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ΗΛΕΚΤΡΟΚΊΝΗΣΗ
ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΦΌΡΤΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ
RRP
EVBox* Elvi Επιτοίχιος φορτιστής με σταθερό καλώδιο και μετρητή kWh, σε χρώμα
Polar White
Το επαναφορτιζόμενο υβριδικό σας αυτοκίνητο Ford (Plug-in-Hybrid Electric Vehicle ή
PHEV) είναι φτιαγμένο για να το οδηγείτε και όχι για να παραμένει ακίνητο! Φορτίστε τη
μπαταρία του πιο άνετα και γρήγορα στο σπίτι. Αυξήστε αποτελεσματικά την ικανότητα
φόρτισης με το EVBox * ELVI wallbox, ώστε το αυτοκίνητό σας να είναι έτοιμο όταν το
χρειαστείτε. Τοποθετείται στον τοίχο εύκολα και γρήγορα!
Έξυπνη και αποτελεσματική λύση οικιακής φόρτισης για πλήρως ηλεκτρικά ή υβριδικά
οχήματα. Φορτίζει με σημαντικά μεγαλύτερη ταχύτητα σε σύγκριση με την απλή φόρτιση
στην πρίζα. Λειτουργεί απρόσκοπτα μέσω σύνδεσης Wi-Fi. Η εφαρμογή διαχείρισης
φόρτισης "EVBox Connect" σας επιτρέπει βελτιστοποίηση της κατανάλωσης και
κατανομής ρεύματος από κινητό τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό υπολογιστή (απαιτείται
συνδρομή). Η χαρακτηριστική ένδειξη του δακτυλίου LED εξασφαλίζει την άψογη
επικοινωνία σας με τον φορτιστή κάθε στιγμή. Χρησιμοποιείται και αναβαθμίζεται εύκολα
με σπονδυλωτές, κουμπωτές προσθήκες. Απαιτεί ελάχιστη συντήρηση χάρη στην
ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, υψηλής αντοχής, σπονδυλωτή σχεδίασή του.
Τοποθετείται στον τοίχο ή σε στύλο (διατίθεται ξεχωριστά ως αξεσουάρ). Διατίθεται
επίσης ξεχωριστά ως αξεσουάρ πρόσθετη θήκη καλωδίου για τοποθέτηση στον τοίχο.
Ολοκληρωμένη τοποθέτηση από πιστοποιημένους τεχνικούς εξασφαλίζει εγκατάσταση
στην ιδανική θέση του χώρου σας. Βασικά χαρακτηριστικά: Ικανότητα φόρτισης 3,7 kW 22 kW. Απαιτήσεις σύνδεσης: μονοφασική παροχή, 230 V – 400 V, 50-60 Hz. Μέγιστη
ισχύς εξόδου: 32 A Μήκος καλωδίου: 6 μέτρα. Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 328
mm x 186 mm x 161 mm. Βάρος: 6 kg. Πλήρης πιστοποίηση CE. Παρακαλούμε σημειώστε: Η
δηλούμενη μέγιστη ικανότητα φόρτισης και ισχύς εξόδου είναι θεωρητικές τιμές. Η
πραγματική απόδοση κατά τη φόρτιση με φορτιστή EVBox Elvi Wallbox εξαρτάται από
διάφορους παράγοντες, όπως η διάταξη και η απόδοση της οικιακής ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης, η απόδοση του καλωδίου φόρτισης που χρησιμοποιείται, η απόδοση του
συστήματος φόρτισης και διαχείρισης της μπαταρίας και το μέγεθος της μπαταρίας του
οχήματος. Παρακαλούμε, δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές του οικιακού σας δικτύου και το
εγχειρίδιο ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου σας για τη συγκεκριμένη μέγιστη δυνατή ικανότητα
φόρτισης. – PHEV

2 450 629

717,95 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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EVBox* Elvi Επιτοίχιος φορτιστής με σταθερό καλώδιο, Polar White
Το επαναφορτιζόμενο υβριδικό σας αυτοκίνητο Ford (Plug-in-Hybrid Electric Vehicle ή
PHEV) είναι φτιαγμένο για να το οδηγείτε και όχι για να παραμένει ακίνητο! Φορτίστε τη
μπαταρία του πιο άνετα και γρήγορα στο σπίτι. Αυξήστε αποτελεσματικά την ικανότητα
φόρτισης με το EVBox * ELVI wallbox, ώστε το αυτοκίνητό σας να είναι έτοιμο όταν το
χρειαστείτε. Τοποθετείται στον τοίχο εύκολα και γρήγορα!
Έξυπνη και αποτελεσματική λύση οικιακής φόρτισης για πλήρως ηλεκτρικά ή υβριδικά
οχήματα. Φορτίζει με απόλυτη ασφάλεια έως οκτώ φορές ταχύτερα από την απλή οικιακή
πρίζα. Λειτουργεί απρόσκοπτα μέσω σύνδεσης Wi-Fi. Η εφαρμογή διαχείρισης φόρτισης
"Hey EVBox" σας επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης και κατανομής ρεύματος,
καθώς και την παρακολούθηση και λήψη του ιστορικού φορτίσεων σε κινητό τηλέφωνο ή
ηλεκτρονικό υπολογιστή (απαιτείται συνδρομή). Η χαρακτηριστική ένδειξη του κόκκινου
δακτυλίου εξασφαλίζει την άψογη επικοινωνία σας με τον φορτιστή κάθε στιγμή.
Χρησιμοποιείται και αναβαθμίζεται εύκολα με σπονδυλωτές, κουμπωτές προσθήκες.
Απαιτεί ελάχιστη συντήρηση χάρη στην ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, υψηλής
αντοχής, σπονδυλωτή σχεδίασή του με ασφάλεια έναντι ηλεκτροπληξίας. Τοποθετείται
στον τοίχο ή σε στύλο (διατίθεται ξεχωριστά ως αξεσουάρ). Ολοκληρωμένη τοποθέτηση
από πιστοποιημένους τεχνικούς εξασφαλίζει ασφαλή και γρήγορη εγκατάσταση στην
ιδανική θέση του χώρου σας. Βασικά χαρακτηριστικά: μέγιστη ικανότητα φόρτισης: 7,4 kW.
Ικανότητα σύνδεσης: 1-φασική, 230 V – 400 V, 50-60 Hz. Μέγιστη ισχύς εξόδου: 32 A.
Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 328 mm x 186 mm x 161 mm, βάρος: 6 kg. Πλήρης
πιστοποίηση CE. – PHEV

2 443 727

885,00 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Ford Connected Wallbox για τριφασικό ηλεκτρικό δίκτυο
Ο επιτοίχιος φορτιστής Ford Connected Wallbox σάς παρέχει τη δυνατότητα να φορτίζετε
το ηλεκτρικό σας όχημα στο σπίτι σας.

2 576 303

718,00 €1

Απολαύστε την ευκολία απλής και γρήγορης φόρτισης στο σπίτι με τον επιτοίχιο φορτιστή
Ford Connected Wallbox. Είναι ειδικά σχεδιασμένος για ευέλικτη συμβατότητα με την
αμιγώς ηλεκτρική Ford Mustang Mach-E και τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά ηλεκτρικά
οχήματα Ford Plug-in Hybrid (PHEV). Χάρη στα αναπροσαρμοζόμενα επίπεδα ισχύος του
φορτιστή, το Ford σας μπορεί να επανέλθει σε κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό,
ανάλογα με τη δυναμικότητα του οικιακού δικτύου παροχής ρεύματος. Η φιλική προς τον
χρήστη εγκατάσταση περιλαμβάνει ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες σχεδίαση για
τοποθέτηση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, καλώδιο φόρτισης μήκους 7,5 μέτρων,
εργονομικά σχεδιασμένη λαβή και ειδική βάση που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε το
καλώδιο φόρτισης κοντά στον φορτιστή Ford Connected Wallbox. Παρακαλούμε
σημειώστε: Απαιτείται σύνδεση WiFi/WLAN για όλες τις λειτουργίες του Ford Connected
Wallbox. Οι πραγματικοί χρόνοι φόρτισης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του
κυκλώματος της οικιακής εγκατάστασης παροχής ρεύματος.
• Ισχύς εξόδου έως 11 kW, τριφασική παροχή ρεύματος
• Αναπροσαρμοζόμενη ένταση ρεύματος φόρτισης 6 A - 16 A
• Τάση εισόδου: 400 V
• Όρια συχνότητας εισόδου: 50 - 60 Hz
• Συμβατός με συστήματα γείωσης IT και TT σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60364
• Καλώδιο εξόδου 7,5 m με σταθερό βύσμα IEC 62196 Type 2
• Με δυνατότητα Bluetooth και Wi-Fi (5,0 GHz και 2,4 GHz 802.11 b/g/n). Ο φορτιστής
λειτουργεί αποκλειστικά μέσω σύνδεσης WiFi
• Δυναμικές έγχρωμες φωτεινές ενδείξεις LED δείχνουν την κατάσταση παροχής ρεύματος,
σύνδεσης και φόρτισης
• Δυνατότητα τοποθέτησης τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο, χάρη στον
βαθμό προστασίας IP-65
• Δυνατότητα μετεγκατάστασης
• Περιλαμβάνει αποκλειστικό καλώδιο φόρτισης και βάση για αποθήκευση του καλωδίου
όταν δεν χρησιμοποιείται
• Η βάση του καλωδίου δεν αφήνει σκόνη και σκουπίδια να εισχωρήσουν στις υποδοχές, για
καθαρή και εξυπηρετική χρήση
• Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή με ελαστική επιφάνεια
• Επιφάνεια με αντοχή σε πρόσκρουση IK08 (βάσει εσωτερικών ελέγχων της Ford)
• Ευέλικτες επιλογές καλωδίωσης (είσοδος καλωδίου παροχής ρεύματος από πίσω ή από
κάτω)
• Διαστάσεις: 258 mm x 450 mm x 131 mm (πλάτος x ύψος x βάθος)
• Βάρος: Περίπου 6 kg
• Ικανοποιεί τα πρότυπα υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (σήμανση CE)
• Ενσωματωμένη προστασία από σφάλμα γείωσης. Απαιτείται ξεχωριστά για την
εγκατάσταση ρελέ ασφαλείας (RCD) Type 2 (προς το παρόν δεν διατίθεται από τη Ford)
• Περιεχόμενο του κιτ: Φορτιστής Ford Connected Wallbox με αφαιρούμενο εξωτερικό
κάλυμμα, καλώδιο φόρτισης με βύσμα, βάση καλωδίου φόρτισης, βάση στήριξης στον
τοίχο, οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης, εξαρτήματα τοποθέτησης (εκτός ειδικού υλικού
τοποθέτησης του εγκαταστάτη)
• Οι οδηγίες χρήσης, οι οδηγίες τοποθέτησης και άλλα έγγραφα διατίθενται για λήψη σε
μορφή αρχείου PDF από τον διαδικτυακό κατάλογο αξεσουάρ Ford

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Ford Connected Wallbox επιτοίχιος φορτιστής για μονοφασικό ηλεκτρικό δίκτυο
Ο επιτοίχιος φορτιστής Ford Connected Wallbox σάς παρέχει τη δυνατότητα να φορτίζετε
το ηλεκτρικό σας όχημα στο σπίτι σας.

2 576 293

718,00 €1

Απολαύστε την ευκολία απλής και γρήγορης φόρτισης στο σπίτι με τον επιτοίχιο φορτιστή
Ford Connected Wallbox. Είναι ειδικά σχεδιασμένος για ευέλικτη συμβατότητα με την
αμιγώς ηλεκτρική Ford Mustang Mach-E και τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά ηλεκτρικά
οχήματα Ford Plug-in Hybrid (PHEV). Χάρη στα αναπροσαρμοζόμενα επίπεδα ισχύος του
φορτιστή, το Ford σας μπορεί να επανέλθει σε κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό,
ανάλογα με τη δυναμικότητα του οικιακού δικτύου παροχής ρεύματος. Η φιλική προς τον
χρήστη διαμόρφωση που διαθέτει περιλαμβάνει ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες
σχεδίαση για τοποθέτηση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, καλώδιο μήκους 7,5 μέτρων,
εργονομικά σχεδιασμένη λαβή και ειδική βάση που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε το
καλώδιο φόρτισης κοντά στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου σας. Παρακαλούμε
σημειώστε: Οι πραγματικοί χρόνοι φόρτισης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του
κυκλώματος της οικιακής εγκατάστασης παροχής ρεύματος.
• Αναπροσαρμοζόμενη ισχύς εξόδου έως 7,36 kW/32 A, ελάχιστη ένταση ρεύματος: 6 A
•
• Τάση εισόδου: 230 V
• Όρια συχνότητας εισόδου: 50-60 Hz
• Συμβατός με συστήματα γείωσης IT και TT σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60364.
• Καλώδιο εξόδου 7,5 m με σταθερό βύσμα IEC 62196 Type 2.
• Με δυνατότητα Bluetooth και Wi-Fi (5,0 GHz και 2,4 GHz 802.11 b/g/n).
• Δυναμικές έγχρωμες φωτεινές ενδείξεις LED δείχνουν την κατάσταση ισχύος, σύνδεσης
και φόρτισης.
• Δυνατότητα τοποθέτησης τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο, χάρη στον
βαθμό προστασίας IP-65.
• Δυνατότητα επανατοποθέτησης.
• Περιλαμβάνει ειδική βάση για εξυπηρετική τοποθέτηση του καλωδίου εξόδου.
• Το κάλυμμα του βύσματος δεν αφήνει σκόνη και σκουπίδια να εισχωρήσουν στις
υποδοχές, για καθαρή και εξυπηρετική χρήση.
• Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή με ελαστική επιφάνεια.
• Επιφάνεια με αντοχή σε πρόσκρουση IK08 (βάσει εσωτερικών ελέγχων της Ford).
• Ευέλικτες επιλογές καλωδίωσης (είσοδοι καλωδίου παροχής ρεύματος από πίσω ή από
κάτω).
• Διαστάσεις: 258 mm x 450 mm x 131 mm (πλάτος x ύψος x βάθος)
• Βάρος: περίπου 6 kg
• Ικανοποιεί τα πρότυπα υγιεινής, ασφάλειας και αντικλεπτικής προστασίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (σήμανση CE).
•
• Περιεχόμενο του κιτ: Επιτοίχιος φορτιστής Ford Connected Wallbox με αφαιρούμενο
εξωτερικό κάλυμμα, καλώδιο φόρτισης, βύσμα φόρτισης, βάση/θήκη, βάση στήριξης στον
τοίχο, οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης, εξαρτήματα τοποθέτησης (εκτός ειδικού υλικού
τοποθέτησης του εγκαταστάτη).
•

Αντιβροχικό κάλυμμα για το στόμιο φόρτισης
Όταν φορτίζετε το όχημά σας σε συνθήκες παγετού τον χειμώνα, το χειμερινό κάλυμμα
της υποδοχής φόρτισης του οχήματος συμβάλλει στην προστασία της υποδοχής από τον
πάγο, το χιόνι και τα χώματα. Το εύκαμπτο μαλακό ελαστικό κάλυμμα εφαρμόζει καλά στο
διάφραγμα της υποδοχής φόρτισης. – PHEV

2 630 163

26,30 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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EVBox* Θήκη καλωδίου Elvi
Το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και αυτή η βάση δεν
επιβαρύνει εσάς, αφού σας επιτρέπει να μεταφέρετε εύκολα το καλώδιο φόρτισης χωρίς
προβλήματα όταν ταξιδεύετε!
Πρακτική λύση για τη φύλαξη του καλωδίου φόρτισης που τοποθετείται στον τοίχο. Για να
έχετε το καλώδιο τακτοποιημένο, ώστε να μην εμποδίζει, κοντά στον χώρο φόρτισης, όταν
δεν χρησιμοποιείται. Διαστάσεις: 124 mm x 250 mm x 92 mm, βάρος: 1 kg – <p>PHEV</p>
Καλώδιο φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος για δημόσια σημεία φόρτισης, μήκος: 6 m,
16 A, 1-φασικό
Σύνδεσμος τύπου 2 (IEC 62196) – PHEV

Καλώδιο φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος για δημόσια σημεία φόρτισης, μήκος: 8 m,
16 A, 1-φασικό
Σύνδεσμος τύπου 2 (IEC 62196) – PHEV

Καλώδιο φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος για δημόσια σημεία φόρτισης, μήκος: 8 m,
32 A, 3φασικό
Υποδοχή τύπου 2 (IEC 62196) – PHEV

Καλώδιο φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος για δημόσιους σταθμούς φόρτισης σε όλη
την Ευρώπη
Υποδοχή τύπου 2 (IEC 62196), μήκος: 6 m, 32 A, 3φασικό. – PHEV

Καλώδιο φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος για δημόσιους σταθμούς φόρτισης,
μήκους: 12,5 m, 32 A, 3-φασικό
Σύνδεσμος τύπου 2 (IEC 62196) – <p>Επαναφορτιζόμενο υβριδικό ηλεκτρικό όχημα PlugIn Hybrid (PHEV)</p>

Σάκος καλωδίου φόρτισης μαύρος
Μπορείτε να έχετε τακτοποιημένο τον εξοπλισμό φόρτισης του αυτοκινήτου σας με αυτόν
τον ειδικά κατασκευασμένο χώρο αποθήκευσης για το καλώδιο φόρτισης.
Ανθεκτικός αποθηκευτικός σάκος για τον εξοπλισμό φόρτισης που μεταφέρεται μέσα στο
αυτοκίνητο. Με το λογότυπο της Ford και λαβές για τη μεταφορά του.

2 443 731

88,70 €1

2 493 183

224,29 €1

2 493 187

240,16 €1

2 493 189

416,97 €1

2 493 185

378,19 €1

2 612 267

574,39 €1

2 495 739

21,27 €1

• Διάμετρος σάκου: 450 mm
• Υλικό: Πολυεστέρας 600D
<p>PHEV</p>
DiniTech* Σετ έξυπνης επέκτασης NRGkick
Κιτ επέκτασης καλωδίου σύνδεσης για τον φορτιστή μπαταρίας NRGkick

2 484 137

355,78 €1

• Περιεχόμενο του κιτ: 3-πολικός συνδετήρας 16 A, 3-πολικός συνδετήρας 32 A, 5-πολικος
συνδετήρας 16 A
<p>Επαναφορτιζόμενο υβριδικό ηλεκτρικό όχημα (PHEV)</p>
* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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EVBox* Στύλος για φορτιστή τοίχου Elvi, με βάση
Η φόρτιση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου σας δεν χρειάζεται να είναι δύσκολη, αφού αυτός ο
στύλος επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία τοποθέτησης του επιτοίχιου φορτιστή EVBox* Elvi,
περιορίζοντας το μήκος των ελεύθερων καλωδίων.
Εναλλακτική λύση για τοποθέτηση του επιτοίχιου φορτιστή Elvi στο δάπεδο όταν η
τοποθέτηση σε τοίχο δεν είναι επιθυμητή ή εφικτή. Περιλαμβάνει θέση για το καλώδιο
φόρτισης. Κομψό σχέδιο, από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαστάσεις: 144 cm x 25 cm x 23 cm,
βάρος: 18 kg – <p>PHEV</p>
DiniTech* Συσκευή φόρτισης μπαταρίας NRGkick τυπικό κιτ για όλους τους τύπους
ηλεκτρικών οχημάτων
Με τη συσκευή φόρτισης μπαταρίας NRGkick, δεν χρειάζεται να έχετε φορτιστή
τοποθετημένο στον τοίχο.
Εύκολη στον χειρισμό, υψηλής απόδοσης συσκευή φόρτισης, όλα σε ένα, που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά αντί επιτοίχιου φορτιστή. Διαθέτει πολλά προαιρετικά έξυπνα
χαρακτηριστικά και κάνει κάθε παροχή ρεύματος προσβάσιμη για το ηλεκτρικό σας όχημα
Ford, χάρη στην απεριόριστη ευελιξία της. Και με ισχύ φόρτισης έως 22 kW μπορεί να σας
παρέχει όλα όσα χρειάζεστε. Λειτουργεί μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που διαθέτει
πολλές δυνατότητες παρακολούθησης και ρύθμισης. Κιτ επέκτασης καλωδίου σύνδεσης
διατίθεται ξεχωριστά ως αξεσουάρ.

2 443 735

560,00 €1

2 483 502

1.316,57 €1

• Ικανότητα φόρτισης: έως 22 kW/32 A.
• Μήκος καλωδίου: 5 m
• Περιεχόμενο του κιτ: Σετ έξυπνης επέκτασης με 5-πολικό φις 32 A και οικιακό φις τύπου
E+F
• Ενσωματωμένο ρελέ διαρροής RCD για υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας σε σύγκριση με
άλλες συσκευές φόρτισης.
• Ρυθμιζόμενο ρεύμα φόρτισης: 5 διαφορετικές τιμές που επιλέγονται με το πάτημα ενός
κουμπιού.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού, από δημόσιους σταθμούς φόρτισης μέχρι οικιακή
πρίζα.
• Δυνατότητα σύνδεσης με το κινητό σας τηλέφωνο μέσω Bluetooth, για τηλεχειρισμό,
κλείδωμα, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέσω της εφαρμογής NRGkick.
• Προστασία από παρεμβολές: η ρύθμιση του ρεύματος είναι δυνατή μόνο από τον
ιδιοκτήτη, χωρίς να μπορεί να παρέμβει κανένας άλλος.
• Αντικλεπτική προστασία: Ο αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος σε πρίζα τύπου 2
προστατεύει από κλοπή.
• Δυνατότητα 3-φασικής σύνδεσης AC που περιορίζει τον χρόνο φόρτισης στα δύο τρίτα.
• Αυτόματος εντοπισμός προσαρμογέα: όταν χρησιμοποιούνται προσαρμογείς NRGkick, η
κινητή μονάδα φόρτισης αναγνωρίζει τη χρήση τους και περιορίζει το ρεύμα φόρτισης
μέχρι το μέγιστο όριο του προσαρμογέα.
• Ενσωματωμένη μέτρηση ενέργειας καταγράφει την ποσότητα της ενέργειας φόρτισης σε
κάθε κύκλο φόρτισης.

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ΠΑΚΈΤΑ ΑΞΕΣΟΥΆΡ
ΠΑΚΈΤΑ ΑΞΕΣΟΥΆΡ
RRP
Protection Pack για το Ford Kuga

2 597 019

377,57 €1
Περιεχόμενο του πακέτου:Καμπυλωτοί λασπωτήρες, εμπρός, σετ των 2, για οχήματα με κιτ
διαμόρφωσης του αμαξώματος (Finis 2422028)Καμπυλωτοί λασπωτήρες, πίσω, σετ των
2, για οχήματα με κιτ διαμόρφωσης του αμαξώματος (Finis 2422030)Κάλυμμα
προστασίας πίσω προφυλακτήρα, καμπυλωτό, από ανοξείδωτο χάλυβα(Finis 2452224)
Προστατεύει αποτελεσματικά τον πίσω προφυλακτήρα του οχήματος κατά τη φόρτωση
και την εκφόρτωση. Άψογη εφαρμογή στο σχήμα κάθε συγκεκριμένου μοντέλου
εξασφαλίζει πλήρη ενσωμάτωση στην εμφάνιση του οχήματος. Μέγιστη προστασία της
βαφής, διαθέτει αυτοκόλλητη ταινία για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, δεν απαιτείται
διάτρηση. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό.
Βαθύ δάπεδο χώρου αποσκευών, με το λογότυπο του Kuga (Finis 2449338)

Ταπέτα δαπέδου παντός καιρού από ελαστικό υλικό, εμπρός, μαύρα, με υπερυψωμένο
χείλος (Finis 2477392)Καμπυλωτά, σετ των 2, με το λογότυπο του Kuga, κουμπώνουν τόσο
του οδηγού όσο και του συνοδηγού. Το υπερυψωμένο χείλος παρέχει ακόμα μεγαλύτερη
προστασία της μοκέτας δαπέδου στο εσωτερικό από λάσπες και χώματα.

Ταπέτα δαπέδου παντός καιρού από ελαστικό υλικό, πίσω, μαύρα, με υπερυψωμένο
χείλος(Finis 2477398)Καμπυλωτά, σετ των 2. Το υπερυψωμένο χείλος παρέχει ακόμα
μεγαλύτερη προστασία από λάσπες και χώματα της μοκέτας δαπέδου στο εσωτερικό.
– PHEV, ST-Line και Vignale

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Travel Pack για το Ford Kuga
Περιεχόμενα του πακέτου:
Ταπέτο δαπέδου, μαύρο, με το λογότυπο του Kuga (Finis 2428726)
Διπλής όψης, με μοκέτα από βελούδο στη μία πλευρά και ανθεκτική αντιολισθητική
επιφάνεια από ελαστικό υλικό στην άλλη.
Μπάρες οροφής (Finis 2420722)
Σετ με 2 μπάρες οροφής για τοποθέτηση στις ράγες οροφής, από αλουμίνιο, ασφαλίζουν,
με μέγιστη ικανότητα φορτίου 60 kg με πανοραμική ηλιοροφή και 75 kg χωρίς πανοραμική
ηλιοροφή, συμπεριλαμβανομένου του βάρους τους. Παρακαλούμε σημειώστε: Η
πανοραμική ηλιοροφή δεν μπορεί να ανοίξει με μπάρες οροφής τοποθετημένες.
Περιλαμβάνεται στο κιτ ειδικός μηχανισμός που δεν επιτρέπει τη λειτουργία της
πανοραμικής ηλιοροφής.
Δίχτυ ασφαλείας χώρου αποσκευών, τοποθετείται κατακόρυφα, πίσω από τη 2η σειρά
καθισμάτων (Finis 2478110)
Μαύρο, πολυεστερικό, μόνο αν έχουν περιληφθεί στην παραγγελία καινούργιου οχήματος
οι υποδοχές για την 1η σειρά καθισμάτων.
Αντιανεμικά ClimAir®* για τα εμπρός παράθυρα, με μαύρο φινίρισμα (Finis 2497416)
Σετ των 2, για βελτιωμένο αερισμό, προστασία από το χιόνι και τη βροχή, από χυτευμένο
διαφανές ακρυλικό υλικό πάχους 3 mm. Βεβαιωθείτε ότι το αντιανεμικό (στο σημείο του
καθρέφτη) στηρίζεται στην προεξοχή (ράγα) του παραθύρου και δεν εισχωρεί μέσα στην
εγκοπή του παραθύρου.
Αντιανεμικά ClimAir®*, για τα πίσω παράθυρα, μαύρα (Finis 2497420)
Σετ των 2, για βελτιωμένο αερισμό, προστασία από το χιόνι και τη βροχή, από χυτευμένο
διαφανές ακρυλικό υλικό πάχους 3 mm. – Για αυτοκίνητα με ράγες οροφής

2 610 837

609,35 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ
RRP
Mπάρες οροφής
Οι μπάρες οροφής βελτιώνουν την ικανότητα μεταφοράς φορτίου για να ικανοποιήσουν
τις ατομικές σας ανάγκες.
Σετ με 2 μπάρες οροφής για τοποθέτηση στις ράγες οροφής, από αλουμίνιο, ασφαλίζουν,
με μέγιστη ικανότητα φορτίου 60kgμε πανοραμική ηλιοροφή και 75kgχωρίς πανοραμική
ηλιοροφή, συμπεριλαμβανομένου του βάρους τους. Παρακαλούμε σημειώστε: Η
πανοραμική ηλιοροφή δεν μπορεί να ανοίξει με μπάρες οροφής τοποθετημένες.
Περιλαμβάνεται στο κιτ ειδικός μηχανισμός που δεν επιτρέπει τη λειτουργία της
πανοραμικής ηλιοροφής. – Όχι σε οχήματα χωρίς ράγες οροφής
Thule®* Βάση καγιάκ DockGrip 895
Μια έξυπνη λύση που σας επιτρέπει να μεταφέρετε όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεστε για
να εξερευνήσετε ακτές, ποτάμια και φαράγγια. Η βάση προσαρμόζεται άψογα στο σχήμα
του καγιάκ. Μεγάλα προστατευτικά προστατεύουν την καρίνα ενώ τέσσερις ρυθμιζόμενες
βάσεις από καουτσούκ και ισχυροί ιμάντες συγκρατούν σταθερά το καγιάκ κατά τη
μεταφορά.
Ένα καγιάκ τοποθετείται πάνω σε 4 περιστρεφόμενα ράουλα που σύρονται μέσα στις
εγκοπές T που έχουν οι μπάρες οροφής και προσαρμόζονται στο προφίλ του καγιάκ.
Ασφαλίζεται με 2 ισχυρούς ρυθμιζόμενους ιμάντες 400 cm.

