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Status: 02.01.2023

SZÁLLÍTÁS
BELSŐ SZÁLLÍTÓ RENDSZEREK
RRP
4pets®* Caree csere üléshuzat Caree szállítódobozhoz Cool Grey
A család kedvence mos még komfortosabban utazhat ezzel a kiváló minőségű Caree
csere ülőpárnával.
Megsérült az eredeti huzat, vagy költséges a tisztítás? Csak cserélje át egy újra, és
maradjon továbbra is mobilis házi kedvencével.
4pets®* Caree csere üléshuzat Caree szállítódobozhoz Smoked Pearl színben
A család kedvence mos még komfortosabban utazhat ezzel a kiváló minőségű Caree
csere ülőpárnával.
Megsérült az eredeti huzat, vagy költséges a tisztítás? Csak cserélje át egy újra, és
maradjon továbbra is mobilis házi kedvencével.
4pets®* Caree ISOFIX kiegészítő Caree szállítódobozokhoz
A Caree ISOFIX kiegészítő segítségével biztonságosabbá és könnyebbé teheti a család
házikedvencének szállítását.
Kényelmesen és rugalmasan rögzítheti Caree-szállító dobozát a jármű bármely ülésén
található ISOFIX rögzítési ponthoz.
4pets®* Caree Transport Box kutyák és macskák biztonságos szállításához az
utasülésen, Cool Grey
Hagyja, hogy kényelmesen utazzanak elöl vagy hátul: ez a Caree szállítódoboz
biztonságban tartja hű barátját útközben.
Innovatív és biztonságos megoldás macskák és kistestű kutyák részére 15 kg súlyig
biztonsági övvel és 8 kg súlyig az ISOFIX csatlakozóval rögzítve. Az autóüléshez való
tökéletes illeszkedést és kedvence kényelmes utazását kifejezetten szem előtt tartva
fejlesztették ki. Tetszetősnek tervezték és strapabíró, kiváló minőségű anyagokból készült.
Könnyen és biztonságosan rögzíthető az üléshez a biztonsági öv vagy az opcionálisan
kapható ISOFIX gyorsrögzítő segítségével. Megfelel a legújabb és legmagasabb szintű
biztonsági követelményeknek, és a németországi TÜV Süd hivatalos vizsgálóintézet
legszigorúbb teszteinek vetették alá, ideértve a törésteszteket és az anyagtoxicitási
teszteket is. Főbb jellemzők: „Pull & Klick” egykezes ajtózár a doboz kinyitásához és
bezárásához, mozgatható hátsó rész a tökéletes illesztéshez bármely autó ülésébe, első
és a hátsó fogantyúk a doboz könnyű kezelhetősége érdekében, eltávolítható kétrészes
belső kárpit, amely 40 °C-on mosható, forgópántos elülső párnázott fedél az
ütközésvédelem érdekében, mely egyben véd a kíváncsi pillantásoktól is, „Fixlock”
gyorsrögzítős övvezető, ISOFIX előkészítéssel. Színben illő csere-üléspárnák opcionális
kiegészítőként kaphatók. Figyelem: az elülső utasoldai ülésen történő használata során az
utasoldai légzsákot ki kell kapcsolni.
Esernyőtartó
E hasznos kiegészítőnek köszönhetően esernyőjét mindig a helyén találja, amikor

2 461 207

19 220,00 Ft1

2 461 209

19 220,00 Ft1

2 461 044

22 130,00 Ft1

2 460 886

145 185,00 Ft1

1 524 823

16 840,00 Ft1

szüksége van rá!
Praktikus tároló mini esernyőhöz, a dobozt csavarokkal vagy Velcro® tépőzárral rögzítheti
bárhol a gépkocsiban, ahol helyet talál, minden modellhez

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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SZÁLLÍTÁS
RAKTÉRI TARTOZÉKOK
RRP
Box-In-Box rendszer a Ford Puma MegaBox belsejébe történő elhelyezéshez vagy
önálló szállítási megoldásként, fekete
Testre szabott 2 darabos mobil doboz készlet a Ford Puma MegaBoxba való megfelelő
integrációhoz. Más modellekben önálló szállítási megoldásként is használható. A készlet
egy szigetelt hidegen-melegen dobozból és egy szállítódobozból áll, amelynek közepén
egy eltávolítható válaszfal van. Mindkét doboz fogantyúkkal van felszerelve a kényelmes
hordozáshoz, és mágnesek vannak a különböző helyeken, hogy a mozgó alkatrészek,
például a fogantyúk vagy a doboz fedele ne legyen útban, ha nincsenek használatban

2 469 549

62 010,00 Ft1

• Hidegen-melegen tartó doboz
• szögletes doboz robusztus kivitelben, 3 oldalon körben kétutas cipzárral és könnyű belső
párnázattal
• 2 erős fogantyú, csúszásgátló résszel a széleken, plusz egy kis fogópánt a fedél
kinyitásához
• mágnesekkel felszerelve a fedélben és a fogantyúkban a rögzítéshez, amikor nincsenek
használatban
• 4 talp az alsó részen (piramis alakú)
• két színben nyomtatva és Ford logóval
• anyaga: kívül fekete poliészter, belül ezüst alumínium szövet
• méretek (szélesség, magasság, mélység): 56 cm x 30 cm x 26 cm
• Szállítódoboz
• szögletes doboz robusztus kivitelben és belső párnázással
• 2 erős fogantyú, csúszásgátló résszel a széleken
• mágnesekkel felszerelve a belső falban és a fogantyúkban a rögzítéshez, amikor
nincsenek használatban
• eltávolítható válaszfalak
• a doboz belsejében széles gyapjúszalag található
• 4 talp az alsó részen (piramis alakú)
• Ford logóval
• anyaga: kívül fekete poliészter, belül vászon szövet
• méretek (szélesség, magasság, mélység): 51 cm x 22 cm x 26 cm

Csomagtér tálca a csomagtérben gyárilag szerelt mélyhangsugárzó nélküli
járművekhez
A csomagtér tálca tökéletesen illeszkedik Fordjába és védi a belső kárpitot. Nagy
igénybevételre tervezték, így szárazon és tisztán tartja csomagterét a magasított perem
segítségével.
Mustang logóval, hátsó és oldalsó perem 35 mm magas – gyárilag szerelt
mélyhangsugárzó nélküli járművekhez
Csomagtér tálca a csomagtérben gyárilag szerelt mélyhangsugárzóval rendelkező
járművekhez
A csomagtér tálca tökéletesen illeszkedik Fordjába és védi a belső kárpitot. Nagy
igénybevételre tervezték, így szárazon és tisztán tartja csomagterét a magasított perem
segítségével.
Mustang logóval, hátsó és oldalsó perem 35 mm magas – gyárilag szerelt
mélyhangsugárzóval rendelkező járművekhez

