte
za nový a můžete se vydat se svým mazlíčkem na cestu.
4pets®* Náhradní polštář Caree pro přepravní boxy Caree v barvě Smoked Pearl
Dopřejte svému domácímu mazlíčkovi luxus s tímto kvalitním náhradním polštářem
Caree.
Je originální polštář poškozený nebo je nutné ho důkladně očistit? Jednoduše ho vyměňte
za nový a můžete se vydat se svým mazlíčkem na cestu.
4pets®* Přepravní box Caree pro kočky a psy, lze ho bezpečně upevnit na kterékoli
sedadlo pro spolucestující, provedení Cool Grey
Umožněte jim pohodlně cestovat vpředu nebo vzadu v přepravním boxu Caree, který
zajistí bezpečnost vašeho věrného přítele na cestách.
Inovativní a bezpečné řešení pro přepravu koček a menších psů do hmotnosti 8 kg.
Speciálně vyvinutý pro bezpečné upevnění na sedadlo ve vozidle a pohodlné cestování
domácího mazlíčka. Box s atraktivním vzhledem je vyroben z odolných a vysoce kvalitních
materiálů. Lze ho snadno a spolehlivě upevnit na sedadle buď bezpečnostním pásem,
nebo volitelnými rychloupevňovacími prvky ISOFIX. Splňuje platné požadavky na nejvyšší
bezpečnost a prošel nejnáročnějšími testy ve zkušebním ústavu TÜV Süd v Německu
včetně nárazových zkoušek a zkoušek toxicity materiálů. Hlavní vlastnosti: Dveřní zámek
„Pull & Klick“ umožňuje otvírat a zavírat box jednou rukou, měkká zadní část se dokonale
přizpůsobí tvaru sedadla vozidla, držadla umístěná vpředu a vzadu usnadňují manipulaci s
boxem, vyjímatelné dvoudílné vnitřní čalounění lze prát při 40 °C, zavěšené přední
čalounění tlumí nárazy a zajišťuje soukromí, rychloupevňovací vedení bezpečnostního
pásu „Fixlock“, připraveno pro ISOFIX. Barevně sladěné náhradní polštáře jsou nabízené
jako volitelné příslušenství.
Síť na zadní stranu opěradel zadních sedadel černá
Praktická odkládací síť pro upevnění na tyče zadních opěrek hlavy. Síť je opatřena
popruhem na rameno, který umožňuje pohodlně si s sebou odnést vše, co potřebujete.
Upevněná ke sloupkům zadní opěrky hlavy, úplná s ramenním popruhem

4pets®* Upevnění Caree ISOFIX pro přepravní boxy Caree
Přeprava domácího mazlíčka bude s upevněním Caree ISOFIX ještě bezpečnější a
jednodušší.
Přepravní box Caree lze pohodlně a flexibilně upevnit ve vozidle na sedadle s kotevními
body ISOFIX.

1 524 823

1 015,19 Kč2

2 461 207

1 274,13 Kč2

2 461 209

1 274,13 Kč2

2 460 886

10 016,38 Kč2

1 801 162

2 090,88 Kč2

2 461 044

1 465,31 Kč2

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY
PŘÍSLUŠENSTVÍ DO ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU
RRP
Odolná rohož do zavazadlového prostoru černá, s logem B-MAX
Odolná rohož do zavazadlového prostoru je dokonale přizpůsobena tvaru zavazadlového
prostoru vozidla Ford a zajišťuje spolehlivou ochranu interiéru. Rohože jsou vysoce odolné
a jejich zvýšené okraje zaručují, že zavazadlový prostor zůstane čistý a suchý.
Vpředu výška 15 mm, na stranách výška 35 mm, vzadu výška 10 mm, se zvýšeným
okrajem, který zadržuje nečistoty na rohoži.
Organizér do zavazadlového prostoru
Dvoudílný box ze Styrofoamu je umístěn pod ložnou plochou. Jedna strana je opatřena
víkem a lze ji využít jako pasivní chladničku.
Dvoudílný pořadač včetně krytu jedné části zavazadlového prostoru.

Přepážka do zavazadlového prostoru poloviční výška
Originální systémy pro zajištění nákladu Ford splňují bezpečnostní normy ISO 27955 a
zadržují náklad tam, kde má zůstat - uvnitř zavazadlového prostoru.
Horní polovina musí být upevněna za první řadu sedadel.

Přepážka do zavazadlového prostoru poloviční výška
Originální systémy pro zajištění nákladu Ford splňují bezpečnostní normy ISO 27955 a
zadržují náklad tam, kde má zůstat - uvnitř zavazadlového prostoru.
Horní polovina, musí být upevněna za 2. řadou sedadel.

Rohož do zavazadlového prostoru černá, s logem B-MAX
Oboustranné rohože chrání zavazadlový prostor vozidla Ford proti znečištění a
vlhkosti. Jedna strana je tvořena vysoce kvalitním velurovým kobercem, zatímco druhá
strana je vyrobena z odolného omyvatelného materiálu s protiskluzovou úpravou.
S rozkládací částí pro ochranu zadního nárazníku.
Skládací organizér černá látka s bílým oválem Ford na obou stranách
Už nemusíte obtížně hledat pero ani kabel k nabíječce telefonu. Do skládacího organizéru
můžete přehledně uložit všechny důležité drobnosti a mít je neustále při ruce.
Praktické úložné řešení pro upevnění na přední sedadlo pro spolucestujícího nebo zadní
řadu sedadel. Lze uchytit bezpečnostním pásem, který zajistí bezpečné a spolehlivé
upevnění za jízdy. Organizér je navíc skládací, a tedy ho lze snadno uložit, pokud ho
nepoužíváte. Rozměry: 450 mm x 320 mm x 190 mm.
Skládací přepravní box černá látka s bílým oválem Ford na obou stranách
Tento praktický skládací přepravní box zabrání převalování předmětů v zavazadlovém
prostoru ze strany na stranu. Udržuje v nich pořádek a uchovává je bezpečně a přehledně
na jednom místě.
Praktické úložné řešení do zavazadlového prostoru vozidla. Box je navíc skládací, a tedy ho
lze snadno uložit, pokud ho nepoužíváte. Rozměry: 475 mm x 335 mm x 200 mm.

1 770 293

1 806,53 Kč2

1 801 001

2 060,63 Kč2

1 822 690

15 235,11 Kč1

1 800 998

8 448,22 Kč1

1 822 761

2 600,29 Kč2

2 470 825

1 033,34 Kč2

2 470 827

779,24 Kč2

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Systém Box-In-Box pro umístění do Megaboxu ve vozidle Ford Puma nebo k
samostatnému použití, v černé barvě
Pokud vyrazíte na nákup do supermarketu anebo na piknik do přírody, můžete všechno
jednoduše odnést v sadě box-in-box. Přepravní box využijete k nejrůznějším účelům: na
nákup, na uložení veškerých potřeb na piknik anebo k udržení pořádku v zavazadlovém
prostoru. Ve vozidle uložíte do studeného boxu nákup nebo potraviny, které musí být
přepravovány v chladnu, aby zůstaly čerstvé.
Dokonale přizpůsobenou dvoudílnou sadu přenosných boxů lze uložit přehledně do
Megaboxu ve vozidle Ford Puma. Je možné je samostatně používat k přepravě i v jiných
modelech. Sada se skládá z izolovaného studeného a teplého boxu a přepravního boxu s
vyjímatelnou prostřední přepážkou. Oba boxy jsou opatřeny držadly pro pohodlné
přenášení a magnety na různých místech k upevnění volných dílů, jako např. držadel nebo
víka studeného a teplého boxu, pokud je právě nepoužíváte.

2 469 549

3 533,20 Kč2

• Studený a teplý box:
• hranatý box s odolnou povrchovou úpravou, obvodovým zdrhovadlem s oboustranným
jezdcem na třech stranách a tenkým vnitřním čalouněním
• dvě pevná držadla s uchopovací částí na obvodových pásech a malý uchopovací popruh
na otevření víka
• magnety ve víku a držadlech pro upevnění v případě, že se box nepoužívá
• čtyři patky na dně (jehlanovitý tvar)
• dvoubarevný potisk a logo Ford
• materiály: černý polyester na vnější straně, stříbrná hliníková tkanina na vnitřní straně
• rozměry (délka x šířka x hloubka): 56 cm x 30 cm x 26 cm
• Přepravní box:
• hranatý box s odolnou povrchovou úpravou a tenkým vnitřním čalouněním
• dvě pevná držadla s uchopovací částí na obvodových pásech
• magnety na vnitřních stěnách a držadlech pro upevnění v případě, že se box nepoužívá
• výjimatelná přepážka
• vnitřek boxu je opatřen širokou fleecovou páskou
• čtyři patky na dně (jehlanovitý tvar)
• s logem Ford
• materiály: černý polyester na vnější straně, plachtovina na vnitřní straně
• rozměry (délka x šířka x hloubka): 51 cm x 22 cm x 26 cm

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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OCHRANA VOZIDLA
OCHRANA KAROSÉRIE
RRP
K&K* Odpuzovač kun M5700N kombinované zařízení
Jestliže chcete efektivně odehnat hlodavce, jako např. kuny, od motorového prostoru
svého vozidla, a tak předejít nákladným opravám, odolné odpuzovací systémy K&K
představují přesně takové technické řešení, jaké potřebujete.
Špičkové řešení zajišťující účinné odpuzování třemi způsoby. Kombinuje elektrický výboj,
vyzařování ultrazvukových vln a záblesky LED diod. Je vybaven 6 vodotěsnými satelitními
reproduktory s kovovými membránami. Reproduktory vyzařují silné pulsující, čistě
ultrazvukové vlny v úhlu 180°, jsou nabity vysokým napětím cca 200 – 300 V a navíc LED
diody vysílají světelné záblesky - a to vše najednou. Max. odběr proudu 10 mA, hladina
akustického tlaku 105 dB při frekvenci 22 kHz, 100% vodotěsné reproduktorové šasi, díly
mají krytí IP65. Upozornění: Elektrické výboje jsou pouze tak vysoké, aby zvířata odehnaly.
Nezpůsobí jim další zranění!

2 033 209

7 260,00 Kč2

• KOMPATIBILNÍ S ELEKTRICKÝMI VOZIDLY
• PROVOZNÍ PROUD: 10MA 12V
• 2 X LED FUNKČNÍ DISPLEJE
• ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLOTY: -25°C AŽ +80°C
• ZAŘÍZENÍ JE ODOLNÉ VŮČI KYSELINÁM (BATERIE NEBO ČISTICÍ PROSTŘEDKY)
• SAMOHASICÍ PLAST POUŽÍVANÝ PRO SPLNĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH STANDARDŮ
AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
• AUTOMATICKÁ AKTIVACE PŘI VYPNUTÍ MOTORU VOZIDLA
• MONITOR BATERIE VYPNE JEDNOTKU, POKUD JE NAPĚTÍ BATERIE VOZIDLA PŘÍLIŠ
NÍZKÉ
• RYCHLÁ A NEKOMPLIKOVANÁ INSTALACE (PŘIPOJENÍ K TERMINÁLU VOZU 15 NYNÍ
JIŽ NENÍ NUTNÉ)
• VODOTĚSNÉ 2.0: PLNĚ UTĚSNĚNÁ ELEKTRONIKA SE 100% VODOTĚSNÝM
KOPULOVÝM REPRODUKTOREM, KTERÝ PŘEKROČUJE STANDARD OCHRANY IP65
• ZNAČKA E1: POTVRZUJE, ŽE ZAŘÍZENÍ BYLO TESTOVÁNO FEDERÁLNÍM ÚŘADEM PRO
MOTOROVOU DOPRAVU (KBA)

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Odpuzovač kun M8700, s ultrazvukovou ochranou, napájení bateriemi
Jestliže chcete efektivně odehnat hlodavce, jako např. kuny, od motorového prostoru
svého vozidla, a tak předejít nákladným opravám, odolné odpuzovací systémy K&K
představují přesně takové technické řešení, jaké potřebujete.
Vyzařuje silné ultrazvukové vlny. Pracuje nezávisle na baterii vozidla a lze ho využít k
ochraně, např. vozidel nebo obytných vozidel s odpojenou baterií. Rovněž je vhodný do
podkroví nebo venkovních prostorů, z nichž vyhání zvířata. Odběr proudu cca 0,33 mA,
vyzařuje pulsující, čistě ultrazvukové vlny, na něž si zvířata nemohou zvyknout, hladina
akustického tlaku 105 dB při frekvenci 23 kHz, dosah 6 m/úhel vyzařování 180°, 100%
vodotěsné reproduktorové šasi. Díly mají krytí IP65.