2 420 722

327,47 €1

2 527 029

165,35 €1

• Η καρίνα του καγιάκ προστατεύεται από 4 μεγάλα εύκαμπτα καλύμματα των ράουλων με
αφρώδη πλήρωση.
• 2 περιστρεφόμενα ράουλα διαθέτουν μοχλό ρύθμισης της γωνίας.
• Μπορούν να μεταφέρουν καγιάκ με διάφορα σχήματα καρίνας.
• Δέχεται, επίσης, μεμονωμένο κανό.
• Δέχεται καγιάκ και κανό με πλάτος έως 90 cm.
• Περιλαμβάνει εξαρτήματα T για προσάρτηση στις μπάρες οροφής.
• Οι ιμάντες πρόσδεσης διαθέτουν προστατευτικά στις πόρπες για την προστασία του
αμαξώματος.
• Μέγιστο βάρος φορτίου: 40 kg
• Βάρος: 3,1 kg

Thule®* Βάση οροφής ποδηλάτων Expert 298
Μπορείτε να πάρετε το ποδήλατο μαζί σας οπουδήποτε με αυτή τη βάση γενικής χρήσης
που τοποθετείται εύκολα.
Άνετη βάση με αυτορυθμιζόμενο σφιγκτήρα για σκελετό με διάμετρο έως 100 mm
(ελλειπτικής διατομής 80 × 100 mm, κυκλικής διατομής 22–80 mm), για μπάρες οροφής
με οποιοδήποτε από τα προφίλ που χρησιμοποιούνται, βάρους 4,2 kg, μέγιστη ικανότητα
φορτίου 20 kg
Thule®* Βάση οροφής ποδηλάτων FreeRide 532
Μπορείτε να πάρετε το ποδήλατο μαζί σας οπουδήποτε με αυτή τη βάση γενικής χρήσης
που τοποθετείται εύκολα.
Τυπική βάση ποδηλάτου, για ποδήλατα με σκελετό έως 70 mm, για μπάρες οροφής με
οποιοδήποτε από τα προφίλ που χρησιμοποιούνται

2 143 360

191,28 €1

1 746 077

106,23 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Βάση οροφής σκι SnowPack 7326
Το ιδανικό μέσο για να μεταφέρετε τον εξοπλισμό για τα χειμερινά σας σπορ. Η βάση σκι
μεταφέρει άνετα έως 8 ζευγάρια σκι ή 6 snowboard, ανάλογα με τον τύπο που θα
επιλέξετε.
Για 6 ζευγάρια σκι ή 4 snowboard, με μηχανισμό ασφάλισης των σκι/snowboard και
μηχανισμό ασφάλισης στις μπάρες οροφής, πλάτος φόρτωσης 75 cm, ρυθμιζόμενη σε
ύψος χάρη σε ενσωματωμένο σύστημα ελατηρίων, συγκρατεί σκι και snowboard με
ασφάλεια χάρη σε βραχίονες από μαλακό ελαστικό υλικό που συσφίγγονται χωρίς να
χαράζουν τις επιφάνειες, ανοίγει και κλείνει εύκολα ακόμα και με γάντια χάρη σε ένα μεγάλο
κουμπί, πρόσθετο διάκενο από την οροφή για σκι με πολύ καμπυλωτή αιχμή χάρη στις
βάσεις επέκτασης που την ανασηκώνουν, για μπάρες οροφής κάθε διατομής, με βάρος 4,8
kg
Thule®* Βάση οροφής σκι SnowPack Extender 7325
Το ιδανικό μέσο για να μεταφέρετε τον εξοπλισμό για τα χειμερινά σας σπορ. Η βάση σκι
μεταφέρει άνετα έως 8 ζευγάρια σκι ή 6 snowboard, ανάλογα με τον τύπο που θα
επιλέξετε.
Αεροδυναμική βάση, για 5 ζευγάρια σκι ή 2 snowboard, συρόμενη προς τα έξω για εύκολη
φόρτωση και εκφόρτωση, σχεδιασμένη για όλους τους τύπους σκι και snowboard,
κλειδώνει σκι και snowboard και ασφαλίζει στις μπάρες οροφής, πλάτος φόρτωσης 62,5
cm, συγκρατεί σκι και snowboard με ασφάλεια χρησιμοποιώντας βραχίονες με
υπερεύκαμπτο ελαστικό υλικό που εφαρμόζουν χωρίς να χαράσσουν τις επιφάνειες,
ανοίγουν και κλείνουν εύκολα, ακόμα και αν φοράτε γάντια, με τη βοήθεια ενός μεγάλου
κουμπιού, πρόσθετη απόσταση από την οροφή για σκι με μεγάλες δέστρες χάρη στις
επεκτάσεις που περιλαμβάνονται για ανύψωση της βάσης, για όλες τις μπάρες οροφής,
βάρος 4,8 kg
G3* Κιτ επισκευής
Παξιμάδια T G3 (4 τεμάχια) για την τοποθέτηση μπαγκαζιέρας οροφής σε μπάρες οροφής
ελαφρού κράματος.

G3* Μπαγκαζιέρα οροφής Elegance Europe 330, με μαύρο ματ, ανάγλυφο φινίρισμα
Ενισχύστε εύκολα τη μεταφορική ικανότητα του Ford σας. Οι υψηλής ποιότητας
μπαγκαζιέρες οροφής που διαθέτουμε είναι σχεδιασμένες να μεταφέρουν με ασφάλεια και
να προστατεύουν πολλές και διάφορες αποσκευές. Τα περισσότερα μοντέλα ανοίγουν και
από τις δύο πλευρές για εύκολη πρόσβαση.
1440 x 860 x 375 mm, 370 λίτρων, με δυνατότητα να ανοίγει και από τις δύο πλευρές,
βάρος 10 kg, μέγιστη ικανότητα φορτίου 75 kg. Σταθερή, αεροδυναμική σχεδίαση και
προστασία παντός καιρού. Τοποθετείται σε μπάρες οροφής διαμέτρου 33-90 mm/1,3"3,55", με ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στις μπάρες οροφής 570 mm/22,44" και μέγιστη
840 mm/33,07". Παρακαλούμε σημειώστε ότι ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος, οι
μπαγκαζιέρες οροφής μπορεί να προεξέχουν και να έρχονται σε επαφή με την πόρτα του
χώρου αποσκευών όταν ανοίγει.

2 117 636

286,95 €1

2 318 742

340,09 €1

2 486 295

12,30 €1

2 191 625

291,59 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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G3* Μπαγκαζιέρα οροφής Elegance Europe 370, με μαύρο ματ, ανάγλυφο φινίρισμα
Ενισχύστε εύκολα τη μεταφορική ικανότητα του Ford σας. Οι υψηλής ποιότητας
μπαγκαζιέρες οροφής που διαθέτουμε είναι σχεδιασμένες να μεταφέρουν με ασφάλεια και
να προστατεύουν πολλές και διάφορες αποσκευές. Τα περισσότερα μοντέλα ανοίγουν και
από τις δύο πλευρές για εύκολη πρόσβαση.
1928 x 550 x 492 mm, 370 λίτρων, με δυνατότητα να ανοίγει και από τις δύο πλευρές,
βάρος 12 kg, μέγιστη ικανότητα φορτίου 75 kg. Σταθερή, αεροδυναμική σχεδίαση και
προστασία παντός καιρού. Τοποθετείται σε μπάρες οροφής διαμέτρου 33-90 mm/1,3"3,55", με ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στις μπάρες οροφής 570 mm/22,44" και μέγιστη
840 mm/33,07". Παρακαλούμε σημειώστε ότι ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος, οι
μπαγκαζιέρες οροφής μπορεί να προεξέχουν και να έρχονται σε επαφή με την πόρτα του
χώρου αποσκευών όταν ανοίγει.
G3* Μπαγκαζιέρα οροφής Elegance Europe 390, με μαύρο ματ, ανάγλυφο φινίρισμα
Ενισχύστε εύκολα τη μεταφορική ικανότητα του Ford σας. Οι υψηλής ποιότητας
μπαγκαζιέρες οροφής που διαθέτουμε είναι σχεδιασμένες να μεταφέρουν με ασφάλεια και
να προστατεύουν πολλές και διάφορες αποσκευές. Τα περισσότερα μοντέλα ανοίγουν και
από τις δύο πλευρές για εύκολη πρόσβαση.
1950 x 738 x 360 mm, 390 λίτρων, με δυνατότητα να ανοίγει και από τις δύο πλευρές,
βάρος 13 kg, μέγιστη ικανότητα φορτίου 75 kg. Σταθερή, αεροδυναμική σχεδίαση και
προστασία παντός καιρού. Τοποθετείται σε μπάρες οροφής διαμέτρου 33-90 mm/1,3"3,55", με ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στις μπάρες οροφής 570 mm/22,44" και μέγιστη
840 mm/33,07". Παρακαλούμε σημειώστε ότι ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος, οι
μπαγκαζιέρες οροφής μπορεί να προεξέχουν και να έρχονται σε επαφή με την πόρτα του
χώρου αποσκευών όταν ανοίγει.
Thule®* Μπαγκαζιέρα οροφής FORCE XT Alpine, σε Titan γυαλιστερό
Ενισχύστε εύκολα τη μεταφορική ικανότητα του Ford σας. Οι υψηλής ποιότητας
μπαγκαζιέρες οροφής που διαθέτουμε είναι σχεδιασμένες να μεταφέρουν με ασφάλεια και
να προστατεύουν πολλές και διάφορες αποσκευές. Τα περισσότερα μοντέλα ανοίγουν και
από τις δύο πλευρές για εύκολη πρόσβαση.
Διαστάσεις (εξωτερικές/εσωτερικές): 232 cm x 95 cm x 35 cm/222 cm x 85 cm x 30 cm,
χωρητικότητα: 450, λίτρα, βάρος: περίπου 25 kg, μέγιστη ικανότητα φορτίου: 75 kg. Με
κεντρικό κλείδωμα. Βασικά χαρακτηριστικά: βελτιωμένη σχεδίαση για καλύτερη οικονομία
χώρου, αεροδυναμική και εφαρμογή στο αυτοκίνητο. Εύκολη τοποθέτηση χάρη στο
υπερφαρδύ, προεγκατεστημένο σύστημα ταχυτοποθέτησης PowerClick. Η καστάνια με
ενσωματωμένο δείκτη σύσφιγξης εξασφαλίζει εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση. Ανοίγει και
κλείνει εύκολα σε όλες τις συνθήκες χάρη στις εξωτερικές λαβές που δεν γλιστράνε και
τους μηχανισμούς που σηκώνουν το κάλυμμα. Το σύστημα SlideLock με ξεχωριστούς
μηχανισμούς για να κλειδώνει και να ανοίγει, κλειδώνει αυτόματα το κάλυμμα στη θέση του
και δείχνει πότε η μπαγκαζιέρα έχει κλείσει με ασφάλεια. Το σύστημα DualSide επιτρέπει
εύκολη πρόσβαση σε κάθε σημείο της μπαγκαζιέρας και από τις δύο πλευρές του
αυτοκινήτου. Σημειώστε ότι ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου, οι μπαγκαζιέρες
μπορεί να εξέχουν με αποτέλεσμα να βρίσκει η πίσω πόρτα όταν ανοίγει. – Συμβατό μόνο
με ράγες και μπάρες οροφής της Ford

2 191 628

316,13 €1

2 191 632

305,29 €1

2 430 271

690,87 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Μπαγκαζιέρα οροφής FORCE XT L, σε μαύρο ματ
Ενισχύστε εύκολα τη μεταφορική ικανότητα του Ford σας. Οι υψηλής ποιότητας
μπαγκαζιέρες οροφής που διαθέτουμε είναι σχεδιασμένες να μεταφέρουν με ασφάλεια και
να προστατεύουν πολλές και διάφορες αποσκευές. Τα περισσότερα μοντέλα ανοίγουν και
από τις δύο πλευρές για εύκολη πρόσβαση.
Διαστάσεις (εξωτερικές/εσωτερικές): 190 cm x 84 cm x 46 cm/177 cm x 73 cm x 41 cm,
χωρητικότητα: 450 λίτρα, ύψος από τις μπάρες οροφής: περίπου 43 cm, βάρος: περίπου
18,7 kg, μέγιστη ικανότητα φορτίου: 75 kg. Με κεντρικό κλείδωμα. Βασικά χαρακτηριστικά:
τοποθετείται εύκολα χάρη στο σύστημα ταχυτοποθέτησης PowerClick. Η καστάνια με
ενσωματωμένο δείκτη σύσφιγξης εξασφαλίζει εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση. Ανοίγει και
κλείνει εύκολα χάρη στο κουμπί LockKnob που συμβάλλει επίσης στην αποτροπή ζημιών
στο Thule®* Comfort Key. Το σύστημα DualSide επιτρέπει εύκολη πρόσβαση σε κάθε
σημείο της μπαγκαζιέρας και από τις δύο πλευρές του αυτοκινήτου. Σημειώστε ότι ανάλογα
με το μοντέλο του αυτοκινήτου, οι μπαγκαζιέρες μπορεί να εξέχουν με αποτέλεσμα να
βρίσκει η πίσω πόρτα όταν ανοίγει. – Συμβατή μόνο με ράγες οροφής και μπάρες οροφής
Ford
Thule®* Μπαγκαζιέρα οροφής FORCE XT M, σε μαύρο ματ
Ενισχύστε εύκολα τη μεταφορική ικανότητα του Ford σας. Οι υψηλής ποιότητας
μπαγκαζιέρες οροφής που διαθέτουμε είναι σχεδιασμένες να μεταφέρουν με ασφάλεια και
να προστατεύουν πολλές και διάφορες αποσκευές. Τα περισσότερα μοντέλα ανοίγουν και
από τις δύο πλευρές για εύκολη πρόσβαση.
Διαστάσεις (εξωτερικές/εσωτερικές): 175 cm x 82 cm x 45,5 cm/162 cm x 71 cm x 40 cm,
χωρητικότητα: 400 λίτρα, ύψος από τις μπάρες οροφής: περίπου 42 cm, βάρος: περίπου
16,4 kg, μέγιστη ικανότητα φορτίου: 75 kg. Με κεντρικό κλείδωμα. Βασικά χαρακτηριστικά:
τοποθετείται εύκολα χάρη στο σύστημα ταχυτοποθέτησης PowerClick. Η καστάνια με
ενσωματωμένο δείκτη σύσφιγξης εξασφαλίζει εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση. Ανοίγει και
κλείνει εύκολα χάρη στο κουμπί LockKnob που συμβάλλει επίσης στην αποτροπή ζημιών
στο Thule®* Comfort Key. Το σύστημα DualSide επιτρέπει εύκολη πρόσβαση σε κάθε
σημείο της μπαγκαζιέρας και από τις δύο πλευρές του αυτοκινήτου. Σημειώστε ότι ανάλογα
με το μοντέλο του αυτοκινήτου, οι μπαγκαζιέρες μπορεί να εξέχουν με αποτέλεσμα να
βρίσκει η πίσω πόρτα όταν ανοίγει. – Συμβατή μόνο με ράγες οροφής και μπάρες οροφής
Ford
Thule®* Μπαγκαζιέρα οροφής Force XT S, σε μαύρο ματ
Ενισχύστε εύκολα τη μεταφορική ικανότητα του Ford σας. Οι υψηλής ποιότητας
μπαγκαζιέρες οροφής που διαθέτουμε είναι σχεδιασμένες να μεταφέρουν με ασφάλεια και
να προστατεύουν πολλές και διάφορες αποσκευές. Τα περισσότερα μοντέλα ανοίγουν και
από τις δύο πλευρές για εύκολη πρόσβαση.
Διαστάσεις (εξωτερικές/εσωτερικές): 139 cm x 89,5 cm x 39 cm/127 cm x 78 cm x 34 cm,
χωρητικότητα: 300 λίτρα, ύψος από τις μπάρες οροφής: περίπου 39 cm, βάρος: περίπου
14,7 kg, μέγιστη ικανότητα φορτίου: 75 kg. Με κεντρικό κλείδωμα. Βασικά χαρακτηριστικά:
τοποθετείται εύκολα χάρη στο σύστημα ταχυτοποθέτησης PowerClick. Η καστάνια με
ενσωματωμένο δείκτη σύσφιγξης εξασφαλίζει εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση. Ανοίγει και
κλείνει εύκολα χάρη στο κουμπί LockKnob που συμβάλλει επίσης στην αποτροπή ζημιών
στο Thule®* Comfort Key. Το σύστημα DualSide επιτρέπει εύκολη πρόσβαση σε κάθε
σημείο της μπαγκαζιέρας και από τις δύο πλευρές του αυτοκινήτου. Σημειώστε ότι ανάλογα
με το μοντέλο του αυτοκινήτου, οι μπαγκαζιέρες μπορεί να εξέχουν με αποτέλεσμα να
βρίσκει η πίσω πόρτα όταν ανοίγει. – Συμβατή μόνο με ράγες και μπάρες οροφής Ford

2 430 267

654,78 €1

2 430 265

595,26 €1

2 430 262

483,65 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Μπαγκαζιέρα οροφής Force XT Sport, σε μαύρο ματ
Ενισχύστε εύκολα τη μεταφορική ικανότητα του Ford σας. Οι υψηλής ποιότητας
μπαγκαζιέρες οροφής που διαθέτουμε είναι σχεδιασμένες να μεταφέρουν με ασφάλεια και
να προστατεύουν πολλές και διάφορες αποσκευές. Τα περισσότερα μοντέλα ανοίγουν και
από τις δύο πλευρές για εύκολη πρόσβαση.
Διαστάσεις (εξωτερικές/εσωτερικές): 190 cm x 63 cm x 42,5 cm/179 cm x 52 cm x 37 cm,
χωρητικότητα: 300 λίτρα, ύψος από τις μπάρες οροφής: περίπου 40 cm, βάρος: περίπου
14,7 kg, μέγιστη ικανότητα φορτίου: 75 kg. Με κεντρικό κλείδωμα. Βασικά χαρακτηριστικά:
τοποθετείται εύκολα χάρη στο σύστημα ταχυτοποθέτησης PowerClick. Η καστάνια με
ενσωματωμένο δείκτη σύσφιγξης εξασφαλίζει εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση. Ανοίγει και
κλείνει εύκολα χάρη στο κουμπί LockKnob που συμβάλλει επίσης στην αποτροπή ζημιών
στο Thule®* Comfort Key. Το σύστημα DualSide επιτρέπει εύκολη πρόσβαση σε κάθε
σημείο της μπαγκαζιέρας και από τις δύο πλευρές του οχήματος. Σημειώστε ότι ανάλογα με
το μοντέλο του οχήματος, οι μπαγκαζιέρες μπορεί να εξέχουν με αποτέλεσμα να βρίσκει η
πίσω πόρτα όταν ανοίγει. – Συμβατό μόνο με ράγες και μπάρες οροφής Ford
Thule®* Μπαγκαζιέρα οροφής FORCE XT XL, σε μαύρο ματ
Ενισχύστε εύκολα τη μεταφορική ικανότητα του Ford σας. Οι υψηλής ποιότητας
μπαγκαζιέρες οροφής που διαθέτουμε είναι σχεδιασμένες να μεταφέρουν με ασφάλεια και
να προστατεύουν πολλές και διάφορες αποσκευές. Τα περισσότερα μοντέλα ανοίγουν και
από τις δύο πλευρές για εύκολη πρόσβαση.
Διαστάσεις (εξωτερικές/εσωτερικές): 210 cm x 86 cm x 44 cm/197 cm x 75 cm x 39 cm,
χωρητικότητα: 500 λίτρα, ύψος από τις μπάρες οροφής: περίπου 41 cm, βάρος: περίπου
21,3 kg, μέγιστη ικανότητα φορτίου: 75 kg. Με κεντρικό κλείδωμα. Βασικά χαρακτηριστικά:
τοποθετείται εύκολα χάρη στο σύστημα ταχυτοποθέτησης PowerClick. Η καστάνια με
ενσωματωμένο δείκτη σύσφιγξης εξασφαλίζει εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση. Ανοίγει και
κλείνει εύκολα χάρη στο κουμπί LockKnob που συμβάλλει επίσης στην αποτροπή ζημιών
στο Thule®* Comfort Key. Το σύστημα DualSide επιτρέπει εύκολη πρόσβαση σε κάθε
σημείο της μπαγκαζιέρας και από τις δύο πλευρές του αυτοκινήτου. Σημειώστε ότι ανάλογα
με το μοντέλο του αυτοκινήτου, οι μπαγκαζιέρες μπορεί να εξέχουν με αποτέλεσμα να
βρίσκει η πίσω πόρτα όταν ανοίγει. – Συμβατή μόνο με ράγες και μπάρες οροφής Ford

2 430 260

535,74 €1

2 430 269

744,01 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΠΙΣΩ ΦΟΡΤΩΣΗ
RRP
G3* Βάση μπαγκαζιέρας για τοποθέτηση στον κοτσαδόρο
Δημιουργήστε ακόμα περισσότερο χώρο αποσκευών για το ταξίδι σας, τοποθετώντας
αυτήν την πρακτική μπαγκαζιέρα και βάση στον κοτσαδόρο.
Βάση κιβωτίου αποσκευών για τοποθέτηση στον κοτσαδόρο, σχεδιασμένη ειδικά για χρήση
με το κιβώτιο αποσκευών G3 (διατίθεται ξεχωριστά).

2 559 650

485,41 €1

• Σύστημα κλειδώματος ταχείας απασφάλισης στον κοτσαδόρο.
• Σύστημα ταχείας κατάκλισης επιτρέπει το άνοιγμα της πόρτας του χώρου αποσκευών,
χωρίς την αφαίρεση της βάσης.
• Υλικό: Χάλυβας με αντιχαρακτική βαφή.
• Χρώμα: Charcoal Black
• Περιλαμβάνει μπάρα πίσω φώτων με 13-πινο βύσμα.
• Διαστάσεις: 1080 x 730 x 680 mm
• Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης: 60 kg
• Βάρος: 13,6 kg

Mottez* Βάση σκι και snowboard για τοποθέτηση στον κοτσαδόρο
Βάση σκι και snowboard που τοποθετείται στον κοτσαδόρο, αναδιπλούμενη, εύχρηστη και
σχεδιασμένη για την ασφαλή μεταφορά του χειμερινού σπορ εξοπλισμού σας, ό,τι
χρειάζεστε για να ετοιμάσετε τις αποσκευές σας και να ξεκινήσετε για το βουνό!
Για 6 ζευγάρια σκι, ή 4 ζευγάρια σκι και 1 snowboard, ή 2 ζευγάρια σκι και 2 snowboard.
Σύστημα ταχυσυνδέσμου για την τοποθέτηση της βάσης στην κεφαλή του κοτσαδόρου
χωρίς τη χρήση εργαλείων. Σκι και snowboard κλειδώνουν στη βάση και η βάση κλειδώνει
στον κοτσαδόρο.

2 483 279

349,70 €1

• Αναδιπλούμενη για απρόσκοπτη πρόσβαση στον χώρο αποσκευών.
• Σχεδιασμένη να μεταφέρει κάθε είδους σκι και snowboard.
• Εύκολη πρόσβαση σε σκι και snowboard.
• Με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και θερμική σκλήρυνση για αντισκωριακή προστασία.
• Σκι και snowboard τοποθετούνται αεροδυναμικά σε πλάγια θέση.
• Βάρος: 19 kg
• Μέγιστο βάρος φορτίου: 30 kg

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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G3* Μπαγκαζιέρα GP για τοποθέτηση στον κοτσαδόρο
Δημιουργήστε ακόμα περισσότερο χώρο αποσκευών για το ταξίδι σας, τοποθετώντας
αυτήν την πρακτική μπαγκαζιέρα και βάση στον κοτσαδόρο.
Έξυπνο κιβώτιο αποσκευών, Ιταλικής σχεδίασης, για τοποθέτηση στον κοτσαδόρο, αυξάνει
την ικανότητα φόρτωσης του οχήματος, περιλαμβάνει βαμμένο χαλύβδινο πλέγμα και κιτ
τοποθέτησης, σχεδιασμένο ειδικά για χρήση με τη βάση κιβωτίου αποσκευών (διατίθεται
ξεχωριστά).

2 559 660

521,94 €1

• Αντικλεπτική κλειδαριά
• Ανοίγει εύκολα
• Επένδυση πολυστυρενίου (PS) για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, σε χρώμα
μαύρο ματ, ανάγλυφο.
• Περιλαμβάνει βαμμένο χαλύβδινο πλέγμα στήριξης.
• Μέγιστος όγκος φόρτωσης: 340 λίτρα
• Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης: 45 kg
• Βάρος: 12,8 kg (μαζί με το πλέγμα)
• Διαστάσεις: 1310 x 610 x 680 mm (μαζί με το πλέγμα)
• Περιλαμβάνει εσωτερικούς ιμάντες στήριξης αποσκευών.

Thule®* Πίσω βάση ποδηλάτων Coach 274, για 2 ποδήλατα, κατακλινόμενη και
αναδιπλούμενη
Η πλούσια γκάμα βάσεων ποδηλάτων για τον κοτσαδόρο σας επιτρέπει να πάρετε τα
ποδήλατά σας μαζί σας με ασφαλή και εύκολο τρόπο.
Η μικρότερη και ελαφρύτερη βάση της Thule® με δυνατότητα κατάκλισης μέσω ενός
πρακτικού ποδομοχλού, για εύκολη πρόσβαση στον χώρο αποσκευών, ακόμα και με
ποδήλατα τοποθετημένα. Με ένα πατενταρισμένο σύστημα, αναδιπλώνεται σε ιδιαίτερα
περιορισμένο μέγεθος για να μπορεί να αποθηκεύεται εύκολα στους περισσότερους
χώρους αποσκευών. Έξυπνη και ελαφριά κατασκευή, με ράγες που επεκτείνονται για
ποδήλατα με μεγαλύτερο μεταξόνιο, με αντικλεπτικό σύστημα και αποσπώμενες βάσεις
ποδηλάτων για αβίαστη φόρτωση των ποδηλάτων. Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος που
λειτουργεί με το ένα χέρι επιτρέπει εύκολη τοποθέτηση στον κοτσαδόρο. Βραχίονας
κατάλληλος για ποδήλατα με σκελετό διαμέτρου 22 mm – 80 mm. Η βάση κλειδώνει στον
κοτσαδόρο και τα ποδήλατα κλειδώνουν στη βάση. Μέγιστη ικανότητα φορτίου 46 kg, έως
25 kg για κάθε ποδήλατο, βάρος περίπου 14,2 kg με τον 13-πινο ηλεκτρικό σύνδεσμο.
Μέγεθος: 106 x 60 x 27 cm Παρακαλούμε σημειώστε: Το μικτό της βάρος τοποθετημένη
πάνω στον κοτσαδόρο (το βάρος προϊόντος και φορτίου μαζί) δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει το επιτρεπόμενο κατακόρυφο φορτίο του κοτσαδόρου. Χρειάζεται προσοχή
όταν κατακλίνετε τη βάση με τα ποδήλατα τοποθετημένα. Εξαρτήματα που προεξέχουν,
όπως η λαβή, μπορεί να χτυπήσουν στο έδαφος και να πάθουν ζημιά. Παρακαλούμε να
παίρνετε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

2 353 442

669,61 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Πίσω βάση ποδηλάτων Coach 276, για 3 ποδήλατα, κατακλινόμενη και
αναδιπλούμενη
Η πλούσια γκάμα βάσεων ποδηλάτων για τον κοτσαδόρο σας επιτρέπει να πάρετε τα
ποδήλατά σας μαζί σας με ασφαλή και εύκολο τρόπο.
Μικρή και ελαφριά βάση της Thule® με δυνατότητα κατάκλισης μέσω ενός πρακτικού
ποδομοχλού, για εύκολη πρόσβαση στον χώρο αποσκευών, ακόμα και με ποδήλατα
τοποθετημένα. Με ένα πατενταρισμένο σύστημα, αναδιπλώνεται σε ιδιαίτερα περιορισμένο
μέγεθος για να μπορεί να αποθηκεύεται εύκολα στους περισσότερους χώρους αποσκευών.
Έξυπνη και ελαφριά κατασκευή, με ράγες που επεκτείνονται για ποδήλατα με μεγαλύτερο
μεταξόνιο, με αντικλεπτικό σύστημα και αποσπώμενες βάσεις ποδηλάτων για αβίαστη
φόρτωση των ποδηλάτων. Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος που λειτουργεί με το ένα χέρι
επιτρέπει εύκολη τοποθέτηση στον κοτσαδόρο. Βραχίονας κατάλληλος για ποδήλατα με
σκελετό διαμέτρου 22 mm – 80 mm. Η βάση κλειδώνει στον κοτσαδόρο και τα ποδήλατα
κλειδώνουν στη βάση. Μέγιστη ικανότητα φορτίου 60 kg, έως 25 kg για κάθε ποδήλατο,
βάρος περίπου 19 kg με τον 13-πινο ηλεκτρικό σύνδεσμο. Μέγεθος: 106 x 76 x 28 cm
Παρακαλούμε σημειώστε: Το μικτό της βάρος τοποθετημένη πάνω στον κοτσαδόρο (το
βάρος προϊόντος και φορτίου μαζί) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το επιτρεπόμενο
κατακόρυφο φορτίο του κοτσαδόρου. Χρειάζεται προσοχή όταν κατακλίνετε τη βάση με τα
ποδήλατα τοποθετημένα. Εξαρτήματα που προεξέχουν, όπως η λαβή, μπορεί να
χτυπήσουν στο έδαφος και να πάθουν ζημιά. Παρακαλούμε να παίρνετε κατάλληλα μέτρα
ασφαλείας.
Thule®* Πίσω βάση ποδηλάτων EuroRide 940
Η πλούσια γκάμα βάσεων ποδηλάτων για τον κοτσαδόρο σας επιτρέπει να πάρετε τα
ποδήλατά σας μαζί σας με ασφαλή και εύκολο τρόπο.
Βάση ποδηλάτων για 2 ποδήλατα που τοποθετείται στον κοτσαδόρο, με μηχανισμό κλίσης
για εύκολη πρόσβαση στον χώρο αποσκευών, για ποδήλατα με σκελετό έως 70 mm,
κλειδώνει, ικανότητα φορτίου 36 kg, βάρος περίπου 14 kg, περιλαμβάνει 13-πινο βύσμα
Uebler* Πίσω βάση ποδηλάτων F14, για 1 ποδήλατο
Η πλούσια γκάμα βάσεων ποδηλάτων για τον κοτσαδόρο σας επιτρέπει να πάρετε τα
ποδήλατά σας μαζί σας με ασφαλή και εύκολο τρόπο.
Πολύ μικρή και ελαφριά βάση ποδηλάτων που τοποθετείται στον κοτσαδόρο, για 1
ποδήλατο, με βραχίονες κατάλληλους για σκελετό διαμέτρου έως 75 mm στρογγυλό και 75
x 45 mm ελλειπτικό. Χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα αναδίπλωσης των πίσω φώτων, οι
υποδοχές του ποδηλάτου και το πλαίσιο στήριξης αναδιπλώνονται εύκολα, πλήρως, η
βάση κλειδώνει στον κοτσαδόρο και το ποδήλατο κλειδώνει στη βάση, ικανότητα φορτίου
30 kg, κατάλληλη επίσης και για ηλεκτρικά ποδήλατα, βάρος 9,9 kg, περιλαμβάνει 13-πινο
βύσμα. Μέγεθος: 1180 x 570 x 380 cm. Αναδιπλωμένη: 610 x 200 x 500 mm. Μέγιστο
κατακόρυφο φορτίο 30 kg σε κοτσαδόρο με μέγιστο κατακόρυφο φορτίο 75 kg και τιμή D
6,7 kN, 33 kg σε κοτσαδόρο με μέγιστο κατακόρυφο φορτίο 75 kg και τιμή D 5,3 kN, 30 kg
σε κοτσαδόρο με μέγιστο κατακόρυφο φορτίο 50 kg και τιμή D 5,3 kN. Μέγιστη απόσταση
ανάμεσα στους άξονες των τροχών του ποδηλάτου: 1300 mm. Παρακαλούμε σημειώστε:
Το μικτό της βάρος τοποθετημένη πάνω στον κοτσαδόρο (το βάρος προϊόντος και
φορτίου μαζί) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το επιτρεπόμενο κατακόρυφο φορτίο του
κοτσαδόρου.