5 338 714

61 310,00 Ft1

5 338 723

61 310,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Összehajtható rendszerező doboz fekete szövet, fehér Ford ovállal mindkét oldalán
Praktikus tárolási megoldás járműve csomagterébe. Összecsukható, hogy könnyedén
tárolhassa, amikor nem használja. Méretek: 475 mm x 335 mm x 200 mm

Összehajtható rendszerező doboz fekete szövet, fehér Ford ovállal mindkét oldalán
Praktikus tárolási megoldás, mely az első utasüléshez vagy a hátsó üléssorhoz rögzíthető.
Biztonságiöv-reteszelő funkcióval rendelkezik, amely biztos és biztonságos rögzítést kínál
utazás közben. Összecsukható, hogy könnyedén tárolhassa, amikor nem használja.
Méretek: 450 mm x 320 mm x 190 mm

2 470 827

11 440,00 Ft1

2 470 825

17 065,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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GÉPJÁRMŰVÉDELEM
KÜLSŐ VÉDELEM
RRP
K&K* Nyest riasztó M2700, ultrahang védelemmel
A nyest riasztó lüktető, tiszta ultrahang hullámokat bocsát ki 360°-os körben, 110 dB
hangnyomással, 22 KHz frekvenciával, ismétlődési hatás nélkül. Az IP 65 védettségi
fokozatnak (víz- és szennyeződésálló) köszönhetően a nagyobb hatékonyságért a
motortér alacsonyabb részein is rögzíthető.

2 033 207

41 340,00 Ft1

• CAN bus és EV kompatibilis
• Üzemi áramfogyasztás: 2MA 12 V
• LED kijelző
• Üzemi hőmérséklet: -25°C és +80°C között
• Saválló: az eszköz ellenáll a különböző savaknak (akkumulátor vagy tisztítószer)
• Önoltó műanyagból készítve az autóipar biztonsági előírásainak megfelelően
• IP65 védettségi előírásoknak megfelel (100% víz- és szennyeződésálló)
• E1 jelölés: az eszköz a KBA (Federal Motor Transport Authority) által ellenőrzött

K&K* Nyest riasztó M4700 – Kombinált berendezés
Kombinálja az elektromos sokk funkciót az ultrahang kibocsátással. A 6 db érintkezővel
rendelkező nagyfeszültségű kefék bárhová elhelyezhetők. Az eszköz lüktető tiszta
ultrahangot sugároz 360°-os körben 115 dB hangnyomással, 22,5 KHz frekvenciával
ismétlődési hatás nélkül. Motorháztető bizontsági kapcsoló külön beszerezhető. Figyelem:
az elektromos sokk erőssége az állat elriasztására, nem pedig elpusztítására szolgál. Nem
okoz súlyos sérüléseket!

2 033 208

84 500,00 Ft1

• CAN bus és EV kompatibilis
• Üzemi áramfogyasztás: 7MA 12 V
• LED kijelző
• Üzemi hőmérséklet: -25°C és +80°C között
• Saválló: az eszköz ellenáll a különböző savaknak (akkumulátor vagy tisztítószer)
• Önoltó műanyagból készítve az autóipar biztonsági előírásainak megfelelően
• Automatikusan bekapcsol, amikor a motort leállítják
• Az eszköz automatikusan kikapcsolódik, ha a gépkocsi akkumulátor töltöttsége túl
alacsony
• Gyors és egyszerű felszerelés
• Vízálló 2.0: IP65 védettségi előírásoknak megfelel (100% víz- és szennyeződésálló)
• E1 jelölés: az eszköz a KBA (Federal Motor Transport Authority) által ellenőrzött

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Nyest riasztó M4700B – Kombinált berendezés
Kombinálja az elektromos sokk funkciót az ultrahang kibocsátással. A 6db érintkezős
nagyfeszültségű kefék bárhová. A kefék a nyest szőrzetén, mancsain és az orron keresztül
is kifejtik hatásukat, nagyban növelve az érintkezési felületet. Az eszköz lüktető tiszta
ultrahangot sugároz 360°-os körben 105 dB hangnyomással, 22,5 KHz frekvenciával,
ismétlődési hatás nélkül. Tartalmazza a biztonsági motorháztető-kapcsolót. Figyelem: az
elektromos sokk erőssége az állat elriasztására, nem pedig elpusztítására szolgál. Nem
okoz súlyos sérüléseket!

2 046 845

101 775,00 Ft1

• CAN bus és EV kompatibilis
• Üzemi áramfogyasztás: 7MA 12 V
• LED kijelző
• A biztonsági motorháztető-kapcsoló automatikusan kikapcsolja az eszközt, amikor a
motorháztető felnyílik.
• Üzemi hőmérséklet: -25°C és +80°C között
• Saválló: az eszköz ellenáll a különböző savaknak (akkumulátor vagy tisztítószer)
• Önoltó műanyagból készítve az autóipar biztonsági előírásainak megfelelően
• Automatikusan bekapcsol, amikor a motort leállítják
• Az eszköz automatikusan kikapcsolódik, ha a gépkocsi akkumulátor töltöttsége túl
alacsony
• Gyors és egyszerű felszerelés
• Vízálló 2.0: IP65 védettségi előírásoknak megfelel (100% víz- és szennyeződésálló)
• E1 jelölés: az eszköz a KBA (Federal Motor Transport Authority) által ellenőrzött

K&K* Nyest riasztó M5700N – Kombinált berendezés
Kiváló megoldás a rágcsálók ellen 3 különböző módszer ötvözésével. Kombinálja az
elektromos sokk, az ultrahang és a pulzáló fény hatását. Hat db vízálló, fém membrános
szatellit hangszórót tartalmaz. A hangszórók 180 fokos szögben erős, lüktető és tiszta
ultrahanghullámokat sugároznak fel, kb. 250 V feszültséggel vannak feltöltve,
mindeközben a berendezés villogó fényt bocsát ki. A hangnyomás 105 dB erősségű, 22
KHz frekvenciával. A biztonsági motorháztető-kapcsoló külön beszerezhető. Figyelem: az
elektromos sokk erőssége az állat elriasztására, nem pedig elpusztítására szolgál. Nem
okoz súlyos sérüléseket!