2 033 210

2 423,63 Kč2

• KOMPATIBILNÍ S ELEKTRICKÝMI VOZIDLY
• NAPÁJENÍ AUTONOMNÍ BATERIOVÉ ZAŘÍZENÍ UMOŽŇUJÍCÍ UDRŽOVÁNÍ OCHRANY
NEZÁVISLÉ NA AUTOBATERII VOZIDLA
• VYŽADUJE 2 X AA BATERIE 1,5 V (nejsou součástí balení)
• PROVOZNÍ PROUD: 0,3MA 3V
• FUNKČNÍ LED DISPLEJ
• ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLOTY: -25°C AŽ +80°C
• ZAŘÍZENÍ JE ODOLNÉ VŮČI KYSELINÁM (BATERIE NEBO ČISTICÍ PROSTŘEDKY)
• SAMOHASICÍ PLAST POUŽÍVANÝ PRO SPLNĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH STANDARDŮ
AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
• VODOTĚSNÉ 2.0: PLNĚ UTĚSNĚNÁ ELEKTRONIKA SE 100% VODOTĚSNÝM
KOPULOVÝM REPRODUKTOREM, KTERÝ PŘEKROČUJE STANDARD OCHRANY IP65
• ZNAČKA E1: POTVRZUJE, ŽE ZAŘÍZENÍ BYLO TESTOVÁNO FEDERÁLNÍM ÚŘADEM PRO
MOTOROVOU DOPRAVU (KBA)

K&K* Odpuzovač kun typ M2700 s ultrazvukovou ochranou
Jestliže chcete efektivně odehnat hlodavce, jako např. kuny, od motorového prostoru
svého vozidla, a tak předejít nákladným opravám, odolné odpuzovací systémy K&K
představují přesně takové technické řešení, jaké potřebujete.
Vyzařuje silné ultrazvukové vlny v poloměru 360°. Voděodolné provedení s krytím IP65
umožňuje umístit zařízení do spodní části motorového prostoru, a tak dosáhnout vyšší
účinnosti. Odběr proudu cca 2 mA, vyzařuje pulsující, čistě ultrazvukové vlny, na něž si
zvířata nemohou zvyknout, hladina akustického tlaku 110 dB při frekvenci 22 kHz, dosah 6
m/poloměr 360°, 100% vodotěsné reproduktorové šasi.

2 033 207

2 559,15 Kč2

• Kompatibilní s elektrickými vozidly
• PROVOZNÍ PROUD: 2MA 12V
• 2 X LED FUNKČNÍ DISPLEJE
• ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLOTY: -25°C AŽ +80°C
• ZAŘÍZENÍ JE ODOLNÉ VŮČI KYSELINÁM (BATERIE NEBO ČISTICÍ PROSTŘEDKY)
• SAMOHASICÍ PLAST POUŽÍVANÝ PRO SPLNĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH STANDARDŮ
AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
• VODOTĚSNÉ 2.0: PLNĚ UTĚSNĚNÁ ELEKTRONIKA SE 100% VODOTĚSNÝM
KOPULOVÝM REPRODUKTOREM, KTERÝ PŘEKROČUJE STANDARD OCHRANY IP65
• ZNAČKA E1: POTVRZUJE, ŽE ZAŘÍZENÍ BYLO TESTOVÁNO FEDERÁLNÍM ÚŘADEM PRO
MOTOROVOU DOPRAVU (KBA)

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Odpuzovač kun Typ M4700, kombinované zařízení
Jestliže chcete efektivně odehnat hlodavce, jako např. kuny, od motorového prostoru
svého vozidla, a tak předejít nákladným opravám, odolné odpuzovací systémy K&K
představují přesně takové technické řešení, jaké potřebujete.
Kombinuje elektrický výboj s vyzařováním ultrazvukových vln. Je vybaven 6
vysokonapěťovými kontaktními destičkami z nerezové oceli, které je třeba rozmístit v
motorovém prostoru. Max. odběr proudu 7 mA, vyzařuje pulsující, čistě ultrazvukové vlny,
na něž si zvířata nemohou zvyknout, hladina akustického tlaku 115 dB při frekvenci 22,5
kHz, úhel vyzařování 360°, 100% vodotěsné reproduktorové šasi, díly mají krytí IP65.
Upozornění: Elektrické výboje jsou pouze tak vysoké, aby kuny odehnaly. Nezpůsobí jim
další zranění!

2 033 208

5 454,68 Kč2

• KOMPATIBILNÍ S ELEKTRICKÝMI VOZIDLY
• PROVOZNÍ PROUD: 7MA 12V
• 2 X LED FUNKČNÍ DISPLEJE
• ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLOTY: -25°C AŽ +80°C
• ZAŘÍZENÍ JE ODOLNÉ VŮČI KYSELINÁM (BATERIE NEBO ČISTICÍ PROSTŘEDKY)
• SAMOHASICÍ PLAST POUŽÍVANÝ PRO SPLNĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH STANDARDŮ
AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
• AUTOMATICKÁ AKTIVACE PŘI VYPNUTÍ MOTORU VOZIDLA
• MONITOR BATERIE VYPNE JEDNOTKU, POKUD JE NAPĚTÍ BATERIE VOZIDLA PŘÍLIŠ
NÍZKÉ
• RYCHLÁ A NEKOMPLIKOVANÁ INSTALACE (PŘIPOJENÍ K TERMINÁLU VOZU 15 NYNÍ
JIŽ NENÍ NUTNÉ)
• VODOTĚSNÉ 2.0: PLNĚ UTĚSNĚNÁ ELEKTRONIKA SE 100% VODOTĚSNÝM
KOPULOVÝM REPRODUKTOREM, KTERÝ PŘEKROČUJE STANDARD OCHRANY IP65
• ZNAČKA E1: POTVRZUJE, ŽE ZAŘÍZENÍ BYLO TESTOVÁNO FEDERÁLNÍM ÚŘADEM PRO
MOTOROVOU DOPRAVU (KBA)

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Odpuzovač kun Typ M4700B, kombinované zařízení
Jestliže chcete efektivně odehnat hlodavce, jako např. kuny, od motorového prostoru
svého vozidla, a tak předejít nákladným opravám, odolné odpuzovací systémy K&K
představují přesně takové technické řešení, jaké potřebujete.
Kombinuje elektrický výboj s vyzařováním ultrazvukových vln. Je vybaven šesti
vícekontaktovými vysokonapěťovými kartáči, které je třeba rozmístit v motorovém
prostoru. Kartáče proniknou kožešinou, k tlapkám a čenichu a tím výrazně zvýší účinnou
kontaktní plochu. Max. odběr proudu 5,5 mA, vyzařuje pulsující, čistě ultrazvukové vlny, na
něž si zvířata nemohou zvyknout, hladina akustického tlaku 105 dB při frekvenci 22,5 kHz,
úhel vyzařování 360°, 100% vodotěsné reproduktorové šasi, díly mají krytí IP65. Včetně
bezpečnostního vypínače kapoty. Vhodný pro větší motorové prostory. Upozornění:
Elektrické výboje jsou pouze tak vysoké, aby zvířata odehnaly. Nezpůsobí jim další zranění!

2 046 845

6 612,65 Kč2

• KOMPATIBILNÍ S ELEKTRICKÝMI VOZIDLY
• PROVOZNÍ PROUD: 7MA 12V
• 2 X LED FUNKČNÍ DISPLEJE
• BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ KAPOTY KAPOTY OKAMŽITĚ VYBÍJE VYSOKOPĚŤOVÝ
PROUD NA KONTAKTNÍCH DESKÁCH, JAKMILE OTEVŘETE KAPOTU
• ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLOTY: -25°C AŽ +80°C
• ZAŘÍZENÍ JE ODOLNÉ VŮČI KYSELINÁM (BATERIE NEBO ČISTICÍ PROSTŘEDKY)
• SAMOHASICÍ PLAST POUŽÍVANÝ PRO SPLNĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH STANDARDŮ
AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
• AUTOMATICKÁ AKTIVACE PŘI VYPNUTÍ MOTORU VOZIDLA
• MONITOR BATERIE VYPNE JEDNOTKU, POKUD JE NAPĚTÍ BATERIE VOZIDLA PŘÍLIŠ
NÍZKÉ
• RYCHLÁ A NEKOMPLIKOVANÁ INSTALACE (PŘIPOJENÍ K TERMINÁLU VOZU 15 NYNÍ
JIŽ NENÍ NUTNÉ)
• VODOTĚSNÉ 2.0: PLNĚ UTĚSNĚNÁ ELEKTRONIKA SE 100% VODOTĚSNÝM
KOPULOVÝM REPRODUKTOREM, KTERÝ PŘEKROČUJE STANDARD OCHRANY IP65
• ZNAČKA E1: POTVRZUJE, ŽE ZAŘÍZENÍ BYLO TESTOVÁNO FEDERÁLNÍM ÚŘADEM PRO
MOTOROVOU DOPRAVU (KBA)

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Odpuzovač kun Typ M9300 s ochranou proti zasažení elektrickým proudem
Jestliže chcete efektivně odehnat hlodavce, jako např. kuny, od motorového prostoru
svého vozidla, a tak předejít nákladným opravám, odolné odpuzovací systémy K&K
představují přesně takové technické řešení, jaké potřebujete.
Funkce elektrického výboje se šesti vícekontaktovými vysokonapěťovými kartáči, které je
třeba rozmístit v motorovém prostoru. Kartáče proniknou skrz kožešinu a dotknou se
tlapek a čenichu a tím výrazně zvětší účinnou kontaktní plochu. Bezpečnostní vypínač
kapoty je dodáván samostatně. Upozornění: Elektrické výboje jsou pouze tak vysoké, aby
zvířata odehnaly, ale nezranily!

2 540 999

6 254,49 Kč2

• Navržený speciálně i pro použití v hybridních vozidlech a elektromobilech
• Napájení ze samostatné baterie, která zajistí ochranu nezávisle na akumulátoru vozidla
• Vyžaduje 4x AA baterie 1,5 V (nejsou součástí zařízení)
• Provozní proud: 0,2 mA 6 V
• Vypínač zařízení
• 2 funkční LED diody signalizují: vysoké napětí a stav baterií
• LED indikátor slabé baterie upozorní s předstihem na vybití AA baterií
• Rozsah provozních teplot: -25 °C až +80 °C
• Ideální pro obytné automobily, veterány a jiná vozidla, která nejsou často používána
• Odolné proti kyselině: zařízení je odolné proti kyselinám (elektrolytu z autobaterie,
čisticím přípravkům)
• Použitý samozhášecí plast splňuje bezpečnostní normy automobilového průmyslu
• Waterproof 2.0: plně utěsněná elektronika, která překračuje stupeň ochrany IP65
• Značka e1: potvrzuje, že zařízení bylo testováno Spolkovým úřadem pro motorová vozidla
(KBA)

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Odpuzovač kun Typ M9700, kombinované zařízení
Jestliže chcete efektivně odehnat hlodavce, jako např. kuny, od motorového prostoru
svého vozidla, a tak předejít nákladným opravám, odolné odpuzovací systémy K&K
představují přesně takové technické řešení, jaké potřebujete.
Kombinuje elektrický výboj s vyzařováním ultrazvukových vln. Je vybaven šesti
vícekontaktovými vysokonapěťovými kartáči, které je třeba rozmístit v motorovém
prostoru. Kartáče proniknou skrz kožešinu a dotknou se tlapek a čenichu a tím výrazně
zvětší účinnou kontaktní plochu. Kulový reproduktor vyzařuje v úhlu 360° pulsující
ultrazvukové vlny se sinusovým průběhem, na než si zvířata nemohou zvyknout; hladina
akustického tlaku 110 dB při frekvenci 22,5 kHz. Včetně bezpečnostního vypínače kapoty.
Upozornění: Elektrické výboje jsou pouze tak vysoké, aby zvířata odehnaly, ale nezranily!

2 541 005

7 947,28 Kč2

• Navržený speciálně i pro použití v hybridních vozidlech a elektromobilech
• Napájení ze samostatné baterie, která zajistí ochranu nezávisle na akumulátoru vozidla
• Vyžaduje 4x AA baterie 1,5 V (nejsou součástí zařízení)
• Provozní proud: 0,2 mA 6 V
• Vypínač zařízení
• 3 funkční LED diody signalizují: ultrazvuk, vysoké napětí a stav baterie
• LED indikátor slabé baterie upozorní s předstihem na vybití AA baterií
• Bezpečnostní vypínač kapoty okamžitě vybije kontaktní destičky, jakmile otevřete
klapotu
• Rozsah provozních teplot: -25 °C až +80 °C
• Ideální pro obytné automobily, veterány a jiná vozidla, která nejsou často používána
• Odolné proti kyselině: zařízení je odolné proti kyselinám (elektrolytu z autobaterie,
čisticím přípravkům)
• Použitý samozhášecí plast splňuje bezpečnostní normy automobilového průmyslu
• Waterproof 2.0: plně utěsněná elektronika a 100% voděodolný kulový reproduktor se
stupněm ochrany převyšujícím IP65
• Značka e1: potvrzuje, že zařízení bylo testováno Spolkovým úřadem pro motorová vozidla
(KBA)

Ochranná lišta prahu zavazadlového prostoru vzhled leštěné nerezové oceli
Chraňte zadní nárazník proti opotřebení každodenním provozem, aniž byste museli slevit z
vysokých nároků na vzhled vozidla.
Chrání zadní nárazník a hranu nárazníku vozidla proti poškození při nakládání nebo
vykládání z kufru. Vyroben z odolného materiálu.
Zástěrky přední, tvarované
Originální zástěrky Ford zajišťují účinnou ochranu. Zamezují odstřikování vody a nečistot za
jízdy, zabraňují poškození odletujícím štěrkem a chrání vaše vozidlo i vozidlo, které jede za
vámi.
Sada 2 kusů
Zástěrky zadní, tvarované
Originální zástěrky Ford zajišťují účinnou ochranu. Zamezují odstřikování vody a nečistot za
jízdy, zabraňují poškození odletujícím štěrkem a chrání vaše vozidlo i vozidlo, které jede za
vámi.
Sada 2 kusů

1 765 363

1 137,40 Kč1

1 800 024

1 298,33 Kč1

1 800 023

1 298,33 Kč1

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Zemnící rohož pro odpuzovače kun
Zvyšte účinnost odpuzovače kun K&K jednoduchým, avšak účinným způsobem –
originální zemnící rohoží.
Samolepicí rohož, která vytváří elektricky vodivou plochu na plastových dílech v
motorovém prostoru, např. na spodním krytu motoru. Vhodná pro odpuzovače kun
M2700, M4700, M4700B a M5700N.