2 353 444

775,91 €1

1 782 519

488,92 €1

2 474 454

430,48 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Πίσω βάση ποδηλάτων F24, για 2 ποδήλατα
Η πλούσια γκάμα βάσεων ποδηλάτων για τον κοτσαδόρο σας επιτρέπει να πάρετε τα
ποδήλατά σας μαζί σας με ασφαλή και εύκολο τρόπο.
Πολύ μικρή και ελαφριά βάση ποδηλάτων που τοποθετείται στον κοτσαδόρο, για 2
ποδήλατα, με βραχίονες κατάλληλους για σκελετούς διαμέτρου έως 75 mm στρογγυλούς
και 75 x 45 mm ελλειπτικούς. Χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα αναδίπλωσης των πίσω
φώτων, οι υποδοχές των ποδηλάτων και το πλαίσιο στήριξης αναδιπλώνονται εύκολα,
πλήρως, η βάση κλειδώνει στον κοτσαδόρο και τα ποδήλατα κλειδώνουν στη βάση,
ικανότητα φορτίου 30 kg για κάθε ποδήλατο, κατάλληλη επίσης και για ηλεκτρικά
ποδήλατα, βάρος 12 kg, περιλαμβάνει 13-πινο βύσμα. Μέγεθος: 1180 x 670 x 560 cm.
Αναδιπλωμένη: 610 x 200 x 600 mm. Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο 60 kg σε κοτσαδόρο με
μέγιστο κατακόρυφο φορτίο 75 kg και τιμή D 6,7 kN, 38 kg σε κοτσαδόρο με μέγιστο
κατακόρυφο φορτίο 75 kg και τιμή D 5,3 kN, 38 kg σε κοτσαδόρο με μέγιστο κατακόρυφο
φορτίο 50 kg και τιμή D 5,3 kN. Μέγιστη απόσταση ανάμεσα στους άξονες των τροχών του
ποδηλάτου: 1300 mm. Παρακαλούμε σημειώστε: Το μικτό της βάρος τοποθετημένη πάνω
στον κοτσαδόρο (το βάρος προϊόντος και φορτίου μαζί) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το
επιτρεπόμενο κατακόρυφο φορτίο του κοτσαδόρου.
Uebler* Πίσω βάση ποδηλάτων F34, για 3 ποδήλατα
Η πλούσια γκάμα βάσεων ποδηλάτων για τον κοτσαδόρο σας επιτρέπει να πάρετε τα
ποδήλατά σας μαζί σας με ασφαλή και εύκολο τρόπο.
Πολύ μικρή και ελαφριά βάση ποδηλάτων που τοποθετείται στον κοτσαδόρο, για 3
ποδήλατα, με βραχίονες κατάλληλους για σκελετό διαμέτρου έως 75 mm στρογγυλό και 75
x 45 mm ελλειπτικό, ρυθμιζόμενες δέστρες με ικανού μήκους ιμάντες πρόσδεσης για την
εύκολη σύσφιξη των τροχών των ποδηλάτων. Χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα
αναδίπλωσης των πίσω φώτων, οι υποδοχές των ποδηλάτων και το πλαίσιο στήριξης
αναδιπλώνονται εύκολα, πλήρως, η βάση κλειδώνει στον κοτσαδόρο και τα ποδήλατα
κλειδώνουν στη βάση, ικανότητα φορτίου 30 kg για κάθε ποδήλατο, κατάλληλη επίσης και
για ηλεκτρικά ποδήλατα, βάρος 14,5 kg, περιλαμβάνει 13-πινο βύσμα. Μέγεθος: 1180 x 820
x 710 cm. Αναδιπλωμένη: 610 x 200 x 750 mm. Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο 54 kg σε
κοτσαδόρο με μέγιστο κατακόρυφο φορτίο 75 kg και τιμή D 6,7 kN, 35,5 kg σε κοτσαδόρο
με μέγιστο κατακόρυφο φορτίο 75 kg και τιμή D 6,7 kN, δεν επιτρέπεται σε κοτσαδόρο με
μέγιστο κατακόρυφο φορτίο κάτω από 50 kg και τιμή D κάτω από 6,7 kN. Μέγιστη
απόσταση ανάμεσα στους άξονες των τροχών του ποδηλάτου: 1300 mm. Παρακαλούμε
σημειώστε: Το μικτό της βάρος τοποθετημένη πάνω στον κοτσαδόρο (το βάρος
προϊόντος και φορτίου μαζί) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το επιτρεπόμενο κατακόρυφο
φορτίο του κοτσαδόρου.

2 474 456

552,72 €1

2 474 458

669,65 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Πίσω βάση ποδηλάτων I21, για 2 ποδήλατα, με δυνατότητα κλίσης 90°.
Η πλούσια γκάμα βάσεων ποδηλάτων για τον κοτσαδόρο σας επιτρέπει να πάρετε τα
ποδήλατά σας μαζί σας με ασφαλή και εύκολο τρόπο.
Πολύ άνετη βάση που τοποθετείται στον κοτσαδόρο και έχει πολύ πρωτοποριακά
χαρακτηριστικά, για να μεταφέρετε εύκολα τα ποδήλατά σας. Η πιο μικρή και ελαφριά βάση
που έχει παρουσιάσει ποτέ η Uebler περιλαμβάνει ένα εντελώς νέο σύστημα πρόσδεσης iQ
χωρίς μοχλούς, που κάνει τη χρήση της ακόμα πιο εύκολη. Έχει επίσης δυνατότητα κλίσης
90° με τα ποδήλατα φορτωμένα, για άνετη πρόσβαση στον χώρο αποσκευών. Έχοντας
υποβληθεί με επιτυχία σε πολλαπλές δοκιμές, η σειρά i της Uebler σημαίνει σίγουρα
ασφάλεια, ποιότητα και ευκολία. Με ένα πατενταρισμένο σύστημα, αναδιπλώνεται σε πολύ
συμπαγές μέγεθος για να αποθηκεύεται εύκολα, έχει έξυπνη και ελαφριά κατασκευή,
πατενταρισμένο σύστημα πρόσδεσης iQ, αφαιρούμενο χώρισμα με αντικλεπτικό σύστημα
και αποσπώμενες βάσεις για τους σκελετούς των ποδηλάτων. Αναδιπλώνεται εύκολα προς
τα κάτω με ποδομοχλό, ιδανική για ηλεκτρικά ποδήλατα, με βραχίονες κατάλληλους για
σκελετούς διαμέτρου έως 75 mm στρογγυλούς και 75 x 45 mm ελλειπτικούς. Η βάση
κλειδώνει στον κοτσαδόρο και τα ποδήλατα κλειδώνουν στη βάση, ικανότητα 30 kg ανά
ποδήλατο, βάρος περίπου 13 kg, περιλαμβάνει 13-πινο βύσμα. Μέγεθος: 118 x 69 x 56 cm.
Αναδιπλωμένη: 61 x 20 x 60 cm. Κατακόρυφο φορτίο: 37 kg σε κοτσαδόρο 50 kg με τιμή D
5,3 kN, 37 kg σε κοτσαδόρο ικανότητας 75 kg με τιμή D 6,7 kN, 60 kg σε κοτσαδόρο 75 kg
με τιμή D 6,7 kN. Παρακαλούμε σημειώστε: Το μικτό της βάρος τοποθετημένη πάνω στον
κοτσαδόρο (το βάρος προϊόντος και φορτίου μαζί) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το
επιτρεπόμενο κατακόρυφο φορτίο του κοτσαδόρου. Χρειάζεται προσοχή όταν κατακλίνετε
τη βάση με τα ποδήλατα τοποθετημένα. Εξαρτήματα που προεξέχουν, όπως η λαβή,
μπορεί να χτυπήσουν στο έδαφος και να πάθουν ζημιά. Παρακαλούμε να παίρνετε
κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
Uebler* Πίσω βάση ποδηλάτων I31, για 3 ποδήλατα, κατακλινόμενη.
Η πλούσια γκάμα βάσεων ποδηλάτων για τον κοτσαδόρο σας επιτρέπει να πάρετε τα
ποδήλατά σας μαζί σας με ασφαλή και εύκολο τρόπο.
Πολύ μικρή και ελαφριά βάση ποδηλάτων για 3 ποδήλατα, τοποθετούμενη στον
κοτσαδόρο, έξυπνος μηχανισμός κατάκλισης με πεντάλ για εύκολη πρόσβαση στον χώρο
αποσκευών, ακόμα και με τα ποδήλατα φορτωμένα. Περιλαμβάνει νέο μηχανισμό
πρόσδεσης iQ χωρίς μοχλό, που επιτρέπει ευκολότερο χειρισμό της ράγας, και βραχίονες
ποδηλάτων για σκελετό διαμέτρου έως 75 mm στρογγυλό και 75 x 45 mm οβάλ. Χάρη στο
πατενταρισμένο σύστημα αναδίπλωσης των πίσω φώτων, οι υποδοχές των ποδηλάτων και
το πλαίσιο στήριξης αναδιπλώνονται εύκολα πλήρως, η βάση κλειδώνει στον κοτσαδόρο
και τα ποδήλατα κλειδώνουν στη βάση, ικανότητα φορτίου 30 kg για κάθε ποδήλατο,
κατάλληλη επίσης και για ηλεκτρικά ποδήλατα, βάρος περίπου 13 kg, περιλαμβάνει 13-πινο
βύσμα. Μέγεθος: 118 x 84 x 71 cm. Αναδιπλωμένη: 61 x 21 x 76 cm. Κατακόρυφο φορτίο: 75
kg με τιμή D 6,7 kN. Παρακαλούμε σημειώστε: Το μικτό της βάρος τοποθετημένη πάνω
στον κοτσαδόρο (το βάρος προϊόντος και φορτίου μαζί) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το
επιτρεπόμενο κατακόρυφο φορτίο του κοτσαδόρου.

2 603 910

818,49 €1

2 241 805

898,19 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Πίσω βάση ποδηλάτων X21-S
Η πλούσια γκάμα βάσεων ποδηλάτων για τον κοτσαδόρο σας επιτρέπει να πάρετε τα
ποδήλατά σας μαζί σας με ασφαλή και εύκολο τρόπο.
Πολύ μικρή και ελαφριά βάση ποδηλάτων για 2 ποδήλατα που τοποθετείται στον
κοτσαδόρο, με έξυπνο μηχανισμό κατάκλισης με ποδομοχλό για εύκολη πρόσβαση στον
χώρο αποσκευών ακόμα και με τοποθετημένα τα ποδήλατα, βραχίονας πρόσδεσης των
ποδηλάτων για σκελετό ποδηλάτου κυκλικής διατομής έως 75 mm και ελλειπτικής
διατομής έως 75 x 45 mm, ρυθμιζόμενου μήκους ιμάντες για εύκολη πρόσδεση των
τροχών, ικανή απόσταση ανάμεσα στις υποδοχές των τροχών των ποδηλάτων για τη
μεταφορά ποδηλάτων με μεγάλο μεταξόνιο χωρίς κίνδυνο ζημιών (έως 127 cm). Χάρη στο
πατενταρισμένο σύστημα πίσω φώτων, οι υποδοχές των ποδηλάτων και ο σκελετός
αναδιπλώνονται πλήρως με ευκολία σε δευτερόλεπτα. Οι υποδοχές κλειδώνουν και έχουν
ικανότητα φορτίου έως 30 kg για κάθε ποδήλατο, επιτρέποντας και ηλεκτρικά ποδήλατα. Η
βάση έχει βάρος 13,5 kg και περιλαμβάνει 13-πινη ηλεκτρική σύνδεση. Μέγεθος: 77 x 119 x
64 mm. Μέγεθος (διπλωμένη): 24 x 63 x 64 mm. Κατακόρυφο φορτίο: 36 kg για δυναμική
αντοχή (D-Value) 5,3 kN, 60 kg για δυναμική αντοχή (D-Value) 6,7 kN. Παρακαλούμε
σημειώστε: Το μικτό βάρος επί του κοτσαδόρου (συνολικό βάρος αξεσουάρ και φορτίου)
δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος επί του κοτσαδόρου
Uebler* Πίσω βάση ποδηλάτων X31-S
Η πλούσια γκάμα βάσεων ποδηλάτων για τον κοτσαδόρο σας επιτρέπει να πάρετε τα
ποδήλατά σας μαζί σας με ασφαλή και εύκολο τρόπο.
Πολύ μικρή και ελαφριά βάση ποδηλάτων για 3 ποδήλατα που τοποθετείται στον
κοτσαδόρο, με έξυπνο μηχανισμό κατάκλισης με ποδομοχλό για εύκολη πρόσβαση στον
χώρο αποσκευών ακόμα και με τοποθετημένα τα ποδήλατα, βραχίονας πρόσδεσης των
ποδηλάτων για σκελετό ποδηλάτου κυκλικής διατομής έως 75 mm και ελλειπτικής
διατομής έως 75 x 45 mm, ρυθμιζόμενου μήκους ιμάντες για εύκολη πρόσδεση των
τροχών, ικανή απόσταση ανάμεσα στις υποδοχές των τροχών των ποδηλάτων για τη
μεταφορά ποδηλάτων με μεγάλο μεταξόνιο χωρίς κίνδυνο ζημιών (έως 127 cm). Χάρη στο
πατενταρισμένο σύστημα πίσω φώτων, οι υποδοχές των ποδηλάτων και ο σκελετός
αναδιπλώνονται πλήρως με ευκολία σε δευτερόλεπτα. Οι υποδοχές κλειδώνουν και έχουν
ικανότητα φορτίου έως 30 kg για κάθε ποδήλατο, επιτρέποντας και ηλεκτρικά ποδήλατα. Η
βάση έχει βάρος 15,5 kg και περιλαμβάνει 13-πινη ηλεκτρική σύνδεση. Μέγεθος: 77 x 119 x 79
mm. Μέγεθος (διπλωμένη): 24 x 63 x 79 mm. Κατακόρυφο φορτίο: 54 kg με δυναμική
αντοχή (D-Value) 6,7 kN. Παρακαλούμε σημειώστε: Το μικτό βάρος επί του κοτσαδόρου
(συνολικό βάρος αξεσουάρ και φορτίου) δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο
βάρος επί του κοτσαδόρου
Uebler* Σάκος μεταφοράς για πίσω βάσεις ποδηλάτων Uebler X21-S και F22
Ο σάκος μεταφοράς εξασφαλίζει εύκολο χειρισμό και αποθήκευση. Είναι ένα πολύ χρήσιμο
και απαραίτητο αξεσουάρ για τη βάση ποδηλάτων Uebler.
Για καθαρή αποθήκευση και προστασία της πίσω βάσης ποδηλάτων όταν δεν
χρησιμοποιείται
Uebler* Σάκος μεταφοράς για πίσω βάσεις ποδηλάτων Uebler X31-S και F32
Ο σάκος μεταφοράς εξασφαλίζει εύκολο χειρισμό και αποθήκευση. Είναι ένα πολύ χρήσιμο
και απαραίτητο αξεσουάρ για τη βάση ποδηλάτων Uebler.
Για καθαρή αποθήκευση και προστασία της πίσω βάσης ποδηλάτων όταν δεν
χρησιμοποιείται
Uebler* Σάκος μεταφοράς για πίσω βάση ποδηλάτων Uebler I21
Ο σάκος μεταφοράς εξασφαλίζει εύκολο χειρισμό και αποθήκευση. Είναι ένα πολύ χρήσιμο
και απαραίτητο αξεσουάρ για τη βάση ποδηλάτων Uebler.
Για καθαρή αποθήκευση και προστασία της πίσω βάσης ποδηλάτων όταν δεν
χρησιμοποιείται.

1 948 382

685,61 €1

1 948 383

829,11 €1

1 948 380

60,00 €1

1 948 381

64,00 €1

2 474 447

74,39 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Σάκος μεταφοράς για πίσω βάση ποδηλάτων Uebler I31
Ο σάκος μεταφοράς εξασφαλίζει εύκολο χειρισμό και αποθήκευση. Είναι ένα πολύ χρήσιμο
και απαραίτητο αξεσουάρ για τη βάση ποδηλάτων Uebler.
Για καθαρή αποθήκευση και προστασία της πίσω βάσης ποδηλάτων όταν δεν
χρησιμοποιείται.

2 474 452

85,04 €1

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΙ
RRP
Κοτσαδόρος, αποσπώμενος
Οι αποσπώμενοι κοτσαδόροι είναι σχεδιασμένοι για ευκολία στη χρήση, πλήρη
συμβατότητα και συνεργασία με τα ηλεκτρικά συστήματα του Ford σας. Αφαιρούνται
εύκολα όταν δεν τους χρειάζεστε.
Μόνο σε συνδυασμό με κιτ ηλεκτρικής σύνδεσης ειδικό για κάθε όχημα, κατάλληλος για
αυτοκίνητα με κιτ διαμόρφωσης του αμαξώματος και αυτόματη, ηλεκτρικά ανοιγόμενη
πόρτα χώρου αποσκευών, δέχεται βάση έως και για 3 ποδήλατα. – Εκτός PHEV
Κοτσαδόρος, αποσπώμενος
Οι αποσπώμενοι κοτσαδόροι είναι σχεδιασμένοι για ευκολία στη χρήση, πλήρη
συμβατότητα και συνεργασία με τα ηλεκτρικά συστήματα του Ford σας. Αφαιρούνται
εύκολα όταν δεν τους χρειάζεστε.
Μόνο σε συνδυασμό με κιτ ηλεκτρικής σύνδεσης ειδικό για κάθε όχημα, κατάλληλος για
αυτοκίνητα με κιτ διαμόρφωσης του αμαξώματος και αυτόματη, ηλεκτρικά ανοιγόμενη
πόρτα χώρου αποσκευών, δέχεται βάση έως και για 3 ποδήλατα. – PHEV έως 01/05/2020
(για PHEV μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου 2020, επικοινωνήστε με έναν Επίσημο Έμπορο)
Κοτσαδόρος, σταθερός
Οι σταθεροί κοτσαδόροι είναι ασφαλείς και σταθεροί σύνδεσμοι ρυμούλκησης, πλήρως
συμβατοί με το ηλεκτρικό σύστημα του Ford σας. Σταθερά τοποθετημένοι στο αυτοκίνητό
σας, είναι πάντα εκεί όταν τους χρειάζεστε.
Μόνο σε συνδυασμό με κιτ ηλεκτρικής σύνδεσης ειδικό για κάθε όχημα, κατάλληλος για
αυτοκίνητα με κιτ διαμόρφωσης του αμαξώματος και αυτόματη, ηλεκτρικά ανοιγόμενη
πόρτα χώρου αποσκευών, δέχεται βάση έως και για 3 ποδήλατα. – Εκτός PHEV

2 463 904

751,44 €3

2 463 906

727,36 €3

2 465 188

516,66 €3

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
RRP
4pets®* Ανταλλακτικό μαξιλάρι Caree για κλωβούς μεταφοράς Caree σε Cool Grey
Χρησιμοποιήστε αυτό το μαξιλάρι υψηλής ποιότητας για να ταξιδεύει το κατοικίδιό σας με
άνεση και πολυτέλεια.
Το αρχικό μαξιλάρι σας έχει πάθει ζημιά ή έχει λερωθεί υπερβολικά; Απλά αντικαταστήστε
το με καινούργιο και μπορείτε να συνεχίσετε να παίρνετε μαζί σας το κατοικίδιό σας.

2 461 207

49,10 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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4pets®* Ανταλλακτικό μαξιλάρι Caree για κλωβούς μεταφοράς Caree σε χρώμα
Smoked Pearl
Χρησιμοποιήστε αυτό το μαξιλάρι υψηλής ποιότητας για να ταξιδεύει το κατοικίδιό σας με
άνεση και πολυτέλεια.
Το αρχικό μαξιλάρι σας έχει πάθει ζημιά ή έχει λερωθεί υπερβολικά; Απλά αντικαταστήστε
το με καινούργιο και μπορείτε να συνεχίσετε να παίρνετε μαζί σας το κατοικίδιό σας.
4pets®* Κλωβός μεταφοράς Caree για γάτες και σκύλους, τοποθετείται με ασφάλεια
σε οποιαδήποτε θέση επιβάτη, σε χρώμα Cool Grey
Ο πιστός σας φίλος ταξιδεύει με άνεση και ασφάλεια, εμπρός ή πίσω, με τον κλωβό
μεταφοράς Caree.
Πρωτοποριακή και ασφαλής μεταφορική λύση για γάτες και μικρότερους σκύλους με
βάρος έως 8 kg. Σχεδιασμένος ειδικά για άψογη εφαρμογή σε οποιαδήποτε θέση του
αυτοκινήτου, για να ταξιδεύει άνετα το κατοικίδιό σας. Ελκυστική σχεδίαση και κατασκευή
από ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας. Μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και με ασφάλεια
στο κάθισμα, χρησιμοποιώντας είτε τη ζώνη ασφαλείας, είτε τον ταχυσύνδεσμο ISOFIX που
διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός. Ικανοποιεί τις τελευταίες και υψηλότερες
απαιτήσεις ασφαλείας, και έχει υποβληθεί στους αυστηρότερους ελέγχους από τον
επίσημο οργανισμό TÜV Süd της Γερμανίας, όπως σε δοκιμές crash test και ελέγχους
τοξικότητας των υλικών. Βασικά χαρακτηριστικά: Μηχανισμός Pull & Klick για να ανοίγει
και να κλείνει ο κλωβός με το ένα χέρι, σπονδυλωτό πίσω τμήμα για άψογη εφαρμογή σε
οποιοδήποτε κάθισμα αυτοκινήτου, λαβές εμπρός και πίσω για εύκολο χειρισμό του
κλωβού, αφαιρούμενη εσωτερική επένδυση από δύο τμήματα – πλένεται στους 40 °C,
αρθρωτό αφρώδες τμήμα εμπρός για προστασία από πρόσκρουση και από τους
θορύβους, ταχυσύνδεσμος Fixlock για πρόσδεση στη ζώνη ασφαλείας, με υποδοχές
συνδέσμου ISOFIX. Διατίθενται ανταλλακτικά μαξιλάρια ιδίου χρώματος ως αξεσουάρ.

2 461 209

49,10 €1

2 460 886

370,98 €1

Ομπρελοθήκη
Με αυτό το χρήσιμο αξεσουάρ, έχετε την ομπρέλα σας πάντα στη σωστή θέση όταν τη
χρειαστείτε!
Πρακτική θήκη για μικρές ομπρέλες, στερεώνεται με βίδες ή λωρίδα Velcro® όπου υπάρχει
χώρος, για όλα τα μοντέλα

1 524 823

4pets®* Σύστημα ISOFIX Caree για κλωβό μεταφοράς Caree
Η μεταφορά του κατοικιδίου σας είναι πολύ ευκολότερη και ασφαλέστερη με αυτό το
αξεσουάρ.
Τοποθετήστε άνετα και εύκολα τον κλωβό μεταφοράς Caree για το κατοικίδιό σας σε
οποιαδήποτε θέση με υποδοχές ISOFIX του αυτοκινήτου σας.

2 461 044

39,27 €1

56,54 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
RRP
Box-In-Box για τοποθέτηση μέσα στο MegaBox του Ford Puma ή ως αυτόνομη
μεταφορική λύση, μαύρο
Σε αυτές τις εξορμήσεις στο supermarket ή στην εξοχή, μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα τα
πράγματά σας με αυτούς τους άκαμπτους σάκους που μπαίνουν ο ένας μέσα στον άλλον.
Χρησιμοποιήστε τον σάκο μεταφοράς για οτιδήποτε μπορεί να χρειαστείτε, ψώνια, σκεύη
για πρόχειρο φαγητό στην εξοχή ή, απλά, για μικροπράγματα ώστε να έχετε τον χώρο
αποσκευών τακτοποιημένο. Αποθηκεύστε ψώνια ή φαγητά που πρέπει να διατηρήσετε
κρύα και φρέσκα στον ισοθερμικό σάκο.
Ειδικά κατασκευασμένο κιβώτιο 2 τεμαχίων για άψογη ενσωμάτωση στο MegaBox του
Ford Puma. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί και ως αυτόνομη μεταφορική λύση σε άλλα
μοντέλα. Περιλαμβάνει ένα αυτόνομο ισοθερμικό κιβώτιο και ένα μεταφορικό κιβώτιο με
αφαιρούμενο χώρισμα στο κέντρο του. Και τα δύο κιβώτια διαθέτουν λαβές για άνετη
μεταφορά και μαγνήτες σε διάφορα σημεία για να συγκρατούν τις λαβές και το κάλυμμα
του ισοθερμικού κιβωτίου, ώστε να μη μετακινούνται όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε
κίνηση.

2 469 549

146,06 €1

• Ισοθερμικό κιβώτιο:
• Γωνιακό κιβώτιο με ανθεκτική επιφάνεια, περιφερειακό φερμουάρ στις 3 πλευρές που
ανοίγει και προς τις δύο κατευθύνσεις, και ελαφρά αφρώδη επένδυση εσωτερικά.
• 2 ισχυρές λαβές με ειδικό τμήμα πρόσφυσης περιφερειακά για να τις κρατάτε και μικρό
τμήμα πρόσφυσης στο κάλυμμα για να το πιάνετε όταν το ανοίγετε.
• Διαθέτει μαγνήτες σε κάλυμμα και λαβές για να συγκρατούνται οι λαβές πάνω στο
κάλυμμα όταν κινείται το αυτοκίνητο.
• 4 πόδια στο κάτω μέρος (πυραμιδοειδούς σχήματος).
• Σε δύο χρώματα, με το λογότυπο της Ford.
• Υλικά: μαύρος πολυεστέρας εξωτερικά, ασημί ύφασμα αλουμινίου εσωτερικά
• Διαστάσεις (μήκος, πλάτος, βάθος): 56 cm x 30 cm x 26 cm
• Κιβώτιο μεταφοράς:
• Γωνιακό κιβώτιο με ανθεκτική επιφάνεια και ελαφρά αφρώδη επένδυση εσωτερικά.
• 2 ισχυρές λαβές με ειδικό τμήμα πρόσφυσης περιφερειακά για να τις κρατάτε.
• Διαθέτει μαγνήτες σε εσωτερικά τοιχώματα και λαβές για να συγκρατούνται οι λαβές στο
κάλυμμα όταν κινείται το αυτοκίνητο.
• Αφαιρούμενο χώρισμα.
• Φαρδιά ταινία fleece στο εσωτερικό.
• 4 πόδια στο κάτω μέρος (πυραμιδοειδούς σχήματος).
• Με το λογότυπο της Ford.
• Υλικά: μαύρος πολυεστέρας εξωτερικά, μουσαμάς εσωτερικά
• Διαστάσεις (μήκος, πλάτος, βάθος): 51 cm x 22 cm x 26 cm

Αντιολισθητικό δάπεδο χώρου αποσκευών
Τα ειδικά δάπεδα με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος για τον χώρο αποσκευών είναι
κατασκευασμένα ακριβώς στα μέτρα του Ford σας παρέχοντας πλήρη προστασία στην
επένδυση του χώρου αποσκευών. Προορίζονται για βαρέως τύπου χρήση και κρατούν το
δάπεδο του αυτοκινήτου σας καθαρό και στεγνό.
Με το λογότυπο του Kuga

2 449 338

84,73 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Αντιολισθητικό δάπεδο χώρου αποσκευών με υπερυψωμένες πλευρές
Τα ειδικά δάπεδα με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος για τον χώρο αποσκευών είναι
κατασκευασμένα ακριβώς στα μέτρα του Ford σας παρέχοντας πλήρη προστασία στην
επένδυση του χώρου αποσκευών. Προορίζονται για βαρέως τύπου χρήση και κρατούν το
δάπεδο του αυτοκινήτου σας καθαρό και στεγνό.
Μέγιστη προστασία για την επένδυση του χώρου αποσκευών. Με τη μορφή πλαστικής
λεκάνης είναι ιδανικό για τη μεταφορά υγρών ή ρυπαρών αντικειμένων.