2 033 209

112 460,00 Ft1

• CAN bus és EV kompatibilis
• Üzemi áramfogyasztás: 10MA 12 V
• LED kijelző
• Üzemi hőmérséklet: -25°C és +80°C között
• Saválló: az eszköz ellenáll a különböző savaknak (akkumulátor vagy tisztítószer)
• Önoltó műanyagból készítve az autóipar biztonsági előírásainak megfelelően
• Automatikusan bekapcsol, amikor a motort leállítják
• Az eszköz automatikusan kikapcsolódik, ha a gépkocsi akkumulátor töltöttsége túl
alacsony
• Gyors és egyszerű beszerelés
• Vízálló 2.0: IP65 védettségi előírásoknak megfelel (100% víz- és szennyeződésálló)
• E1 jelölés: az eszköz a KBA (Federal Motor Transport Authority) által ellenőrzött

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Nyest riasztó M8700, ultrahang védelemmel, elemes
Erős ultrahang hullámokat bocsát ki. Saját elemről működik, ennek köszönhetően a
készülék különösen alkalmas használaton kívüli járművek vagy lakókocsik esetén történő
alkalmazásra. Alkalmas padlásra vagy bármilyen külső helyre is, hogy az állatokat távol
tartsa az ingatlantól. A készülék lüktető, tiszta ultrahangot sugároz 180 fokos sugárban,
ismétlődési hatás nélkül, 105 dB hangnyomással, 23 KHz frekvenciával.

2 033 210

39 440,00 Ft1

• CAN bus és EV kompatibilis
• Saját elemről működik, így a készülék a gépjármű akkumulátorának az állapotától
függetlenül működtethető
• 2 db AA, 1.5 V elemmel működtethető (a csomag nem tartalmazza)
• Üzemi áramfogyasztás: 0,3MA 3 V
• LED kijelző
• Üzemi hőmérséklet: -25°C és +80°C között
• Saválló: az eszköz ellenáll a különböző savaknak (akkumulátor vagy tisztítószer)
• Önoltó műanyagból készítve az autóipar biztonsági előírásainak megfelelően
• Vízálló 2.0: IP65 védettségi előírásoknak megfelel (100% víz- és szennyeződésálló)
• E1 jelölés: az eszköz a KBA (Federal Motor Transport Authority) által ellenőrzött

K&K* Nyest riasztó M9300, áramütés védelemmel
Elektromos sokk funkció amely tartalmaz 6db több-érintkezős nagyfeszültségű kefét,
amely rugalmasan elhelyezhető a motortérben. A kefék a nyest szőrzetén, mancsain és az
orron keresztül is kifejtik hatásukat, jelentősen növelve az érintkezési felületet. Figyelem:
az elektromos sokk erőssége az állat elriasztására, nem pedig elpusztítására szolgál. Nem
okoz súlyos sérüléseket!

2 540 999

96 325,00 Ft1

• Kifejezetten hibrid és elektromos járművekbe történő beépítésére tervezték
• Saját elemmel működik, amely lehetővé teszi a védelem fenntartását a jármű
akkumulátorától függetlenül
• 4db 1.5 V AA típusú elem szükséges (a szett nem tartalmazza)
• Működési áram: 0.2 mA 6 V
• Ki / be kapcsoló
• 2 x LED funkció kijelzése: nagyfeszültség és az akkumulátor állapota
• Az akkumulátor állapota LED előre figyelmeztet, ha az AA elemek lemerülnek
• Üzemelési hőmérséklet-tartomány: -25 °C-tól +80 °C-ig
• Ideális lakóautókhoz, klasszikus autókhoz és egyéb járművekhez, amelyeket ritkán
mozgatnak
• Saválló: a készülék ellenáll a savaknak (akkumulátorok vagy tisztítószerek)
• Önkioltó műanyag, amely megfelel az autóipar biztonsági előírásainak
• Vízálló 2.0: teljesen zárt elektronika, amely meghaladja az IP65 védelmi normát
• e1 jel: mely megerősíti, hogy az eszközt a Szövetségi Motor Közlekedési Hatóság (KBA)
tesztelte

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Nyest riasztó M9700 – Kombinált berendezés
Kombinálja az elektromos sokk funkciót az ultrahang kibocsátással. Tartalmaz 6 db többérintkezős nagyfeszültségű kefét, amely rugalmasan elhelyezhető a motortérben. A kefék
a nyest szőrzetén, mancsain és az orron keresztül is kifejtik hatásuk, jelentősen növelve az
érintkezési felületet. A kupola hangszóró 360 °-os pulzáló szinusz ultrahangot bocsát ki,
110 dB hangnyomással, 22,5 KHz frekvencián, megszokási effektus nélkül. Tartalmazza a
gépháztető biztonsági kapcsolót. Figyelem: az elektromos sokk erőssége az állat
elriasztására, nem pedig elpusztítására szolgál. Nem okoz súlyos sérüléseket!

2 541 005

122 365,00 Ft1

• Kifejezetten hibrid és elektromos járművekbe történő beépítésére tervezték
• Saját elemmel működik, amely lehetővé teszi a védelem fenntartását a jármű
akkumulátorától függetlenül
• 4db 1.5 V AA típusú elem szükséges (a szett nem tartalmazza)
• Működési áram: 0.2 mA 6 V
• Ki / be kapcsoló
• 3 x LED funkció kijelzése: ultrahang, nagyfeszültség és az akkumulátor állapota
• Az akkumulátor állapota LED előre figyelmeztet, ha az AA elemek lemerülnek
• A motorháztető biztonsági kapcsolója azonnal megszünteti az érintkező lemezeken
található nagyfeszültségű áramot, amint a motorháztető kinyílik
• Üzemelési hőmérséklet-tartomány: -25 °C-tól +80 °C-ig
• Ideális lakóautókhoz, klasszikus autókhoz és egyéb járművekhez, amelyeket ritkán
mozgatnak
• Saválló: a készülék ellenáll a savaknak (akkumulátorok vagy tisztítószerek)
• Önkioltó műanyag, amely megfelel az autóipar biztonsági előírásainak
• Vízálló 2.0: teljesen zárt elektronika 100%-os vízálló kupola hangszóróval, amely
meghaladja az IP65 védelmi normát
• e1 jel: mely megerősíti, hogy az eszközt a Szövetségi Motor Közlekedési Hatóság (KBA)
tesztelte

Prémium védőhuzat fekete, piros szegéllyel, fehér Ford ovállal és Ford Performance
logóval
Kivételes védelemet nyújt még parkoló helyzetben is ez a méretre készült prémium
védőhuzat, míg az autóját a garázsban tárolja.
Egyedi gyártású, teljes beltéri járműtakaró sportos FORD Performance kialakításban.
Korszerű anyagokból készült. Hatékony védelmet nyújt a porral és a szennyeződésekkel
szemben, ha a járművet nem mindennap használják, és megőrzi elegáns külsejét, míg a
garázsban tárolja.
K&K* Szigetelő szőnyeg nyestriasztó berendezésekhez
Öntapadó szigetelő szőnyeg mely megnöveli az elektromos vezető felület méretét a
motortérben található műanyag alkatrészek segítségével. M2700, M4700, M4700B és
M5700N nyestriasztó berendezésekhez

2 426 849

165 490,00 Ft1

2 033 205

6 960,00 Ft1

•

Védőhuzat
Ezzel a védőhuzattal megőrizheti Fordja tisztaságát.
Teljes jármű védőhuzat, mely tökéletes védelmet biztosít az időjárás viszontagságok
ellen. Pony logóval az első részen és Mustang emblémával a hátsó részen – Kabrió