2 033 205

436,81 Kč2

•

OCHRANA VOZIDLA
OCHRANA INTERIÉRU
RRP
Gumové rohože přední sada v černé barvě
Originální gumové rohože Ford jsou dokonale přizpůsobeny vašemu vozidlu. Pružné
rohože ze syntetické pryže účinně chrání interiér proti nečistotě a vlhkosti.
Tvarované rohože, sada 2 kusů, uchycení na straně řidiče. – až do 08/2014

Gumové rohože přední sada v černé barvě
Originální gumové rohože Ford jsou dokonale přizpůsobeny vašemu vozidlu. Pružné
rohože ze syntetické pryže účinně chrání interiér proti nečistotě a vlhkosti.
Tvarované, sada 2 kusů, s logem B-MAX, pro vozidla s upevňovacími prvky na straně řidiče
a cestujícího. – od 09/2014 dále
Gumové rohože zadní, černé
Originální gumové rohože Ford jsou dokonale přizpůsobeny vašemu vozidlu. Pružné
rohože ze syntetické pryže účinně chrání interiér proti nečistotě a vlhkosti.
Tvarované, sada 2 kusů

Podlahové koberce, standardní přední a zadní sada v černé barvě
Originální podlahové koberce Ford nejen ladí s interiérem vozidla, avšak současně se
vyznačují vysokou kvalitou, odolností, přesným tvarem a funkcí.
Sada 4 kusů, koberec na straně řidiče se zesílenými kontaktními místy pro účinnou
minimalizaci opotřebení.
Podlahové koberce, velurové, provedení Premium přední sada v černé barvě s
dvojitým prošitím
Originální velurové podlahové koberce Ford jsou dokonale přizpůsobeny vašemu vozidlu a
sladěny s jeho interiérem. Vysoce kvalitní silné koberce dodávají interiéru vozidla ještě
luxusnější vzhled.
Sada 2 kusů. s upeňovacími prvky na straně řidiče a spolujezdce.
Podlahové koberce, velurové, provedení Premium zadní sada, černé s dvojitým
prošitím
Originální velurové podlahové koberce Ford jsou dokonale přizpůsobeny vašemu vozidlu a
sladěny s jeho interiérem. Vysoce kvalitní silné koberce dodávají interiéru vozidla ještě
luxusnější vzhled.
Sada 2 kusů.

1 801 452

1 535,49 Kč2

1 874 931

1 551,22 Kč2

1 781 386

1 013,98 Kč2

1 800 235

2 148,96 Kč2

1 873 047

1 858,56 Kč2

2 014 293

1 298,33 Kč2

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Podlahové koberce, velurové, provedení Premium zadní sada, v černé barvě
Originální velurové podlahové koberce Ford jsou dokonale přizpůsobeny vašemu vozidlu a
sladěny s jeho interiérem. Vysoce kvalitní silné koberce dodávají interiéru vozidla ještě
luxusnější vzhled.
Sada 2 kusů.
ACTIVline* Potah sedadel na jakékoli samostatné sedadlo
Potahy sedadel jsou navrženy tak, aby pomohly ochránit sedadla vozidla proti skvrnám,
poškození a celkovému opotřebení. Přispívají rovněž k uchování zbytkové hodnoty vozidla.
Univerzální potah z černé koženky v provedení Premium pro samostatné sedadlo v
jakémkoli vozidle. Vyrobený podle nejvyšších standardů odolnosti a opotřebení. Zajišťuje
účinnou ochranu původní látky sedadla, např. proti blátu, vodě, kalům, plastickému
mazivu, oleji, laku, prachu, jídlu a nápojům.

2 014 319

1 298,33 Kč2

2 578 783

1 556,06 Kč2

• Univerzální použití
• Pro vozidla mnoha značek
• Snadné a rychlé navlékání a svlékání
• Vhodný na sedadla s airbagem
• Ideální pro užitková vozidla
• Snadné čištění vlhkým hadříkem nebo kartáčem
• Funkčnost sedadel zůstává nezměněna
• Nehořlavá látka

ACTIVline* Potah sedadel na jakékoli samostatné sedadlo
Potahy sedadel jsou navrženy tak, aby pomohly ochránit sedadla vozidla proti skvrnám,
poškození a celkovému opotřebení. Přispívají rovněž k uchování zbytkové hodnoty vozidla.
Univerzální potah z černé koženky v provedení Premium pro samostatné sedadlo v
jakémkoli vozidle. Vyrobený podle nejvyšších standardů odolnosti a opotřebení. Zajišťuje
účinnou ochranu původní látky sedadla, např. proti blátu, vodě, kalům, plastickému
mazivu, oleji, laku, prachu, jídlu a nápojům.

2 578 778

2 407,90 Kč2

• Univerzální použití
• Pro vozidla mnoha značek
• Snadné a rychlé navlékání a svlékání
• Vhodný na sedadla s airbagem
• Ideální pro užitková vozidla
• Snadné čištění vlhkým hadříkem
• Funkčnost sedadla zůstává nezměněna

K&K* Přepěťová ochrana
Natřete to soupeřům - a nikoli elektronice svého vozidla. Použijte ochranu proti přepětí
schválenou společností Ford.
Nepřetržitě monitoruje napětí palubního elektronického systému a zajišťuje účinnou
ochranu proti vysokým napěťovým špičkám, které by mohly způsobit selhání systémů,
jako např. ABS, airbagu a veškerých elektronických zařízení ve vašem vozidle. Rovněž
zabraňuje zvýšenému opotřebení žárovek a škodám způsobeným při startování pomocí
startovacích kabelů.

2 033 206

252,89 Kč1

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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BEZPEČNOST
BEZPEČNOST DĚTÍ
RRP
Britax Römer® Dětská sedačka DUO plus ISOFIX
Zajišťuje optimální všestrannou ochranu a pohodlí. Dětské sedačky v mnoha provedeních,
které splňují veškeré platné bezpečnostní standardy, jsou nabízeny pro všechny věkové
kategorie a také jsou opatřeny upevňovacím systémem ISOFIX. Snímatelný a prací potah.
Pro děti od 9 do 18 kg, pětibodový bezpečnostní pás s centrálním nastavením délky pásu,
odzkoušena a schválena podle normy ECE R 44/04.

1 448 154

13 416,48 Kč2

BEZPEČNOST
POMOC NA CESTÁCH
RRP
Sada první pomoci
Vybavení pro případ poruchy na cestě Ford zajišťuje v nouzových situacích nejvyšší
bezpečnost řidiče a spolucestujících ve vozidlech Ford. Sada první pomoci splňuje
požadavky nejnovějších evropských předpisů.
Rozměry 231 x 152 x 83 mm, včetně výstražného trojúhelníku a vesty. Splňuje nejnovější
normy DIN 13164-2014, E27 R a EN ISO 20471.
Kalff* Sada první pomoci v černé plastové krabičce
Vybavení pro případ poruchy na cestě Ford zajišťuje v nouzových situacích nejvyšší
bezpečnost řidiče a spolucestujících ve vozidlech Ford. Sada první pomoci splňuje
požadavky nejnovějších evropských předpisů.
Kompaktní lékárnička dodávaná v pevné plastové krabičce.

2 431 452

824,01 Kč2

2 646 562

354,53 Kč2

•
•

Life Safety Products* Stěrka na okna s teleskopickým držadlem
Příslušenství pro pomoc na cestách Ford zajišťuje v nouzových situacích maximální
bezpečnost řidiče a spolucestujících ve vozidlech Ford. Záchranné kladivo splňuje
požadavky nejnovějších evropských předpisů.
Hliníková stěrka na okna pro celoroční použití odstraňuje led, sníh, vodu a nečistoty.

2 471 674

454,96 Kč2

• Teleskopické držadlo, které lze roztáhnout z délky 35 cm až na 130 cm, umožňuje očistit
obtížně dostupná místa
• Otočná hlava o 360°
• Tři břity na seškrábání námrazy
• Gumový břit na sníh a vodu
• Odnímatelná houba na setření nečistoty

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Life Safety Products* Výstražná vesta
Vybavení pro případ poruchy na cestě Ford je určeno pro zajištění nejvyšší bezpečnosti
řidiče a spolucestujících ve vozidlech Ford v případě poruchy nebo nehody. Veškeré
výrobky splňují požadavky nejnovějších evropských předpisů. Všechna vozidla Ford jsou
vybavena zvláštními držáky pro bezpečné a snadno dosažitelné uložení příslušenství pro
případ nehody nebo poruchy na silnici. Výstražné trojúhelníky Ford a sady první pomoci
jsou zvlášť navrženy, aby je bylo možné spolehlivě upevnit do těchto držáků.
Jednotná velikost vesty s reflexními pruhy.
Kalff* Výstražná vesta v oranžové barvě
Vybavení pro případ poruchy na cestě Ford je určeno pro zajištění nejvyšší bezpečnosti
řidiče a spolucestujících ve vozidlech Ford v případě poruchy nebo nehody. Veškeré
výrobky splňují požadavky nejnovějších evropských předpisů. Všechna vozidla Ford jsou
vybavena zvláštními držáky pro bezpečné a snadno dosažitelné uložení příslušenství pro
případ nehody nebo poruchy na silnici. Výstražné trojúhelníky Ford a sady první pomoci
jsou zvlášť navrženy, aby je bylo možné spolehlivě upevnit do těchto držáků.
Jedna velikost pro všechny, s reflexními proužky pro zlepšení viditelnosti.
Kalff* Výstražná vesta žlutá
Vybavení pro případ poruchy na cestě Ford je určeno pro zajištění nejvyšší bezpečnosti
řidiče a spolucestujících ve vozidlech Ford v případě poruchy nebo nehody. Veškeré
výrobky splňují požadavky nejnovějších evropských předpisů. Všechna vozidla Ford jsou
vybavena zvláštními držáky pro bezpečné a snadno dosažitelné uložení příslušenství pro
případ nehody nebo poruchy na silnici. Výstražné trojúhelníky Ford a sady první pomoci
jsou zvlášť navrženy, aby je bylo možné spolehlivě upevnit do těchto držáků.
Jedna velikost pro všechny, s reflexními proužky pro zlepšení viditelnosti.
Kalff* Výstražný trojúhelník v červeném pouzdře
Vybavení pro případ poruchy na cestě Ford je určeno pro zajištění nejvyšší bezpečnosti
řidiče a spolucestujících ve vozidlech Ford v případě poruchy nebo nehody. Veškeré
výrobky splňují požadavky nejnovějších evropských předpisů. Všechna vozidla Ford jsou
vybavena zvláštními držáky pro bezpečné a snadno dosažitelné uložení příslušenství pro
případ nehody nebo poruchy na silnici. Výstražné trojúhelníky Ford a sady první pomoci
jsou zvlášť navrženy, aby je bylo možné spolehlivě upevnit do těchto držáků.
Záchranné kladivo
Vybavení pro případ poruchy na cestě Ford zajišťuje v nouzových situacích nejvyšší
bezpečnost řidiče a spolucestujících ve vozidlech Ford. Bezpečnostní kladívko splňuje
požadavky nejnovějších evropských předpisů.
Včetně držáku, zajišťuje bezpečné a spolehlivé upevnění, disponuje fluorescenčním
terčíkem, který usnadňuje nalezení v kabině.
Life Safety Products* Záchranné kladivo automatické
Vybavení pro případ poruchy na cestě Ford zajišťuje v nouzových situacích nejvyšší
bezpečnost řidiče a spolucestujících ve vozidlech Ford. Bezpečnostní kladívko splňuje
požadavky nejnovějších evropských předpisů.
Automatické nouzové kladivo včetně držáku pro bezpečné a spolehlivé upevnění.
Okamžitě rozbije sklo. Součástí rukojeti je nůž na bezpečnostní pásy umístěný v šedé
uchopovací části s protiskluzovým povrchem.