2 556 629

149,42 €1

• Αντιολισθητική επιφάνεια που περιορίζει τον κίνδυνο μετατόπισης των αντικειμένων.
• Συμβατό με χώρισμα πίσω από τη 2η σειρά καθισμάτων.
• Καθαρίζεται εύκολα
• Αφαιρείται εύκολα
• Διαστάσεις: 1120 x 800 x 280 (πλάτος x μήκος x ύψος)
• Βάρος: 3 kg

4pets®* Αντιχαρακτικό κάλυμμα για προστασία του πίσω προφυλακτήρα
Δεν χρειάζεται να διακινδυνεύετε το χρώμα του αμαξώματος για να ανέβει το κατοικίδιό
σας στο αυτοκίνητο, το κάλυμμα αυτό όχι μόνο προστατεύει το χρώμα του αμαξώματος
αλλά προσφέρει και στον πιστό σας φίλο καλύτερο πάτημα.
Πρακτικό βοήθημα για τους κλωβούς σκύλων που δεν αφήνει το όχημα να χαραχτεί ή να
λερωθεί όταν βάζετε ή βγάζετε τον σκύλο σας από τον χώρο απο9σκευών. Με αβλαβή
αλλά άψογη εφαρμογή στον προφυλακτήρα, ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη.
Δίκτυ ασφαλείας χώρου αποσκευών να στερεώνεται κάθετα τοποθετημένο πίσω
από τη 2η σειρά θέσεων
Τα δίχτυα ασφαλείας της Ford προστατεύουν αποτελεσματικά την καμπίνα από αποσκευές
που μπορεί να πεταχτούν προς τα εμπρός κατά την οδήγηση.
Μαύρο, πολυεστερικό, μπορεί να τοποθετηθεί μόνο εάν οι αναμονές στερέωσης είχαν
παραγγελθεί κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης του οχήματος

2 423 313

69,09 €1

2 478 110

254,94 €3

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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4pets®* Κλωβός σκύλου Pro 1 small
Δεν χρειάζεται πια να ανησυχείτε όταν παίρνετε μαζί σας τον πιστό σας φίλο, αυτοί οι
κλωβοί αλουμινίου επαγγελματικών προδιαγραφών συνδυάζουν υψηλή ποιότητα,
ασφάλεια και απλή λειτουργικότητα.
Στιβαρή και ασφαλής λύση μεταφοράς, από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας, για μικρότερου
μεγέθους ράτσες, όπως Cocker Spaniel, Dachshund, Terrier ή Beagle με μέγιστο βάρος 17
kg. Ειδικά σχεδιασμένες μπάρες αλουμινίου παρέχουν απόλυτη σταθερότητα ενώ είναι
επίσης ανοδιωμένες για αποτελεσματική αντισκωριακή προστασία. Όλοι οι πλαστικοί
σύνδεσμοι είναι ενισχυμένοι με υαλονήματα για απόλυτη αντοχή και ακαμψία. Χάρη στην
ποιοτική σχεδίαση ακριβείας, δεν τρίζει ούτε κάνει άλλους ενοχλητικούς θορύβους στο
ταξίδι. Η πόρτα ασφαλίζει με μοχλό twist-lock που κουμπώνει αμέσως με ασφάλεια στη
θέση του. Η μεγάλη μπάρα ασφάλισης παρέχει πρόσθετη ευστάθεια και αντιστρεπτική
αντίσταση. Την πόρτα τη χειρίζεστε με το ένα χέρι για να έχετε το άλλο χέρι ελεύθερο για να
κρατάτε τον σκύλο. Ο κλωβός προσδένεται με λωρίδες πρόσδεσης στα εργοστασιακά
σημεία πρόσδεσης του χώρου αποσκευών. Βασικά χαρακτηριστικά: κλειδαριά από χυτό
αλουμίνιο, δοκιμασμένη σε σύγκρουση, με 2 κλειδιά, δάπεδο με αντιχαρακτική επένδυση
από σκληρό ξύλο, πλαστικό ανθεκτικό στα ούρα, σύστημα προστασίας από σύγκρουση και
ειδική πλάτη δοκιμασμένη σε σύγκρουση. Υπερυψωμένα στεγανά πλευρικά τοιχώματα
προφυλάσσουν τον χώρο αποσκευών από χώματα και εκκρίσεις. Ιδανική ροή του αέρα
εγγυάται την άνεση του κατοικίδιου κατά τη μεταφορά. Περιλαμβάνει αφαιρούμενο ταπέτο
δαπέδου, 2 ανθεκτικές λωρίδες πρόσδεσης με εφελκυστική αντοχή 350 kg έκαστη και
πρόσθετες λωρίδες Velcro κάτω από τον κλωβό για να μην ολισθαίνει μέσα στον χώρο
αποσκευών. Δεν χρειάζεται συντήρηση χάρη στην κατασκευή των μεντεσέδων από
αυτολιπαινόμενο κράμα πλαστικού και γραφίτη. Για εύκολη και άνετη καθημερινή χρήση,
επιτρέπει καθαρή θέα του δρόμου από τον εσωτερικό καθρέφτη. Βάρος κλωβού: 13,6 kg,
για σκύλο με μέγιστο βάρος: 17 kg
Πτυσσόμενη μίνι μπαγκαζιέρα μαύρο ύφασμα, με το λευκό οβάλ σήμα της Ford και
στις δύο πλευρές
Αυτή η έξυπνη πτυσσόμενη μπαγκαζιέρα σάς επιτρέπει να έχετε πολλά από τα πράγματα
που βρίσκονται στον χώρο αποσκευών ασφαλή, τακτοποιημένα και καθαρά σε ένα μέρος,
για να μη μετακινούνται κατά την κίνηση του αυτοκινήτου.
Πρακτική αποθηκευτική λύση για τον χώρο αποσκευών του οχήματος. Επίσης, διπλώνει για
να φυλάσσεται τακτοποιημένη όταν δεν χρησιμοποιείται. Διαστάσεις: 475 mm x 335 mm x
200 mm
Πτυσσόμενη μπαγκαζιέρα μαύρο ύφασμα, με το λευκό οβάλ σήμα της Ford και στις
δύο πλευρές
Πτυσσόμενη θήκη για να έχετε τακτοποιημένα και άμεσα διαθέσιμα στυλό, καλώδια και
φορτιστές κινητών τηλεφώνων και άλλα σημαντικά προσωπικά αντικείμενα.
Πρακτική αποθηκευτική λύση για τοποθέτηση στο κάθισμα του συνοδηγού εμπρός ή στο
πίσω κάθισμα. Περιλαμβάνει σύστημα ασφάλισης με τη ζώνη ασφαλείας του καθίσματος,
για ασφαλή και σταθερή τοποθέτηση κατά την κίνηση. Επίσης, διπλώνει για να φυλάσσεται
τακτοποιημένη όταν δεν χρησιμοποιείται. Διαστάσεις: 450 mm x 320 mm x 190 mm

2 423 305

466,65 €1

2 470 827

30,08 €1

2 470 825

39,88 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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4pets®* Ράμπα σκύλου EasySteps
Όλοι χρειαζόμαστε ένα χέρι βοηθείας κάποια στιγμή και αυτή η έξυπνα σχεδιασμένη
αναδιπλούμενη ράμπα προσφέρει απόλυτη σιγουριά, επιτρέποντας στον σκύλο σας να
ανέβει στο αυτοκίνητο χωρίς να φοβάται και χωρίς εσείς να καταπονήσετε τη μέση σας.
Πανάλαφρη, συμπαγής και στιβαρή τηλεσκοπική ράμπα για να μπαίνει και να βγαίνει ο
σκύλος σας άνετα στον χώρο αποσκευών. Σας επιτρέπει να φροντίζετε την υγεία ρου
σκύλου σας, αλλά να προσέχετε και τη μέση σας αφού δεν θα χρειάζεται να σηκώνετε τον
σκύλο σας. Έχει κυψελοειδή δομή υψηλής τεχνολογίας, βασισμένη στην τεχνολογία των
γεφυρών, για την υποστήριξη μεγάλων φορτίων. Διαθέτει αντιολισθητικά πρόσθετα σε
μοτίβο με κόκαλα και ανάγλυφη επιφάνεια υψηλής πρόσφυσης για να πατά με ασφάλεια το
ζώο σας σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Χάρη στην τηλεσκοπική σχεδίαση από 3 τμήματα, η
ράμπα μαζεύεται σε συμπαγές μέγεθος αρκετά μικρό για να χωρά στον χώρο αποσκευών
μαζί με τον κλωβό του σκύλου. Μπορείτε να τη χειριστείτε εύκολα και σίγουρα, ακόμα και με
το ένα χέρι, για να έχετε το άλλο σας χέρι ελεύθερο για να κρατάτε τον σκύλο. Το
αποκλειστικό ενσωματωμένο σύστημα φρένου που διαθέτει δεν επιτρέπει στη ράμπα να
πέσει κατά λάθος, για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια. Είναι κατασκευασμένη από υψηλής
ποιότητας και εξαιρετικής αντοχής υλικά ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες. Καθαρίζεται
εύκολα με πιεστικό ή λάστιχο νερού. Μέγιστο φορτίο: 100 kg, μέγιστο ύψος τοποθέτησης:
820 mm
Ταπέτο προστασίας χώρου αποσκευών μπεζ
Ταπέτο δαπέδου διπλής όψης που προστατεύει τον χώρο αποσκευών του Ford σας από
χώματα και νερά. Με μοκέτα βελούδο από τη μία πλευρά και ανθεκτικό πλαστικό
αντιολισθητικό υλικό που πλένεται από την άλλη.
Με το λογότυπο του Kuga, διπλής όψης, με πολυτελή μοκέτα βελουτέ από τη μία πλευρά
και ανθεκτική αντιολισθητική επιφάνεια από ελαστικό υλικό από την άλλη.
Χώρισμα ασφαλείας χώρου αποσκευών μισού ύψους
Τα γνήσια συστήματα ασφαλείας της Ford για τον χώρο αποσκευών ικανοποιούν τα
πρότυπα ασφαλείας ECE-R17/ISO 27955 και διατηρούν με ασφάλεια τις αποσκευές σας
στον χώρο τους.
Για τοποθέτηση πίσω από τη 2η σειρά καθισμάτων, στο πάνω μισό, μόνο αν έχουν
περιληφθεί στην παραγγελία καινούργιου οχήματος οι υποδοχές για τη 2η σειρά
καθισμάτων. – Εκτός Ambiente και Trend
Χώρισμα ασφαλείας χώρου αποσκευών σε όλο το ύψος
Τα γνήσια συστήματα ασφαλείας της Ford για τον χώρο αποσκευών ικανοποιούν τα
πρότυπα ασφαλείας ECE-R17/ISO 27955 και διατηρούν με ασφάλεια τις αποσκευές σας
στον χώρο τους.
Για τοποθέτηση πίσω από την 1η σειρά καθισμάτων, μόνο αν έχουν περιληφθεί στην
παραγγελία καινούργιου οχήματος οι υποδοχές για την 1η σειρά καθισμάτων. – Εκτός
Ambiente, Trend και οχημάτων με πανοραμική ηλιοροφή

2 423 311

252,98 €1

2 428 726

81,38 €1

2 465 006

397,89 €3

2 465 007

484,78 €3

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
RRP
Λασπωτήρες καμπυλωτοί, εμπρός
Οι γνήσιοι λασπωτήρες Ford είναι σχεδιασμένοι για αποτελεσματική προστασία.
Περιορίζοντας τα νερά και τη λάσπη από τον δρόμο, καθώς και τα χτυπήματα από τις
πέτρες, προστατεύουν το Ford σας και το αυτοκίνητο που ακολουθεί.
Σετ των 2, όχι σε συνδυασμό με κιτ διαμόρφωσης του αμαξώματος – Εκτός ST-Line και
Vignale

5 721 248

65,63 €3

Λασπωτήρες καμπυλωτοί, εμπρός
Οι γνήσιοι λασπωτήρες Ford είναι σχεδιασμένοι για αποτελεσματική προστασία.
Περιορίζοντας τα νερά και τη λάσπη από τον δρόμο, καθώς και τα χτυπήματα από τις
πέτρες, προστατεύουν το Ford σας και το αυτοκίνητο που ακολουθεί.
Σετ των 2, για οχήματα με κιτ διαμόρφωσης του αμαξώματος – <p>ST-Line και
Vignale</p>

2 422 028

Λασπωτήρες καμπυλωτοί, πίσω
Οι γνήσιοι λασπωτήρες Ford είναι σχεδιασμένοι για αποτελεσματική προστασία.
Περιορίζοντας τα νερά και τη λάσπη από τον δρόμο, καθώς και τα χτυπήματα από τις
πέτρες, προστατεύουν το Ford σας και το αυτοκίνητο που ακολουθεί.
Σετ των 2, για οχήματα με κιτ διαμόρφωσης του αμαξώματος – <p>ST-Line και
Vignale</p>

2 422 030

Λασπωτήρες καμπυλωτοί, πίσω
Οι γνήσιοι λασπωτήρες Ford είναι σχεδιασμένοι για αποτελεσματική προστασία.
Περιορίζοντας τα νερά και τη λάσπη από τον δρόμο, καθώς και τα χτυπήματα από τις
πέτρες, προστατεύουν το Ford σας και το αυτοκίνητο που ακολουθεί.
Σετ των 2, όχι σε συνδυασμό με κιτ διαμόρφωσης του αμαξώματος – <p>Εκτός ST-Line
και Vignale</p>

5 879 726

Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα κάλυμμα, καμπυλωτό, από
ανοξείδωτο χάλυβα
Προστασία για τον πίσω προφυλακτήρα από την καθημερινή τριβή και φθορά, χωρίς να
αλλοιώνεται η εμφάνιση του αυτοκινήτου σας.
Προστατεύει αποτελεσματικά τον πίσω προφυλακτήρα του οχήματος κατά τη φόρτωση
και την εκφόρτωση. Άψογη εφαρμογή στο σχήμα κάθε συγκεκριμένου μοντέλου
εξασφαλίζει πλήρη ενσωμάτωση στην εμφάνιση του οχήματος. Μέγιστη προστασία της
βαφής, διαθέτει αυτοκόλλητη ταινία για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, δεν απαιτείται
διάτρηση. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό. – ST-Line και Vignale
Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα φύλλο, διαφανές
Προστασία για τον πίσω προφυλακτήρα από την καθημερινή τριβή και φθορά, χωρίς να
αλλοιώνεται η εμφάνιση του αυτοκινήτου σας.
Πολύ λεπτό αλλά εξαιρετικά ανθεκτικό ελαστικό φύλλο που προστατεύει αποτελεσματικά
τον πίσω προφυλακτήρα και το άκρο του από χαρακιές κατά τη φόρτωση και την
εκφόρτωση. Εξασφαλίζει μια ομαλή και σχεδόν αόρατη επέμβαση στο πίσω μέρος του
οχήματος χάρη στο ειδικό για κάθε μοντέλο σχήμα του, που εφαρμόζει άψογα, στην υψηλή
διαφάνειά του και το πολύ μικρό του πάχος. Προσφέρει μακροχρόνια αντοχή χωρίς να
κιτρινίζει. Επίσης, διπλώνει πάνω από το άκρο του προφυλακτήρα για ενισχυμένη
προστασία. Το φύλλο μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει υπολείμματα και χωρίς να
επηρεάσει το χρώμα του αμαξώματος. Πάχος περίπου 150,0 µm, αντοχή σε θερμοκρασία 40 °C έως +110 °C. Αυτοκόλλητο για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση. – Trend, Titanium
και Titanium X

52,72 €3

52,72 €3

63,46 €3

2 452 224

167,47 €3

2 460 000

28,51 €3

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Προστατευτικό κάλυμμα υψηλής ποιότητας μαύρο, με λευκό ρέλι και λευκό οβάλ
σήμα της Ford
Το αυτοκίνητό σας είναι πάντα εντυπωσιακό, ακόμα και όταν είναι σταθμευμένο, με αυτό
το ποιοτικό κάλυμμα προστασίας για εσωτερικό χώρο με το σήμα της Ford.
Ειδικά σχεδιασμένο γνήσιο κάλυμμα Ford, για κλειστούς χώρους, που καλύπτει πλήρως το
αυτοκίνητο, κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά τελευταίας τεχνολογίας. Παρέχει
αποτελεσματική προστασία από σκόνη και χώματα, ώστε το αυτοκίνητο να διατηρεί την
κομψή του εμφάνιση όταν δεν χρησιμοποιείται καθημερινά και είναι σταθμευμένο σε
κλειστό χώρο.
K&K* Συσκευή απώθησης κουναβιών M2700, με σύστημα προστασίας υπερήχων
Εκπέμπει ισχυρά κύματα υπερήχων σε ακτίνα 360°. Μπορεί να τοποθετηθεί στο
χαμηλότερο μέρος του κινητήρα για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, χάρη στις
προδιαγραφές υδατοστεγανότητας κατά το πρότυπο προστασίας IP65. Με ένταση
ρεύματος περίπου 2 mA, εκπέμπει παλλόμενους υπερήχους που αποτρέπουν φαινόμενα
εξοικείωσης, με ηχητική πίεση 110 dB σε συχνότητα 22 KHz, ακτίνα 360°, εμβέλεια 6 m και
100% υδατοστεγανότητα των ηχείων

2 458 165

484,36 €1

2 033 207

101,82 €1

• Ειδικά σχεδιασμένο για ηλεκτροκίνητα και υβριδικά αυτοκίνητα.
• Ρεύμα λειτουργίας: 2MA 12 V
• 2 οθόνες λειτουργίας LED
• Γκάμα θερμοκρασίας λειτουργίας: -25°C έως +80°C
• Αντοχή στα οξέα: η συσκευή αντέχει στα οξέα (μπαταριών ή καθαριστικών).
• Αυτοσβενήμενο πλαστικό που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας της
αυτοκινητοβιομηχανίας.
• Υδατοστεγανότητα 2.0: πλήρως στεγανά ηλεκτρονικά με προδιαγραφές που
υπερκαλύπτουν το πρότυπο προστασίας IP65.
• Σήμα e1: πιστοποιεί ότι η συσκευή έχει ελεγχθεί από την ομοσπονδιακή αρχή μεταφορών
των ΗΠΑ – Federal Motor Transport Authority (KBA)

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Συσκευή απώθησης κουναβιών M4700, σύνθετη
Συνδυάζει λειτουργία ηλεκτροσόκ και εκπομπή υπερήχων. Περιλαμβάνει 6 πλάκες
ηλεκτρικής επαφής υψηλής τάσης που τοποθετούνται ευέλικτα γύρω από το διαμέρισμα
του κινητήρα. Με ένταση ρεύματος έως 7 mA, εκπέμπει παλμούς υπερήχων που
αποτρέπουν φαινόμενα εξοικείωσης, με ηχητική πίεση 115 dB σε συχνότητα 22,5 KHz,
ακτίνα 360° και 100% υδατοστεγανότητα ηχείων, εξαρτήματα κατά το πρότυπο
προστασίας IP65. Παρακαλούμε σημειώστε: τα ηλεκτροσόκ είναι τόσο ισχυρά όσο
χρειάζεται για την απώθηση των ζώων. Δεν τους προξενούν καμία βλάβη!

2 033 208

210,40 €1

• Ειδικά σχεδιασμένο για ηλεκτροκίνητα και υβριδικά αυτοκίνητα.
• Ρεύμα λειτουργίας: 7MA 12 V
• 2 οθόνες λειτουργίας LED
• Γκάμα θερμοκρασίας λειτουργίας: -25°C έως +80°C
• Αντοχή στα οξέα: η συσκευή αντέχει στα οξέα (μπαταριών ή καθαριστικών).
• Αυτοσβενήμενο πλαστικό που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας της
αυτοκινητοβιομηχανίας.
• Αυτόματη ενεργοποίηση όταν σβήνει ο κινητήρας του οχήματος
• Το σύστημα ελέγχου της μπαταρίας θέτει τη μονάδα εκτός λειτουργίας αν η τάση της
μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή
• Γρήγορη και όχι περίπλοκη εγκατάσταση (δεν είναι πλέον απαραίτητη η σύνδεση στον
ακροδέκτη 15 του οχήματος)
• Υδατοστεγανότητα 2.0: πλήρως στεγανά ηλεκτρονικά με προδιαγραφές που
υπερκαλύπτουν το πρότυπο προστασίας IP65.
• Σήμα e1: πιστοποιεί ότι η συσκευή έχει ελεγχθεί από την ομοσπονδιακή αρχή μεταφορών
των ΗΠΑ – Federal Motor Transport Authority (KBA)

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Συσκευή απώθησης κουναβιών M4700B, σύνθετη
Συνδυάζει λειτουργία ηλεκτροσόκ και εκπομπή υπερήχων. Περιλαμβάνει 6 συστοιχίες
ακίδων υψηλής τάσης, πολλαπλής επαφής, που τοποθετούνται ευέλικτα γύρω από το
διαμέρισμα του κινητήρα. Οι ακίδες εισχωρούν στο τρίχωμα, τις πατούσες ή το ρύγχος
αυξάνοντας τη δραστική επιφάνεια. Με ένταση ρεύματος έως 5,5 mA, εκπέμπει παλμούς
υπερήχων που αποτρέπουν φαινόμενα εξοικείωσης, με ηχητική πίεση 105 dB σε συχνότητα
22,5 KHz, ακτίνα 360° και 100% υδατοστεγανότητα ηχείων, εξαρτήματα κατά το πρότυπο
προστασίας IP65. Περιλαμβάνει διακόπτη ασφαλείας στο καπό. Κατάλληλο για μεγαλύτερα
διαμερίσματα κινητήρα. Παρακαλούμε σημειώστε: τα ηλεκτροσόκ είναι τόσο ισχυρά όσο
χρειάζεται για την απώθηση των ζώων. Δεν τους προξενούν καμία βλάβη!

2 046 845

254,99 €1

• Ειδικά σχεδιασμένο για ηλεκτροκίνητα και υβριδικά αυτοκίνητα.
• Ρεύμα λειτουργίας: 7MA 12 V
• 2 οθόνες λειτουργίας LED
• Ο διακόπτης ασφαλείας του καπό αποφορτίζει τις πλάκες επαφής από το ρεύμα υψηλής
τάσης αμέσως μόλις ανοιχτεί το καπό.
• Γκάμα θερμοκρασίας λειτουργίας: -25°C έως +80°C
• Αντοχή στα οξέα: η συσκευή αντέχει στα οξέα (μπαταριών ή καθαριστικών).
• Αυτοσβενήμενο πλαστικό που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας της
αυτοκινητοβιομηχανίας.
• Αυτόματη ενεργοποίηση όταν σβήνει ο κινητήρας του οχήματος
• Το σύστημα ελέγχου της μπαταρίας θέτει τη μονάδα εκτός λειτουργίας αν η τάση της
μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή
• Γρήγορη και όχι περίπλοκη εγκατάσταση (δεν είναι πλέον απαραίτητη η σύνδεση στον
ακροδέκτη 15 του οχήματος)
• Υδατοστεγανότητα 2.0: πλήρως στεγανά ηλεκτρονικά με προδιαγραφές που
υπερκαλύπτουν το πρότυπο προστασίας IP65.
• Σήμα e1: πιστοποιεί ότι η συσκευή έχει ελεγχθεί από την ομοσπονδιακή αρχή μεταφορών
των ΗΠΑ – Federal Motor Transport Authority (KBA)

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Συσκευή απώθησης κουναβιών M5700N, σύνθετη
Λύση υψηλής τεχνολογίας για αποτελεσματική απώθηση με 3 διαφορετικούς τρόπους.
Συνδυάζει λειτουργία ηλεκτροσόκ, εκπομπή υπερήχων και λάμψεις από φωτοεκπέμπουσες
δίοδες λυχνίες (LED). Περιλαμβάνει 6 υδατοστεγανά περίκλειστα δορυφορικά ηχεία με
μεταλλικές μεμβράνες. Τα ηχεία εκπέμπουν ισχυρά παλλόμενα καθαρά υπερηχητικά
κύματα σε γωνία 180° και είναι φορτισμένα με ηλεκτρικό φορτίο υψηλής τάσης 200 – 300
V, ενώ παράλληλα εκπέμπουν φωτεινές αναλαμπές – όλα ταυτόχρονα. Ένταση ρεύματος
έως 10 mA, ηχητική πίεση 105 dB σε συχνότητα 22 KHz, 100% υδατοστεγανότητα ηχείων,
εξαρτήματα κατά το πρότυπο προστασίας IP65. Παρακαλούμε σημειώστε: τα ηλεκτροσόκ
είναι τόσο ισχυρά όσο χρειάζεται για την απώθηση των ζώων. Δεν τους προξενούν καμία
βλάβη!

2 033 209

280,08 €1

• Ειδικά σχεδιασμένο για ηλεκτροκίνητα και υβριδικά αυτοκίνητα.
• Ρεύμα λειτουργίας: 10MA 12 V
• 2 οθόνες λειτουργίας LED
• Γκάμα θερμοκρασίας λειτουργίας: -25°C έως +80°C
• Αντοχή στα οξέα: η συσκευή αντέχει στα οξέα (μπαταριών ή καθαριστικών).
• Αυτοσβενήμενο πλαστικό που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας της
αυτοκινητοβιομηχανίας.
• Αυτόματη ενεργοποίηση όταν σβήνει ο κινητήρας του οχήματος
• Το σύστημα ελέγχου της μπαταρίας θέτει τη μονάδα εκτός λειτουργίας αν η τάση της
μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή
• Γρήγορη και όχι περίπλοκη εγκατάσταση (δεν είναι πλέον απαραίτητη η σύνδεση στον
ακροδέκτη 15 του οχήματος)
• Υδατοστεγανότητα 2.0: πλήρως στεγανά ηλεκτρονικά με προδιαγραφές που
υπερκαλύπτουν το πρότυπο προστασίας IP65.
• Σήμα e1: πιστοποιεί ότι η συσκευή έχει ελεγχθεί από την ομοσπονδιακή αρχή μεταφορών
των ΗΠΑ – Federal Motor Transport Authority (KBA)

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Συσκευή απώθησης κουναβιών M8700, με σύστημα προστασίας υπερήχων,
λειτουργεί με μπαταρία
Εκπέμπει ισχυρά κύματα υπερήχων. Λειτουργεί ανεξάρτητα από τη μπαταρία του
οχήματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προστασία π.χ. αυτοκινήτων ή αυτοκινούμενων
τροχόσπιτων με απενεργοποιημένη μπαταρία. Κατάλληλο επίσης για σοφίτες ή
εξωτερικούς χώρους για να κρατά μακριά τα ζώα. Με ένταση ρεύματος περίπου 0,33 mA,
εκπέμπει παλλόμενους υπερήχους που αποτρέπουν φαινόμενα εξοικείωσης, με ηχητική
πίεση 105 dB σε συχνότητα 23 KHz, ακτίνα 180°, εμβέλεια 6 m και 100%
υδατοστεγανότητα των ηχείων. Τα εξαρτήματα ικανοποιούν το πρότυπο προστασίας IP65

2 033 210

96,46 €1

• Ειδικά σχεδιασμένο για ηλεκτροκίνητα και υβριδικά αυτοκίνητα.
• Τροφοδοσία από αυτόνομη μπαταρία για προστασία ανεξάρτητα από τη μπαταρία του
αυτοκινήτου.
• Απαιτούνται 2 μπαταρίες AA 1,5 V (δεν περιλαμβάνονται).
• Ρεύμα λειτουργίας: 0.3MA 3 V
• οθόνες λειτουργίας LED
• Γκάμα θερμοκρασίας λειτουργίας: -25°C έως +80°C
• Αντοχή στα οξέα: η συσκευή αντέχει στα οξέα (μπαταριών ή καθαριστικών).
• Αυτοσβενήμενο πλαστικό που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας της
αυτοκινητοβιομηχανίας.
• Υδατοστεγανότητα 2.0: πλήρως στεγανά ηλεκτρονικά με προδιαγραφές που
υπερκαλύπτουν το πρότυπο προστασίας IP65.
• Σήμα e1: πιστοποιεί ότι η συσκευή έχει ελεγχθεί από την ομοσπονδιακή αρχή μεταφορών
των ΗΠΑ – Federal Motor Transport Authority (KBA)

K&K* Συσκευή απώθησης κουναβιών M9300, με προστασία ηλεκτροσόκ
Λειτουργία ηλεκτροσόκ με 6 συστοιχίες ακίδων υψηλής τάσης, πολλαπλής επαφής, που
τοποθετούνται γύρω από το διαμέρισμα του κινητήρα. Οι ακίδες εισχωρούν στο τρίχωμα,
τις πατούσες ή το ρύγχος αυξάνοντας τη δραστική επιφάνεια. Διακόπτης ασφαλείας του
καπό διατίθεται ξεχωριστά. Παρακαλούμε σημειώστε: τα ηλεκτροσόκ έχουν τάση αρκετά
υψηλή για την απώθηση των ζώων χωρίς να τους προκαλείται βλάβη.

2 540 999

241,11 €1

• Ειδικά σχεδιασμένο για ηλεκτροκίνητα και υβριδικά αυτοκίνητα.
• Τροφοδοσία από αυτόνομη μπαταρία για προστασία ανεξάρτητα από τη μπαταρία του
αυτοκινήτου.
• Απαιτούνται 4 μπαταρίες AA 1,5 V (δεν περιλαμβάνονται).
• Ρεύμα λειτουργίας: 0,2 mA 6 V
• Διακόπτης λειτουργίας της συσκευής
• 2 οθόνες λειτουργίας LED: υψηλή τάση και κατάσταση μπαταρίας
• Ένδειξη χαμηλής στάθμης της μπαταρίας LED για έγκαιρη προειδοποίηση όταν
εξαντλούνται οι μπαταρίες AA.
• Γκάμα θερμοκρασίας λειτουργίας: -25°C έως +80°C
• Ιδανική για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, κλασικά αυτοκίνητα και άλλα οχήματα που δεν
μετακινούνται συχνά.
• Αντοχή στα οξέα: η συσκευή αντέχει στα οξέα (μπαταριών ή καθαριστικών).
• Αυτοσβενήμενο πλαστικό που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας της
αυτοκινητοβιομηχανίας.
• Υδατοστεγανότητα 2.0: πλήρως στεγανά ηλεκτρονικά με προδιαγραφές που
υπερκαλύπτουν το πρότυπο προστασίας IP65.
• Σήμα e1: πιστοποιεί ότι η συσκευή έχει ελεγχθεί από την ομοσπονδιακή αρχή μεταφορών
των ΗΠΑ – Federal Motor Transport Authority (KBA)

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Συσκευή απώθησης κουναβιών M9700, συνδυασμένης λειτουργίας
Συνδυάζει λειτουργία ηλεκτροσόκ και εκπομπή υπερήχων. Περιλαμβάνει 6 συστοιχίες
ακίδων υψηλής τάσης, πολλαπλής επαφής, που τοποθετούνται γύρω από το διαμέρισμα
του κινητήρα. Οι ακίδες εισχωρούν στο τρίχωμα, τις πατούσες ή το ρύγχος αυξάνοντας τη
δραστική επιφάνεια. Το ηχείο θόλου εκπέμπει έναν παλλόμενο παλμικό υπέρηχο σε
περίμετρο 360°, με ακουστική πίεση 110 dB, σε συχνότητα 22,5 kHz, που δεν επιτρέπει την
εξοικείωση. Περιλαμβάνει διακόπτη ασφαλείας στο καπό. Παρακαλούμε σημειώστε: τα
ηλεκτροσόκ έχουν τάση αρκετά υψηλή για την απώθηση των ζώων χωρίς να τους
προκαλείται βλάβη.

2 541 005

306,48 €1

• Ειδικά σχεδιασμένο για ηλεκτροκίνητα και υβριδικά αυτοκίνητα.
• Τροφοδοσία από αυτόνομη μπαταρία για προστασία ανεξάρτητα από τη μπαταρία του
αυτοκινήτου.
• Απαιτούνται 4 μπαταρίες AA 1,5 V (δεν περιλαμβάνονται).
• Ρεύμα λειτουργίας: 0,2 mA 6 V
• Διακόπτης λειτουργίας της συσκευής
• 3 οθόνες λειτουργίας LED: υπέρηχοι, υψηλή τάση και κατάσταση μπαταρίας.
• Ένδειξη χαμηλής στάθμης της μπαταρίας LED για έγκαιρη προειδοποίηση όταν
εξαντλούνται οι μπαταρίες AA.
• Ο διακόπτης ασφαλείας του καπό αποφορτίζει τις πλάκες επαφής από το ρεύμα υψηλής
τάσης αμέσως μόλις ανοιχτεί το καπό.
• Γκάμα θερμοκρασίας λειτουργίας: -25°C έως +80°C
• Ιδανική για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, κλασικά αυτοκίνητα και άλλα οχήματα που δεν
μετακινούνται συχνά.
• Αντοχή στα οξέα: η συσκευή αντέχει στα οξέα (μπαταριών ή καθαριστικών).
• Αυτοσβενήμενο πλαστικό που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας της
αυτοκινητοβιομηχανίας.
• Υδατοστεγανότητα 2.0: πλήρως στεγανά ηλεκτρονικά με 100% στεγανοποιημένο ηχείο
θόλου που υπερκαλύπτουν το πρότυπο προστασίας IP65.
• Σήμα e1: πιστοποιεί ότι η συσκευή έχει ελεγχθεί από την ομοσπονδιακή αρχή μεταφορών
των ΗΠΑ – Federal Motor Transport Authority (KBA)

K&K* Ταπέτο γείωσης για συσκευές απώθησης κουναβιών
Αυτοκόλλητο ταπέτο που επεκτείνει την ηλεκτρικά αγώγιμη επιφάνεια στα πλαστικά μέρη
μέσα στο διαμέρισμα του κινητήρα, π.χ. στην πλάκα γείωσης του κινητήρα. Κατάλληλο για
τις συσκευές απώθησης κουναβιών M2700, M4700, M4700B και M5700N

2 033 205

18,36 €1

•

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
RRP
ACTIVline* Κάλυμμα καθίσματος για οποιοδήποτε μονοθέσιο κάθισμα, από μαύρη
δερματίνη
Τα καλύμματα καθισμάτων είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν τα καθίσματα του
οχήματος από λεκέδες, σημάδια και γενικά τριβή και φθορά. Συμβάλλουν, επίσης, στην
προστασία της αξίας μεταπώλησης του οχήματος.
Κάλυμμα γενικής χρήσης από μαύρη δερματίνη πρώτης ποιότητας για τοποθέτηση σε
οποιοδήποτε μονοθέσιο κάθισμα σε οποιοδήποτε όχημα. Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα
υψηλότερα στάνταρ αντοχής σε φθορά και τριβή. Παρέχει αποτελεσματική προστασία της
αρχικής επένδυσης του καθίσματος από ουσίες όπως λάσπη, νερά, λίπη, λάδια, γράσα,
μπογιές, χώματα, τροφές και ποτά.