2 246 906

310 755,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Védőhuzat
Ezzel a védőhuzattal megőrizheti Fordja tisztaságát.
Teljes jármű védőhuzat, mely tökéletes védelmet biztosít az elemek ellen. Pony logóval az
első részen és Mustang emblémával a hátsó részen – Kivéve kabrió (Convertible) kivitel

Védőhuzat Noah kivitel
Ezzel a védőhuzattal megőrizheti Fordja tisztaságát.
Teljes jármű védőhuzat, mely tökéletes védelmet biztosít a járműve számára beltérben
való tárolás esetén. Nem alkalmas kültéri tároláshoz. Pony logóval az első részen és
Mustang emblémával a hátsó részen – Kivéve kabrió (Convertible) kivitel
Védőhuzat Noah kivitel
Ezzel a védőhuzattal megőrizheti Fordja tisztaságát.
A teljes járműtakaró a jármű külsejének védelmére, amikor beltéren tárolják. Nem
alkalmazható kültéri tároláshoz. Pony logóval az első részen és Mustang emblémával a
hátsó részen – Kabrió

2 249 621

310 755,00 Ft1

2 249 624

255 405,00 Ft1

2 246 943

272 145,00 Ft1

GÉPJÁRMŰVÉDELEM
BELSŐ VÉDELEM
RRP
Négyévszakos szőnyegek első és hátsó, fekete
A Ford eredeti időjárásálló padlószőnyegei tökéletesen illeszkednek járművéhez.
Szintetikus gumi anyaguk hatékonyan védi az utasteret a sártól és a kosztól.
Formázott, 4 darabos készlet, Pony logóval és rögzítőkkel a vezetőoldalon

Szőnyeg, prémium velúr fekete, első
Az eredeti Ford padlószőnyegek tökéletesen illeszkednek járműve belső kialakításához.
Kiemelendő jellemzőjük a vastag, minőségi kárpit, mely még inkább biztosítja a luxus
megjelenést.
2 darabos készlet, Mustang logóval és rögzítőkkel a vezetőoldalon
K&K* Túlfeszültség elleni védelem
Füstölje le az ellenfelet, és ne az elektronikáját a Ford által jóváhagyott túlfeszültség elleni
védelemmel.
Folyamatosan felügyeli a fedélzeti elektronikai/elektromos rendszerek feszültségét, és
hatékonyan előzi meg a feszültségcsúcsokat, amelyek az olyan rendszerek
meghibásodásához vezethetnek, mint az ABS, a légzsák és egyéb elektronikus készülékek
a gépkocsiban. Véd az izzók gyors elhasználódásával és az indítókábeles indítások okozta
károsodásokkal szemben.

2 172 286

65 705,00 Ft1

2 422 486

31 190,00 Ft1

2 033 206

4 015,00 Ft3

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACTIVline* Üléshuzat bármely szimpla üléshez, fekete műbőr
Prémium fekete műbőr univerzális üléshuzat, úgy tervezve, hogy bármely szimpla ülésre
feltehető legyen. A legmagasabb szintű előírásoknak megfelelően gyártva a tartósság és
kopásállóság érdekében. Védelmet nyújt az eredeti üléshuzatnak, pl. sár, víz, zsír, olaj,
festék, por, étel és ital ellen.
Az üléshuzat ráhúzható az ülés műanyag szegély elemeire is, hogy egyben azokat is védje
vagy szorosabb illeszkedésért benyomható az ülés és a műanyag szegély elemek közé.

2 578 778

36 370,00 Ft1

• Univerzális felszerelhetőség
• Multi-brand
• Könnyen felszerelhető és eltávolítható
• Légzsák kompatibilis
• Ideális kereskedelmi használatra is.
• Könnyen tisztítható nedves ruhával
• Az ülés funkcionalitása változatlan marad

ACTIVline* Üléshuzat bármely szimpla üléshez, fekete szövet
Prémium fekete műbőr univerzális üléshuzat, úgy tervezve, hogy bármely szimpla ülésre
feltehető legyen. A legmagasabb szintű előírásoknak megfelelően gyártva a tartósság és
kopásállóság érdekében. Védelmet nyújt az eredeti üléshuzatnak, pl. sár, víz, zsír, olaj,
festék, por, étel és ital ellen.
Az üléshuzat ráhúzható az ülés műanyag szegély elemeire is, hogy egyben azokat is védje
vagy szorosabb illeszkedésért benyomható az ülés és a műanyag szegély elemek közé.

2 578 783

27 185,00 Ft1

• Univerzális felszerelhetőség
• Multi-brand
• Könnyen felszerelhető és eltávolítható
• Légzsák kompatibilis
• Ideális kereskedelmi használatra is.
• Könnyen tisztítható nedves ruhával vagy kefével
• Az ülés funkcionalitása változatlan marad
• Tűzálló szövet

Performance padlószőnyegek
Méretpontos, két darabos készlet, hímzett Ford Performance logóval, carbon hatású
kivitel, metálszürke szegéssel.

2 309 821

29 895,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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BIZTONSÁG
GYERMEKBIZTONSÁG
RRP
Britax Römer® Biztonsági gyermekülés Duo Plus ISOFIX
Optimális teljeskörű védelmet és kényelmet biztosít. A különböző gyerekülések minden
vonatkozó biztonsági előírást teljesítenek, minden életkorú gyermek részére elérhető,
ISOFIX-el is. Levehető és mosható huzattal.
9-18 kg közötti súlyú gyermekek számára, 5 pontos övrendszer központi állítással,
tesztelve és jóváhagyva az ECE R 44/04 előírásnak megfelelően – Használható a hátsó
üléseken az ISOFIX konzollal, vagy az első üléseken a biztonsági övvel rögzítve.