2 471 506

173,03 Kč2

1 882 039

88,33 Kč2

1 871 128

88,33 Kč2

1 460 220

194,81 Kč2

1 761 591

532,40 Kč2

2 471 504

454,96 Kč2

• Keramická hlava kladiva
• Kladivo je ihned automaticky připravené k dalšímu použití

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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KOMFORT
DALŠÍ VÝROBKY PRO ZVÝŠENÍ KOMFORTU
RRP
ClimAir®* Deflektor bočního okna pro okna předních dveří v černé barvě
Deflektory bočního okna potlačují vzdušné víry a hluk, a tedy zpříjemňují jízdu s otevřeným
oknem - dokonce i za mírného deště. Vyznačují se optimální konstrukcí a jsou dokonale
přizpůsobeny vašemu vozidlu Ford.
Sada 2 kusů, která zajišťuje lepší větrání uvnitř vozidla a ochranu proti sněhu a dešti.
Vyrobeno z 3mm litého akrylového skla. Přesvědčte se, že deflektor (v místě u zrcátka)
dosedá na spodní část rámu okna (vedení) a nezapadl do drážky okna. Certifikace TÜV.
ClimAir®* Deflektor bočního okna pro okna zadních dveří v černé barvě
Deflektory bočního okna potlačují vzdušné víry a hluk, a tedy zpříjemňují jízdu s otevřeným
oknem - dokonce i za mírného deště. Vyznačují se optimální konstrukcí a jsou dokonale
přizpůsobeny vašemu vozidlu Ford.
Sada 2 kusů, která zajišťuje lepší větrání uvnitř vozidla a ochranu proti sněhu a dešti.
Vyrobeno z 3mm litého akrylového skla. Přesvědčte se, že deflektor (v místě u zrcátka)
dosedá na spodní část rámu okna (vedení) a nezapadl do drážky okna. Certifikace TÜV.
ACV* Opěrka hlavy na spaní černá umělá kůže z PVC se stříbrným zesíleným obšitím
Hýčkejte své spolucestující a umožněte jim na cestách snít v pohodlí na sedadle s opěrkou
hlavy na spaní.
„Opěrku hlavy na spaní“ lze upevnit na každou nastavitelnou opěrku hlavy a funguje jako
boční polštář, který zajišťuje boční opření hlavy a krku. Cestující tedy mohou odpočívat
nebo spát, a tak pohodlně cestovat i na velké vzdálenosti. Opěrka hlavy zabraňuje hrbení
a ohýbání, a tedy se cestující probudí čerství a nebolí je ramena ani krk.

1 803 462

1 684,32 Kč1

1 803 464

938,96 Kč1

2 520 207

1 076,90 Kč2

• Snadná instalace, jednoduše se připevní na tyče opěrky hlavy
• Pohodlné boční opěrné polštáře z paměťové pěny
• Boční opěrné polštáře jsou plně nastavitelné pro jakoukoli výšku cestujícího
• Nastavení o 360° umožňuje nastavení polštářů do vzpřímené polohy a to v době, kdy se
nepoužívají
• Rozměry: 260 x 193 x 98 mm (d x š x v)
• Hmotnost: 850 g
Sedadla pro spolucestující s nastavitelnou opěrkou hlavy

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Palubní kamera 380GWX, přední a zadní palubní kamera
Umožňuje předložit video jako důkaz v případě dopravní nehody.
Inteligentní a nenápadné kamery s GPS pro montáž na čelní sklo a zadní okno. Přední
kamera je spojena se zadní kamerou 6,5m kabelem. Obě kamery jsou napájeny kabelem
ze zásuvky na zapalovač připojené k napájecí soustavě vozidla. Obě kamery začnou
automaticky nahrávat, jakmile nastartujete. Obsah sady: přední kamera a držák, zadní
kamera, připojovací kabel 6,5 m, napájecí kabel do zásuvky na zapalovač, USB kabel,
baterie, 32GB Micro SD karta, bezpečnostní sada, rychlý návod, samolepicí štítky na okna
a disk se softwarem a příručkou.

2 534 404

11 697,07 Kč2

• 2,12 MP kamery se širokoúhlým záběrem 140°
• Nastavení úhlu sklonu 90° objektivu je ideální pro automobily a užitková vozidla s
plochými čelními skly
• Nahrává video v plném rozlišení 1080p nebo 720p HD, 1920 x1080 při 30 fps, formát
záznamu .MOV
• Jakmile je SD karta plná, kamera automaticky odstraní nejstarší soubory a uvolní místo
pro nové nahrávky, a tedy budete mít k dispozici vždy dostatečnou kapacitu
• Stisknutím tlačítka ochrany v průběhu nahrávání uložíte aktuální videosoubor
• Kamera je nastavena na nahrávání videosouborů v délce 1 minuty. Velikost souborů je
tedy vhodná pro případ, že je potřebujete stáhnout a odeslat pojišťovně
• Můžete stahovat, sdílet nebo přehrávat nahraná videa anebo sledovat živá videa
prostřednictvím aplikace NEXTBASE Cam Viewer, kterou si můžete zdarma stáhnout z
obchodu s aplikacemi pro iOS / Android
• Disk se softwarem obsahuje firmware NEXTBASE Replay3 pro připojení k počítači
prostřednictvím USB
• Wi-Fi pro připojení ke smartphonu, tabletu atd.
• GPS zaznamenává místo, rychlost, datum a čas, a tedy přesně ukáže, kdy a kde došlo k
nehodě
• Záběry ze zadní kamery se zobrazují na vašem zařízení jako obraz v obrazu (PiP), přičemž
velikost obrazu lze zvětšit nebo zmenšit klepnutím na displej
• Včetně 32GB Micro SD karty, kompatibilní s kartami s kapacitou 8 až 128 GB, typ: SDHC,
SDXC, U1
• Včetně baterie
• Režim Parkování monitoruje okolí vozidla, jestliže je vozidlo zaparkované a motor
vypnutý. Začne automaticky nahrávat, je-li zjištěn pohyb
• Součástí kamery je rovněž bezpečnostní sada, která zakryje ovládací prvky zařízení a SD
kartu a tím zabraní neoprávněné manipulaci. Je tedy ideální pro firemní vozidla
• Rozměry: přední kamera 58 x 98 x 47 mm, zadní kamera 49 x 68 x 37 mm
• Hmotnost: přední kamera 115 g, zadní kamera 50 g

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Palubní kamera Dash Cam 66W
Umožňuje předložit video jako důkaz v případě dopravní nehody.
Kompaktní nenápadná kamera s podporou GPS/GALILEO, 2.0“ LCD displejem a velmi
širokým úhlem záběru, která je určená k montáži na čelní sklo. Nepřetržitě nahrává
videozáznamy a automaticky je uloží v případě, že dojde k nehodě. Začne automaticky
nahrávat, jakmile je připojena k napájecímu zdroji. Souprava obsahuje magnetický držák,
USB napájecí adaptér se dvěma výstupy pro připojení do zásuvky na zapalovač cigaret,
USB kabely 4 m a 1,5 m a uživatelskou příručku. Upozornění: Platí podmínky Garmin® a
omezení pro používání varovných funkcí pro řidiče. Další informace naleznete na
webových stránkách Garmin®.

2 489 135

6 847,39 Kč2

• Velmi široký úhel záběru 180° kamery s rozlišením 3,7 MP
• Nahrává video v kvalitě 1440p (rozlišení 2560 x 1440), 1080p (rozlišení 1920 x 1080)
nebo 720p (rozlišení 1280 x 720)
• Integrovaný G-senzor automaticky zjistí nehodu a uloží videozáznam nehody, jakmile
dojde k nárazu
• GPS zaznamená místo, směr, rychlost, datum a čas, a tedy přesně ukáže, kdy a kde došlo
k nehodě
• Vestavěné Wi-Fi a Bluetooth zajišťují bezdrátovou synchronizaci videa
• Funkce hlasových příkazů umožňuje spustit/zastavit audionahrávky, pořizovat fotografii
anebo spustit/zastavit funkci pro nahrávání videa Travelapse™ (zkrátí hodiny jízdy na
minuty s nejzajímavějšími okamžiky)
• Zachytí zřetelně detaily ve vysoké kvalitě HDR za dobrých i zhoršených světelných
podmínek
• Zaznamenává jízdu v nekonečné smyčce na paměťovou kartu microSDHC™ (která je
dodávána samostatně). Paměť lze rozšířit paměťovou kartou s větší kapacitou od 8 do
512 GB (nutná třída 10)
• Přehrává videozáznamy přímo na displeji a umožňuje je později prohlížet na počítači
anebo na smartphonu pomocí bezplatné aplikace Garmin Drive™
• Je vybavena bezpečnostními funkcemi pro varování řidiče před čelním nárazem a před
opuštěním jízdního pruhu
• Funkce automatické synchronizace umožňuje bezdrátově připojit až čtyři palubní kamery
Garmin umístěné vpředu, vzadu a na bocích, a tak pokrýt celé okolí v úhlu 360°. Pokud
uložíte video z jedné kamery, uloží se videa i z ostatních kamer. Pomocí aplikace Garmin
Drive™ můžete na smartphonu vytvořit video s obrazem v obrazu ze dvou libovolných
pohledů současně
• Uložené údaje o bezpečnostních kamerách vás upozorní na kamery monitorující průjezd
na červenou a měření rychlosti, jestliže se k nim blížíte anebo zastavíte, např. před
křižovatkou nebo v koloně
• Pokyn „Jeď“ vás informuje, že se kolona před vámi opět rozjela
• Režim Parkování sleduje okolí vozidla, je-li vozidlo zaparkované a motor neběží.
Automaticky začne nahrávat, jakmile je zjištěn pohyb (vyžaduje kabel parkovacího režimu
Garmin®)
• Rozměry: 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm, hmotnost: 61 g
• Pracuje v rozsahu od -20 do +55 °C
• Vestavěná baterie

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Vodafone* Parkovací asistent přední sada se 4 čidly v matném černém provedení
Nechejte se předem varovat. Parkovací asistent spolehlivě rozpozná jakoukoli překážku za
vámi i před vámi. Přední a zadní čidla jsou nabízena v samostatných sadách.
Zajišťuje rozpoznání překážek, je vybaven akustickou varovnou signalizací se vzrůstajícím
přerušovaným pípáním a nepřerušovaným tónem v bezprostřední blízkosti překážky.
Rovná nebo úhlová čidla, která jsou obsažena v balení, umožňují dokonalé přizpůsobení
tvaru nárazníku. Čidla mohou být rovněž nalakována v barevném odstínu karosérie.
Laskavě si vyžádejte podrobnější informace u dealera Ford.
Vodafone* Parkovací asistent zadní sada se 4 čidly v matném černém provedení
Nechejte se předem varovat. Parkovací asistent spolehlivě rozpozná jakoukoli překážku za
vámi i před vámi. Přední a zadní čidla jsou nabízena v samostatných sadách.
Zajišťuje rozpoznání překážek, je vybaven akustickou varovnou signalizací se vzrůstajícím
přerušovaným pípáním a nepřerušovaným tónem v bezprostřední blízkosti překážky. Také
pro vozidla s tažným zařízením nebo venkovním uchycením náhradního kola. U různých
modelů lze kombinovat s předním parkovacím asistentem Vodafone. Rovná nebo úhlová
čidla, která jsou obsažena v balení, umožňují dokonalé přizpůsobení tvaru nárazníku. Čidla
mohou být rovněž nalakována v barevném odstínu karosérie.
Ramínko na šaty s držákem v matně černé barvě
Teď už se obejdete bez hotelových žehliček. S elegantním matným černým věšákem
přepravíte svůj oblek v dokonalém stavu, ať už pojedete kamkoli!
Praktické přenosné příslušenství pro přepravu oděvů na cestách. Jednoduše upevněte
držák na opěrku hlavy ve vozidle a odnímatelné ramínko se šaty si můžete vzít s sebou
kamkoli. Lze je používat jako běžné ramínko ve skříni, a tedy je okamžitě připraveno na
příští cestu. Max. nosnost: 3 kg. Upozornění: Držák ramínka lze namontovat pouze na
opěrky hlavy předních sedadel. Nelze použít ve spojení s aktivními opěrkami hlavy.