2 578 778

92,89 €1

• Γενική εφαρμογή.
• Για οποιαδήποτε μάρκα.
• Τοποθετείται και αφαιρείται εύκολα.
• Συμβατό με αερόσακους.
• Ιδανικό για επαγγελματική χρήση.
• Καθαρίζεται εύκολα με υγρό πανί.
• Δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του καθίσματος.

ACTIVline* Κάλυμμα καθίσματος για οποιοδήποτε μονοθέσιο κάθισμα, από μαύρο
ύφασμα
Τα καλύμματα καθισμάτων είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν τα καθίσματα του
οχήματος από λεκέδες, σημάδια και γενικά τριβή και φθορά. Συμβάλλουν, επίσης, στην
προστασία της αξίας μεταπώλησης του οχήματος.
Κάλυμμα γενικής χρήσης από μαύρο ύφασμα πρώτης ποιότητας για τοποθέτηση σε
οποιοδήποτε μονοθέσιο κάθισμα σε οποιοδήποτε όχημα. Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα
υψηλότερα στάνταρ αντοχής σε φθορά και τριβή. Παρέχει αποτελεσματική προστασία της
αρχικής επένδυσης του καθίσματος από ουσίες όπως λάσπη, νερά, λίπη, λάδια, γράσα,
μπογιές, χώματα, τροφές και ποτά.

2 578 783

60,02 €1

• Γενική εφαρμογή.
• Για οποιαδήποτε μάρκα.
• Τοποθετείται και αφαιρείται εύκολα.
• Συμβατό με αερόσακους.
• Ιδανικό για επαγγελματική χρήση.
• Καθαρίζεται εύκολα με υγρό πανί ή βούρτσισμα.
• Δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του καθίσματος.
• Φλογοεπιβραδυντικό ύφασμα.

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACTIVline* Κάλυμμα καθίσματος για το κάθισμα του οδηγού, από μαύρη δερματίνη
Τα καλύμματα καθισμάτων είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν τα καθίσματα του
οχήματος από λεκέδες, σημάδια και γενικά τριβή και φθορά. Συμβάλλουν, επίσης, στην
προστασία της αξίας μεταπώλησης του οχήματος.
Πρώτης ποιότητας κάλυμμα από μαύρη δερματίνη, ειδικά διαμορφωμένο για άψογη
εφαρμογή και κατασκευασμένο σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές, για αντοχή
στο σκίσιμο και στη φθορά. Παρέχει αποτελεσματική προστασία της αρχικής επένδυσης
του καθίσματος από ουσίες όπως λάσπη, νερά, λίπη, λάδια, γράσα, μπογιές, χώματα,
τροφές και ποτά.

2 578 771

151,33 €1

• Ειδική κατασκευή.
• Συμβατό με αερόσακους.
• Ιδανικό για επαγγελματική χρήση.
• Καθαρίζεται εύκολα με υγρό πανί.
• Δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του καθίσματος.

ACTIVline* Κάλυμμα καθίσματος για το κάθισμα του συνοδηγού, από μαύρη
δερματίνη
Τα καλύμματα καθισμάτων είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν τα καθίσματα του
οχήματος από λεκέδες, σημάδια και γενικά τριβή και φθορά. Συμβάλλουν, επίσης, στην
προστασία της αξίας μεταπώλησης του οχήματος.
Πρώτης ποιότητας κάλυμμα από μαύρη δερματίνη, ειδικά διαμορφωμένο για άψογη
εφαρμογή και κατασκευασμένο σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές, για αντοχή
στο σκίσιμο και στη φθορά. Παρέχει αποτελεσματική προστασία της αρχικής επένδυσης
του καθίσματος από ουσίες όπως λάσπη, νερά, λίπη, λάδια, γράσα, μπογιές, χώματα,
τροφές και ποτά.

2 578 773

151,33 €1

• Ειδική κατασκευή.
• Συμβατό με αερόσακους.
• Ιδανικό για επαγγελματική χρήση.
• Καθαρίζεται εύκολα με υγρό πανί.
• Δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του καθίσματος.

ACTIVline* Κάλυμμα καθίσματος για το πίσω κάθισμα, από μαύρη δερματίνη
Τα καλύμματα καθισμάτων είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν τα καθίσματα του
οχήματος από λεκέδες, σημάδια και γενικά τριβή και φθορά. Συμβάλλουν, επίσης, στην
προστασία της αξίας μεταπώλησης του οχήματος.
Πρώτης ποιότητας κάλυμμα από μαύρη δερματίνη, ειδικά διαμορφωμένο για άψογη
εφαρμογή και κατασκευασμένο σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές, για αντοχή
στο σκίσιμο και στη φθορά. Παρέχει αποτελεσματική προστασία της αρχικής επένδυσης
του καθίσματος από ουσίες όπως λάσπη, νερά, λίπη, λάδια, γράσα, μπογιές, χώματα,
τροφές και ποτά.

2 578 775

197,25 €1

• Ειδική κατασκευή.
• Συμβατό με αερόσακους.
• Ιδανικό για επαγγελματική χρήση.
• Καθαρίζεται εύκολα με υγρό πανί.
• Δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του καθίσματος.
Εκτός του PHEV

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Πατάκια δαπέδου, απλή μοκέτα εμπρός, μαύρα
Τα γνήσια ταπέτα δαπέδου από μοκέτα της Ford είναι σχεδιασμένα να ταιριάζουν στην
εσωτερική επένδυση του αυτοκινήτου σας, ενώ παράλληλα είναι ανθεκτικά, κορυφαίας
ποιότητας, με άψογη εφαρμογή και λειτουργικότητα.
Σετ των 2, ασφαλίζουν τόσο του οδηγού όσο και του συνοδηγού – PHEV
Πατάκια δαπέδου, απλή μοκέτα εμπρός, μαύρα
Τα γνήσια ταπέτα δαπέδου από μοκέτα της Ford είναι σχεδιασμένα να ταιριάζουν στην
εσωτερική επένδυση του αυτοκινήτου σας, ενώ παράλληλα είναι ανθεκτικά, κορυφαίας
ποιότητας, με άψογη εφαρμογή και λειτουργικότητα.
Σετ των 2, ασφαλίζουν τόσο του οδηγού όσο και του συνοδηγού – Εκτός PHEV

2 414 774

66,03 €1

2 414 770

66,03 €1

Πατάκια δαπέδου, απλή μοκέτα πίσω, μαύρα
Τα γνήσια ταπέτα δαπέδου από μοκέτα της Ford είναι σχεδιασμένα να ταιριάζουν στην
εσωτερική επένδυση του αυτοκινήτου σας, ενώ παράλληλα είναι ανθεκτικά, κορυφαίας
ποιότητας, με άψογη εφαρμογή και λειτουργικότητα.
Σετ των 2 – Εκτός PHEV

2 414 766

Πατάκια δαπέδου, απλή μοκέτα πίσω, μαύρα
Τα γνήσια ταπέτα δαπέδου από μοκέτα της Ford είναι σχεδιασμένα να ταιριάζουν στην
εσωτερική επένδυση του αυτοκινήτου σας, ενώ παράλληλα είναι ανθεκτικά, κορυφαίας
ποιότητας, με άψογη εφαρμογή και λειτουργικότητα.
Σετ των 2 – PHEV

2 414 768

K&K* Προστασία υπέρτασης
Προστατέψτε τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου σας με το σύστημα προστασίας
από υπέρταση της Ford.
Παρακολουθεί σταθερά την ηλεκτρική τάση του εγκατεστημένου ηλεκτρονικού
συστήματος και αποτρέπει αποτελεσματικά αιχμές υψηλής τάσης που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν σε αστοχία συστημάτων όπως το ABS, οι αερόσακοι και οποιοδήποτε άλλο
ηλεκτρονικό σύστημα στο αυτοκίνητό σας. Παρέχει επίσης προστασία των λαμπτήρων από
μεγαλύτερη φθορά ή βλάβη λόγω γεφύρωσης για εκκίνηση του κινητήρα από εξωτερική
πηγή.
Ταπέτα δαπέδου από βελούδο premium εμπρός και πίσω, μαύρα
Τα γνήσια ταπέτα δαπέδου από βελούδο της Ford είναι σχεδιασμένα να ταιριάζουν με το
εσωτερικό του αυτοκινήτου σας. Είναι από μοκέτα βελούδο με παχύ πέλος, εξαιρετικής
ποιότητας, που δίνει στο εσωτερικό μια πιο πολυτελή εμφάνιση.
Σετ των 4, ασφαλίζουν τόσο του οδηγού όσο και του συνοδηγού – Εκτός Ambiente και
Trend
Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός, μαύρα
Τα γνήσια ταπέτα δαπέδου παντός καιρού της Ford είναι ειδικά κατασκευασμένα για να
εφαρμόζουν και να ταιριάζουν άψογα στο αυτοκίνητό σας. Το συνθετικό ελαστικό υλικό
τους προστατεύει αποτελεσματικά το εσωτερικό από τα χώματα και τις λάσπες.
Σετ των 2, με το λογότυπο του Kuga, κουμπώνουν τόσο του οδηγού όσο και του
συνοδηγού. Το υπερυψωμένο χείλος παρέχει ακόμα μεγαλύτερη προστασία της μοκέτας
δαπέδου στο εσωτερικό από λάσπες και χώματα. – <p>PHEV</p>

50,10 €1

50,10 €1

2 033 206

10,60 €3

2 414 781

95,64 €1

2 477 392

59,79 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, εμπρός,
μαύρα
Τα γνήσια ταπέτα δαπέδου παντός καιρού της Ford είναι ειδικά κατασκευασμένα για να
εφαρμόζουν και να ταιριάζουν άψογα στο αυτοκίνητό σας. Το συνθετικό ελαστικό υλικό
τους προστατεύει αποτελεσματικά το εσωτερικό από τα χώματα και τις λάσπες.
Σετ των 2, με το λογότυπο του Kuga, κουμπώνουν τόσο του οδηγού όσο και του
συνοδηγού. Το υπερυψωμένο χείλος παρέχει ακόμα μεγαλύτερη προστασία της μοκέτας
δαπέδου στο εσωτερικό από λάσπες και χώματα. – <p>Εκτός PHEV</p>

2 476 151

59,79 €1

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, πίσω,
μαύρα
Τα γνήσια ταπέτα δαπέδου παντός καιρού της Ford είναι ειδικά κατασκευασμένα για να
εφαρμόζουν και να ταιριάζουν άψογα στο αυτοκίνητό σας. Το συνθετικό ελαστικό υλικό
τους προστατεύει αποτελεσματικά το εσωτερικό από τα χώματα και τις λάσπες.
Σετ των 2. Το υπερυψωμένο χείλος παρέχει ακόμα μεγαλύτερη προστασία της μοκέτας
δαπέδου στο εσωτερικό από λάσπες και χώματα. – <p>PHEV</p>

2 477 398

Ταπέτα δαπέδου από ελαστικό υλικό με υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, πίσω,
μαύρα
Τα γνήσια ταπέτα δαπέδου παντός καιρού της Ford είναι ειδικά κατασκευασμένα για να
εφαρμόζουν και να ταιριάζουν άψογα στο αυτοκίνητό σας. Το συνθετικό ελαστικό υλικό
τους προστατεύει αποτελεσματικά το εσωτερικό από τα χώματα και τις λάσπες.
Σετ των 2. Το υπερυψωμένο χείλος παρέχει ακόμα μεγαλύτερη προστασία της μοκέτας
δαπέδου στο εσωτερικό από λάσπες και χώματα. – <p>Εκτός PHEV</p>

2 335 734

Ταπέτα δαπέδου πρώτης ποιότητας από βελούδο εμπρός και πίσω, μαύρα, με διπλή
γκρι ραφή
Πολυτέλεια χωρίς συμβιβασμούς με αυτά τα ειδικά ταπέτα δαπέδου από βελούδο της Ford,
κατασκευασμένα με τις υψηλότερες προδιαγραφές για ιδανική εφαρμογή και
λειτουργικότητα.
Σετ των 4, ασφαλίζουν τόσο του οδηγού όσο και του συνοδηγού – Εκτός PHEV, Ambiente
και Trend

55,19 €1

55,19 €1

2 414 795

95,64 €1

Ταπέτα δαπέδου πρώτης ποιότητας από βελούδο εμπρός και πίσω, μαύρα, με διπλή
γκρι ραφή
Πολυτέλεια χωρίς συμβιβασμούς με αυτά τα ειδικά ταπέτα δαπέδου από βελούδο της Ford,
κατασκευασμένα με τις υψηλότερες προδιαγραφές για ιδανική εφαρμογή και
λειτουργικότητα.
Σετ των 4, ασφαλίζουν τόσο του οδηγού όσο και του συνοδηγού – PHEV, εκτός Ambiente
και Trend

2 414 809

Ταπέτα δαπέδου πρώτης ποιότητας από βελούδο εμπρός και πίσω, μαύρα, με διπλή
κόκκινη ραφή
Πολυτέλεια χωρίς συμβιβασμούς με αυτά τα ειδικά ταπέτα δαπέδου από βελούδο της Ford,
κατασκευασμένα με τις υψηλότερες προδιαγραφές για ιδανική εφαρμογή και
λειτουργικότητα.
Σετ των 4, ασφαλίζουν τόσο του οδηγού όσο και του συνοδηγού – Εκτός PHEV, Ambiente
και Trend

2 414 789

Ταπέτα δαπέδου πρώτης ποιότητας από βελούδο εμπρός και πίσω, μαύρα, με διπλή
κόκκινη ραφή
Πολυτέλεια χωρίς συμβιβασμούς με αυτά τα ειδικά ταπέτα δαπέδου από βελούδο της Ford,
κατασκευασμένα με τις υψηλότερες προδιαγραφές για ιδανική εφαρμογή και
λειτουργικότητα.
Σετ των 4, ασφαλίζουν τόσο του οδηγού όσο και του συνοδηγού – PHEV, εκτός Ambiente
και Trend

95,64 €1

95,64 €1

2 414 801

95,64 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Φιλμ προστασίας μαρσπιέ θυρών για εμπρός και πίσω, διαφανές
Κανένας συμβιβασμός στην προστασία του εσωτερικού του αυτοκινήτου σας με αυτά τα
καλύμματα προστασίας στα μαρσπιέ των θυρών.
Πολύ λεπτό αλλά εξαιρετικά ανθεκτικό ελαστικό φύλλο που προστατεύει αποτελεσματικά
τα μαρσπιέ των θυρών του αυτοκινήτου από χαρακιές. Εξασφαλίζει μια ομαλή και σχεδόν
αόρατη επέμβαση στα μαρσπιέ των θυρών του αυτοκινήτου, χάρη στο ειδικό για κάθε
μοντέλο σχήμα του, με άψογη εφαρμογή, στην υψηλή διαφάνειά του και το πολύ μικρό του
πάχος. Το φύλλο μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει υπολείμματα και χωρίς να
επηρεάσει το χρώμα του αμαξώματος. Πάχος περίπου 150,0 µm, αντοχή σε θερμοκρασία 40 °C έως +110 °C. Αυτοκόλλητο για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση.

2 460 179

47,50 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ
RRP
Τηλεχειριστήριο με αισθητήρα κίνησης για σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί, με το
λογότυπο της Ford
Προφυλάξτε το αυτοκίνητο σας από κλοπή κάνοντας αναβάθμιση με τη νέα τεχνολογία
αντικλεπτικής προστασίας της Ford. Το νέο τηλεχειριστήριο με αισθητήρα κίνησης
απενεργοποιείται όταν δεν χρησιμοποιείται για να μπλοκάρει παραβίαση από μηχανισμό
ρελέ χωρίς κλειδί και αποτρέπει την είσοδο στο αυτοκίνητό σας.
Το νέο τηλεχειριστήριο με αισθητήρα κίνησης ανιχνεύει αν έχει παραμείνει ακίνητο πάνω
από 40 δευτερόλεπτα και τίθεται σε αναστολή λειτουργίας. Έτσι δεν εκτίθεται σε
απόπειρες παραβίασης με αντιγραφή του σήματός του μέσω συσκευής αναμετάδοσης.
Μετακινώντας το τηλεχειριστήριο, όταν για παράδειγμα το πάρετε για να βγείτε από το
σπίτι σας και να πάτε στο αυτοκίνητο, βγαίνει από την αναστολή λειτουργίας και τίθεται
πάλι σε πλήρη λειτουργία. Τα τηλεχειριστήρια της Ford είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν
σε ακτίνα 2 μέτρων από το αυτοκίνητο στο οποίο ανήκουν,

2 514 050

63,08 €1

• Παρακαλούμε σημειώστε ότι το τηλεχειριστήριο με αισθητήρα κίνησης και όλα τα κλειδιά
σας πρέπει να προγραμματιστούν για το όχημά σας στον Επίσημο Έμπορο Ford.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
RRP
Kalff* Γιλέκο ασφαλείας κίτρινο
Τα αξεσουάρ οδικής βοήθειας της Ford είναι επιλεγμένα να εξασφαλίζουν τη μέγιστη
ασφάλεια για τους οδηγούς και τους επιβάτες της Ford σε περίπτωση βλάβης ή
ατυχήματος. Όλα τα προϊόντα ικανοποιούν τις τελευταίες νομικές απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα αυτοκίνητα Ford διαθέτουν συγκεκριμένες υποδοχές για την
ασφαλή τοποθέτηση σε ευπρόσιτη θέση των αξεσουάρ οδικής βοήθειας όταν δεν
χρησιμοποιούνται. Προειδοποιητικά τρίγωνα και φαρμακεία της Ford είναι ειδικά
σχεδιασμένα για να τοποθετούνται με ασφάλεια σε αυτές τις υποδοχές.
Ένα μέγεθος, με ανακλαστικές ρίγες για να είναι πιο ορατό.

1 871 128

Life Safety Products* Γιλέκο ασφαλείας κίτρινο
Τα αξεσουάρ οδικής βοήθειας της Ford είναι επιλεγμένα να εξασφαλίζουν τη μέγιστη
ασφάλεια για τους οδηγούς και τους επιβάτες της Ford σε περίπτωση βλάβης ή
ατυχήματος. Όλα τα προϊόντα ικανοποιούν τις τελευταίες νομικές απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα αυτοκίνητα Ford διαθέτουν συγκεκριμένες υποδοχές για την
ασφαλή τοποθέτηση σε ευπρόσιτη θέση των αξεσουάρ οδικής βοήθειας όταν δεν
χρησιμοποιούνται. Προειδοποιητικά τρίγωνα και φαρμακεία της Ford είναι ειδικά
σχεδιασμένα για να τοποθετούνται με ασφάλεια σε αυτές τις υποδοχές.
Ένα μέγεθος, με ανακλαστικές ρίγες για να είναι ιδιαίτερα εμφανές. Μαζεύεται σε πολύ
λεπτό επίπεδο σχήμα για να μπορεί να αποθηκεύεται κάτω από τα ταπέτα δαπέδου και
ασφαλίζεται με ταινία velcro.

2 471 506

3,42 €1

6,68 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Γιλέκο ασφαλείας πορτοκαλί
Τα αξεσουάρ οδικής βοήθειας της Ford είναι επιλεγμένα να εξασφαλίζουν τη μέγιστη
ασφάλεια για τους οδηγούς και τους επιβάτες της Ford σε περίπτωση βλάβης ή
ατυχήματος. Όλα τα προϊόντα ικανοποιούν τις τελευταίες νομικές απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα αυτοκίνητα Ford διαθέτουν συγκεκριμένες υποδοχές για την
ασφαλή τοποθέτηση σε ευπρόσιτη θέση των αξεσουάρ οδικής βοήθειας όταν δεν
χρησιμοποιούνται. Προειδοποιητικά τρίγωνα και φαρμακεία της Ford είναι ειδικά
σχεδιασμένα για να τοποθετούνται με ασφάλεια σε αυτές τις υποδοχές.
Ένα μέγεθος, με ανακλαστικές ρίγες για να είναι πιο ορατό
Life Safety Products* Εργαλείο καθαρισμού παραθύρων με πτυσσόμενο κοντάρι
Τα αξεσουάρ οδικής βοήθειας της Ford εξασφαλίζουν τη μέγιστη ασφάλεια για τους
οδηγούς και τους επιβάτες της Ford σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το σφυρί
απεγκλωβισμού ικανοποιεί τις τελευταίες νομικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το εργαλείο καθαρισμού παραθύρων παντός καιρού καθαρίζει πάγο, χιόνι, νερά και
ακαθαρσίες.

1 882 039

3,42 €1

2 471 674

17,55 €1

• Για να μπορείτε να φτάσετε και στα δυσπρόσιτα σημεία, το τηλεσκοπικό κοντάρι
επεκτείνεται από τα 35 έως τα 130 cm.
• Κεφαλή που περιστρέφεται 360°
• 3 λεπίδες για καθαρισμό του πάγου
• Λεπίδα από ελαστικό υλικό για χιόνι και νερό
• Αφαιρούμενη αφρώδης κεφαλή για καθαρισμό ακαθαρσιών

Πακέτο ασφαλείας premium
Τα αξεσουάρ οδικής βοήθειας της Ford είναι επιλεγμένα να εξασφαλίζουν τη μέγιστη
ασφάλεια για τους οδηγούς και τους επιβάτες ενός Ford σε περίπτωση βλάβης ή
ατυχήματος. Το πακέτο ασφαλείας premium ικανοποιεί τις τελευταίες απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Kalff* Πακέτο ασφαλείας premium Nano "Duo"
Τα αξεσουάρ οδικής βοήθειας της Ford είναι επιλεγμένα να εξασφαλίζουν τη μέγιστη
ασφάλεια για τους οδηγούς και τους επιβάτες ενός Ford σε περίπτωση βλάβης ή
ατυχήματος. Το πακέτο ασφαλείας premium ικανοποιεί τις τελευταίες απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Πλουσιότερο φαρμακείο, σε μαλακό σάκο, που περιλαμβάνει επιπλέον τρίγωνο ασφαλείας.
Μια από τις καλύτερες λύσεις στην αγορά για την εξοικονόμηση χώρου, χάρη στο πολύ
μικρό του μέγεθος. Περιλαμβάνει ταινίες velcro στο πίσω μέρος για την ασφαλή
τοποθέτησή του και ξεχωριστή θήκη για το τρίγωνο ασφαλείας. Περιλαμβάνει έντυπο με
οδηγίες πρώτων βοηθειών και σημαντικές, χρήσιμες σημειώσεις. Περιλαμβάνει εικόνες και
κατάλογο περιεχομένων στις εξής γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ολλανδικά,
Ιταλικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά. Περιεχόμενο σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές
DIN και ECE R27.

2 311 429

27,64 €1

2 332 712

16,37 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Πακέτο ασφαλείας premium Nano Trio
Τα αξεσουάρ οδικής βοήθειας της Ford είναι επιλεγμένα να εξασφαλίζουν τη μέγιστη
ασφάλεια για τους οδηγούς και τους επιβάτες ενός Ford σε περίπτωση βλάβης ή
ατυχήματος. Το πακέτο ασφαλείας premium ικανοποιεί τις τελευταίες απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Πλουσιότερο φαρμακείο, σε μαλακό σάκο, που περιλαμβάνει επιπλέον κίτρινο γιλέκο
ασφαλείας και τρίγωνο ασφαλείας. Μια από τις καλύτερες λύσεις στην αγορά για την
εξοικονόμηση χώρου, χάρη στο πολύ μικρό του μέγεθος. Περιλαμβάνει ταινίες velcro στο
πίσω μέρος για την ασφαλή τοποθέτησή του και ξεχωριστή θήκη για το τρίγωνο
ασφαλείας. Περιλαμβάνει έντυπο με οδηγίες πρώτων βοηθειών και σημαντικές, χρήσιμες
σημειώσεις. Περιλαμβάνει εικόνες και κατάλογο περιεχομένων στις εξής γλώσσες: Αγγλικά,
Γερμανικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά. 225 x 190 x 65 mm,
περιεχόμενο σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές DIN, ECE R27 και EN ISO 20471.

2 332 709

Kalff* Πακέτο ασφαλείας premium Standard Duo
Τα αξεσουάρ οδικής βοήθειας της Ford είναι επιλεγμένα να εξασφαλίζουν τη μέγιστη
ασφάλεια για τους οδηγούς και τους επιβάτες ενός Ford σε περίπτωση βλάβης ή
ατυχήματος. Το πακέτο ασφαλείας premium ικανοποιεί τις τελευταίες απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Πλουσιότερο φαρμακείο, σε μαλακό σάκο, που περιλαμβάνει επιπλέον τρίγωνο ασφαλείας.
Περιλαμβάνει ταινίες velcro στο πίσω μέρος για την ασφαλή τοποθέτησή του και
αποστειρωμένη εσωτερική θήκη. Περιλαμβάνει έντυπο με οδηγίες πρώτων βοηθειών και
σημαντικές, χρήσιμες σημειώσεις. 440 x 120 x 60 mm, περιεχόμενο σύμφωνα με τις
τελευταίες προδιαγραφές DIN 13164.

2 332 723

Kalff* Πακέτο ασφαλείας premium Standard Trio
Τα αξεσουάρ οδικής βοήθειας της Ford είναι επιλεγμένα να εξασφαλίζουν τη μέγιστη
ασφάλεια για τους οδηγούς και τους επιβάτες ενός Ford σε περίπτωση βλάβης ή
ατυχήματος. Το πακέτο ασφαλείας premium ικανοποιεί τις τελευταίες απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Πλουσιότερο φαρμακείο, σε μαλακό σάκο, που περιλαμβάνει επιπλέον πορτοκαλί γιλέκο
ασφαλείας και λεπτό τρίγωνο ασφαλείας. Περιλαμβάνει ταινίες velcro στο πίσω μέρος για
την ασφαλή τοποθέτησή του. Περιλαμβάνει έντυπο με οδηγίες πρώτων βοηθειών και
σημαντικές, χρήσιμες σημειώσεις. Περιλαμβάνει εικόνες και κατάλογο περιεχομένων στις
εξής γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά.
440 x 135 x 60 mm, περιεχόμενο σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές DIN 13164, E11
27R-033011 και EN ISO 20471.
Σφυρί απεγκλωβισμού
Τα αξεσουάρ οδικής βοήθειας της Ford είναι επιλεγμένα να εξασφαλίζουν τη μέγιστη
ασφάλεια για τους οδηγούς και τους επιβάτες ενός Ford σε περίπτωση βλάβης ή
ατυχήματος. Το σφυρί ασφαλείας ικανοποιεί τις τελευταίες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής
νομοθεσίας.
Περιλαμβάνεται η βάση, ασφαλής και σταθερή τοποθέτηση, με κουμπί φωσφορίζον για να
βρίσκεται εύκολα στο σκοτάδι

18,70 €1

14,32 €1

2 332 721

18,70 €1

1 761 591

23,61 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Life Safety Products* Σφυρί απεγκλωβισμού αυτόματο
Τα αξεσουάρ οδικής βοήθειας της Ford είναι επιλεγμένα να εξασφαλίζουν τη μέγιστη
ασφάλεια για τους οδηγούς και τους επιβάτες ενός Ford σε περίπτωση βλάβης ή
ατυχήματος. Το σφυρί ασφαλείας ικανοποιεί τις τελευταίες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής
νομοθεσίας.
Αυτόματο σφυρί έκτακτης ανάγκης, περιλαμβάνει βραχίονα για ασφαλή και σταθερή
τοποθέτηση. Σπάζει άμεσα το κρύσταλλο. Η λαβή περιλαμβάνει κοπτήρα για τη ζώνη
ασφαλείας με γκρι αντιολισθητική επιφάνεια.

2 471 504

17,55 €1

• Κεραμική κεφαλή
• Αυτόματη άμεση επαναφόρτιση

Kalff* Τρίγωνο ασφαλείας
Τα αξεσουάρ οδικής βοήθειας της Ford είναι επιλεγμένα να εξασφαλίζουν τη μέγιστη
ασφάλεια για τους οδηγούς και τους επιβάτες της Ford σε περίπτωση βλάβης ή
ατυχήματος. Όλα τα προϊόντα ικανοποιούν τις τελευταίες νομικές απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα αυτοκίνητα Ford διαθέτουν συγκεκριμένες υποδοχές για την
ασφαλή τοποθέτηση σε ευπρόσιτη θέση των αξεσουάρ οδικής βοήθειας όταν δεν
χρησιμοποιούνται. Προειδοποιητικά τρίγωνα και φαρμακεία της Ford είναι ειδικά
σχεδιασμένα για να τοποθετούνται με ασφάλεια σε αυτές τις υποδοχές.

1 460 220

Kalff* Τρίγωνο ασφαλείας Nano, σε κόκκινο κουτί
Τα αξεσουάρ οδικής βοήθειας της Ford είναι επιλεγμένα να εξασφαλίζουν τη μέγιστη
ασφάλεια για τους οδηγούς και τους επιβάτες της Ford σε περίπτωση βλάβης ή
ατυχήματος. Όλα τα προϊόντα ικανοποιούν τις τελευταίες νομικές απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα αυτοκίνητα Ford διαθέτουν συγκεκριμένες υποδοχές για την
ασφαλή τοποθέτηση σε ευπρόσιτη θέση των αξεσουάρ οδικής βοήθειας όταν δεν
χρησιμοποιούνται. Προειδοποιητικά τρίγωνα και φαρμακεία της Ford είναι ειδικά
σχεδιασμένα για να τοποθετούνται με ασφάλεια σε αυτές τις υποδοχές.
Ένα από τα καλύτερα τρίγωνα ασφαλείας στην αγορά για την εξοικονόμηση χώρου, χάρη
στο πολύ μικρό του μέγεθος. Διατίθεται σε άκαμπτη θήκη και προσφέρεται για γρήγορη,
εύκολη και σταθερή τοποθέτηση στην άκρη του δρόμου. 220 x 65 x 50 mm, σύμφωνα με
τις προδιαγραφές ECE.