1 448 154

196 800,00 Ft1

BIZTONSÁG
ORSZÁGÚTI SEGÍTSÉG
RRP
Kalff* Biztonsági (láthatósági) mellény narancs
A Ford Szükséghelyzeti tartozékai úgy lettek kialakítva, hogy a maximális biztonságot
nyújtsák a Ford vezetőknek és utasoknak baleset vagy műszaki hiba esetén. Az összes
termék megfelel a legfrissebb európai törvényi előírásoknak. Minden Ford jármű
rendelkezik olyan kijelölt tárolóval, mely a használaton kívüli országúti segély
kiegészítőket (kötelező KRESZ-tartozékokat) biztonságosan, könnyen hozzáférhetően
rögzíti. A Ford elakadásjelzőket és elsősegélynyújtó készleteket speciálisan úgy
alakították ki, hogy ezekben a tárolókban szilárdan rögzíthetőek legyenek.
Egy méretben, fényvisszaverő csíkokkal a jó észlelhetőség érdekében
Kalff* Biztonsági (láthatósági) mellény sárga
A Ford Szükséghelyzeti tartozékai úgy lettek kialakítva, hogy a maximális biztonságot
nyújtsák a Ford vezetőknek és utasoknak baleset vagy műszaki hiba esetén. Az összes
termék megfelel a legfrissebb európai törvényi előírásoknak. Minden Ford jármű
rendelkezik olyan kijelölt tárolóval, mely a használaton kívüli országúti segély
kiegészítőket (kötelező KRESZ-tartozékokat) biztonságosan, könnyen hozzáférhetően
rögzíti. A Ford elakadásjelzőket és elsősegélynyújtó készleteket speciálisan úgy
alakították ki, hogy ezekben a tárolókban szilárdan rögzíthetőek legyenek.
Egy méretben, fényvisszaverő csíkokkal a jó észlelhetőség érdekében
Life Safety Products* Biztonsági (láthatósági) mellény sárga
A Ford Szükséghelyzeti tartozékai úgy lettek kialakítva, hogy a maximális biztonságot
nyújtsák a Ford vezetőknek és utasoknak baleset vagy műszaki hiba esetén. Az összes
termék megfelel a legfrissebb európai törvényi előírásoknak. Minden Ford jármű
rendelkezik olyan kijelölt tárolóval, mely a használaton kívüli országúti segély
kiegészítőket (kötelező KRESZ-tartozékokat) biztonságosan, könnyen hozzáférhetően
rögzíti. A Ford elakadásjelzőket és elsősegélynyújtó készleteket speciálisan úgy
alakították ki, hogy ezekben a tárolókban szilárdan rögzíthetőek legyenek.
Egy méretben, fényvisszaverő csíkokkal a jó észlelhetőség érdekében. Csomagolva
rendkívül lapos, a padlószőnyegek alatt történő tárolásra tervezve, ragasztószalaggal
rögzítendő.

1 882 039

1 300,00 Ft1

1 871 128

1 300,00 Ft1

2 471 506

2 720,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

12

FORD MUSTANG 03/2015 – 02/2018

Status: 02.01.2023

Kalff* Elakadásjelző háromszög Nano, piros dobozban
A Ford Szükséghelyzeti tartozékai úgy lettek kialakítva, hogy a maximális biztonságot
nyújtsák a Ford vezetőknek és utasoknak baleset vagy műszaki hiba esetén. Az összes
termék megfelel a legfrissebb európai törvényi előírásoknak. Minden Ford jármű
rendelkezik olyan kijelölt tárolóval, mely a használaton kívüli országúti segély
kiegészítőket (kötelező KRESZ-tartozékokat) biztonságosan, könnyen hozzáférhetően
rögzíti. A Ford elakadásjelzőket és elsősegélynyújtó készleteket speciálisan úgy
alakították ki, hogy ezekben a tárolókban szilárdan rögzíthetőek legyenek.
Kimondottan kicsi mérete miatt az egyik leghelytakarékosabb elakadásjelző háromszög a
piacon. Merev dobozban szállítva, gyorsan és könnyen összeállítható szükség esetén. 220
x 65 x 50 mm, az ECE szabványoknak megfelelően
Kalff* Elakadásjelző háromszög piros dobozban
A Ford Szükséghelyzeti tartozékai úgy lettek kialakítva, hogy a maximális biztonságot
nyújtsák a Ford vezetőknek és utasoknak baleset vagy műszaki hiba esetén. Az összes
termék megfelel a legfrissebb európai törvényi előírásoknak. Minden Ford jármű
rendelkezik olyan kijelölt tárolóval, mely a használaton kívüli országúti segély
kiegészítőket (kötelező KRESZ-tartozékokat) biztonságosan, könnyen hozzáférhetően
rögzíti. A Ford elakadásjelzőket és elsősegélynyújtó készleteket speciálisan úgy
alakították ki, hogy ezekben a tárolókban szilárdan rögzíthetőek legyenek.
Elsősegélynyújtó készlet elakadásjelző háromszöggel és láthatósági mellénnyel
Az országúti segítségnyújtás készletek biztosítják a maximális biztonságot a Ford
tulajdonosoknak és utasaiknak baleset esetén. Az elsősegély készletek megfelelnek a
vonatkozó európai előírásoknak.
231 x 152 x 83 mm. Tartalmazza az elakadásjelző háromszöget és a láthatósági mellényt.
Megfelel a DIN 13164-2014, E27 R és EN ISO 20471 szabványoknak
Kalff* Elsősegélynyújtó készlet Nano, piros
Az országúti segítségnyújtás készletek biztosítják a maximális biztonságot a Ford
tulajdonosoknak és utasaiknak baleset esetén. Az elsősegély készletek megfelelnek a
vonatkozó európai előírásoknak.
Kimondottan kis mérete miatt a piacon az egyik leghelytakarékosabb megoldás. Puha
zacskóban szállítva, cipzárral és 4 kamrás belső zsebbel. Tartalmazza az elsősegélynyújtó
brosúrát, amely fontos és hasznos megjegyzéseket tartalmaz. A nyomtatvány és a
tartalomjegyzék megtalálható angol, német, francia, holland, olasz, spanyol és portugál
nyelven is. 210 x 110 x 70 mm, tartalom a jelenlegi DIN szabvány szerint
Elsősegélynyújtó készlet puha zsák, kék
Az országúti segítségnyújtás készletek biztosítják a maximális biztonságot a Ford
tulajdonosoknak és utasaiknak baleset esetén. Az elsősegély készletek megfelelnek a
vonatkozó európai előírásoknak.
250 x 135 x 65 mm, a jelenlegi DIN szabvány alapján (DIN 13164)
LifeHammer életmentő kalapács
Az országúti segítségnyújtás készletek biztosítják a maximális biztonságot a Ford
tulajdonosoknak és utasaiknak baleset esetén. Az ablaktörő kalapács megfelel a
vonatkozó európai előírásoknak.
Tartóval együtt, mely biztonságos és biztos rögzítést nyújt, fluoreszkáló gombbal, hogy
könnyen megtalálható legyen az utastérben

2 332 717

3 420,00 Ft1

1 460 220

2 870,00 Ft1

2 431 452

12 080,00 Ft1

2 332 715

2 930,00 Ft1

2 311 396

6 125,00 Ft1

1 761 591

8 905,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Life Safety Products* LifeHammer életmentő kalapács automatikus
Az országúti segítségnyújtás készletek biztosítják a maximális biztonságot a Ford
tulajdonosoknak és utasaiknak baleset esetén. Az ablaktörő kalapács megfelel a
vonatkozó európai előírásoknak.
Automatikus vészkalapács, tartóval, a biztonságos rögzítés érdekében. Azonnal betöri az
üveget. A nyél tartalmaz egy biztonságiöv-vágót, szürke, csúszásmentes markolattal.