2 225 436

5 046,91 Kč1

2 225 438

4 766,19 Kč1

2 448 529

1 360,04 Kč2

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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AUDIO A MULTIMÉDIA
AUDIO
RRP
Pioneer* Adaptér pro příjem digitálního rádia DAB+ SDA-11DAB, s Bluetooth
Nechejte se unést krystalicky čistým zvukem digitálního rozhlasového vysílání, které zajistí
adaptér pro příjem digitálního rádia DAB+ s jednoduchou instalací.
Snadno rozšíří audiosystém vašeho vozidla o digitální rádio DAB+ a Bluetooth.
Samostatný tuner zajistí krystalicky čistý příjem digitálního rádia, je vybaven jednoduše
ovladatelným menu a vyhrazenými tlačítky předvolby. Lze ho snadno umístit na palubní
desku nebo čelní sklo. Balení obsahuje veškeré potřebné montážní příslušenství. Adaptér
je možné připojit bezdrátově nebo kabelem ke stávajícímu stereopřijímači
namontovanému ve výrobě. Vestavěná funkce Bluetooth umožňuje snadno a bezpečně
volat a přijímat hovory. Hlavní vlastnosti: handsfree volání a streamování hudby
prostřednictvím Bluetooth, vestavěný mikrofon a reproduktor (možnost připojení k
zásuvce line-out a poslechu z reproduktorů vozidla), dopravní hlášení, automatické/ruční
vyhledávání frekvencí, funkce vyhledávání ABC, TFT displej 2.4" (6,1 cm) s možností volby
pěti barev (bílá, červená, jantarová, zelená nebo modrá), časový spínač osvětlení,
ovládání jasu a funkce přetáčení textu. Připojovací zásuvky: aux-in a line-out. Jazyky menu:
angličtina, francouzština, němčina, italština, holandština, turečtina, dánština, norština.
Včetně aktivní antény DAB+ na čelní sklo, napájecí adaptér se dvěma USB rozhraními,
napájecí kabel microUSB, audiokabel (AUX) 3,5 mm, držák na čelní sklo, držák na palubní
desku, montážní nástroj a upevňovací řemínek
Connects2®* Digitální rádio pro dodatečnou montáž
Plně integrovaný audiosystém umožňuje příjem rozhlasových stanic digitálního
rozhlasového vysílání (DAB). Jednoduchá instalace plug and play využívá radiový displej a
ovládací prvky na volantu. Uloží oblíbené rozhlasové stanice a zobrazí informace o
rádiovém textu, název skladby a jméno umělce. Nelze do vozů s Ford SYNC s AppLink a
Ford SYNC 2.
Axion* Digitální rádio pro dodatečnou montáž pro RDS-FM rádio s AF funkcí
Vychutnejte si širokou škálu digitálních rozhlasových stanic a zvukového výstupu s
kvalitou zvuku CD prostřednictvím digitálního autorádia s DAB +. 12 předvoleb
rozhlasových stanic s funkcí rychlého výběru, grafická karta obrazovky a informační displej
zobrazuje obal alba interpreta, názvy skladeb, názvy interpretů, zprávy, výsledky sportu
atd. Funkce živé přenosu a informace o dopravě přes TPEG, pauza a převíjení živého
rádiového přenosu, lze připojit také externí audio zdroje. Sada obsahuje modul DAB +,
anténu, dálkové ovládání, veškeré potřebné kabely, manuál a instalační příručku.
Pioneer* Subwoofer TS-WH500A
Kvalitu zvukového systému můžete ještě zlepšit výkonným, avšak prostorově úsporným
subwooferem Pioneer+, který zvýrazní hluboké tóny. Díky kompaktnímu provedení ho
můžete instalovat pod sedadlo spolujezdce, aniž byste tím omezili jeho výkon!
Kompaktní a výkonný aktivní subwooferový systém s vestavěným 150W zesilovačem
MOSFET. Lze instalovat pod sedadlo díky neobyčejně plochému provedení. Jedinečná
technologie Horizontal Vertical Transforming (HVT), která vyvolává svislé kmitání pomocí
horizontální hnací síly, vytváří čistý zvuk basů v širokém rozsahu. Specifikace: Max. výkon
150 W, jmenovitý vstupní výkon 50 W. Rozměry šasi: 340 mm x 60 mm x 250 mm (š x v x
h).

2 427 199

4 479,42 Kč2

1 895 515

3 084,29 Kč1

2 146 136

4 735,94 Kč1

2 409 070

7 406,41 Kč1

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Subwoofer TS-WX130DA
Kvalitu zvukového systému můžete ještě zlepšit výkonným, avšak prostorově úsporným
subwooferem Pioneer+, který zvýrazní hluboké tóny. Díky kompaktnímu provedení ho
můžete instalovat pod sedadlo spolujezdce, aniž byste tím omezili jeho výkon!
Kompaktní a silný aktivní subwoofer, díky velmi tenkému provedení jej lze umístit dokonce
pod sedadlo. Zahrnuje vestavěný max. 160W zesilovač a digitální ovladač basů
shlubokými i dynamickými režimy. 20cm hliníkový woofer, vstupní výkon 50 W. Snadná
instalace. Rozměry: 280 × 70 × 200 mm, hmotnost: 3,5 kg. Není kompatibilní selektrickým
nastavením sedadel, pokud je namontován pod sedákem. Subwoofer lze namontovat do
všech vozidel pomocí konektoru Cinch nebo kabelu reproduktoru. Vněkterých případech
může být dodatečně vyžadován univerzální kabel reproduktoru (přib. 0,5 m).
Pioneer* Vícekanálový zesilovač pro zlepšení kvality zvuku DEQ-S1000A2
Úzký vícekanálový zesilovač, který se vyznačuje snadnou montáží, zesílí a ještě umocní
zážitek z poslechu.
Neobyčejně kompaktní univerzální 48bitový zvukový procesor určený ke zlepšení kvality
zvuku stereo autorádia a reproduktorů. Tenké provedení usnadňuje instalaci na skrytém
místě. Aplikace Pioneer Sound Tune umožňuje prostřednictvím smartphonu jednoduše
ovládat nastavení a naladit vysoce kvalitní zvuk; nabízí rovněž 31pásmový grafický
ekvalizér, funkce Super Todoroki Boost (vypnuto, nízké, vysoké) a Live Simulation
(koncertní hala, otevřený prostor, klub a kavárna). Dodáván s přenosným dálkovým
ovladačem a pro snadnější připojení s kabelovým ISO adaptérem a kabely OTG pro
uživatele smartphonů Android.

2 302 684

6 431,15 Kč1

2 539 431

3 058,88 Kč2

• Max. výkon: MOSFET 4 x 50W , 2 x 50 W (4Ω) a 1 x 70 W (2Ω) pro subwoofer
• 13-pásmový grafický ekvalizér (31-pásmový při použití s aplikací Pioneer Sound Tune)
• Certifikace Made for iPhone, kompatibilní s Android
• Aplikace Pioneer Sound Tune
• Frekvenční odezva: 10 Hz až 20 kHz
• Režim 3-way network
• Volič poslechové polohy
• Ruční TA (Time Alignment)
• Horní propust, dolní propust
• Vysokonapěťový výstup (4 V)
• Kompatibilní se soubory formátu FLAC
• Výstupy RCA předzesilovače: 3 (přední, zadní a subwoofer)
• USB vstup: 1
• Nastavení crossoveru (horní propust, dolní propust a nastavení strmosti)
• Nastavení úrovně pro každý reproduktor (přední levý, přední pravý, zadní levý, zadní
pravý, subwoofer)
• Funkce Time alignment
• Ovládání subwooferu
• Snímač linkového vstupu reproduktoru
• Rozměry šasi: 170 mm x 40 mm x 95 mm (š x v x h)

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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AUDIO A MULTIMÉDIA
NAVIGACE
RRP
TomTom* Aktualizace mapy Pro navigační systém Ford MFD
Jestliže se nechcete ztratit, propadnout zoufalství a přijet pozdě, aktualizujte navigační
software nejnovějšími mapami.
Aktualizované mapové podklady 2022 - Ruska, Bulharska a Rumunska a dále hlavních
silnic východní Evropy.
TomTom* Aktualizace mapy Pro navigační systém Ford MFD
Jestliže se nechcete ztratit, propadnout zoufalství a přijet pozdě, aktualizujte navigační
software nejnovějšími mapami.
Aktualizované mapové podklady 2022 Evropy a Turecka a dále hlavních silnic
jihovýchodní Evropy.
Pioneer* Kamera pro sledování prostoru za zadní částí vozidla ND-BC8 pro autorádia
a multimediální navigační systémy Pioneer o velikosti 2 DIN
Na displeji multimediálního zábavního systému uvidíte jakékoli překážky za sebou.
Vodotěsná barevná kamera s vysokým rozlišením, redukcí odlesků během dne a
vylepšeným rozlišením při sníženém světle, s úhlem záběru 129° ve vodorovné rovině a
105° ve svislé rovině. Zobrazuje vodicí linie (vyžaduje vstupní data určitých parametrů
vozidla). Rozměry přib. 24 × 24 × 25 mm, včetně 10m spojovacího kabelu. Vhodné pouze
pro infotainment systémy a autorádia značky Pioneer* (s kamerovým vstupem).

2 608 622

3 183,51 Kč2

2 608 624

3 008,06 Kč2

2 013 854

2 453,88 Kč1

AUDIO A MULTIMÉDIA
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTIMÉDIA
RRP
Pioneer* Kabel iPod
Jednoduše připojte iPhone® nebo iPod® ve vozidle k audio nebo navigačnímu systému
Pioneer.
Nutný kpřipojení přehrávače iPod kmultimediálnímu navigačnímu systému Pioneer*

Kabelový adaptér pro iPhone®/iPod® k AUX nebo USB
Vychutnejte si své oblíbené skladby uložené v telefonu iPhone® nebo přehrávači iPod® z
audio nebo navigačního systému vozidla.
Připojí audiozařízení k audio nebo navigačnímu systému vozidla.

Konektor k připojení externího audiozařízení konektor sluchátek pro připojení ke
vstupu AUX
Chcete se bavit? Ford nabízí široký výběr řešení, která umožňují snadno připojit k audio
nebo navigačním systémům Ford nejrůznější externí přehrávače. Jednoduše si vyberete
nejvhodnější řešení podle svých požadavků, které využije přednosti zvukového systému
Ford se vstupním konektorem AUX. Laskavě si vyžádejte u dealera Ford podrobnější údaje
a informujte se na nabízené konektory pro přehrávací zařízení.
Připojí jakýkoli hudební přehrávač s výstupem pro sluchátka k audio nebo navigačnímu
systému vozidla se vstupním konektorem AUX

1 794 187

715,11 Kč2

1 529 487

1 528,23 Kč2

1 358 534

584,43 Kč2

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Nabíjecí pouzdro Qi pro IPhone® 5/5S, bílé
Umožňuje bezdrátové nabíjení vybraných modelů telefonů iPhone.
Ochranné pouzdro s integrovanou funkcí bezdrátového nabíjení. Nutno používat v
kombinaci s bezdrátovou nabíjecí soupravou Qi

ACV* Nabíjecí pouzdro Qi pro IPhone® 5/5S, černé
Umožňuje bezdrátové nabíjení vybraných modelů telefonů iPhone.
Ochranné pouzdro s integrovanou funkcí bezdrátového nabíjení. Nutno používat v
kombinaci s bezdrátovou nabíjecí soupravou Qi

ACV* Nabíjecí pouzdro Qi pro IPhone® 6, stříbrné
Umožňuje bezdrátové nabíjení vybraných modelů telefonů iPhone.
Ochranné pouzdro s integrovanou funkcí bezdrátového nabíjení. Nutno používat v
kombinaci s bezdrátovou nabíjecí soupravou Qi

ACV* Nabíjecí pouzdro Qi pro IPhone® 6/6S/7 v černé barvě
Umožňuje bezdrátové nabíjení vybraných modelů telefonů iPhone.
Ochranné pouzdro s integrovanou funkcí bezdrátového nabíjení. Nutno používat v
kombinaci s bezdrátovou nabíjecí soupravou Qi.

ACV* Nabíjecí pouzdro Qi pro IPhone® 6/6S/7 ve stříbrné barvě
Umožňuje bezdrátové nabíjení vybraných modelů telefonů iPhone.
Ochranné pouzdro s integrovanou funkcí bezdrátového nabíjení. Nutno používat v
kombinaci s bezdrátovou nabíjecí soupravou Qi

ACV* Nabíjecí pouzdro Qi pro IPhone® 6/6S/7 ve zlaté barvě
Umožňuje bezdrátové nabíjení vybraných modelů telefonů iPhone.
Ochranné pouzdro s integrovanou funkcí bezdrátového nabíjení. Nutno používat v
kombinaci s bezdrátovou nabíjecí soupravou Qi

ACV* Nabíjecí pouzdro Qi pro IPhone® 6/6S/7, Rose Gold
Umožňuje bezdrátové nabíjení vybraných modelů telefonů iPhone.
Ochranné pouzdro s integrovanou funkcí bezdrátového nabíjení. Nutno používat v
kombinaci s bezdrátovou nabíjecí soupravou Qi

ACV* Nabíjecí pouzdro Qi pro IPhone® 6+/7+ ve stříbrné barvě
Umožňuje bezdrátové nabíjení vybraných modelů telefonů iPhone.
Ochranné pouzdro s integrovanou funkcí bezdrátového nabíjení. Nutno používat v
kombinaci s bezdrátovou nabíjecí soupravou Qi

ACV* Nabíjecí pouzdro Zens Qi pro IPhone® 7, černé
S nabíjecím pouzdrem Zens Qi znovu přivedete k životu svůj smartphone - zachováte jeho
vzhled a vylepší jeho funkčnost!
Ochranné pouzdro s integrovaným bezdrátovým nabíjením. Umožňuje bezdrátové nabíjení
modelů, které nejsou kompatibilní se standardem Qi. Nutno používat ve spojení se
základnovou stanicí Zens Qi nebo s jakoukoli jinou bezdrátovou nabíječkou standardu Qi.

2 102 319

715,11 Kč2

2 102 321

752,62 Kč2

2 102 317

782,87 Kč2

2 146 842

621,94 Kč2

2 146 836

621,94 Kč2

2 146 840

621,94 Kč2

2 146 838

621,94 Kč2

2 146 844

621,94 Kč2

2 344 013

1 249,93 Kč2

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Nabíjecí přijímač Qi pro IPhone® 5/5S/5C/6/6+
Umožňuje bezdrátové nabíjení vybraných smartphonů.
Lze jednoduše instalovat mezi kryt telefonu a stávající ochranné pouzdro.