2 332 717

Kalff* Φαρμακείο Nano, κόκκινο
Τα αξεσουάρ οδικής βοήθειας της Ford είναι επιλεγμένα να εξασφαλίζουν τη μέγιστη
ασφάλεια για τους οδηγούς και τους επιβάτες ενός Ford σε περίπτωση βλάβης ή
ατυχήματος. Τα κυτία πρώτων βοηθειών ικανοποιούν τις τελευταίες απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Μια από τις καλύτερες λύσεις στην αγορά για την εξοικονόμηση χώρου, χάρη στο πολύ
μικρό του μέγεθος. Διατίθεται σε μαλακό σάκο με φερμουάρ και 4 θήκες εσωτερικά.
Περιλαμβάνει έντυπο με οδηγίες πρώτων βοηθειών και σημαντικές, χρήσιμες σημειώσεις.
Περιλαμβάνει εικόνες και κατάλογο περιεχομένων στις εξής γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά,
Γαλλικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά. 210 x 110 x 70 mm, περιεχόμενο
σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές DIN.

2 332 715

Φαρμακείο μαλακός σάκος, μπλε
Τα αξεσουάρ οδικής βοήθειας της Ford είναι επιλεγμένα να εξασφαλίζουν τη μέγιστη
ασφάλεια για τους οδηγούς και τους επιβάτες ενός Ford σε περίπτωση βλάβης ή
ατυχήματος. Τα κυτία πρώτων βοηθειών ικανοποιούν τις τελευταίες απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Μία λωρίδα velcro, 250 x 135 x 65 mm, σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές DIN (DIN
13164)

7,54 €1

8,99 €1

7,70 €1

2 311 396

15,66 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Φαρμακείο με προειδοποιητικό τρίγωνο και γιλέκο
Τα αξεσουάρ οδικής βοήθειας της Ford είναι επιλεγμένα να εξασφαλίζουν τη μέγιστη
ασφάλεια για τους οδηγούς και τους επιβάτες ενός Ford σε περίπτωση βλάβης ή
ατυχήματος. Τα κυτία πρώτων βοηθειών ικανοποιούν τις τελευταίες απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
231 x 152 x 83 mm, περιλαμβάνει προειδοποιητικό τρίγωνο και γιλέκο ασφαλείας. Σύμφωνα
με τα τελευταία πρότυπα ασφαλείας DIN 13164-2014, E27 R και EN ISO 20471.
Kalff* Φαρμακείο σε μαύρο πλαστικό κουτί
Τα αξεσουάρ οδικής βοήθειας της Ford είναι επιλεγμένα να εξασφαλίζουν τη μέγιστη
ασφάλεια για τους οδηγούς και τους επιβάτες ενός Ford σε περίπτωση βλάβης ή
ατυχήματος. Τα κυτία πρώτων βοηθειών ικανοποιούν τις τελευταίες απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Συμπαγές κιτ πρώτων βοηθειών σε κουτί από σκληρό πλαστικό.

2 431 452

31,78 €1

2 646 562

13,69 €1

• Υλικό πρώτων βοηθειών σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα (DIN 13164).
• Διαστάσεις: 215 x 113 x 90 mm

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ΑΝΕΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΕΣΗΣ
RRP
ClimAir®* Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες,
διαφανή
Περιορίζουν τον στροβιλισμό του αέρα και τον θόρυβο, για να απολαμβάνετε τη διαδρομή
με τα παράθυρα ανοικτά, ακόμα και όταν βρέχει. Τα αντιανεμικά είναι ειδικά σχεδιασμένα
για τα ταιριάζουν άψογα στο Ford σας.
Σετ των 2, για βελτιωμένο αερισμό, προστασία από το χιόνι και τη βροχή, από χυτό
διαφανές ακρυλικό υλικό πάχους 3 mm. Βεβαιωθείτε ότι το αντιανεμικό (στο σημείο του
καθρέφτη) στηρίζεται στην προεξοχή (ράγα) του παραθύρου και δεν εισχωρεί μέσα στην
εγκοπή του παραθύρου.

2 497 418

ClimAir®* Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες,
μαύρα
Περιορίζουν τον στροβιλισμό του αέρα και τον θόρυβο, για να απολαμβάνετε τη διαδρομή
με τα παράθυρα ανοικτά, ακόμα και όταν βρέχει. Τα αντιανεμικά είναι ειδικά σχεδιασμένα
για τα ταιριάζουν άψογα στο Ford σας.
Σετ των 2, για βελτιωμένο αερισμό, προστασία από το χιόνι και τη βροχή, από χυτό
διαφανές ακρυλικό υλικό πάχους 3 mm. Βεβαιωθείτε ότι το αντιανεμικό (στο σημείο του
καθρέφτη) στηρίζεται στην προεξοχή (ράγα) του παραθύρου και δεν εισχωρεί μέσα στην
εγκοπή του παραθύρου.

2 497 416

ClimAir®* Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες,
διαφανή
Περιορίζουν τον στροβιλισμό του αέρα και τον θόρυβο, για να απολαμβάνετε τη διαδρομή
με τα παράθυρα ανοικτά, ακόμα και όταν βρέχει. Τα αντιανεμικά είναι ειδικά σχεδιασμένα
για τα ταιριάζουν άψογα στο Ford σας.
Σετ των 2, για βελτιωμένο αερισμό, προστασία από το χιόνι και τη βροχή, από χυτό
διαφανές ακρυλικό υλικό πάχους 3 mm. Βεβαιωθείτε ότι το αντιανεμικό (στο σημείο του
καθρέφτη) στηρίζεται στην προεξοχή (ράγα) του παραθύρου και δεν εισχωρεί μέσα στην
εγκοπή του παραθύρου.

2 497 422

ClimAir®* Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες,
μαύρα
Περιορίζουν τον στροβιλισμό του αέρα και τον θόρυβο, για να απολαμβάνετε τη διαδρομή
με τα παράθυρα ανοικτά, ακόμα και όταν βρέχει. Τα αντιανεμικά είναι ειδικά σχεδιασμένα
για τα ταιριάζουν άψογα στο Ford σας.
Σετ των 2, για βελτιωμένο αερισμό, προστασία από το χιόνι και τη βροχή, από χυτό
διαφανές ακρυλικό υλικό πάχους 3 mm. Βεβαιωθείτε ότι το αντιανεμικό (στο σημείο του
καθρέφτη) στηρίζεται στην προεξοχή (ράγα) του παραθύρου και δεν εισχωρεί μέσα στην
εγκοπή του παραθύρου.

2 497 420

55,17 €3

55,17 €3

41,38 €3

41,38 €3

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Κάμερα στο ταμπλό 380GWX, κάμερες ταμπλό εμπρός και πίσω
Παρέχει αποδεικτικό υλικό βίντεο σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
Έξυπνες, διακριτικές κάμερες, με δυνατότητα GPS, τοποθετημένες στο εμπρός και στο
πίσω παρμπρίζ. Η στραμμένη προς τα εμπρός κάμερα συνδέεται με την στραμμένη προς τα
πίσω κάμερα με ένα καλώδιο 6,5 μέτρων, τροφοδοτούνται και οι δύο από καλώδιο που
συνδέεται στην υποδοχή του αναπτήρα, και οι δύο κάμερες ξεκινούν τη βιντεοσκόπηση
μόλις πάρει εμπρός το αυτοκίνητο. Το κιτ περιλαμβάνει: κάμερα εμπρός και βάση, κάμερα
πίσω, καλώδιο σύνδεσης 6,5 m, καλώδιο τροφοδοσίας για την υποδοχή του αναπτήρα,
καλώδιο USB, μπαταρία, κάρτα μνήμης Micro SD 32 GB, σύστημα ασφαλείας, οδηγίες,
αυτοκόλλητα για τα παράθυρα και δίσκο με το εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή.

2 534 404

445,98 €1

• Πεδίο ορατότητας 140 μοιρών με ανάλυση 2,12 megapixel.
• Ρύθμιση του φακού κατακόρυφα σε εύρος 90°, ιδανικό για αυτοκίνητα και βαν με πιο
επίπεδο παρμπρίζ.
• Βίντεο υψηλής ανάλυσης Full HD 1080p 1920 x 1080p ή HD 720p στα 30 fps, εγγραφή σε
μορφή MOV.
• Μόλις γεμίσει η κάρτα SD, η κάμερα διαγράφει αυτόματα τα παλαιότερα αρχεία,
απελευθερώνοντας χώρο για νέες βιντεοσκοπήσεις, ώστε να μην εξαντλείται ποτέ η μνήμη.
• Πατήστε το κουμπί προστασίας κατά τη βιντεοσκόπηση για αποθήκευση του αρχείου
βίντεο.
• Η κάμερα μπορεί να καταγράφει αρχεία βίντεο διάρκειας 1 λεπτού για να είναι το μέγεθος
διαχειρίσιμο όταν θέλετε να κατεβάσετε και να στείλετε αρχεία στην ασφαλιστική σας
εταιρεία.
• Κατεβάστε, κοινοποιήστε ή παρακολουθήστε καταγεγραμμένο ή ζωντανό βίντεο με την
εφαρμογή κινητού τηλεφώνου NEXTBASE που μπορείτε να κατεβάσετε χωρίς χρέωση από
ένα App Store iOS ή Android.
• Δίσκος λογισμικού NEXTBASE Replay3 για σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB.
• Wi-Fi για σύνδεση σε smartphone, tablet κλπ.
• Το GPS καταγράφει θέση, ταχύτητα, ημερομηνία και ώρα για να εμφανίζει πού και πότε
ακριβώς συνέβη ένα περιστατικό.
• Το βίντεο της πίσω κάμερας εμφανίζεται ως ένθετο PiP (Picture in Picture) στη συσκευή
σας και πατώντας μεγεθύνεται ή μικραίνει το μέγεθός της.
• Περιλαμβάνεται κάρτα μνήμης Micro SD 32 GB, η κάμερα δέχεται κάρτα χωρητικότητας 8
– 128 GB τύπου: SDHC, SDXC, U1
• Περιλαμβάνεται μπαταρία
• Σε λειτουργία στάθμευσης, όταν το όχημα είναι σταθμευμένο και δεν λειτουργεί ο
κινητήρας, η κάμερα παρακολουθεί τον χώρο. Αρχίζει αμέσως τη βιντεοσκόπηση αν
ανιχνεύσει κίνηση.
• Διατίθεται με σύστημα ασφαλείας που καλύπτει τα χειριστήρια και την κάρτα SD,
αποτρέποντας την παραβίαση, ιδανικό για εταιρικά αυτοκίνητα.
• Διαστάσεις: εμπρός κάμερα 58 x 98 x 47 mm, πίσω κάμερα 49 x 68 x 37 mm
• Βάρος: εμπρός κάμερα 115 g, πίσω κάμερα 50 g

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Κάμερα στο ταμπλό Dash Cam 66W
Παρέχει αποδεικτικό υλικό βίντεο σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
Συμπαγής, διακριτική κάμερα με GPS/GALILEO, οθόνη LCD 2,0" και λήψη υπερευρείας
γωνίας, για τοποθέτηση στο παρμπρίζ. Καταγράφει συνεχώς και αποθηκεύει αυτόματα την
εικόνα σε περίπτωση ατυχήματος. Αρχίζει να καταγράφει αμέσως μόλις συνδεθεί σε πηγή
τροφοδοσίας. Το κιτ περιλαμβάνει μαγνητική βάση, δύο καλώδια USB για την υποδοχή του
αναπτήρα, 4 m και 1,5 m, και εγχειρίδιο χρήσης. Παρακαλούμε σημειώστε: Ισχύουν οι όροι
και προϋποθέσεις, καθώς και οι περιορισμοί για τις λειτουργίες επαγρύπνησης του οδηγού,
που προβλέπονται από τη Garmin®. Παρακαλούμε, συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα της
Garmin® για περισσότερες πληροφορίες.

2 489 135

261,42 €1

• Πεδίο ορατότητας 180 μοιρών με κάμερα 3,7 megapixel.
• Καταγράφει video σε 1440 pixel (ανάλυση 2560 x 1400), 1080 pixel (ανάλυση 1920 x
1080) ή 720 pixel (ανάλυση 1280 x 720).
• Έχει ενσωματωμένο αισθητήρα G για την αυτόματη ανίχνευση ατυχήματος και την
αποθήκευση εικόνας ατυχημάτων κατά την πρόσκρουση.
• Το GPS καταγράφει θέση, κατεύθυνση, ταχύτητα, ημερομηνία και ώρα για να εμφανίζει
πού και πότε ακριβώς συνέβη το περιστατικό.
• Ενσωματωμένο Wi-Fi και Bluetooth για αυτόματο συγχρονισμό video.
• Η λειτουργία φωνητικού ελέγχου επιτρέπει την έναρξη/διακοπή εγγραφής ήχου, λήψη
στιγμιότυπου ή έναρξη/διακοπή λήψης Travelapse™ (συμπύκνωση ωρών οδήγησης σε
λεπτά ή στιγμιότυπα).
• Εξαιρετική ευκρίνεια σε συνθήκες δυνατού ή πολύ χαμηλού φωτισμού.
• Καταγράφει την οδήγηση σε συνεχή κύκλο, χρησιμοποιώντας κάρτα microSDHC™
(πωλείται ξεχωριστά). Για περισσότερη μνήμη, δέχεται μεγαλύτερη κάρτα, από 8 GB έως
512 GB (απαιτείται να είναι class 10).
• Αναπαραγωγή της λήψης απευθείας στην οθόνη, ανασκόπηση αργότερα σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή ή με τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής Garmin σε Garmin Drive™ σε
smartphone.
• Περιλαμβάνει λειτουργίες επαγρύπνησης του οδηγού για προειδοποίηση για σύγκρουση
προς τα εμπρός και προειδοποίηση διατήρησης λωρίδας.
• Λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού επιτρέπει να συνδεθούν ασύρματα έως 4 κάμερες
αυτοκινήτου Garmin. εμπρός, πίσω και στα πλαϊνά, για πλήρη κάλυψη 360 μοιρών. Όταν
αποθηκεύει το video μία κάμερα κάνουν αποθήκευση και οι άλλες, ενώ χρησιμοποιώντας
την εφαρμογή Garmin Drive™ στο smartphone μπορείτε να δημιουργήσετε ένα video με
συγχρονισμένη αναπαραγωγή της μίας εικόνας στην άλλη από οποιεσδήποτε δύο πλευρές.
• Ενσωματωμένοι αισθητήρες σας προειδοποιούν για κάμερες σε φωτεινούς σηματοδότες
όταν ανάβει κόκκινο ή για κάμερες ελέγχου ταχύτητας που βρίσκονται κοντά, καθώς και
όταν σταματά το αυτοκίνητο π.χ. σε διασταυρώσεις ή στην κυκλοφορία.
• Ένα ηχητικό σήμα σας ειδοποιεί όταν η κυκλοφορία εμπρός από το όχημα αρχίσει πάλι να
κινείται.
• Όταν το όχημα είναι σταθμευμένο και δεν λειτουργεί ο κινητήρας, η κάμερα
παρακολουθεί τον χώρο. Αρχίζει αμέσως να καταγράφει αν ανιχνεύσει κίνηση (χρειάζεται
καλώδιο Garmin® για κατάσταση στάθμευσης).
• Διαστάσεις: 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm, βάρος: 61 gr
• Λειτουργεί σε θερμοκρασίες -20 °C έως +55 °C
• Ενσωματωμένη μπαταρία

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Κάμερα στο ταμπλό με πλήρη υψηλή ανάλυση (HD)
Παρέχει αποδεικτικό υλικό βίντεο σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
Γνήσια κάμερα FORD DashCam ειδικά σχεδιασμένη για άψογη ενσωμάτωση στο όχημά
σας. Εφαρμόζει άψογα στην περιοχή του εσωτερικού καθρέφτη, χωρίς να παρεμποδίζει την
ορατότητα του οδηγού προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Οι αγαπημένες σας στιγμές και
αναμνήσεις αποθηκεύονται με ασφάλεια και είναι στη διάθεσή σας οπουδήποτε, κάθε
στιγμή. Τα δεδομένα που καταγράφονται αποθηκεύονται αυτόματα σε κάρτα SD, για την
περίπτωση ατυχήματος και την περίπτωση πρόσκρουσης στο παρκάρισμα. Ο ευρυγώνιος
φακός της κάμερας συλλαμβάνει σχεδόν όλα όσα γίνονται γύρω από το όχημα. Παρέχει,
επίσης, γεωγραφικά δεδομένα, όπως συντεταγμένες και ταχύτητα. Οι λειτουργίες της
κάμερας και τα δεδομένα που καταγράφονται ελέγχονται άνετα με ειδική εφαρμογή
κινητού τηλεφώνου χάρη στη δυνατότητα Wi-Fi. Η λειτουργία της FORD DashCam
ελέγχεται απλά μέσω Applink στην οθόνη του SYNC 3 ή/και με φωνητικό έλεγχο. Βασικά
χαρακτηριστικά: Ευρυγώνια κάμερα 139° με πλήρως υψηλή ανάλυση (HD) σε
οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού, δέκτη GPS και αισθητήρα G. Περιλαμβάνει κάρτα SD
16 Gb και εξαρτήματα τοποθέτησης.

2 557 542

330,91 €1

• Ανάλυση: Full HD 1080P
• Καρέ το δευτερόλεπτο: 60
• Αισθητήρας: Sony
• Επεξεργαστής εικόνας βίντεο: Ambarella
• Μικροεπεξεργαστής χαμηλής ισχύος: NXP
•

Κρεμάστρα με εξάρτημα τοποθέτησης, σε χρώμα μαύρο ματ
Για να έχετε πάντα τα ρούχα σας σιδερωμένα μέσα στο αυτοκίνητο, απλά χρησιμοποιήστε
αυτό ττην κομψή μαύρη ματ κρεμάστρα για να κρεμάτε τα ρούχα σας όπου και αν
πηγαίνετε!
Πρακτικό, φορητό αξεσουάρ για την εύκολη μεταφορά του ρουχισμού σας όταν
ταξιδεύετε. Απλά τοποθετήστε το ειδικό εξάρτημα στο προσκέφαλο του αυτοκινήτου σας
και μπορείτε να τοποθετήσετε την κρεμάστρα ή να την αφαιρέσετε και να την πάρετε μαζί
σας, με τα ρούχα σας, όπου και αν πάτε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απλή κρεμάστρα σε
κάθε ντουλάπα, έτοιμη για το επόμενο ταξίδι σας. Μέγιστο φορτίο: 3 kg. Παρακαλούμε
σημειώστε: Η τοποθέτηση του εξαρτήματος τοποθέτησης είναι δυνατή μόνο στα
προσκέφαλα των εμπρός καθισμάτων. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ενεργά
προσκέφαλα.

2 448 529

52,49 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Προσκέφαλο ύπνου από τεχνητό δέρμα PVC, μαύρο, με ασημί κορδόνι
Περιποιηθείτε τους επιβάτες σας και αφήστε τους να κοιμηθούν άνετα και αναπαυτικά, με
το προσκέφαλο ύπνου τοποθετημένο στο κάθισμά τους.
Το προσκέφαλο ύπνου αγκιστρώνεται σε οποιοδήποτε ρυθμιζόμενο προσκέφαλο
καθίσματος και λειτουργεί ως πλευρικό προσκέφαλο, με πλευρική στήριξη για το κεφάλι και
τον αυχένα, για τους επιβάτες που ξεκουράζονται ή κοιμούνται, και κάνει τα μεγάλα ταξίδια
πιο άνετα. Δεν αφήνει το σώμα να κάμπτεται και να λυγίζει, ώστε οι επιβάτες που το
χρησιμοποιούν να ξυπνούν ανανεωμένοι, χωρίς πόνους στους ώμους και τον αυχένα.

2 520 207

41,63 €1

• Εύκολη τοποθέτηση, απλά αγκιστρώνεται στις βάσεις του προσκέφαλου του καθίσματος.
• Πλευρικά στηρίγματα με αναπαυτική αφρώδη πλήρωση 'μνήμης'.
• Τα πλευρικά στηρίγματα είναι πλήρως ρυθμιζόμενα ανάλογα με το ύψος του επιβάτη.
• Η δυνατότητα ρύθμισης 360° επιτρέπει την αποθήκευσή των πλευρικών στηριγμάτων σε
όρθια θέση όταν δεν χρησιμοποιούνται.
• Διαστάσεις: 260 x 193 x 98 mm (μήκος x πλάτος x ύψος)
• Βάρος: 850 g
Καθίσματα συνοδηγού με ρυθμιζόμενο προσκέφαλο
Xvision (SCC)* Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης εμπρός, με 4 αισθητήρες
σε χρώμα μαύρο ματ
Με το σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης ειδοποιείστε όσο πλησιάζετε στο επόμενο
εμπόδιο πίσω ή εμπρός από το αυτοκίνητο. Οι αισθητήρες απόστασης στάθμευσης
διατίθενται σε ξεχωριστά κιτ για εμπρός και πίσω.
Ανίχνευση εμποδίων και ηχητική προειδοποίηση με διακοπτόμενο σήμα που επιταχύνεται
όσο πλησιάζει το εμπόδιο και γίνεται τελικά συνεχόμενο πολύ κοντά. Το πακέτο
περιλαμβάνει απόλυτα επίπεδους αισθητήρες για τοποθέτηση ανάλογα με το σχήμα του
προφυλακτήρα. Οι αισθητήρες μπορούν να βαφούν στο χρώμα του αμαξώματος.
Μπορείτε να απευθύνεστε στο δίκτυο της Ford για περισσότερες λεπτομέρειες.
Φίλτρο καθαρισμού του αέρα
Το φίλτρο καθαρισμού του αέρα της Ford, σάς επιτρέπει να αναπνέετε φιλτραρισμένο,
καθαρό, φρέσκο αέρα.
Το φίλτρο καθαρισμού βελτιώνει την ποιότητα του αέρα μέσα στην καμπίνα, αφαιρώντας
μικρά επιβλαβή αερομεταφερόμενα σωματίδια. Παράγει και απελευθερώνει εκατομμύρια
αρνητικά φορτισμένα σωματίδια (ιόντα) που έλκονται και προσαρτώνται στα θετικά
φορτισμένα ιόντα αλλεργιογόνων ουσιών, τα οποία έτσι γίνονται πολύ βαριά και πέφτουν.
Έτσι εξουδετερώνονται και αφαιρούνται βακτήρια, ιοί, σπόροι μούχλας, γύρη, νεκρά
κύτταρα κατοικίδιων, οσμές, καπνός τσιγάρου, σκόνη και πολλοί άλλοι τύποι επικίνδυνων
αερομεταφερόμενων σωματιδίων, αφήνοντας τον αέρα της καμπίνας καθαρό και
ανανεωμένο.

2 231 907

189,88 €3

2 485 741

56,92 €1

• Πιο αποτελεσματικό από το φίλτρο αέρα της καμπίνας.
• Τοποθετείται κοντά στον ανεμιστήρα του κλιματισμού.
• Τα αρνητικά ιόντα μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεση και να αυξήσουν την ενέργεια του
σώματος.
• Τα αρνητικά ιόντα αυξάνουν την ανανέωση του αέρα.
• Συνιστάται τοποθέτηση από το δίκτυο της Ford.
• Περιλαμβάνεται ηλεκτρική ασφάλεια.
• Διαστάσεις: 120 x 50 x 50 mm
• Βάρος: 250 kg
• Συνιστάται αντικατάσταση μετά από 1 έτος ή 20.000 km για διατήρηση της απόδοσης.

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ
RRP
Pioneer* Subwoofer TS-WH500A
Συμπληρώστε το ηχοσύστημά σας με ένα πανίσχυρο, αλλά περιορισμένου μεγέθους,
subwoofer Pioneer+ για ακόμα καλύτερη αίσθηση των μπάσων. Και με το συμπαγές σχήμα
του μπορείτε να το τοποθετήσετε ακόμα και κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού, χωρίς
προβλήματα στην απόδοσή του.
Μικρό και πανίσχυρο ενεργό σύστημα subwoofer με ενσωματωμένο ενισχυτή MOSFET 150
W. Μπορεί να τοποθετηθεί ακόμα και κάτω από το κάθισμα χάρη στο υπέρλεπτο σχήμα
του. Η ιδιαίτερη τεχνολογία του Horizontal Vertical Transforming (HVT) παράγει
κατακόρυφες δονήσεις μέσω οριζόντιας δύναμης οδήγησης, παράγοντας καθαρά μπάσα
σε ευρεία γκάμα. Προδιαγραφές: Μέγιστη ισχύς εξόδου 150 W, ονομαστική ισχύς εξόδου
50 W. Διαστάσεις πλαισίου: 340 mm x 60 mm x 250 mm (πλάτος x ύψος x βάθος).
Pioneer* Subwoofer TS-WX130DA
Συμπληρώστε το ηχοσύστημά σας με ένα πανίσχυρο, αλλά περιορισμένου μεγέθους,
subwoofer Pioneer+ για ακόμα καλύτερη αίσθηση των μπάσων. Και με το συμπαγές σχήμα
του μπορείτε να το τοποθετήσετε ακόμα και κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού, χωρίς
προβλήματα στην απόδοσή του.
Μικρό και πανίσχυρο ενεργό subwoofer που μπορεί να τοποθετηθεί ακόμα και κάτω από
το κάθισμα χάρη στο υπέρλεπτο σχήμα του. Διαθέτει ενσωματωμένο ενισχυτή ισχύος 160
W και ψηφιακό έλεγχο μπάσων για βαθύ ή δυναμικό ήχο μπάσου. Woofer 20 cm από
αλουμίνιο με ονομαστική ισχύ εισόδου 50 W. Εύκολη εγκατάσταση. Διαστάσεις: 280 x 70 x
200 mm, βάρος 3,5 kg. Δεν συνδυάζεται με ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος κατά την
τοποθέτηση κάτω από το κάθισμα. To subwoofer μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα
οχήματα με βύσμα ήχου ή καλώδιο ηχείου. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να
απαιτείται επιπλέον καλώδιο ηχείου γενικής χρήσης (περίπου 0,5 m)
Axion* Αναβάθμιση ψηφιακού ραδιοφώνου

2 409 070

282,74 €3

2 302 684

245,54 €3

2 146 136

188,16 €3

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+ SDA-11DAB με Bluetooth
Απολαύστε καθαρό, κρυστάλλινο ήχο από τις ψηφιακές συχνότητες ραδιοφωνικής
μετάδοσης με τον απλό προσαρμογέα ψηφιακού ραδιοφωνικού δέκτη DAB+.
Προσθέστε εύκολα στο ηχητικό σύστημα του οχήματός σας ψηφιακό ραδιοφωνικό δέκτη
DAB+ με Bluetooth. Αυτόνομος ραδιοφωνικός δέκτης με καθαρή λήψη, κρυστάλλινο ήχο,
εύκολο στη χρήση μενού και κουμπιά προεπιλογής ραδιοφωνικών σταθμών. Τοποθετείται
εύκολα στο ταμπλό ή στο παρμπρίζ, συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα.
Είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί με το υπάρχον εργοστασιακό στερεοφωνικό σύστημα
ήχου του οχήματός σας, είτε ασύρματα είτε καλωδιακά. Η ενσωματωμένη δυνατότητα
Bluetooth σας επιτρέπει να κάνετε και να δέχεστε τηλεφωνικές κλήσεις άνετα και με
ασφάλεια. Βασικά χαρακτηριστικά: Bluetooth για ανοικτή τηλεφωνική συνομιλία και
μετάδοση ήχου μέσω streaming, ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο (με δυνατότητα
σύνδεσης στο ηχητικό σύστημα του οχήματος μέσω της υποδοχής εξόδου),
κυκλοφοριακές ανακοινώσεις, αυτόματη/χειροκίνητη αναζήτηση συχνοτήτων, λειτουργία
αναζήτησης κειμένου DAB, ψηφιακή οθόνη 2,4" (6,1 cm) TFT με επιλογή 5 χρωμάτων
(λευκό, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο ή μπλε), χρονοδιακόπτης φωτισμού, έλεγχος
φωτισμού και κουμπί μετακίνησης κειμένου. Συνδέσεις: aux-in και line-out. Γλώσσες μενού:
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Τουρκικά, Δανικά, Νορβηγικά. Με ενεργή
κεραία DAB+ στο παρμπρίζ, διπλό προσαρμογέα τροφοδοσίας USB, καλώδιο τροφοδοσίας
Micro-USB, καλώδιο ήχου 3,5 mm AUX, βάση για το παρμπρίζ, βάση για το ταμπλό,
εργαλείο τοποθέτησης και λωρίδα ασφαλείας.

2 427 199

181,40 €1

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
RRP
ACV* Βάση ασύρματης φόρτισης Qi μαύρη
Βάση επαγωγικής φόρτισης Qi σε μαύρο ή λευκό χρώμα για χρήση στο σπίτι ή στο γραφείο.
Επιτρέπει την εύκολη και εξυπηρετική ασύρματη φόρτιση συσκευών smartphone
συμβατών με το σύστημα Qi

ACV* Βάση ασύρματης φόρτισης Qi σε λευκό χρώμα
Βάση επαγωγικής φόρτισης Qi σε μαύρο ή λευκό χρώμα για χρήση στο σπίτι ή στο γραφείο.
Επιτρέπει την εύκολη και εξυπηρετική ασύρματη φόρτιση συσκευών smartphone
συμβατών με το σύστημα Qi

Dension* Βάση ηχοσυστήματος για Smartphone
Στερεώνεται με βεντούζα στο παρμπρίζ ή στο ταμπλό (δεν είναι συμβατή με κονσόλα
επικοινωνίας στην κολώνα A), υποστηρίζει ανοικτή τηλεφωνική συνομιλία, streaming ήχου
και φόρτιση
Βάση με ηχητικό σύστημα πολλαπλής χρήσης, τοποθετείται στο παρμπρίζ ή στο ταμπλό,
προηγμένη ποιότητα ήχου μέσω του ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου, με ενσωματωμένο
μικρόφωνο, υποδοχή AUX και ραδιόφωνο FM. Λειτουργία φόρτισης του κινητού
τηλεφώνου από την υποδοχή του αναπτήρα, περιλαμβάνει βοηθητικό καλώδιο ήχου.
Συμβατή και με μεγαλύτερα smartphone, όπως το Samsung Galaxy S4 ή το Sony Xperia Z.