2 471 504

7 015,00 Ft1

• Kerámia kalapácsfej
• Közvetlen automatikus újratöltés

Kalff* Prémium biztonsági csomag Nano "Duo"
Az országúti segítségnyújtás készletek biztosítják a maximális biztonságot a Ford
tulajdonosoknak és utasaiknak baleset esetén. A prémium elsősegély készletek
megfelelnek a vonatkozó európai előírásoknak.
Kibővített elsősegély csomag puha tasakban, kiegészítve elakadásjelző háromszöggel.
Kimondottan kis mérete miatt az egyik leghelytakarékosabb megoldás a piacon.
Tépőzáras rögzítő található a hátoldalán a biztonságos rögzítés érdekében, és kétkamrás
rendszer az elakadásjelző-háromszög külön történő tárolásához. Tartalmazza a fontos és
hasznos megjegyzéseket magába foglaló elsősegélynyújtó brosúrát. A nyomtatvány és a
tartalomjegyzék angol, német, francia, holland, olasz, spanyol és portugál nyelven is
megtalálható. Tartalom a jelenlegi DIN és ECE R27 szabvány szerint
Kalff* Prémium biztonsági csomag Nano "Trio"
Az országúti segítségnyújtás készletek biztosítják a maximális biztonságot a Ford
tulajdonosoknak és utasaiknak baleset esetén. A prémium elsősegély készletek
megfelelnek a vonatkozó európai előírásoknak.
Kibővített elsősegély csomag puha tasakban, sárga láthatósági mellénnyel és
elakadásjelző háromszöggel kiegészítve. Kimondottan kis mérete miatt a piacon az egyik
leghelytakarékosabb megoldás. Tépőzáras rögzítő található a hátoldalán a biztonságos
rögzítés érdekében, és kétkamrás rendszerrel rendelkezik az elakadásjelző-háromszög
külön történő tárolásához. Tartalmazza a fontos és hasznos megjegyzéseket magába
foglaló elsősegélynyújtó brosúrát. A nyomtatvány és a tartalomjegyzék angol, német,
francia, holland, olasz, spanyol és portugál nyelven is megtalálható. 225 x 190 x 65 mm,
tartalma a jelenlegi DIN szabványok alapján, (ECE R27 és EN ISO 20471)
Prémium biztonsági csomag puha zsák, kék
Az országúti segítségnyújtás készletek biztosítják a maximális biztonságot a Ford
tulajdonosoknak és utasaiknak baleset esetén. A prémium elsősegély készletek
megfelelnek a vonatkozó európai előírásoknak.
Mérete: 440 x 100 x 90 mm, tartalmazza az elakadásjelző háromszöget, egy narancs
láthatósági mellényt, egy pár kesztyűt, és az elsősegély készletet a DIN szabványnak
megfelelően.
Kalff* Prémium biztonsági csomag Standard "Duo"
Az országúti segítségnyújtás készletek biztosítják a maximális biztonságot a Ford
tulajdonosoknak és utasaiknak baleset esetén. A prémium elsősegély készletek
megfelelnek a vonatkozó európai előírásoknak.
Kibővített elsősegély csomag puha tasakban, elakadásjelző háromszöggel kiegészítve.
Tépőzáras rögzítő található a hátoldalán a biztonságos rögzítés érdekében, valamint
steril belső zsebbel rendelkezik. Tartalmazza a fontos és hasznos megjegyzéseket
magába foglaló elsősegélynyújtó brosúrát. 440 x 120 x 60 mm, tartalom a jelenlegi DIN
13164 szabvány szerint

2 332 712

6 465,00 Ft1

2 332 709

7 110,00 Ft1

2 311 429

11 465,00 Ft1

2 332 723

5 440,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Prémium biztonsági csomag Standard "Trio"
Az országúti segítségnyújtás készletek biztosítják a maximális biztonságot a Ford
tulajdonosoknak és utasaiknak baleset esetén. A prémium elsősegély készletek
megfelelnek a vonatkozó európai előírásoknak.
Kibővített elsősegély csomag puha tasakban, narancs színű láthatósági mellénnyel és
vékony elakadásjelző háromszöggel kiegészítve. Tépőzáras rögzítő található a hátoldalán
a biztonságos rögzítés érdekében. Tartalmazza a fontos és hasznos megjegyzéseket
magába foglaló elsősegélynyújtó brosúrát. A nyomtatvány és a tartalomjegyzék angol,
német, francia, holland, olasz, spanyol és portugál nyelven is megtalálható. 440 x 135 x
60 mm, tartalma a jelenlegi DIN szabványok alapján, (13164, E11 27R-033011 és EN ISO
20471)
Life Safety Products* Szélvédőtisztító hosszabbítható foganytúval
A minden szezonban használható ablaktisztító eltávolítja a jeget, a havat, a vizet és a
szennyeződéseket.

2 332 721

7 110,00 Ft1

2 471 674

6 860,00 Ft1

• A nehezen megközelíthető területekhez a teleszkópos fogantyú 35 és 130 cm között
hosszabbítható
• 360° fokban forgatható fej
• 3 él a jég lekaparásához
• Gumi él a hó és víz eltávolításához
• Levehető szivacs a sár letörléséhez

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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KOMFORT
KÉNYELMI FELSZERELÉSEK
RRP
ACV* Alvást segítő fejtámla fekete műbőr ezüst csövezéssel
Az „alvást segítő fejtámla” bármilyen állítható fejtámlához rögzíthető és oldalsó
párnaként szolgál, oldalsó fej- és nyaktámaszt nyújt a pihenő vagy alvó utasok számára,
és kényelmesebbé teszi a hosszú utazásokat. A nyak görnyedése és a fej előrebicsaklása
ezáltal megelőzhető, így utasai felfrissülve, váll- és nyaki fájdalmak nélkül ébredhetnek
fel.

2 520 207

16 615,00 Ft1

• Egyszerű beszerelés, egyszerűen rögzítheti a fejtámla szárához
• Kényelmes memóriahabos oldaltámasztó párnákkal
• Az oldaltámasztó párnák teljesen az utas magasságához állíthatók
• A 360°-os beállítás lehetővé teszi a párnák függőleges helyzetben történő tárolását,
amikor használaton kívül vannak
• Méretek: 260 x 193 x 98 mm (h x szé x ma)
• Tömeg: 850 g
Utasülés állítható fejtámlával

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Fedélzeti kamera 380GWX, első és hátsó fedélzeti kamera
Intelligens, diszkrét GPS-képes kamerák felszerelhetők az első szélvédőhöz és a hátsó
ablakhoz. Az első kamera egy 6,5 m-es kábelen keresztül csatlakozik a hátsó kamerához.
Mindkettőt a szivargyújtós tápkábel táplálja, amelyet a jármű áramellátásához
csatlakoztatnak, és amely automatikusan elindítja a kamerák felvételét, amikor a gyújtás
be van kapcsolva. A készlet tartalma: első kamera és tartó, hátsó kamera, 6,5 m-es
csatlakozókábel, szivargyújtó-tápkábel, USB-kábel, akkumulátor, 32 GB-os Micro SDkártya, biztonsági csomag, gyors útmutató, ablakmatricák és szoftverlemez kézikönyvvel.