ACV* Nabíjecí přijímač Qi INBAY pro IPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+, černý
Bezdrátové nabíjení Qi je technologie, která umožňuje nabíjet mobilní zařízení na velmi
krátkou vzdálenost bez použití kabelu. ACV* Nabíjecí přijímače INBAY Qi přidají funkci
bezdrátového nabíjení Qi.
Umožňuje bezdrátové nabíjení modelů, které nejsou kompatibilní se standardem Qi. Lze
ho jednoduše instalovat mezi zadní kryt telefonu a ochranné pouzdro. Nutno používat ve
spojení s univerzální nabíječkou INBAY do držáku na nápoje nebo s jakoukoli jinou
bezdrátovou nabíječkou standardu Qi
ACV* Nabíjecí přijímač Qi INBAY univerzální s konektorem USB 3.1 typ C v černé
barvě
Bezdrátové nabíjení Qi je technologie, která umožňuje nabíjet mobilní zařízení na velmi
krátkou vzdálenost bez použití kabelu. ACV* Nabíjecí přijímače INBAY Qi přidají funkci
bezdrátového nabíjení Qi.
Umožňuje bezdrátové nabíjení smartphonů, které nejsou kompatibilní se standardem Qi.
Lze ho jednoduše instalovat mezi zadní kryt telefonu a ochranné pouzdro. Nutno používat
ve spojení s univerzální nabíječkou INBAY do držáku na nápoje nebo s jakoukoli jinou
bezdrátovou nabíječkou standardu Qi.
ACV* Nabíjecí přijímač Qi INBAY Univerzální, s konektorem micro USB 2.0 v černé
barvě
Bezdrátové nabíjení Qi je technologie, která umožňuje nabíjet mobilní zařízení na velmi
krátkou vzdálenost bez použití kabelu. ACV* Nabíjecí přijímače INBAY Qi přidají funkci
bezdrátového nabíjení Qi.
Umožňuje bezdrátové nabíjení smartphonů, které nejsou kompatibilní se standardem Qi.
Lze ho jednoduše instalovat mezi zadní kryt telefonu a ochranné pouzdro. Nutno používat
ve spojení s univerzální nabíječkou INBAY do držáku na nápoje nebo s jakoukoli jinou
bezdrátovou nabíječkou standardu Qi.
ACV* Stolní nabíjecí stanice Qi v bílé barvě
Stolní indukční nabíjecí stanice Qi v černém nebo bílém provedení je napájena z USB
rozhraní. Je vhodná pro použití doma i v kanceláři.
Umožňuje snadno a pohodlně bezdrátově nabíjet na stole smartphony kompatibilní se
standardem Qi.
ACV* Stolní nabíjecí stanice Qi v černé barvě
Stolní indukční nabíjecí stanice Qi v černém nebo bílém provedení je napájena z USB
rozhraní. Je vhodná pro použití doma i v kanceláři.
Umožňuje snadno a pohodlně bezdrátově nabíjet na stole smartphony kompatibilní se
standardem Qi.

2 102 323

516,67 Kč2

2 344 015

519,09 Kč2

2 344 019

440,44 Kč2

2 344 017

438,02 Kč2

2 102 313

755,04 Kč2

2 102 315

755,04 Kč2

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Bury* Systém PowerMount
Systém POWERMOUNT v elegantním a funkčním provedení nezná omezení - umožňuje
umístit mobilní telefon na nejvhodnější místo, a tak zajistit pohodlné používání.
OEM držák smartphonu ve špičkové kvalitě na středovou konzoli, prostřední konzoli,
přístrojovou desku nebo alternativně jako držák na sloupek A. Univerzální snadno
ovladatelný systém pro nabíjení smartphonů, který se skládá z montážní základny,
ohebného ramena držáku a USB nabíjecí kolébky Možnost nastavení v širokém rozsahu –
čtyřosý systém zajišťuje optimální nastavení polohy přídavného zařízení na rameni držáku.
Lze ho umístit na libovolné místo v interiéru vozidla Ford díky modernímu vzhledu,
použitým vysoce kvalitním materiálům a možnosti nastavení do nejrůznějších poloh.
Možnost upevnění samolepicí páskou zajišťuje zaměnitelnost systému, který lze
demontovat beze stop po montáži Systém je rovněž možné trvale upevnit šrouby.
Redukce USB na Lightning pro nabíjení telefonů iPhone® (od verze iPhone® 5 dále) a
MicroUSB pro všechna ostatní zařízení jsou nabízena samostatně jako příslušenství
Schválení: CE, BIN/RECYCLING a RoHS.
Bury* Systém PowerMount POWERCHARGE QI
Systém POWERMOUNT v elegantním a funkčním provedení nezná omezení - umožňuje
umístit mobilní telefon na nejvhodnější místo, a tak zajistit pohodlné používání.
OEM držák smartphonu ve špičkové kvalitě na středovou konzoli, prostřední konzoli,
přístrojovou desku nebo alternativně jako držák na sloupek A. Univerzální snadno
ovladatelný systém pro nabíjení smartphonů, který se skládá z montážní základny,
ohebného ramena držáku a kolébky pro bezdrátové indukční nabíjení smartphonů
kompatibilních se standardem Qi. Je rovněž vybaven jedním konektorem typu USB-C,
který umožňuje nabíjet kabelem telefony nekompatibilní se standardem Qi. Se stavovým
LED indikátorem nabíjení. Možnost nastavení v širokém rozsahu – čtyřosý systém zajišťuje
optimální nastavení polohy přídavného zařízení na rameni držáku. Lze ho umístit na
libovolné místo v interiéru vozidla Ford díky modernímu vzhledu, použitým vysoce
kvalitním materiálům a možnosti nastavení do nejrůznějších poloh. Možnost upevnění
samolepicí páskou zajišťuje zaměnitelnost systému, který lze demontovat beze stop po
montáži. Systém je rovněž možné trvale upevnit šrouby. Redukce USB na Lightning pro
nabíjení telefonů iPhone® (od verze iPhone® 5 dále) a MicroUSB pro všechna ostatní
zařízení jsou nabízena samostatně jako příslušenství. Max. rozměry telefonu: výška:
univerzální, šířka: 60 mm – 90 mm, hloubka: 6 mm – 10 mm. Provozní napětí: 10 V – 16 V,
max. spotřeba proudu: 2 A. Výkon při indukčním nabíjení: 5 W, nabíjecí napětí na USB: 5 V,
nabíjecí proud na USB: 3 A. Rozsah provozních teplot: -20 °C až +70 °C. Schválení: CE,
BIN/RECYCLING a RoHS.
ACV* Univerzální nabíječka INBAY do držáku na nápoje pro smartphony
kompatibilní se standardem Qi v černé barvě
Bezdrátové nabíjení Qi je technologie, která umožňuje nabíjet mobilní zařízení na velmi
krátkou vzdálenost bez použití kabelu. Mobilní zařízení tedy není nutné pokaždé připojit a
odpojit - stačí je jednoduše vložit do bezdrátové nabíječky, která indukčně nabije
kompatibilní zařízení.
Elegantní řešení nabíjení, které lze snadno vložit do držáku na nápoje ve vozidle a
jednoduše připojit USB kabelem. Max. šířka smartphonu: 70 mm. Úplná sada zahrnující
USB připojovací kabel délky 1 m, externí měnič napětí USB, propojovací kabel s držákem
pojistky a konektory 6,3 mm, 2x odbočovací konektor 2,5 mm², 2x odbočovací konektor 1,5
mm², 3 dvojice čelistí pro optimální upevnění smartphonů a lepicí páska. Certifikována
podle standardu Qi.

2 279 204

2 303,84 Kč2

2 332 681

3 455,76 Kč2

2 344 025

1 506,45 Kč2

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Bury* USB redukce USB typ C na konektor Apple® Lightning
USB redukce pro systém Bury* POWERMOUNT.
Redukce nezbytná v kombinaci se systémem Bury* POWERMOUNT pro nabíjení telefonů
iPhone® 5 nebo vyšších verzí.

Bury* USB redukce USB typ C na MicroUSB
USB redukce pro systém Bury* POWERMOUNT.
Redukce nezbytná v kombinaci se systémem Bury* POWERMOUNT pro nabíjení
smartphonů s konektorem MicroUSB.

ACV* Základnová stanice Zens Qi v bílé barvě
Žádné kabely, žádná omezení - bezdrátové nabíjení představuje budoucnost mobilní
technologie. Přineste si ji domů v této elegantní základnové stanici Zens Qi.
Lehká a kompaktní bezdrátová indukční nabíječka pro smartphony, které jsou kompatibilní
se standardem Qi. Je vybavena sedmi cívkami a je certifikována podle standardu Qi.
ACV* Základnová stanice Zens Qi v černé barvě
Žádné kabely, žádná omezení - bezdrátové nabíjení představuje budoucnost mobilní
technologie. Přineste si ji domů v této elegantní základnové stanici Zens Qi.
Lehká a kompaktní bezdrátová indukční nabíječka pro smartphony, která je kompatibilní
se standardem Qi. Je vybavena sedmi cívkami a je certifikována podle standardu Qi.

2 279 206

279,51 Kč2

2 279 208

116,16 Kč2

2 344 023

1 249,93 Kč2

2 344 021

1 249,93 Kč2

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Palubní kamera 380GWX, přední a zadní palubní kamera
Umožňuje předložit video jako důkaz v případě dopravní nehody.
Inteligentní a nenápadné kamery s GPS pro montáž na čelní sklo a zadní okno. Přední
kamera je spojena se zadní kamerou 6,5m kabelem. Obě kamery jsou napájeny kabelem
ze zásuvky na zapalovač připojené k napájecí soustavě vozidla. Obě kamery začnou
automaticky nahrávat, jakmile nastartujete. Obsah sady: přední kamera a držák, zadní
kamera, připojovací kabel 6,5 m, napájecí kabel do zásuvky na zapalovač, USB kabel,
baterie, 32GB Micro SD karta, bezpečnostní sada, rychlý návod, samolepicí štítky na okna
a disk se softwarem a příručkou.

2 534 404

11 697,07 Kč2

• 2,12 MP kamery se širokoúhlým záběrem 140°
• Nastavení úhlu sklonu 90° objektivu je ideální pro automobily a užitková vozidla s
plochými čelními skly
• Nahrává video v plném rozlišení 1080p nebo 720p HD, 1920 x1080 při 30 fps, formát
záznamu .MOV
• Jakmile je SD karta plná, kamera automaticky odstraní nejstarší soubory a uvolní místo
pro nové nahrávky, a tedy budete mít k dispozici vždy dostatečnou kapacitu
• Stisknutím tlačítka ochrany v průběhu nahrávání uložíte aktuální videosoubor
• Kamera je nastavena na nahrávání videosouborů v délce 1 minuty. Velikost souborů je
tedy vhodná pro případ, že je potřebujete stáhnout a odeslat pojišťovně
• Můžete stahovat, sdílet nebo přehrávat nahraná videa anebo sledovat živá videa
prostřednictvím aplikace NEXTBASE Cam Viewer, kterou si můžete zdarma stáhnout z
obchodu s aplikacemi pro iOS / Android
• Disk se softwarem obsahuje firmware NEXTBASE Replay3 pro připojení k počítači
prostřednictvím USB
• Wi-Fi pro připojení ke smartphonu, tabletu atd.
• GPS zaznamenává místo, rychlost, datum a čas, a tedy přesně ukáže, kdy a kde došlo k
nehodě
• Záběry ze zadní kamery se zobrazují na vašem zařízení jako obraz v obrazu (PiP), přičemž
velikost obrazu lze zvětšit nebo zmenšit klepnutím na displej
• Včetně 32GB Micro SD karty, kompatibilní s kartami s kapacitou 8 až 128 GB, typ: SDHC,
SDXC, U1
• Včetně baterie
• Režim Parkování monitoruje okolí vozidla, jestliže je vozidlo zaparkované a motor
vypnutý. Začne automaticky nahrávat, je-li zjištěn pohyb
• Součástí kamery je rovněž bezpečnostní sada, která zakryje ovládací prvky zařízení a SD
kartu a tím zabraní neoprávněné manipulaci. Je tedy ideální pro firemní vozidla
• Rozměry: přední kamera 58 x 98 x 47 mm, zadní kamera 49 x 68 x 37 mm
• Hmotnost: přední kamera 115 g, zadní kamera 50 g

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Palubní kamera Dash Cam 66W
Umožňuje předložit video jako důkaz v případě dopravní nehody.
Kompaktní nenápadná kamera s podporou GPS/GALILEO, 2.0“ LCD displejem a velmi
širokým úhlem záběru, která je určená k montáži na čelní sklo. Nepřetržitě nahrává
videozáznamy a automaticky je uloží v případě, že dojde k nehodě. Začne automaticky
nahrávat, jakmile je připojena k napájecímu zdroji. Souprava obsahuje magnetický držák,
USB napájecí adaptér se dvěma výstupy pro připojení do zásuvky na zapalovač cigaret,
USB kabely 4 m a 1,5 m a uživatelskou příručku. Upozornění: Platí podmínky Garmin® a
omezení pro používání varovných funkcí pro řidiče. Další informace naleznete na
webových stránkách Garmin®.