2 102 315

29,98 €1

2 102 313

29,98 €1

1 831 835

99,26 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Βάση φόρτισης Qi Zens μαύρη
Χωρίς καλώδια, χωρίς περιορισμούς, η ασύρματη φόρτιση είναι το μέλλον της κινητής
τεχνολογίας, αποκτήστε λοιπόν κι εσείς αυτή τη λειτουργικότητα με την κομψή βάση Qi
Zens.
Ελαφριά και συμπαγής μονάδα επαγωγικής φόρτισης για smartphone με συμβατότητα Qi.
Διαθέτει 7 πηνία επαγωγής, με πιστοποίηση Qi

2 344 021

ACV* Βάση φόρτισης Qi Zens σε λευκό χρώμα
Χωρίς καλώδια, χωρίς περιορισμούς, η ασύρματη φόρτιση είναι το μέλλον της κινητής
τεχνολογίας, αποκτήστε λοιπόν κι εσείς αυτή τη λειτουργικότητα με την κομψή βάση Qi
Zens.
Ελαφριά και συμπαγής μονάδα επαγωγικής φόρτισης για smartphone με συμβατότητα Qi.
Διαθέτει 7 πηνία επαγωγής, με πιστοποίηση Qi

2 344 023

47,75 €1

47,75 €1

ACV* Δέκτης φόρτισης Qi για iPhone® 5/5S/5C/6/6+
Αναβαθμίζει επιλεγμένα smartphone για ασύρματη φόρτιση.
Τοποθετείται εύκολα ανάμεσα στη βάση του τηλεφώνου και το υπάρχον κάλυμμα
προστασίας

2 102 323

ACV* Δέκτης φόρτισης Qi INBAY γενικής χρήσης με βύσμα Micro-USB 2.0, μαύρος
Η ασύρματη φόρτιση Qi είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει τη φόρτιση κινητών συσκευών
σε πολύ μικρή απόσταση, χωρίς καλώδιο. Οι δέκτες ασύρματης φόρτισης Qi INBAY της
ACV* προσθέτουν δυνατότητα ασύρματης φόρτισης.
Επιτρέπει την ασύρματη φόρτιση smartphone χωρίς συμβατότητα Qi. Τοποθετείται
εύκολα ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο και τη θήκη προστασίας του. Χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με θήκη φόρτισης γενικής χρήσης INBAY ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή
ασύρματης φόρτισης Qi

2 344 017

ACV* Δέκτης φόρτισης Qi INBAY γενικής χρήσης με βύσμα USB 3.1 τύπου C, μαύρος
Η ασύρματη φόρτιση Qi είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει τη φόρτιση κινητών συσκευών
σε πολύ μικρή απόσταση, χωρίς καλώδιο. Οι δέκτες ασύρματης φόρτισης Qi INBAY της
ACV* προσθέτουν δυνατότητα ασύρματης φόρτισης.
Επιτρέπει την ασύρματη φόρτιση smartphone χωρίς συμβατότητα Qi. Τοποθετείται
εύκολα ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο και τη θήκη προστασίας του. Χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με θήκη φόρτισης γενικής χρήσης INBAY ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή
ασύρματης φόρτισης με συμβατότητα Qi

2 344 019

ACV* Δέκτης φόρτισης Qi INBAY για iPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+, μαύρος
Η ασύρματη φόρτιση Qi είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει τη φόρτιση κινητών συσκευών
σε πολύ μικρή απόσταση, χωρίς καλώδιο. Οι δέκτες ασύρματης φόρτισης Qi INBAY της
ACV* προσθέτουν δυνατότητα ασύρματης φόρτισης.
Επιτρέπει την ασύρματη φόρτιση μοντέλων χωρίς συμβατότητα Qi. Τοποθετείται εύκολα
ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο και τη θήκη προστασίας του. Χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με συσκευή φόρτισης γενικής χρήσης INBAY για ποτηροθήκη ή οποιαδήποτε
άλλη συσκευή ασύρματης φόρτισης με συμβατότητα Qi

2 344 015

ACV* Θήκη φόρτισης Qi για iPhone® 5/5S, λευκή
Αναβαθμίζει επιλεγμένα iPhone για ασύρματη φόρτιση.
Θήκη προστασίας με ενσωματωμένο σύστημα ασύρματης φόρτισης. Χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με κιτ ασύρματης φόρτισης

2 102 319

19,74 €1

16,75 €1

16,79 €1

19,78 €1

27,92 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Θήκη φόρτισης Qi για iPhone® 5/5S, μαύρη
Αναβαθμίζει επιλεγμένα iPhone για ασύρματη φόρτιση.
Θήκη προστασίας με ενσωματωμένο σύστημα ασύρματης φόρτισης. Χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με κιτ ασύρματης φόρτισης

ACV* Θήκη φόρτισης Qi για iPhone® 6, ασημί
Αναβαθμίζει επιλεγμένα iPhone για ασύρματη φόρτιση.
Θήκη προστασίας με ενσωματωμένο σύστημα ασύρματης φόρτισης. Χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με κιτ ασύρματης φόρτισης

2 102 321

28,74 €1

2 102 317

29,92 €1

ACV* Θήκη φόρτισης Qi για iPhone® 6/6S/7, ασημί
Αναβαθμίζει επιλεγμένα iPhone για ασύρματη φόρτιση.
Θήκη προστασίας με ενσωματωμένο σύστημα ασύρματης φόρτισης. Χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με κιτ ασύρματης φόρτισης

2 146 836

ACV* Θήκη φόρτισης Qi για iPhone® 6/6S/7, μαύρη
Αναβαθμίζει επιλεγμένα iPhone για ασύρματη φόρτιση.
Θήκη προστασίας με ενσωματωμένο σύστημα ασύρματης φόρτισης. Χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με κιτ ασύρματης φόρτισης

2 146 842

ACV* Θήκη φόρτισης Qi για iPhone® 6/6S/7, ροζ χρυσαφί
Αναβαθμίζει επιλεγμένα iPhone για ασύρματη φόρτιση.
Θήκη προστασίας με ενσωματωμένο σύστημα ασύρματης φόρτισης. Χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με κιτ ασύρματης φόρτισης

2 146 838

ACV* Θήκη φόρτισης Qi για iPhone® 6/6S/7, χρυσαφί
Αναβαθμίζει επιλεγμένα iPhone για ασύρματη φόρτιση.
Θήκη προστασίας με ενσωματωμένο σύστημα ασύρματης φόρτισης. Χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με κιτ ασύρματης φόρτισης

2 146 840

ACV* Θήκη φόρτισης Qi για iPhone® 6+/7+, μαύρη
Αναβαθμίζει επιλεγμένα iPhone για ασύρματη φόρτιση.
Θήκη προστασίας με ενσωματωμένο σύστημα ασύρματης φόρτισης. Χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με κιτ ασύρματης φόρτισης

2 146 844

ACV* Θήκη φόρτισης Qi Zens για IPhone® 7, μαύρη
Δώστε στο smartphone ζωή με τη θήκη Zens Qi που διατηρεί την εμφάνισή του και αυξάνει
τη λειτουργικότητά του!
Θήκη προστασίας για με ενσωματωμένη λειτουργία ασύρματης φόρτισης. Επιτρέπει την
ασύρματη φόρτιση μοντέλων χωρίς συμβατότητα Qi. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με

2 344 013

23,71 €1

23,71 €1

23,71 €1

23,71 €1

23,71 €1

47,75 €1

βάση φόρτισης Qi Zens ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή ασύρματης φόρτισης με
συμβατότητα Qi

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Θήκη φόρτισης γενικής χρήσης INBAY για smartphone με συμβατότητα Qi,
μαύρη
Η ασύρματη φόρτιση Qi είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει τη φόρτιση κινητών συσκευών
σε πολύ μικρή απόσταση, χωρίς καλώδιο. Δεν χρειάζεται σύνδεση και αποσύνδεση κάθε
φορά, απλά τοποθετείτε τη συμβατή συσκευή στη βάση ασύρματης φόρτισης και αυτή
φορτίζεται επαγωγικά.
Κομψή λύση ασύρματης φόρτισης που τοποθετείται άνετα σε οποιαδήποτε ποτηροθήκη
μέσα στο όχημα και απλά συνδέεται σε μια υποδοχή USB. Μέγιστο πλάτος smartphone: 70
mm. Πλήρες κιτ με καλώδιο USB 1 m, εξωτερικό μετατροπέα τάσης USB, καλώδιο
σύνδεσης με ασφαλειοθήκη και βύσματα 6,3 mm, 2 x συνδετήρες διακλάδωσης καλωδίου
2,5 mm², 2 x συνδετήρες διακλάδωσης καλωδίου 1,5 mm², 3 ζεύγη σιαγώνων για ιδανική
στήριξη του smartphone και κολλητική ταινία. Με πιστοποίηση Qi

2 344 025

Bury* Προσαρμογέας USB USB τύπου C σε Apple® Lightning
Αντάπτορας USB για χρήση με το σύστημα φόρτισης Bury* POWERMOUNT.
Απαιτείται σε συνδυασμό με το σύστημα Bury* POWERMOUNT για τη φόρτιση iPhone® 5
ή νεώτερου

2 279 206

Bury* Προσαρμογέας USB USB τύπου C σε Micro USB
Αντάπτορας USB για χρήση με το σύστημα φόρτισης Bury* POWERMOUNT.
Απαιτείται σε συνδυασμό με το σύστημα Bury* POWERMOUNT για τη φόρτιση
smartphone με υποδοχή Micro USB

2 279 208

Bury* Σύστημα POWERMOUNT
Με την αισθητική και λειτουργική του σχεδίαση, το σύστημα POWERMOUNT δεν έχει
περιορισμούς, μπορείτε να τοποθετήσετε το κινητό σας τηλέφωνο στην πιο εξυπηρετική για
σας θέση.
Εργοστασιακή βάση smartphone κορυφαίας ποιότητας για την κεντρική κονσόλα του
ταμπλό, την κεντρική κονσόλα του δαπέδου, το ταμπλό ή τις κολώνες A εμπρός. Εύχρηστο
σύστημα φόρτισης smartphone γενικής χρήσης που αποτελείται από βάση στήριξης,
εύκαμπτο βραχίονα και βάση φόρτισης USB. Ιδιαίτερη ικανότητα ρύθμισης με σύστημα
περιστροφής σε τέσσερις άξονες επιτρέπει ρύθμιση στην ιδανική θέση της συσκευής στον
βραχίονα. Ταιριάζει άψογα οπουδήποτε στο εσωτερικό του Ford σας, χάρη στο σύγχρονο
design, τα υψηλής ποιότητας υλικά του και τις πολλαπλές επιλογές ρύθμισης της θέσης
του. Η δυνατότητα τοποθέτησης με αυτοκόλλητη ταινία κάνει το σύστημα εναλλάξιμο, με
δυνατότητα να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει κατάλοιπα. Είναι επίσης δυνατή η μόνιμη
τοποθέτηση με βίδες. Διατίθενται προσαρμογέας USB σε Lightning για τη φόρτιση
iPhone® (από το iPhone® 5 και μετά) και προσαρμογέας USB σε Micro USB για όλες τις
άλλες συσκευές, ξεχωριστά, ως αξεσουάρ. Εγκρίσεις: CE, κάδου/ανακύκλωσης και RoHS

2 279 204

57,52 €1

11,40 €1

4,51 €1

95,12 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Bury* Σύστημα POWERMOUNT POWERCHARGE QI
Με την αισθητική και λειτουργική του σχεδίαση, το σύστημα POWERMOUNT δεν έχει
περιορισμούς, μπορείτε να τοποθετήσετε το κινητό σας τηλέφωνο στην πιο εξυπηρετική για
σας θέση.
Εργοστασιακή βάση smartphone κορυφαίας ποιότητας για την κεντρική κονσόλα του
ταμπλό, την κεντρική κονσόλα του δαπέδου, το ταμπλό ή τις κολώνες A εμπρός. Εύχρηστο
σύστημα φόρτισης smartphone γενικής χρήσης που αποτελείται από βάση στήριξης,
εύκαμπτο βραχίονα και βάση επαγωγικής φόρτισης Qi για smartphone με συμβατότητα Qi.
Περιλαμβάνει, επίσης, 1 υποδοχή USB τύπου C για φόρτιση με καλώδιο συσκευών χωρίς
συμβατότητα Qi. Με ένδειξη κατάστασης φόρτισης LED. Ιδιαίτερη ικανότητα ρύθμισης με
σύστημα περιστροφής σε τέσσερις άξονες επιτρέπει ρύθμιση στην ιδανική θέση της
συσκευής στον βραχίονα. Ταιριάζει άψογα οπουδήποτε στο εσωτερικό του Ford σας, χάρη
στο σύγχρονο design, τα υψηλής ποιότητας υλικά του και τις πολλαπλές επιλογές ρύθμισης
της θέσης του. Η δυνατότητα τοποθέτησης με αυτοκόλλητη ταινία κάνει το σύστημα
εναλλάξιμο, με δυνατότητα να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει κατάλοιπα. Είναι επίσης δυνατή
η μόνιμη τοποθέτηση με βίδες. Διατίθενται προσαρμογέας USB σε Lightning για τη
φόρτιση iPhone® (από το iPhone® 5 και μετά) και προσαρμογέας USB σε Micro USB για
όλες τις άλλες συσκευές, ξεχωριστά, ως αξεσουάρ. Μέγιστες διαστάσεις τηλεφώνου: ύψος:
οποιοδήποτε, πλάτος: 60 mm – 90 mm, βάθος: 6 mm – 10 mm. Τάση λειτουργίας: 10 V –
16 V, μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 2 A. Απόδοση επαγωγικής φόρτισης: 5 W, τάση
φόρτισης μέσω USB: 5 V, ρεύμα φόρτισης μέσω USB: 3 A. Γκάμα θερμοκρασίας
λειτουργίας: -20°C έως +70°C. Εγκρίσεις: CE, κάδου/ανακύκλωσης και RoHS

2 332 681

131,94 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Κάμερα στο ταμπλό 380GWX, κάμερες ταμπλό εμπρός και πίσω
Παρέχει αποδεικτικό υλικό βίντεο σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
Έξυπνες, διακριτικές κάμερες, με δυνατότητα GPS, τοποθετημένες στο εμπρός και στο
πίσω παρμπρίζ. Η στραμμένη προς τα εμπρός κάμερα συνδέεται με την στραμμένη προς τα
πίσω κάμερα με ένα καλώδιο 6,5 μέτρων, τροφοδοτούνται και οι δύο από καλώδιο που
συνδέεται στην υποδοχή του αναπτήρα, και οι δύο κάμερες ξεκινούν τη βιντεοσκόπηση
μόλις πάρει εμπρός το αυτοκίνητο. Το κιτ περιλαμβάνει: κάμερα εμπρός και βάση, κάμερα
πίσω, καλώδιο σύνδεσης 6,5 m, καλώδιο τροφοδοσίας για την υποδοχή του αναπτήρα,
καλώδιο USB, μπαταρία, κάρτα μνήμης Micro SD 32 GB, σύστημα ασφαλείας, οδηγίες,
αυτοκόλλητα για τα παράθυρα και δίσκο με το εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή.

2 534 404

445,98 €1

• Πεδίο ορατότητας 140 μοιρών με ανάλυση 2,12 megapixel.
• Ρύθμιση του φακού κατακόρυφα σε εύρος 90°, ιδανικό για αυτοκίνητα και βαν με πιο
επίπεδο παρμπρίζ.
• Βίντεο υψηλής ανάλυσης Full HD 1080p 1920 x 1080p ή HD 720p στα 30 fps, εγγραφή σε
μορφή MOV.
• Μόλις γεμίσει η κάρτα SD, η κάμερα διαγράφει αυτόματα τα παλαιότερα αρχεία,
απελευθερώνοντας χώρο για νέες βιντεοσκοπήσεις, ώστε να μην εξαντλείται ποτέ η μνήμη.
• Πατήστε το κουμπί προστασίας κατά τη βιντεοσκόπηση για αποθήκευση του αρχείου
βίντεο.
• Η κάμερα μπορεί να καταγράφει αρχεία βίντεο διάρκειας 1 λεπτού για να είναι το μέγεθος
διαχειρίσιμο όταν θέλετε να κατεβάσετε και να στείλετε αρχεία στην ασφαλιστική σας
εταιρεία.
• Κατεβάστε, κοινοποιήστε ή παρακολουθήστε καταγεγραμμένο ή ζωντανό βίντεο με την
εφαρμογή κινητού τηλεφώνου NEXTBASE που μπορείτε να κατεβάσετε χωρίς χρέωση από
ένα App Store iOS ή Android.
• Δίσκος λογισμικού NEXTBASE Replay3 για σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB.
• Wi-Fi για σύνδεση σε smartphone, tablet κλπ.
• Το GPS καταγράφει θέση, ταχύτητα, ημερομηνία και ώρα για να εμφανίζει πού και πότε
ακριβώς συνέβη ένα περιστατικό.
• Το βίντεο της πίσω κάμερας εμφανίζεται ως ένθετο PiP (Picture in Picture) στη συσκευή
σας και πατώντας μεγεθύνεται ή μικραίνει το μέγεθός της.
• Περιλαμβάνεται κάρτα μνήμης Micro SD 32 GB, η κάμερα δέχεται κάρτα χωρητικότητας 8
– 128 GB τύπου: SDHC, SDXC, U1
• Περιλαμβάνεται μπαταρία
• Σε λειτουργία στάθμευσης, όταν το όχημα είναι σταθμευμένο και δεν λειτουργεί ο
κινητήρας, η κάμερα παρακολουθεί τον χώρο. Αρχίζει αμέσως τη βιντεοσκόπηση αν
ανιχνεύσει κίνηση.
• Διατίθεται με σύστημα ασφαλείας που καλύπτει τα χειριστήρια και την κάρτα SD,
αποτρέποντας την παραβίαση, ιδανικό για εταιρικά αυτοκίνητα.
• Διαστάσεις: εμπρός κάμερα 58 x 98 x 47 mm, πίσω κάμερα 49 x 68 x 37 mm
• Βάρος: εμπρός κάμερα 115 g, πίσω κάμερα 50 g

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Κάμερα στο ταμπλό με πλήρη υψηλή ανάλυση (HD)
Παρέχει αποδεικτικό υλικό βίντεο σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
Γνήσια κάμερα FORD DashCam ειδικά σχεδιασμένη για άψογη ενσωμάτωση στο όχημά
σας. Εφαρμόζει άψογα στην περιοχή του εσωτερικού καθρέφτη, χωρίς να παρεμποδίζει την
ορατότητα του οδηγού προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Οι αγαπημένες σας στιγμές και
αναμνήσεις αποθηκεύονται με ασφάλεια και είναι στη διάθεσή σας οπουδήποτε, κάθε
στιγμή. Τα δεδομένα που καταγράφονται αποθηκεύονται αυτόματα σε κάρτα SD, για την
περίπτωση ατυχήματος και την περίπτωση πρόσκρουσης στο παρκάρισμα. Ο ευρυγώνιος
φακός της κάμερας συλλαμβάνει σχεδόν όλα όσα γίνονται γύρω από το όχημα. Παρέχει,
επίσης, γεωγραφικά δεδομένα, όπως συντεταγμένες και ταχύτητα. Οι λειτουργίες της
κάμερας και τα δεδομένα που καταγράφονται ελέγχονται άνετα με ειδική εφαρμογή
κινητού τηλεφώνου χάρη στη δυνατότητα Wi-Fi. Η λειτουργία της FORD DashCam
ελέγχεται απλά μέσω Applink στην οθόνη του SYNC 3 ή/και με φωνητικό έλεγχο. Βασικά
χαρακτηριστικά: Ευρυγώνια κάμερα 139° με πλήρως υψηλή ανάλυση (HD) σε
οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού, δέκτη GPS και αισθητήρα G. Περιλαμβάνει κάρτα SD
16 Gb και εξαρτήματα τοποθέτησης.

2 557 542

330,91 €1

• Ανάλυση: Full HD 1080P
• Καρέ το δευτερόλεπτο: 60
• Αισθητήρας: Sony
• Επεξεργαστής εικόνας βίντεο: Ambarella
• Μικροεπεξεργαστής χαμηλής ισχύος: NXP
•

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Κάμερα στο ταμπλό Dash Cam 66W
Παρέχει αποδεικτικό υλικό βίντεο σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
Συμπαγής, διακριτική κάμερα με GPS/GALILEO, οθόνη LCD 2,0" και λήψη υπερευρείας
γωνίας, για τοποθέτηση στο παρμπρίζ. Καταγράφει συνεχώς και αποθηκεύει αυτόματα την
εικόνα σε περίπτωση ατυχήματος. Αρχίζει να καταγράφει αμέσως μόλις συνδεθεί σε πηγή
τροφοδοσίας. Το κιτ περιλαμβάνει μαγνητική βάση, δύο καλώδια USB για την υποδοχή του
αναπτήρα, 4 m και 1,5 m, και εγχειρίδιο χρήσης. Παρακαλούμε σημειώστε: Ισχύουν οι όροι
και προϋποθέσεις, καθώς και οι περιορισμοί για τις λειτουργίες επαγρύπνησης του οδηγού,
που προβλέπονται από τη Garmin®. Παρακαλούμε, συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα της
Garmin® για περισσότερες πληροφορίες.

2 489 135

261,42 €1

• Πεδίο ορατότητας 180 μοιρών με κάμερα 3,7 megapixel.
• Καταγράφει video σε 1440 pixel (ανάλυση 2560 x 1400), 1080 pixel (ανάλυση 1920 x
1080) ή 720 pixel (ανάλυση 1280 x 720).
• Έχει ενσωματωμένο αισθητήρα G για την αυτόματη ανίχνευση ατυχήματος και την
αποθήκευση εικόνας ατυχημάτων κατά την πρόσκρουση.
• Το GPS καταγράφει θέση, κατεύθυνση, ταχύτητα, ημερομηνία και ώρα για να εμφανίζει
πού και πότε ακριβώς συνέβη το περιστατικό.
• Ενσωματωμένο Wi-Fi και Bluetooth για αυτόματο συγχρονισμό video.
• Η λειτουργία φωνητικού ελέγχου επιτρέπει την έναρξη/διακοπή εγγραφής ήχου, λήψη
στιγμιότυπου ή έναρξη/διακοπή λήψης Travelapse™ (συμπύκνωση ωρών οδήγησης σε
λεπτά ή στιγμιότυπα).
• Εξαιρετική ευκρίνεια σε συνθήκες δυνατού ή πολύ χαμηλού φωτισμού.
• Καταγράφει την οδήγηση σε συνεχή κύκλο, χρησιμοποιώντας κάρτα microSDHC™
(πωλείται ξεχωριστά). Για περισσότερη μνήμη, δέχεται μεγαλύτερη κάρτα, από 8 GB έως
512 GB (απαιτείται να είναι class 10).
• Αναπαραγωγή της λήψης απευθείας στην οθόνη, ανασκόπηση αργότερα σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή ή με τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής Garmin σε Garmin Drive™ σε
smartphone.
• Περιλαμβάνει λειτουργίες επαγρύπνησης του οδηγού για προειδοποίηση για σύγκρουση
προς τα εμπρός και προειδοποίηση διατήρησης λωρίδας.
• Λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού επιτρέπει να συνδεθούν ασύρματα έως 4 κάμερες
αυτοκινήτου Garmin. εμπρός, πίσω και στα πλαϊνά, για πλήρη κάλυψη 360 μοιρών. Όταν
αποθηκεύει το video μία κάμερα κάνουν αποθήκευση και οι άλλες, ενώ χρησιμοποιώντας
την εφαρμογή Garmin Drive™ στο smartphone μπορείτε να δημιουργήσετε ένα video με
συγχρονισμένη αναπαραγωγή της μίας εικόνας στην άλλη από οποιεσδήποτε δύο πλευρές.
• Ενσωματωμένοι αισθητήρες σας προειδοποιούν για κάμερες σε φωτεινούς σηματοδότες
όταν ανάβει κόκκινο ή για κάμερες ελέγχου ταχύτητας που βρίσκονται κοντά, καθώς και
όταν σταματά το αυτοκίνητο π.χ. σε διασταυρώσεις ή στην κυκλοφορία.
• Ένα ηχητικό σήμα σας ειδοποιεί όταν η κυκλοφορία εμπρός από το όχημα αρχίσει πάλι να
κινείται.
• Όταν το όχημα είναι σταθμευμένο και δεν λειτουργεί ο κινητήρας, η κάμερα
παρακολουθεί τον χώρο. Αρχίζει αμέσως να καταγράφει αν ανιχνεύσει κίνηση (χρειάζεται
καλώδιο Garmin® για κατάσταση στάθμευσης).
• Διαστάσεις: 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm, βάρος: 61 gr
• Λειτουργεί σε θερμοκρασίες -20 °C έως +55 °C
• Ενσωματωμένη μπαταρία

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ΤΡΟΧΟΙ
ΖΑΝΤΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ
RRP
Ζάντα ελαφρού κράματος 17" 5 x 2 ακτίνων, με ασημί φινίρισμα Shadow Silver
Οι ζάντες ελαφρού κράματος δίνουν στο Ford σας μια πιο ιδιαίτερη και προσωπική
εμφάνιση, σχεδιασμένες να ενισχύουν το design του από κάθε πλευρά. Κάθε ζάντα
ελέγχεται σε όλους τους τύπους αμαξώματος, για την ποιότητα, την ασφάλεια και – φυσικά
– την εμφάνιση που προσφέρει.
7 x 17", offset 50 mm, για ελαστικά 225/65 R17
Περιλαμβάνει μόνο μεμονωμένη τη ζάντα. Απαιτούνται πρόσθετα εξαρτήματα για την
τοποθέτηση.
Ζάντα ελαφρού κράματος 17" 5 ακτίνων, με ασημί φινίρισμα Shadow Silver
Οι ζάντες ελαφρού κράματος δίνουν στο Ford σας μια πιο ιδιαίτερη και προσωπική
εμφάνιση, σχεδιασμένες να ενισχύουν το design του από κάθε πλευρά. Κάθε ζάντα
ελέγχεται σε όλους τους τύπους αμαξώματος, για την ποιότητα, την ασφάλεια και – φυσικά
– την εμφάνιση που προσφέρει.
7 x 17", offset 50 mm, για ελαστικά 225/65 R17
Περιλαμβάνει μόνο μεμονωμένη τη ζάντα. Απαιτούνται πρόσθετα εξαρτήματα για την
τοποθέτηση.
Ζάντα ελαφρού κράματος 18" 5 x 2 ακτίνων σε σχήμα Y, με φινίρισμα Glass Magnetic
Οι ζάντες ελαφρού κράματος δίνουν στο Ford σας μια πιο ιδιαίτερη και προσωπική
εμφάνιση, σχεδιασμένες να ενισχύουν το design του από κάθε πλευρά. Κάθε ζάντα
ελέγχεται σε όλους τους τύπους αμαξώματος, για την ποιότητα, την ασφάλεια και – φυσικά
– την εμφάνιση που προσφέρει.
7,5 x 18", offset 50 mm, για ελαστικά 225/60 R18
Περιλαμβάνει μόνο μεμονωμένη τη ζάντα. Απαιτούνται πρόσθετα εξαρτήματα για την
τοποθέτηση.
Ζάντα ελαφρού κράματος 18" 5 x 2 ακτίνων σε σχήμα Y, με φινίρισμα Rock Metallic
Οι ζάντες ελαφρού κράματος δίνουν στο Ford σας μια πιο ιδιαίτερη και προσωπική
εμφάνιση, σχεδιασμένες να ενισχύουν το design του από κάθε πλευρά. Κάθε ζάντα
ελέγχεται σε όλους τους τύπους αμαξώματος, για την ποιότητα, την ασφάλεια και – φυσικά
– την εμφάνιση που προσφέρει.
7,5 x 18", offset 50 mm, για ελαστικά 225/60 R18
Περιλαμβάνει μόνο μεμονωμένη τη ζάντα. Απαιτούνται πρόσθετα εξαρτήματα για την
τοποθέτηση.
Ζάντα ελαφρού κράματος 18" Premium, 5 x 2 ακτίνων
Οι ζάντες ελαφρού κράματος δίνουν στο Ford σας μια πιο ιδιαίτερη και προσωπική
εμφάνιση, σχεδιασμένες να ενισχύουν το design του από κάθε πλευρά. Κάθε ζάντα
ελέγχεται σε όλους τους τύπους αμαξώματος, για την ποιότητα, την ασφάλεια και – φυσικά
– την εμφάνιση που προσφέρει.
7,5 x 18", offset 50 mm, για ελαστικά 225/60 R18 – Vignale
Περιλαμβάνει μόνο μεμονωμένη τη ζάντα. Απαιτούνται πρόσθετα εξαρτήματα για την
τοποθέτηση.

2 402 423

300,92 €2

2 402 427

300,92 €2

2 402 429

398,36 €2

2 514 935

398,36 €2

2 402 433

415,65 €2

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

59

FORD KUGA 12/2019 –

Status: 02.01.2023

Ζάντα ελαφρού κράματος 19" 10 ακτίνων, με φινίρισμα Luster Nickel
Οι ζάντες ελαφρού κράματος δίνουν στο Ford σας μια πιο ιδιαίτερη και προσωπική
εμφάνιση, σχεδιασμένες να ενισχύουν το design του από κάθε πλευρά. Κάθε ζάντα
ελέγχεται σε όλους τους τύπους αμαξώματος, για την ποιότητα, την ασφάλεια και – φυσικά
– την εμφάνιση που προσφέρει.
7,5 x 19", offset 50 mm, για ελαστικά 225/55 R19
Περιλαμβάνει μόνο μεμονωμένη τη ζάντα. Απαιτούνται πρόσθετα εξαρτήματα για την
τοποθέτηση.
Ζάντα ελαφρού κράματος 19" 15 ακτίνων, με μαύρο φινίρισμα Panther Black
Οι ζάντες ελαφρού κράματος δίνουν στο Ford σας μια πιο ιδιαίτερη και προσωπική
εμφάνιση, σχεδιασμένες να ενισχύουν το design του από κάθε πλευρά. Κάθε ζάντα
ελέγχεται σε όλους τους τύπους αμαξώματος, για την ποιότητα, την ασφάλεια και – φυσικά
– την εμφάνιση που προσφέρει.
7,5 x 19", offset 50 mm, για ελαστικά 225/55 R19
Περιλαμβάνει μόνο μεμονωμένη τη ζάντα. Απαιτούνται πρόσθετα εξαρτήματα για την
τοποθέτηση.
Ζάντα ελαφρού κράματος 19" 15 ακτίνων, με φινίρισμα Luster Nickel
Οι ζάντες ελαφρού κράματος δίνουν στο Ford σας μια πιο ιδιαίτερη και προσωπική
εμφάνιση, σχεδιασμένες να ενισχύουν το design του από κάθε πλευρά. Κάθε ζάντα
ελέγχεται σε όλους τους τύπους αμαξώματος, για την ποιότητα, την ασφάλεια και – φυσικά
– την εμφάνιση που προσφέρει.
7,5 x 19", offset 50 mm, για ελαστικά 225/55 R19
Περιλαμβάνει μόνο μεμονωμένη τη ζάντα. Απαιτούνται πρόσθετα εξαρτήματα για την
τοποθέτηση.
Ζάντα ελαφρού κράματος 20" 10 ακτίνων, με γκρι φινίρισμα Pearl Grey
Οι ζάντες ελαφρού κράματος δίνουν στο Ford σας μια πιο ιδιαίτερη και προσωπική
εμφάνιση, σχεδιασμένες να ενισχύουν το design του από κάθε πλευρά. Κάθε ζάντα
ελέγχεται σε όλους τους τύπους αμαξώματος, για την ποιότητα, την ασφάλεια και – φυσικά
– την εμφάνιση που προσφέρει.
8 x 20", offset 55 mm, για ελαστικά 245/45 R20
Περιλαμβάνει μόνο μεμονωμένη τη ζάντα. Απαιτούνται πρόσθετα εξαρτήματα για την
τοποθέτηση.