2 534 404

173 820,00 Ft1

• Széles 140 °-os látómező 2,12 MP kamerákkal
• 90 °-os függőleges lencsebeállítás ideális laposabb szélvédővel ellátott autókhoz és
kisteherautókhoz
• Videórögzítés full HD 1080p vagy 720p felbontásban, max. 1920 x 1080 @ 30 kép / mp
sebességgel, .MOV felvételi formátumban
• Ha az SD kártya megtelt, a kamera automatikusan törli a legrégebbi fájlokat, így helyet
biztosít az új felvételeknek, így soha nem fogy el a hely
• Az aktuális videofájl mentéséhez rögzítés közben nyomja meg a védelem gombot
• A kamera 1 perc hosszúságban rögzíthet videofájlokat, így a méret kezelhetővé válik, ha
le kell töltenie és el kell küldenie a biztosítótársaságnak.
• Töltse le, ossza meg vagy tekintse meg a rögzített videót, vagy nézzen élő videót a
NEXTBASE cam viewer alkalmazáson keresztül, amely ingyenesen letölthető az iOS /
Android App Store-ból
• A NEXTBASE Replay3 firmware-t tartalmazó szoftverlemez lehetővé teszi a
számítógépes csatlakozást USB-n keresztül
• Wi-Fi kapcsolat okostelefonhoz, táblagéphez stb
• A GPS rögzíti a helyet, sebességet, dátumot és időt, hogy pontosan megmutassa, hol és
mikor történt esemény
• A hátsó kamera videója PiP-ként (kép a képben) jelenik meg a készüléken, a képernyő
megérintésével megnő vagy csökken a mérete
• 32 GB Micro SD tartozék, kompatibilis 8 – 128 GB méretig, típus: SDHC, SDXC, U1
• Akkumulátor csomagot tartalmaz
• A parkolási mód figyelemmel kíséri a jármű környezetét, miközben autója parkol és a
motor nem jár. Automatikusan megkezdi a felvételt, ha és amikor mozgást észlel
• A készülék kezelő rendszerét és az SD-kártyát biztonsági csomag védi megadkadályozva
a manipulációt, így ideális céges járművek számára
• Méretek: első kamera 58 x 98 x 47 mm, hátsó kamera 49 x 68 x 37 mm
• Súly: Első kamera 115 g, hátsó kamera 50 g

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Fedélzeti kamera Dash Cam 66W
Kompakt, diszkrét GPS/GALILEO-kompatibilis kamera 2,0"-os LCD-kijelzővel és rendkívül
széles látószöggel. Szélvédőre szerelhető. Folyamatosan rögzíti és automatikusan menti
a felvételeket, ha egy esemény bekövetkezik. Automatikusan elindítja a felvételt, ha
tápforráshoz van csatlakoztatva. A készlet tartalmazza a mágneses talpat, a duál USBtápadaptert a szivargyújtóhoz, egy 4 és egy 1,5 m-es USB-kábelt és a használati utasítást.
Fontos: A Garmin® szerződési feltételei és a járművezetőt figyelmeztető funkciókra
vonatkozó működési korlátozások érvényesek. További információkért olvassa el a
Garmin® weboldalát

2 489 135

101 820,00 Ft1

• Extra széles, 180 fokos látószögű, 3,7 MP-es kamera
• Videofelvétel 1440p (2560 x 1400 felbontás), 1080p (1920 x 1080 felbontás) vagy 720p
(1280 x 720 felbontás) formátumban
• A beépített G-érzékelő lehetővé teszi az események automatikus észlelését az
ütközésekkel kapcsolatos események videofelvételének mentése érdekében
• A GPS rögzíti a helyet, az irányt, a sebességet, a dátumot és az időt, hogy pontosan
megmutassa, hol és mikor történt az esemény
• Beépített Wi-Fi és Bluetooth a vezeték nélküli videoszinkronizáláshoz
• A hangvezérlés funkció lehetővé teszi a hangfelvétel indítását/leállítását, állókép
készítését, illetve a Travelapse ™ videofelvétel funkció beindítását/leállítását (tömöríti a
többórás vezetést a legfontosabb néhány percre).
• A Clarity HDR megnöveli a részleteket világos és gyenge fényviszonyok mellett is
• A vezetést folyamatos ciklusban rögzíti egy microSD ™ kártya használatával (külön
megvásárolható). Ha nagyobb memóriára van szüksége, adjon hozzá egy nagyobb
kártyát: 8 GB-tól akár 512 GB-ig bővíthető (Class 10 szükséges).
• Játssza le a képet közvetlenül a kijelzőn, nézze át később számítógépen, vagy használja
az ingyenes Garmin Drive™ alkalmazást okostelefonján.
• Tartalmazza az ütközésjelző és a sáv elhagyására figyelmeztető vezető-figyelmeztető
funkciókat.
• Az automatikus szinkronizálás funkcióval akár 4 vezetéknélküli Garmin kamerát
csatlakoztathat az első, a hátsó és az oldalsó események rögzítésére a teljes 360°-os
lefedettség érdekében. Ha az egyik készüléken elment egy videót, akkor a többin is
elmenti, a Garmin Drive™ alkalmazás segítségével pedig az okostelefonon elkészítheti a
kép a képben videót, egyidejűleg bármely két perspektíváról
• A beépített piros fény és sebességmérő (traffipax) adatoknak köszönhetően
figyelmezteti Önt, ha piros lámpa kamerák vagy sebességmérő kamerák vannak a
közelben, illetve amikor a járművével megáll, pl. egy kereszteződésnél vagy forgalomban
• A "Go" riasztás értesíti Önt, ha a járműve előtt lévő forgalom ismét mozgásba lendül.
• A parkolás mód figyelemmel kíséri a jármű környékét, amíg autója parkol, és a motor
nem működik. Automatikusan elkezdi a felvételt, ha és amikor mozgást észlel (Garmin®
parkoló üzemmód kábel szükséges)
• Méretek: 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm, súly: 61 gramm
• Működési tartomány -20 °C és + 55 °C között
• Beépített akkumulátor