2 489 135

6 847,39 Kč2

• Velmi široký úhel záběru 180° kamery s rozlišením 3,7 MP
• Nahrává video v kvalitě 1440p (rozlišení 2560 x 1440), 1080p (rozlišení 1920 x 1080)
nebo 720p (rozlišení 1280 x 720)
• Integrovaný G-senzor automaticky zjistí nehodu a uloží videozáznam nehody, jakmile
dojde k nárazu
• GPS zaznamená místo, směr, rychlost, datum a čas, a tedy přesně ukáže, kdy a kde došlo
k nehodě
• Vestavěné Wi-Fi a Bluetooth zajišťují bezdrátovou synchronizaci videa
• Funkce hlasových příkazů umožňuje spustit/zastavit audionahrávky, pořizovat fotografii
anebo spustit/zastavit funkci pro nahrávání videa Travelapse™ (zkrátí hodiny jízdy na
minuty s nejzajímavějšími okamžiky)
• Zachytí zřetelně detaily ve vysoké kvalitě HDR za dobrých i zhoršených světelných
podmínek
• Zaznamenává jízdu v nekonečné smyčce na paměťovou kartu microSDHC™ (která je
dodávána samostatně). Paměť lze rozšířit paměťovou kartou s větší kapacitou od 8 do
512 GB (nutná třída 10)
• Přehrává videozáznamy přímo na displeji a umožňuje je později prohlížet na počítači
anebo na smartphonu pomocí bezplatné aplikace Garmin Drive™
• Je vybavena bezpečnostními funkcemi pro varování řidiče před čelním nárazem a před
opuštěním jízdního pruhu
• Funkce automatické synchronizace umožňuje bezdrátově připojit až čtyři palubní kamery
Garmin umístěné vpředu, vzadu a na bocích, a tak pokrýt celé okolí v úhlu 360°. Pokud
uložíte video z jedné kamery, uloží se videa i z ostatních kamer. Pomocí aplikace Garmin
Drive™ můžete na smartphonu vytvořit video s obrazem v obrazu ze dvou libovolných
pohledů současně
• Uložené údaje o bezpečnostních kamerách vás upozorní na kamery monitorující průjezd
na červenou a měření rychlosti, jestliže se k nim blížíte anebo zastavíte, např. před
křižovatkou nebo v koloně
• Pokyn „Jeď“ vás informuje, že se kolona před vámi opět rozjela
• Režim Parkování sleduje okolí vozidla, je-li vozidlo zaparkované a motor neběží.
Automaticky začne nahrávat, jakmile je zjištěn pohyb (vyžaduje kabel parkovacího režimu
Garmin®)
• Rozměry: 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm, hmotnost: 61 g
• Pracuje v rozsahu od -20 do +55 °C
• Vestavěná baterie

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

36

FORD B-MAX 2012 –

Status: 02.01.2023

KOLA
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
RRP
Kolo z lehké slitiny 15" provedení s 5x2 paprsky, stříbrné
Kola z lehké slitiny dodají vašemu vozidlu jedinečný a nezaměnitelný vzhled. Ráfky ho
dokonale doplňují při pohledu z jakéhokoli úhlu. Každé kolo prochází testy na vozidlech se
všemi typy karosérií. Zkoušky jsou zaměřeny na kvalitu, bezpečnost - a samozřejmě
jedinečný vzhled.
6 x 15", zális 37.5, pro pneumatiky 195/60R15
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.
Kolo z lehké slitiny 15" provedení s 8x2 paprsky, stříbrné
Kola z lehké slitiny dodají vašemu vozidlu jedinečný a nezaměnitelný vzhled. Ráfky ho
dokonale doplňují při pohledu z jakéhokoli úhlu. Každé kolo prochází testy na vozidlech se
všemi typy karosérií. Zkoušky jsou zaměřeny na kvalitu, bezpečnost - a samozřejmě
jedinečný vzhled.
6 x 15", zális 37,5 pro pneumatiky 195/60R15
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.
Kolo z lehké slitiny 16" Provedení s 10 paprsky, stříbrné
Kola z lehké slitiny dodají vašemu vozidlu jedinečný a nezaměnitelný vzhled. Ráfky ho
dokonale doplňují při pohledu z jakéhokoli úhlu. Každé kolo prochází testy na vozidlech se
všemi typy karosérií. Zkoušky jsou zaměřeny na kvalitu, bezpečnost - a samozřejmě
jedinečný vzhled.
6.5 x 16", zális 40, pro pneumatiky 195/55 R16.
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.
Kolo z lehké slitiny 16" provedení s 15 paprsky, ve stříbrné barvě
Kola z lehké slitiny dodají vašemu vozidlu jedinečný a nezaměnitelný vzhled. Ráfky ho
dokonale doplňují při pohledu z jakéhokoli úhlu. Každé kolo prochází testy na vozidlech se
všemi typy karosérií. Zkoušky jsou zaměřeny na kvalitu, bezpečnost - a samozřejmě
jedinečný vzhled.
6.5 x 16; zális 40 pro pneumatiky 195/55 R16.
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.
Kolo z lehké slitiny 16" provedení s 5 x 2 paprsky, v černé barvě Panther Black
Kola z lehké slitiny dodají vašemu vozidlu jedinečný a nezaměnitelný vzhled. Ráfky ho
dokonale doplňují při pohledu z jakéhokoli úhlu. Každé kolo prochází testy na vozidlech se
všemi typy karosérií. Zkoušky jsou zaměřeny na kvalitu, bezpečnost - a samozřejmě
jedinečný vzhled.
6.5 x 16", zális 40 pro pneumatiky 195/55 R16.
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.

2 238 313

1 988,03 Kč3

2 155 083

5 493,40 Kč3

2 238 272

7 632,68 Kč3

2 238 258

7 632,68 Kč3

2 260 931

5 693,05 Kč3

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Kolo z lehké slitiny 16" provedení s 5x2 paprsky, Sparkle Silver
Kola z lehké slitiny dodají vašemu vozidlu jedinečný a nezaměnitelný vzhled. Ráfky ho
dokonale doplňují při pohledu z jakéhokoli úhlu. Každé kolo prochází testy na vozidlech se
všemi typy karosérií. Zkoušky jsou zaměřeny na kvalitu, bezpečnost - a samozřejmě
jedinečný vzhled.
6.5 x 16", zális 40, pro pneumatiky 195/55R16
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.
Kolo z lehké slitiny 16" provedení s 5x2 paprsky, stříbrné
Kola z lehké slitiny dodají vašemu vozidlu jedinečný a nezaměnitelný vzhled. Ráfky ho
dokonale doplňují při pohledu z jakéhokoli úhlu. Každé kolo prochází testy na vozidlech se
všemi typy karosérií. Zkoušky jsou zaměřeny na kvalitu, bezpečnost - a samozřejmě
jedinečný vzhled.
6.5 x 16; zális 40 pro pneumatiky 195/55R16
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.
Kolo z lehké slitiny 17" provedení s 5 paprsky Y, stříbrné
Kola z lehké slitiny dodají vašemu vozidlu jedinečný a nezaměnitelný vzhled. Ráfky ho
dokonale doplňují při pohledu z jakéhokoli úhlu. Každé kolo prochází testy na vozidlech se
všemi typy karosérií. Zkoušky jsou zaměřeny na kvalitu, bezpečnost - a samozřejmě
jedinečný vzhled.
6.5 x 17", zális 40 pro pneumatiky 205/45 R17 – pouze ve spojení s omezovačem dráhy
hřebenové tyče
Obsahuje pouze kolo z lehké slitiny (bez středové krytky). K montáži je potřeba objednat
další díly.

2 256 925

5 693,05 Kč3

2 237 410

5 693,05 Kč3

2 238 282

8 773,71 Kč3

KOLA
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOLA
RRP
Kryt kola Sada 4 kusů
Ford nabízí široký výběr sad i jednotlivých ozdobných krytů kol. Kryty představují ideální
způsob, jak zlepšit vzhled zimních ocelových kol - stačí si vybrat.
Velikost 15", 12 paprsků, barva stříbrná.

Souprava uzamykatelných matic kol pro kola z lehké slitiny
Zajistěte kola z lehkých slitin uzamykatelnými maticemi, které zabrání jejich odcizení. Je
možné je demontovat pouze zvláštním klíčem, který je součástí sady.
Sada 4 kusů včetně klíče. Slouží jako ochrana kol z lehké slitiny proti krádeži.

Středová krytka kola Černá Gloss Black s logem Ford
Středové krytky představují ozdobný prvek pro zakrytí středové části kol z lehkých slitin - je
to poslední krok k dosažení jedinečného vzhledu.

1 789 720

1 739,98 Kč2

1 751 660

2 075,15 Kč2

2 037 230

211,75 Kč2

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Středová krytka kola v modré barvě s logem Ford
Středové krytky představují ozdobný prvek pro zakrytí středové části kol z lehkých slitin - je
to poslední krok k dosažení jedinečného vzhledu.

Ventil pneumatiky

1 429 118

211,75 Kč2

6 764 792

337,59 Kč2

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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STYLING
DOPLŇKY KAROSÉRIE
RRP
Ochranný kryt na přední nárazník černý
Ještě více zdůrazněte působivý vzhled předního nárazníku vozidla Ford elegantním
ochranným krytem - dokonalé slícování a obdivné pohledy jsou zaručeny. Veškeré doplňky
karosérie v naší nabídce, určené k přizpůsobení vzhledu vozidla, procházejí přísnou
kontrolou kvality a optimalizované montážní postupy zaručují snadnou a přesnou
instalaci.
K montáži je dále nutná lepicí páska. Laskavě si vyžádejte podrobnější informace u
dealera Ford.
Ochranný kryt na přední nárazník stříbrný
Ještě více zdůrazněte působivý vzhled předního nárazníku vozidla Ford elegantním
ochranným krytem - dokonalé slícování a obdivné pohledy jsou zaručeny. Veškeré doplňky
karosérie v naší nabídce, určené k přizpůsobení vzhledu vozidla, procházejí přísnou
kontrolou kvality a optimalizované montážní postupy zaručují snadnou a přesnou
instalaci.
K montáži je dále nutná lepicí páska. Laskavě si vyžádejte podrobnější informace u
dealera Ford.
Ochranný kryt na zadní nárazník černý
Dodejte individualitu svému vozidlu Ford ochranným krytem na zadní nárazník. Tento
vysoce kvalitní výrobek, který zaručuje dokonalé slícování, vylepší vzhled zadní části
vozidla a dodá mu sportovnější charakter.
Pro vozidla bez parkovacího asistenta
Ochranný kryt na zadní nárazník černý
Dodejte individualitu svému vozidlu Ford ochranným krytem na zadní nárazník. Tento
vysoce kvalitní výrobek, který zaručuje dokonalé slícování, vylepší vzhled zadní části
vozidla a dodá mu sportovnější charakter.
Pro vozidla s parkovacím asistentem
Ochranný kryt na zadní nárazník stříbrný
Dodejte individualitu svému vozidlu Ford ochranným krytem na zadní nárazník. Tento
vysoce kvalitní výrobek, který zaručuje dokonalé slícování, vylepší vzhled zadní části
vozidla a dodá mu sportovnější charakter.
Pro vozidla s parkovacím asistentem
Ochranný kryt na zadní nárazník stříbrný
Dodejte individualitu svému vozidlu Ford ochranným krytem na zadní nárazník. Tento
vysoce kvalitní výrobek, který zaručuje dokonalé slícování, vylepší vzhled zadní části
vozidla a dodá mu sportovnější charakter.
Pro vozidla bez parkovacího asistenta
Podložka pod SPZ Ford v černé barvě s modrým oválem Ford a bílým nápisem
"BRING ON TOMORROW"
Balení obsahuje dvě podložky pod SPZ.

1 847 306

6 398,48 Kč1

1 847 609

6 360,97 Kč1

1 826 963

8 307,86 Kč1

1 826 964

8 307,86 Kč1

1 826 966

8 307,86 Kč1

1 826 965

8 307,86 Kč1

2 569 816

677,60 Kč2

• Rozměry: 524 x 114 x 24 mm

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Podložka pod SPZ Ford ve stříbrné barvě s modrým logem Ford a černým nápisem
"BRING ON TOMORROW"
Sada obsahuje dvě podložky pod SPZ.