2 458 880

415,65 €2

2 455 001

415,65 €2

2 454 999

415,65 €2

2 454 952

455,10 €2

ΤΡΟΧΟΙ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΡΟΧΩΝ
RRP
Κεντρικό κάλυμμα ζάντας κουμπωτό, μαύρο γυαλιστερό, με το κόκκινο λογότυπο
του ST
Τα κεντρικά καλύμματα είναι διακοσμητικά εξαρτήματα που καλύπτουν το κέντρο της
ζάντας ελαφρού κράματος – μια εξαιρετική τελική πινελιά.

Κεντρικό κάλυμμα ζάντας μπλε, με το λογότυπο της Ford
Τα κεντρικά καλύμματα είναι διακοσμητικά εξαρτήματα που καλύπτουν το κέντρο της
ζάντας ελαφρού κράματος – μια εξαιρετική τελική πινελιά.

2 566 957

10,95 €1

1 429 118

9,51 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Κιτ παξιμαδιών ασφαλείας τροχών για ζάντες ελαφρού κράματος
Εξασφαλίστε τις ζάντες ελαφρού κράματος από κλοπή με παξιμάδια που κλειδώνουν.
Αφαιρούνται μόνο με το ειδικό εργαλείο που περιλαμβάνεται στο κιτ.
Σετ των 4 με κλειδί, αντικλεπτική προστασία για ζάντες ελαφρού κράματος

Τάσια 17"
Η Ford διαθέτει μια μεγάλη επιλογή από τάσια σε σετ ή μεμονωμένα. Αποτελούν την ιδανική
λύση για τις χειμερινές χαλύβδινες ζάντες σας – σύμφωνα με την επιλογή σας.
Σετ των 4 – Ambiente και Trend

1 751 660

85,16 €1

2 471 324

70,82 €1

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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STYLING
ΑΜΑΞΩΜΑ
RRP
Βάση πινακίδας κυκλοφορίας Ford ασημί, με το μπλε σήμα της Ford και το σύνθημα
'BRING ON TOMORROW' με μαύρα γράμματα
Το πακέτο περιλαμβάνει βάσεις για 2 πινακίδες κυκλοφορίας.

2 569 770

26,24 €1

• Διαστάσεις: 524 x 114 x 24 mm

Βάση πινακίδας κυκλοφορίας Ford μαύρη, με το μπλε οβάλ σήμα της Ford και λευκό
στο σύνθημα 'Go further'
1 τεμάχιο, πρέπει να παραγγείλετε 2 τεμάχια για πλήρες σετ.

2 460 006

Βάση πινακίδας κυκλοφορίας Ford μαύρη, με το μπλε σήμα της Ford και το σύνθημα
'BRING ON TOMORROW' με λευκά γράμματα
Το πακέτο περιλαμβάνει βάσεις για 2 πινακίδες κυκλοφορίας.

2 569 816

15,95 €1

26,24 €1

• Διαστάσεις: 524 x 114 x 24 mm

STYLING
ΚΙΤ ΧΑΜΗΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
RRP
Eibach®* Κιτ χαμηλώματος ανάρτησης Ελατήρια επιδόσεων PRO-KIT
Ενισχύει οδική συμπεριφορά και επιδόσεις – δίνοντας παράλληλα μια πιο σπορ εμφάνιση –
χαμηλώνοντας το αυτοκίνητο κατά 30 mm περίπου.
Βελτιώνουν την απόδοση του αυτοκινήτου χαμηλώνοντας το κέντρο βάρος του,
περιορίζοντας τη βύθιση πίσω κατά την επιτάχυνση και ελαχιστοποιώντας την κλίση του
αμαξώματος στις στροφές και την υπερβολική βύθιση εμπρός κατά το φρενάρισμα. Είναι
σχεδιασμένα να λειτουργούν άψογα με τα εργοστασιακά αμορτισέρ. Ελατήρια
προοδευτικής σχεδίασης, δοκιμασμένα από τους μηχανικούς αναρτήσεων της Eibach®*
και επαγγελματίες οδήγησης επιδόσεων. Εξασφαλίζουν καθαρά σπορ εμφάνιση και
συμπεριφορά υψηλών επιδόσεων χωρίς συμβιβασμούς σε ασφάλεια και άνεση. Ελεγμένα
κατά TÜV σύμφωνα με τις υψηλότερες αυτοκινητιστικές προδιαγραφές ποιότητας και τα
πρότυπα ISO/TS 16949. Χαμηλώνουν το αυτοκίνητο εμπρός και πίσω κατά 25 mm/25 mm
περίπου. – 1,5 λίτρων, εκτός των οχημάτων με ενεργητική ανάρτηση, έως 05/09/2021

2 578 654

241,23 €3

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Eibach®* Κιτ χαμηλώματος ανάρτησης Ελατήρια επιδόσεων PRO-KIT
Ενισχύει οδική συμπεριφορά και επιδόσεις – δίνοντας παράλληλα μια πιο σπορ εμφάνιση –
χαμηλώνοντας το αυτοκίνητο κατά 30 mm περίπου.
Βελτιώνουν την απόδοση του αυτοκινήτου χαμηλώνοντας το κέντρο βάρος του,
περιορίζοντας τη βύθιση πίσω κατά την επιτάχυνση και ελαχιστοποιώντας την κλίση του
αμαξώματος στις στροφές και την υπερβολική βύθιση εμπρός κατά το φρενάρισμα. Είναι
σχεδιασμένα να λειτουργούν άψογα με τα εργοστασιακά αμορτισέρ. Ελατήρια
προοδευτικής σχεδίασης, δοκιμασμένα από τους μηχανικούς αναρτήσεων της Eibach®*
και επαγγελματίες οδήγησης επιδόσεων. Εξασφαλίζουν καθαρά σπορ εμφάνιση και
συμπεριφορά υψηλών επιδόσεων χωρίς συμβιβασμούς σε ασφάλεια και άνεση. Ελεγμένα
κατά TÜV σύμφωνα με τις υψηλότερες αυτοκινητιστικές προδιαγραφές ποιότητας και τα
πρότυπα ISO/TS 16949. Χαμηλώνουν το αυτοκίνητο εμπρός και πίσω κατά 25 mm/25 mm
περίπου. – 2,0 λίτρων, εκτός των οχημάτων με ενεργητική ανάρτηση

2 578 638

241,23 €3

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

63

FORD KUGA 12/2019 –

Status: 02.01.2023

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΥΠΑΊΘΡΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΥΠΑΊΘΡΟΥ
RRP
ARB* Αεροσυμπιεστής φορητός, υψηλής απόδοσης, 12 V
Για δουλειά ή για διασκέδαση, ο αεροσυμπιεστής μπορεί να αποδειχθεί το ιδανικό εργαλείο
που πρέπει να έχετε μαζί σας για να φουσκώσετε τα ελαστικά σας ή κάθε είδους εκδρομικό
εξοπλισμό.
Ο αεροσυμπιεστής είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ελαφρά υλικά υψηλής
αντοχής για αθόρυβη λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής. Έχει κορυφαία στην κατηγορία
του παροχή και έχει σχεδιαστεί για γρήγορη πλήρωση ελαστικών μαζί με μια σειρά από
άλλες λειτουργίες για εργασία ή ψυχαγωγία. Το κιτ περιλαμβάνει πορτοκαλί ελαστικό
σωλήνα αέρα 19 ποδών (5,8 μέτρων), δαγκάνες για τη μπαταρία και κιτ πλήρωσης
ελαστικών, όλα σε μια έξυπνη ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

2 616 039

422,32 €1

• Στεγανοποίηση έναντι υγρασίας και σκόνης.
• Σκληρή ανοδίωση κυλίνδρου για μειωμένες τριβές.
• Τσιμούχα εμβόλου από ανθρακόνημα εμποτισμένο με τεφλόν για μέγιστη διάρκεια ζωής
χωρίς προβλήματα.
• Βαλβίδα ασφαλείας έναντι υπερπίεσης.
• Μοτέρ με εσωτερική θερμική προστασία έναντι βλάβης από υπερθέρμανση.
• Βαρέος τύπου ηλεκτρική ασφάλεια MAXI για επαγγελματική προστασία ηλεκτρικού
κυκλώματος σε σειρά.

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Αντίσκηνο οροφής Flinders, με σκάλα
Βρείτε το ιδανικό σημείο για να κατασκηνώσετε και ανοίξτε το αντίσκηνο οροφής, το
κρεββάτι σας είναι κυριολεκτικά εκεί που μπορεί να σας πάει το όχημά σας.
Το αντίσκηνο οροφής Flinders είναι σχεδιασμένο να τοποθετείται στη σχάρα οροφής ή στις
μπάρες οροφής του οχήματός σας. Ισχυρό, σταθερό και αδιάβροχο, αποτελεί τον ιδανικό
σύντροφο για όλα τα κατασκηνωτικά σας ταξίδια. Κοιμίζει δύο ενήλικες και είναι κατάλληλο
για όλες τις καιρικές συνθήκες. Το αντίσκηνό σας μπορεί να στηθεί όπου και αν σας πάει το
όχημά σας και το μόνο που χρειάζεται για να πέσετε για ύπνο είναι να το ξεδιπλώσετε. Το
στήσιμο είναι γρήγορο και εύκολο αφού πλαίσιο και στρώμα είναι πλήρως ενσωματωμένα.
Απλά ανοίγετε το φερμουάρ του καλύμματος, το οποίο δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε,
ανοίγετε το αντίσκηνο χρησιμοποιώντας τη σκάλα, σύρετε τα στηρίγματα έξω και τα
ανοίγετε, και όλα τα εσωτερικά στηρίγματα ανοίγουν στη θέση τους. Μπαίνετε και βγαίνετε
εύκολα χρησιμοποιώντας την ανασυρόμενη σκάλα αλουμινίου. Μαζεύεται εύκολα
χρησιμοποιώντας τα 2 εσωτερικά κορδόνια που τραβούν τα πλαϊνά του αντίσκηνου προς
τα μέσα και το διπλώνουν.
Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κιτ στενών γεφυρών στήριξης ARB για τη σχάρα
οροφής ARB ή το κιτ βραχιόνων στήριξης ARB για τις μπάρες οροφής.

2 616 022

1.943,94 €1

• Αφρώδες στρώμα υψηλής πυκνότητας με αφαιρούμενο κάλυμμα και λωρίδες
συγκράτησης.
• 4x ενσωματωμένες αποθηκευτικές τσέπες / θήκες για παπούτσια.
• Ενσωματωμένη λάμπα αφής LED 300 lumen, 2x θύρες φόρτισης USB και υποδοχή
ρεύματος 12 V.
• Με σίτες για προστασία από τα έντομα, 3x παράθυρα με φερμουάρ, πόρτα με φερμουάρ,
ανοιγόμενη οροφή για θέα στον ουρανό και θυρίδα αερισμού παντός καιρού.
• Προεξοχές κάλυψης πλαϊνών παραθύρων και εισόδου για προστασία από τη βροχή και
τον ήλιο.
• Ύψος, συσκευασμένο, μόλις 200 mm (χωρίς τη σκάλα) για μειωμένη αντίσταση στον
αέρα και βελτιωμένη αεροδυναμική.
• Διαστάσεις, συσκευασμένο: 1400 x 1200 x 200 mm (300 mm με σκάλα) (μήκος x πλάτος
x ύψος)
• Διαστάσεις, ανοικτό: 1400 x 2400 x 1400 mm (μήκος x πλάτος x ύψος)
• Σκάλα, ικανότητα φορτίου: 120 kg
• Βάρος: 56 kg (στεγνό)
Όχι με πανοραμική ηλιοροφή

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Αντίσκηνο οροφής Tepui Explorer Ayer, με σκάλα
Βρείτε το ιδανικό σημείο για να κατασκηνώσετε και ανοίξτε το αντίσκηνο οροφής, το
κρεββάτι σας είναι κυριολεκτικά εκεί που μπορεί να σας πάει το όχημά σας.
Το αντίσκηνο οροφής Thule είναι σχεδιασμένο να τοποθετείται στις μπάρες οροφής του
οχήματός σας (διατίθενται ξεχωριστά). Πρόκειται για ένα αντίσκηνο παντός καιρού, 2
ατόμων, κατασκευασμένο να αντέχει στα στοιχεία της φύσης, ιδανικό για κατασκηνωτικές
εκδρομές όλο τον χρόνο. Το αντίσκηνό σας μπορεί να στηθεί όπου μπορεί να σας πάει το
αυτοκίνητό σας. Το στήσιμο είναι γρήγορο και εύκολο αφού πλαίσιο και στρώμα είναι
πλήρως ενσωματωμένα. Απλά ανοίγετε το φερμουάρ του καλύμματος και ανοίγετε το
αντίσκηνο χρησιμοποιώντας τη σκάλα. Η τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου επιτρέπει ασφαλή
και εύκολη πρόσβαση.

6 002 517

3.149,61 €1

• Χρώμα: Haze Grey
• Κατασκευασμένο από συνδυασμό πολυεστέρα 600 denier με επένδυση πολυουρεθάνης
και πολυβάμβακα 260 g, με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στη μούχλα, παρέχει
προστασία σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
• Αφρώδες στρώμα υψηλής πυκνότητας 650 mm για μεγαλύτερη άνεση.
• Βάση: Συγκολλημένοι σωλήνες αλουμινίου με μόνωση και καπάκια αλουμινίου.
• Εσωτερικό πλαίσιο: επενδεδυμένο αλουμίνιο 16 mm.
• 4 x ενσωματωμένες μεγάλες εσωτερικές θήκες.
• Δικτυωτές επιφάνειες για εξαερισμό και προστασία από τα έντομα.
• Προεξοχές κάλυψης πλαϊνών παραθύρων και εισόδου για προστασία από τη βροχή και
τον ήλιο.
• Διαστάσεις, συσκευασμένο: 107 x 122 x 28 cm
• Διαστάσεις, ανοικτό: 214 x 122 x 99 cm
• Επιφάνεια ύπνου: 213 x 122 cm
• Στατική αντοχή σε βάρος: 182 kg
• Ελάχιστο άνοιγμα που πρέπει να έχουν οι μπάρες οροφής: 64 cm
• Σκάλα, ικανότητα φορτίου: 136 kg
• Βάρος: 45,5 kg (στεγνό)
Για οχήματα με ράγες οροφής, όχι με πανοραμική ηλιοροφή.

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Napier Αντίσκηνο πόρτας χώρου αποσκευών
Το αντίσκηνο έχει σχεδιαστεί να καρφώνεται στο έδαφος και να συνδέεται πάνω από την
ανοικτή πόρτα του χώρου αποσκευών του αυτοκινήτου με τη βοήθεια μιας θήκης που
περιβάλλει το αυτοκίνητο. Συγκρατείται στη θέση του και προσαρμόζεται με μια σειρά από
ιμάντες, επιτρέποντας πρόσβαση στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου για πρόσθετο
χώρο για ύπνο ή για να μη χρειαστεί να αδειάσετε τις αποσκευές σας, ενώ έτσι το αντίσκηνο
έχει περισσότερο χώρο. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητο, απλά αφαιρείτε τη
θήκη που περιβάλλει το αυτοκίνητο και το μετατρέπετε σε απλό αντίσκηνο. Πρόκειται για
ένα αντίσκηνο παντός καιρού, 4 ατόμων, κατασκευασμένο να αντέχει στα στοιχεία της
φύσης, ιδανικό για κατασκηνωτικές εκδρομές όλο τον χρόνο.

5 147 380

648,30 €1

• Χρώμα: μπλε και γκρι
• Είναι κατασκευασμένο από πολυεστερικό ταφτά και πολυαιθυλένιο με ραφές καλυμμένες
με κολλημένη ταινία.
• Ορθοστάτες και μπανέλες από χάλυβα και υαλονήματα (fiberglass) για απλό και ασφαλές
στήσιμο.
• Δάπεδο με τη μορφή λεκάνης για άψογη προστασία από τα νερά.
• • Σύστημα προστασίας από τη βροχή με σκίαστρο και ραφές καλυμμένες με κολλημένη
ταινία.
• Καλύμματα με φερμουάρ σε παράθυρα και πόρτες.
• Πλούσιος χώρος για ύπνο 2,74 m x 2,74 m με πάνω από 2,13 m ύψος οροφής στο κέντρο
και 1,83 m στις γωνίες.
• Σκίαστρο εισόδου 1,83 m x 1,83 m, στηριζόμενο με δύο ορθοστάτες και σκοινιά, για
προστασία από τον ήλιο και τη βροχή.
• 2 x μεγάλες πόρτες εισόδου και 3 x παράθυρα με πλέγμα.
• 2 x φεγγίτες για φυσικό φωτισμό.
• 2 x ενσωματωμένες θήκες.
• Κυκλωνικό σύστημα αερισμού.
• Μεγάλο δίκτυ αποθήκευσης στην οροφή με στήριγμα για λάμπα.
• Πτυσσόμενος σάκος μεταφοράς.

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Εκκινητής μπαταρίας με μπαταρία, φορητός, 12 V
Μια πεσμένη μπαταρία μπορεί να σας αφήσει στη μέση του δρόμου, αλλά ο εκκινητής
μπαταρίας είναι η λύση για να βγείτε από τη δύσκολη θέση και να συνεχίσετε το ταξίδι σας.
Ο φορητός εκκινητής με μπαταρία λιθίου διαθέτει ικανή ισχύ για την εκκίνηση
οποιουδήποτε οχήματος 12 V με κυβισμό κινητήρα έως 5L V8 diesel ή 6L βενζίνης. Η
μπαταρία φορτίζεται χρησιμοποιώντας φορτιστή DC ή AC και χάρη στην έξυπνη
τεχνολογία ανίχνευσης και φόρτισης, οι ενσωματωμένοι αισθητήρες δεν επιτρέπουν
υπερφόρτιση ή υποφόρτιση της μπαταρίας λιθίου. Όταν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τον
εκκινητή στο όχημά σας, το έξυπνο σύστημα των καλωδίων εκκίνησης βαρέος τύπου
παρακολουθεί την τάση της μπαταρίας του οχήματος, την πολικότητα και τις συνθήκες
φόρτισης, ειδοποιώντας τον χρήστη για ενδεχόμενα προβλήματα σύνδεσης με τη βοήθεια
λυχνιών LED. Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύεται σε μικρή θήκη αντοχής, από νάιλον
EVA, μαύρου και πορτοκαλί χρώματος, με το λογότυπο της ARB.

2 618 911

293,07 €1

• Μπαταρία λιθίου 24000 mAh σε φωτεινό πορτοκαλί χρώμα, υψηλής ορατότητας.
• Συνεχής παροχή 500 CCA και 1000 CCA ενισχυτική.
• Μέγεθος μπαταρίας: 188 x 134 x 37 mm
• Έξυπνο σύστημα καλωδίων εκκίνησης με ενισχυτική λειτουργία, αναστροφή πολικότητας
και αντισπινθηριστική προστασία.
• Περιλαμβάνει φορτιστή 12 V DC και φορτιστή 240 V AC.
• Ενσωματωμένος φακός 100 Lumen με 4 λειτουργίες (υψηλής έντασης, στρόμπο, SOS,
εκτός λειτουργίας).
• Υποδοχή αναπτήρα 12 V για τη σύνδεση συσκευών όπως φωτισμού, πλήρωσης ελαστικών
και ψυγείου.
• 2 θύρες USB και έξυπνο καλώδιο USB με δυνατότητα φόρτισης των περισσότερων
κινητών τηλεφώνων Android® και Apple®.
• Ιδανικός για οικογενειακό αυτοκίνητο, σκάφος, μοτοσυκλέτες, γουρούνες κλπ.

Ισοθερμική τσάντα με μαλακά πλαϊνά
Τσάντα με μαλακά πλαϊνά και αφρώδη επένδυση που διατηρεί τρόφιμα και αναψυκτικά από
το ψυγείο κρύα ή ζεστό φαγητό και ροφήματα ζεστά. Φέρει μόνωση με φύλλο αλουμινίου
που είναι αδιάβροχο και καθαρίζεται εύκολα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το σύστημα οργάνωσης φορτίου Finis
2181468, γιατί χωράει και εφαρμόζει άψογα σε ένα από τα διαμερίσματά του.

2 181 470

50,67 €1

• Ελαφριά και πτυσσόμενη, κλείνει με φερμουάρ στο πάνω μέρος.
• Ρυθμιζόμενη λωρίδα μεταφοράς
• Μαύρη με το λογότυπο της Ford
• Διαστάσεις: 36 x 33 x 27 cm (πλάτος x μήκος x ύψος)

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Κατασκηνωτική καρέκλα με τσάντα μεταφοράς, μαύρη και μπεζ
Αναδιπλούμενη κατασκηνωτική καρέκλα και αντίστοιχη τσάντα μεταφοράς με λουρί για
τον ώμο, για εύκολη αποθήκευση και εύκολη μεταφορά. Κατασκευάζεται από ισχυρό,
ανθεκτικό πλεκτό υλικό Oxford με χαλύβδινο σπαστό σκελετό με ηλεκτροστατική βαφή
πούδρας.

2 615 988

147,34 €1

• Βάρος: ονομαστικό 150 kg
• Αφρώδες κάθισμα και πλάτη.
• Ενσωματωμένο το λογότυπο της ARB.
• Δικτυωτή θήκη για περιοδικά πίσω από την πλάτη.
• Πλαϊνή θήκη με κούμπωμα velcro για κλειδιά, πορτοφόλι και άλλα μικροαντικείμενα.
• Τραπέζι αντοχής με ποτηροθήκη που κουμπώνει εύκολα στο πλάι της καρέκλας.
• Επίπεδης επιφάνειας υποβραχιόνια για άνεση.
• Διαστάσεις καρέκλας: 56 cm (πλάτος) x 47 cm (ύψος)
• Μέγεθος, ανοικτή: 92 cm (ύψος) x 61 cm (βάθος) x 66 cm (πλάτος)

ARB* Κατασκηνωτικό τραπέζι με τσάντα μεταφοράς, από αλουμίνιο
Πτυσσόμενο κατασκηνωτικό τραπέζι, με μεγάλη και ισχυρή επενδεδυμένη επιφάνεια από
αλουμίνιο και τετραγωνικής διατομής στραντζαριστά πόδια για σταθερότητα, με κάθετους
βραχίονες για πρόσθετη αντοχή και ευστάθεια, κάτι που δεν συναντά κανείς σε ανάλογα
τραπέζια. Αρκετά μεγάλο για να εξυπηρετήσει μια τετραμελή οικογένεια, αλλά σε ιδανικό
μέγεθος για να τακτοποιηθεί μέσα στην τσάντα μεταφοράς όταν δεν χρησιμοποιείται.

2 615 990

176,59 €1

• Με θερμική αντοχή για μαγειρική προετοιμασία.
• Το τραπέζι μπορεί να σηκώσει έως 30 kg όταν είναι στημένο.
• Διαστάσεις: 860 x 700 x 700 mm (μήκος x πλάτος x ύψος)
• Μαύρα ανοδιωμένα πόδια διατομής 22 x 22 mm
• Συνοδεύεται από συμπαγή τσάντα μεταφοράς με λουρίδα για τον ώμο.
• Βάρος: 4 kg

ARB* Κιτ βραχιόνων στήριξης αντίσκηνου οροφής Flinders σε μπάρες οροφής
Το κιτ βραχιόνων στήριξης αποτελεί μια ασφαλή και σταθερή λύση για την τοποθέτηση
αντίσκηνου οροφής Flinders σε μπάρες οροφής. – Όχι με πανοραμική ηλιοροφή

Σύστημα οργάνωσης φορτίου με μαλακά πλαϊνά
Μια θέση για όλα και κάθε πράγμα στη θέση του με το σύστημα οργάνωσης φορτίου που
αποτελεί την ιδανική αποθηκευτική λύση για όλο τον εξοπλισμό σας.
Το σύστημα οργάνωσης φορτίου είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να περιορίσετε τα ψώνια
και τα προσωπικά σας αντικείμενα, διατηρώντας τα καθαρά και ασφαλή.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την ισοθερμική τσάντα με μαλακά πλαϊνά Finis
2181470 που εφαρμόζει άψογα μέσα σε ένα από τα διαμερίσματά του.

2 616 041

32,62 €1

2 181 468

157,16 €1

• 3 διαμερίσματα με ενσωματωμένες λαβές, έχουν αντοχή στη μούχλα.
• Μπορεί να αποθηκευτεί διπλωμένο, αν χρειάζεται.
• Καθαρίζεται εύκολα.
• Μαύρο με το λογότυπο της Ford
• Μήκος περίπου 60 cm

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Σύστημα οργάνωσης φορτίου μεγάλο
Μια θέση για όλα και κάθε πράγμα στη θέση του με το σύστημα οργάνωσης φορτίου που
αποτελεί την ιδανική αποθηκευτική λύση για όλο τον εξοπλισμό σας.
Το σύστημα οργάνωσης φορτίου τα έχει όλα τακτοποιημένα στη θέση τους. Διατηρεί τα
περιεχόμενα καθαρά, ασφαλή και φορητά. Κατασκευασμένο από βαρέος τύπου νάιλον
Oxford 600D με επένδυση πολυουρεθάνης, με ποιοτικά φερμουάρ και πλεκτές λαβές. Είναι
σχεδιασμένο να εφαρμόζει ακριβώς στα σπονδυλωτά συρόμενα συρτάρια, ενώ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως αυτόνομο αποθηκευτικό μέσο.

2 616 000

91,35 €1

• Ελαστικά πόδια για μη γλιστράει.
• Μετακινούμενα και αφαιρούμενα χωρίσματα για να είναι όλα προσβάσιμα.
• 4 διαφορετικές ετικέτες για να αναγνωρίζετε εύκολα το περιεχόμενο.
• Αποθηκεύεται εύκολα και διπλώνεται όταν δεν χρησιμοποιείται.
• 400 x 400 x 180 mm (πλάτος x βάθος x ύψος)

ARB* Σύστημα οργάνωσης φορτίου μεσαίου μεγέθους
Μια θέση για όλα και κάθε πράγμα στη θέση του με το σύστημα οργάνωσης φορτίου που
αποτελεί την ιδανική αποθηκευτική λύση για όλο τον εξοπλισμό σας.
Το σύστημα οργάνωσης φορτίου τα έχει όλα τακτοποιημένα στη θέση τους. Διατηρεί τα
περιεχόμενα καθαρά, ασφαλή και φορητά. Κατασκευασμένο από βαρέος τύπου νάιλον
Oxford 600D με επένδυση πολυουρεθάνης, με ποιτικά φερμουάρ και πλεκτές λαβές. Είναι
σχεδιασμένο να εφαρμόζει ακριβώς στα σπονδυλωτά συρόμενα συρτάρια, ενώ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως αυτόνομο αποθηκευτικό μέσο.

2 616 002

65,06 €1

• Ελαστικά πόδια για μη γλιστράει.
• Μετακινούμενα και αφαιρούμενα χωρίσματα για να είναι όλα προσβάσιμα.
• 4 διαφορετικές ετικέτες για να αναγνωρίζετε εύκολα το περιεχόμενο.
• Αποθηκεύεται εύκολα και διπλώνεται όταν δεν χρησιμοποιείται.
• 600 x 200 x 180 mm (πλάτος x βάθος x ύψος)

ARB* Σύστημα οργάνωσης φορτίου μικρό
Μια θέση για όλα και κάθε πράγμα στη θέση του με το σύστημα οργάνωσης φορτίου που
αποτελεί την ιδανική αποθηκευτική λύση για όλο τον εξοπλισμό σας.
Το σύστημα οργάνωσης φορτίου τα έχει όλα τακτοποιημένα στη θέση τους. Διατηρεί τα
περιεχόμενα καθαρά, ασφαλή και φορητά. Κατασκευασμένο από βαρέος τύπου νάιλον
Oxford 600D με επένδυση πολυουρεθάνης, με ποιοτικά φερμουάρ και πλεκτές λαβές. Είναι
σχεδιασμένο να εφαρμόζει ακριβώς στα σπονδυλωτά συρόμενα συρτάρια, ενώ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως αυτόνομο αποθηκευτικό μέσο.

2 616 004

45,68 €1

• Ελαστικά πόδια για μη γλιστράει.
• Μετακινούμενα και αφαιρούμενα χωρίσματα για να είναι όλα προσβάσιμα.
• 4 διαφορετικές ετικέτες για να αναγνωρίζετε εύκολα το περιεχόμενο.
• Αποθηκεύεται εύκολα και διπλώνεται όταν δεν χρησιμοποιείται.
• 400 x 160 x 180 mm (πλάτος x βάθος x ύψος)

* Η εγγύηση καλύπτεται από τον Επιλεγμένο Προμηθευτή.
1. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.
2. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα. Τιμή για μία ζάντα ελαφρού κράματος χωρίς ελαστικό και εξαρτήματα τοποθέτησης.
3. Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε
Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να
απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Εκδίδεται απο τη Ford Motor Hellas AEBE
Ακακιών 39 & Μονεμβασιάς 25,
151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου,
Τηλ. 210 - 5709900, Fax 210 – 5709800
www.fordaccessories.gr
Ο Επίσημος Έμπορος / Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής Ford μπορεί να σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με την χρηματοδότηση των αξεσουάρ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Πολιτική της Ford είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάζει τις προδιαγραφές, τα
χρώματα και τις τιμές των μοντέλων και των προϊόντων που παρουσιάζονται και περιγράφονται στην παρούσα διαδικτυακή έκδοση, ενώ οι
εικόνες μπορεί να διαφέρουν. Η παρούσα διαδικτυακή έκδοση περιλαμβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγμένα
προϊόντα προμηθευτών μας, τα οποία παρουσιάζονται με το δικό τους διακριτικό σήμα ή επωνυμία. *Τα συγκεκριμένα αξεσουάρ είναι
προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα άλλων προμηθευτών, για τα οποία μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί όροι εγγύησης, σχετικές λεπτομέρειες
για τους οποίους μπορείτε να βρείτε είτε κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της εγγύησης που εμφανίζεται με κάθε προϊόν είτε από τους επίσημους
εμπόρους της Ford. Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από
τη Ford Motor Company γίνεται κατόπιν αδείας. Το λογότυπο και η ονομασία iPhone/iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα
εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Σημείωση: για τα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επίσημα στοιχεία
κατανάλωσης καυσίμου και τα επίσημα στοιχεία εκπομπών CO2 για κάθε μοντέλο, παρακαλούμε ανατρέξτε στον "οδηγό οικονομίας
καυσίμου, εκπομπών CO2 και κατανάλωσης ενέργειας" που μπορείτε να βρείτε δωρεάν στο δίκτυο της Ford και στη διεύθυνση
https://www.datgroup.com/.
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