2 569 770

677,60 Kč2

• Rozměry 524 x 114 x 24 mm

Střešní spoiler
Dodejte svému vozidlu sportovnější vzhled a zlepšete jeho aerodynamiku. Zadní a střešní
spoilery jsou přizpůsobeny vzhledu vozidla Ford a zaručují dokonalé slícování. Procházejí
přísnými zkouškami, které jsou náročnější než veškeré příslušné zákonné požadavky.
Opatřený základním nátěrem, nutno nalakovat v odstínu karosérie. Montáž dále vyžaduje
použití lepicí pásky. Laskavě si vyžádejte podrobnější informace u dealera Ford. – až do
01/2015
Střešní spoiler
Dodejte svému vozidlu sportovnější vzhled a zlepšete jeho aerodynamiku. Zadní a střešní
spoilery jsou přizpůsobeny vzhledu vozidla Ford a zaručují dokonalé slícování. Procházejí
přísnými zkouškami, které jsou náročnější než veškeré příslušné zákonné požadavky.
Opatřený základním nátěrem, nutno nalakovat v odstínu karosérie. Montáž dále vyžaduje
použití lepicí pásky. Laskavě si vyžádejte podrobnější informace u dealera Ford. – od
02/2015 dále

1 904 572

7 975,11 Kč4

1 918 799

7 975,11 Kč4

STYLING
DOPLŇKY INTERIÉRU
RRP
Prahy vozidla přední, s logem B-MAX
Prahy vozidla z leštěné nerezové oceli vypadají úžasně a současně zajišťují účinnou
ochranu dveřních prahů vašeho vozidla proti poškrábání.
Kartáčovaný hliník, sada 2 kusů

Prahy vozidla zadní, s logem B-MAX
Prahy vozidla z leštěné nerezové oceli vypadají úžasně a současně zajišťují účinnou
ochranu dveřních prahů vašeho vozidla proti poškrábání.
Kartáčovaný hliník, sada 2 kusů

1 791 122

2 292,95 Kč1

1 791 123

2 292,95 Kč1

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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STYLING
OSVĚTLENÍ
RRP
Mlhová světla
Naše elegantní sady mlhových světel, které jsou navržené přímo pro jednotlivé modely
vozidel, vypadají úžasně a současně zvyšují bezpečnost silničního provozu.
Sada předních mlhových světel, sada 2 kusů, včetně držáků a kabelů.

1 789 499

5 725,72 Kč1

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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VENKOVNÍ ŽIVOTNÍ STYL
VENKOVNÍ ŽIVOTNÍ STYL
RRP
ARB* Cargo organizér malý
Místo pro všechno a všechno na svém místě - organizér do zavazadlového prostoru
představuje ideální řešení pro uložení veškerých přepravovaných předmětů.
Organizér do zavazadlového prostoru pro uchování předmětů přehledně na jednom místě.
Chrání obsah proti znečištění i vnějším vlivům a umožňuje jej přenášet. Je vyroben z
odolného nylonu 600D Oxford potaženého polyuretanem a opatřen kvalitními zdrhovadly
a uchy z popruhoviny. Přesně se vejde do modulárních zásuvek s ložiskovými pojezdy nebo
jej lze použít jako samostatný úložný organizér.

2 616 004

1 194,27 Kč2

• Pryžové patky omezují pohyb
• Posuvné a vyjímatelné rozdělovací přepážky zajišťují pořádek v uložených předmětech
• Čtyři identifikační štítky jsou určeny k označení obsahu
• Pokud se nepoužívá, lze jej složit naplocho a snadno uložit
• 400 x 160 x 180 mm (š x h x v)

Cargo organizér s měkkými bočnicemi
Místo pro všechno a všechno na svém místě - organizér do zavazadlového prostoru
představuje ideální řešení pro uložení veškerých přepravovaných předmětů.
Cargo organizér s měkkými bočnicemi je ideální k uložení potravin i osobních věcí a
uchovává obsah v čistotě a bezpečí.
Je možné jej používat spolu s chladicí taškou s měkkými bočnicemi Finis 2181470, která
přesně zapadne do oddílů organizéru.

2 181 468

4 081,33 Kč2

• 3 oddíly odolné proti plísním, s držadly
• V případě potřeby jej lze složit naplocho
• Snadno se čistí
• Černý, s bílým logem Ford
• Délka cca 60 cm

ARB* Cargo organizér středně velký
Místo pro všechno a všechno na svém místě - organizér do zavazadlového prostoru
představuje ideální řešení pro uložení veškerých přepravovaných předmětů.
Organizér do zavazadlového prostoru pro uchování předmětů přehledně na jednom místě.
Chrání obsah proti znečištění i vnějším vlivům a umožňuje jej přenášet. Je vyroben z
odolného nylonu 600D Oxford potaženého polyuretanem a opatřen kvalitními zdrhovadly
a uchy z popruhoviny. Přesně se vejde do modulárních zásuvek s ložiskovými pojezdy nebo
jej lze použít jako samostatný úložný organizér.

2 616 002

1 703,68 Kč2

• Pryžové patky omezují pohyb
• Posuvné a vyjímatelné rozdělovací přepážky zajišťují pořádek v uložených předmětech
• Čtyři identifikační štítky jsou určeny k označení obsahu
• Pokud se nepoužívá, lze jej složit naplocho a snadno uložit
• 600 x 200 x 180 mm (š x h x v)

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Cargo organizér velký
Místo pro všechno a všechno na svém místě - organizér do zavazadlového prostoru
představuje ideální řešení pro uložení veškerých přepravovaných předmětů.
Organizér do zavazadlového prostoru pro uchování předmětů přehledně na jednom místě.
Chrání obsah proti znečištění i vnějším vlivům a umožňuje jej přenášet. Je vyroben z
odolného nylonu 600D Oxford potaženého polyuretanem a opatřen kvalitními zdrhovadly
a uchy z popruhoviny. Přesně se vejde do modulárních zásuvek s ložiskovými pojezdy nebo
jej lze použít jako samostatný úložný organizér.

2 616 000

2 366,76 Kč2

• Pryžové patky omezují pohyb
• Posuvné a vyjímatelné rozdělovací přepážky zajišťují pořádek v uložených předmětech
• Čtyři identifikační štítky jsou určeny k označení obsahu
• Pokud se nepoužívá, lze jej složit naplocho a snadno uložit
• 400 x 400 x 180 mm (š x h x v)

Chladicí taška s měkkou stranou
Měkká polstrovaná chladicí taška udrží chlazené potraviny a nápoje v chladu nebo ohřáté
potraviny a nápoje v teple. Je izolovaná hliníkovou fólií, která je odolná proti vodě a snadno
se čistí.
Lze použít v kombinaci s cargo organizérem Finis 2181468, protože tato chladicí taška se
dokonale vejde do jedné z jeho přihrádek.

2 181 470

1 317,69 Kč2

• Lehká a skládací, s víkem na zip
• Nastavitelný přenášecí popruh
• Černá, s logem Ford
• Rozměry: 36 x 33 x 27 cm (š x h x v)

ARB* Kempingová židle v kombinaci barev černá a béžová včetně přenosné tašky
Kempingovou židli si můžete vzít kamkoli - do kempu i na pláž. Snadno ji rozložíte a
můžete se pohodlně usadit a odpočívat.
Skládací kempingová židle s barevně sladěnou taškou opatřenou ramenním popruhem,
která umožňuje úsporné uložení a snadnou přepravu. Vyrobena z pevného a odolného
materiálu Oxford s práškově lakovaným ocelovým nůžkovým rámem.

2 615 988

3 818,76 Kč2

• Nosnost: jmenovitá až 150 kg
• Čalouněný sedák a opěradlo
• Vyšité logo ARB touring
• Kapsa ze síťoviny na zadní straně opěradla
• Boční kapsa s klopou na suchý zip na klíče, peněženku a jiné drobné předměty
• Pevný stůl s držákem nápojů, který se snadno upevní na bok židle
• Loketní opěrky s rovným povrchem pro zvýšení pohodlí
• Rozměry sedáku: 56 cm (w) x 47 cm (d)
• Set up size: 92 cm (v) x 61 cm (h) x 66 cm (š)

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Kempinkový stolek včetně přenosné tašky
Kempinkový stolek umožní celé rodině pohodlně jíst, pít a odpočívat v kempu či na výletě.
Skládací kempinkový stolek s velkým a pevným povrchem z hliníkových lamel a nohami ze
čtvercových trubek, které zajišťují potřebnou pevnost; příčné výztuhy zaručují vyšší tuhost
a oporu, jakou nemají podobné stolky. Je dostatečně velký pro čtyřčlennou rodinu, ale lze
jej úhledně sbalit do kompaktní přenosné tašky, jakmile se už nepoužívá.

2 615 990

4 576,22 Kč2

• Tepelná odolnost umožňuje přípravu pokrmů
• Po rozložení má stolek nosnost až 30 kg
• Rozměry: 860 x 700 x 700 mm (d x š x v)
• Černě eloxované nohy 22 x 22 mm
• Dodává se s kompaktní přenosnou taškou s ramenním popruhem
• Hmotnost: 4 kg

ARB* Přenosný startér s power packem, přenosný, 12 V
Vybitá autobaterie vás může nechat na holičkách, ale přenosný startér vás dostane z
jakékoli svízelné situace a vrátí zpátky na silnici.
Přenosný startér s power packem s lithiovým akumulátorem má dostatečný výkon pro
nastartování jakéhokoli vozidla s 12V soustavou a naftovým motorem o obsahu až 5 l V8
nebo benzínovým motorem o obsahu až 6 l. Power pack lze nabíjet nabíječkou na
stejnosměrný nebo střídavý proud. Vestavěné senzory inteligentní technologie snímání a
nabíjení přitom zabraňují přebití nebo nedostatečnému nabití lithiového akumulátoru.
Když je nutné použít přenosný startér ve vašem vozidle, inteligentní, odolné startovací
kabely kontrolují napětí akumulátoru, polaritu a stav nabití a upozorní uživatele na
případné problémy s instalací pomocí řady LED indikátorů. Pokud se startér nepoužívá, lze
všechny části úhledně zabalit do odolného a kompaktního nylonového černooranžového
pouzdra s elegantním logem ARB.

2 618 911

7 596,38 Kč2

• Zřetelně viditelný světle oranžový lithiový akumulátor 24 000 mAh
• 500 CCA nepřetržitě a 1000 CCA v režimu boost
• Rozměry akumulátoru: 188 x 134 x 37 mm
• Inteligentní startovací kabely s funkcí boost a ochranou proti obrácené polaritě a jiskření
• Skládá se z nabíječky 12 VDC a nabíječky 240 VAC
• Vestavěná svítilna 100 lumenů se čtyřmi režimy (intenzivní světlo, bleskové světlo, SOS,
vypnuto)
• Zásuvka pro zapalovač cigaret 12 V pro napájení různých zařízení, jako např. osvětlení,
kompresoru pro nafukování pneumatik či chladicího boxu
• 2 USB porty a inteligentní USB kabel pro nabíjení většiny smartphonů Android® a Apple®
• Ideální pro rodinná vozidla, lodě, motocykly, zahradní traktory atd.

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Vzduchový kompresor přenosný, s vysokým výkonem, 12 V
Vzduchový kompresor se může stát neocenitelným pomocníkem při práci i ve volném
čase. Můžete jej vozit s sebou a rychle s ním nafouknout pneumatiky nebo nejrůznější
vybavení pro volný čas.
Vzduchový kompresor je vyroben výhradně z lehkých a vysoce pevných materiálů, které
zajišťují tichý provoz a velmi dlouhou životnost. Dosahuje nejvyššího průtoku ve své třídě.
Byl navržen pro rychlé nahuštění pneumatik a nabízí mnoho dalších funkcí pro práci i volný
čas. Souprava, která obsahuje 19 stop dlouhou oranžovou vzduchovou hadici, svorky pro
připojení k akumulátoru a sadu pro nafukování, je uložena v elegantním a odolném kufříku.

2 616 039

10 945,66 Kč2

• Utěsněný proti vlhkosti a prachu
• Tvrdý eloxovaný vnitřní povrch válce zajišťuje nižší tření
• Těsnění pístu z uhlíkových vláken impregnované teflonem zaručuje dosažení maximální
bezporuchové životnosti
• Vybaven pojistným přetlakovým ventilem
• Motor je chráněn vnitřní tepelnou ochranou proti poškození extrémními teplotami
• Pojistka MAXI pro náročné provozní podmínky zajišťuje profesionální ochranu obvodů

* Záruku zajišťuje dodavatel Ford.
1. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly.
2. Doporučená prodejní cena včetně DPH.
3. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále
mohou být zapotřebí doplňkové díly. Uvedená cena platí pouze pro disk z lehké slitiny a nezahrnuje pneumatiku a montážní díly.
4. Doporučená prodejní cena včetně DPH. Laskavě se informujte u dealera Ford na cenu montáže a lakování. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být
zapotřebí doplňkové díly.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Ford Motor Company, s.r.o.
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
186 00 Praha 8
www.prislusenstvi-ford.cz
Váš autorizovaný partner Ford vám může poskytnout další informace o možnostech financování zobrazeného příslušenství.

UPOZORNĚNÍ NA VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI:
Společnost Ford své výrobky neustále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit specifikace, barvy a ceny modelů a předmětů
zobrazených a popsaných v této publikaci. Tato publikace obsahuje jak originální příslušenství Ford, tak také příslušenství dodávané
pečlivě vybranými externími dodavateli a jsou označeny symbolem „*“. Všechny výrobky externích dodavatelů podléhají záručním
podmínkám příslušného dodavatele a společnost Ford za ně nenese odpovědnost. Slovní označení Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company Limited a přidružených společností je předmětem
licence. Slovní označení iPhone/iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných vlastníků.
Upozornění týkající se údajů o spotřebě a emisích CO2: Podrobnější informace o oficiální spotřebě a emisích CO2 určitého modelu
naleznete v "Příručce pro úsporu paliva, emise CO2 a spotřebu energie", kterou získáte zdarma u dealera nebo na adrese
https://www.datgroup.com/.
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