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Kabátakasztó rögzítőegységgel, matt fekete
Nincs többé szükség a szállodai vasalókra, mindössze használja ezt az elegáns matt
fekete kabátakasztót és szállítsa ruháit kifogástalan állapotban bármerre is jár!
Praktikus és mobil kiegészítő ruhái kényelmes szállításához utazás közben. Csak rögzítse
a rögzítőegységet az ülés fejtámlájához, és vigye magával ruháját a levehető vállfával
együtt, bárhova is megy. Használható hagyományos vállfaként bármilyen szekrényben, de
mindig készen áll a következő utazásra. Maximális terhelés: 3 kg Figyelem: a rögzítőegység
beszerelése csak az első ülés fejtámláihoz lehetséges. Aktív fejtámlákkal együtt nem
használható
Szélfogó
A Ford Mustang Convertible még élvezetesebb vezetési élménye érdekében javasoljuk az
eredeti Ford szélterelőt. Segít lecsökkenteni a szélzajt és a huzatot. Az ikonikus ló
embléma egy csipetnyi stílust is kölcsönöz Mustangjának.
Csökkenti a turbulenciát leengedett tetővel való vezetéskor, Mustang Pony logóval. –
Kabrió esetén
Xvision (SCC)* Tolatóradar rendszer első, 4 matt fekete érzékelővel
A tolatóradar előre figyelmezteti Önt, észleli az akadályokat a jármű előtt vagy mögött.
Első és hátsó tolatóradarok elérhetők külön készletben.
Megbízhatóan érzékeli az akadályokat, melyekre szaggatott hangjelzéssel figyelmeztet,
kis távolság esetén pedig folyamatos hangjelzéssel riaszt. A csomagban található lapos
vagy ferde érzékelők tökéletesen illeszkednek a lökhárító alakjához. A karosszéria színére
fényezhető. Ez a tolatóradar hangjelzést ad és nem integrálható a Ford kijelzőhöz vagy a
SYNC rendszerhez. Kérdezze márkareskedőjét a további részletekről. – Mini biztosíték
szükséges a beszereléshez. Érdeklődjön kereskedőjénél a részletekről.
Xvision (SCC)* Tolatóradar rendszer hátsó, 4 matt fekete érzékelővel
A tolatóradar előre figyelmezteti Önt, észleli az akadályokat a jármű előtt vagy mögött.
Első és hátsó tolatóradarok elérhetők külön készletben.
Megbízhatóan érzékeli az akadályokat, melyekre szaggatott hangjelzésel figyelmeztet, kis
távolság esetén pedig folyamatos hangjelzéssel riaszt. Olyan járművekhez is használható,
melyek vonóhoroggal vagy külső pótkerékkel rendelkeznek. Vizuális segítség a
hangjelzésen felül a gépkocsi műszercsoportjában elhelyezett kijelzőn is lehetséges
bizonyos modelleknél, előre telepített szoftver és utólagos interface segítségével.
Bizonyos modelleknél kombinálható az Xvision első tolatóradarral. A csomagban
található lapos vagy ferde érzékelők lehetővé teszik, hogy a szenzorok tökéletesen
illeszkedjenek a lökhárító alakjához. Alapozott, a karosszéria színére fényezendő. A
tolatóradar hangjelzést ad ki, és nem integrálható a Ford kijelzőhöz és a SYNC
rendszerhez. Kérdezze márkareskedőjét a részletekről
Xvision (SCC)* Ülésfűtés készlet egy üléshez
Élvezze a vezetést a hideg napokon az erőteljes és pillanatok alatt meleget varázsoló,
állítható ülésfűtéssel.
Kiemelkedő teljesítményű szénszálas fűtőelemek az ülőlaphoz és a háttámlához. Két
fokozatban (alacsony-magas) állítható hőmérséklet, kimeneti teljesítmény max. 90 W.
Nem építhető be olyan járműbe, ahol az üléshuzat az ülőlaphoz hozzá van ragasztva.
Kérjük, érdeklődjön Ford márkakereskedőjénél a részletekről – Csak első ülésekhez
szerelhető

2 448 529

21 365,00 Ft1

2 063 486

219 755,00 Ft1

1 935 219

86 080,00 Ft3

1 935 215

69 605,00 Ft3

2 021 594

61 840,00 Ft3

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Xvision (SCC)* Ülésfűtés készlet két üléshez
Élvezze a vezetést a hideg napokon az erőteljes és pillanatok alatt meleget varázsoló,
állítható ülésfűtéssel.
Kiemelkedő teljesítményű szénszálas fűtőelemek az ülőlaphoz és a háttámlához. Két
fokozatban (alacsony-magas) állítható hőmérséklet, kimeneti teljesítmény max. 90 W.
Nem építhető be olyan járműbe, ahol az üléshuzat az ülőlaphoz hozzá van ragasztva.
Kérjük, érdeklődjön Ford márkakereskedőjénél a részletekről – Csak első ülésekhez
szerelhető

2 021 595

123 185,00 Ft3

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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INFORMÁCIÓS RENDSZER
AUDIORENDSZER
RRP
Pioneer* DAB+ Digitális rádióadapter SDA-11DAB, Bluetooth-szal
Sodródjon a digitális audió műsorszórás kristálytiszta hangjával, ezzel az egyszerűen
beszerelhető DAB + digitális rádióadapterrel.
Kényelmesen csatlakoztathatja a DAB + digitális rádiót és a Bluetooth-t a jármű meglévő
audiorendszeréhez. Önálló tuner, amely kristálytiszta digitális rádióvételt biztosít, egy
nagyon könnyen használható menüvel és rádióállomás gombokkal. Könnyen
felszerelhető a műszerfalra vagy a szélvédőre, a rendelkezésre álló szerelési tartozékkal.
Úgy tervezték, hogy együttműködjön a meglévő gyári sztereóval, vezeték nélküli vagy
vezetékes megoldáson keresztül. A beépített Bluetooth funkció lehetővé teszi a
telefonhívások kényelmes és biztonságos kezdeményezését és fogadását. Főbb
jellemzők: kihangosítás és zeneszámok átvitele Bluetooth-on keresztül, beépített
mikrofon és hangszóró (átváltható a Line-Out csatlakozóra a jármű hangszórórendszerén
keresztüli audiolejátszáshoz), közlekedési hírek, automatikus/kézi frekvenciakeresés, DAB
abc keresési funkció, 2,4 hüvelykes (6,1 cm) TFT-kijelző 5 színben (fehér, piros,
borostyánszín, zöld vagy kék), megvilágítási időzítővel, fényerő-szabályozóval és
szöveggörgetési funkcióval. Csatlakozások: aux-in és line-out Menü nyelvek: angol,
francia, német, olasz, holland, török, dán, norvég. Tartalmazza a DAB + aktív szélvédő
antennát, a kettős USB hálózati adaptert, a mikro-USB tápkábelt, a 3,5 mm-es (AUX)
audiokábelt, a szélvédő tartóállványt, a műszerfalra rögzítő állványt, a felszereléshez
szükséges szerszámot és a biztonsági hevedert.
Axion* Digitális rádió frissítés AF funkciós RDS-FM rádiókhoz
Élvezze a digitális rádióadások széles választékát és a CD minőségű hangzást ezzel az
utólagos DAB+ megoldással, amely több moddellbe is beépíthető. 12 rádióállomás előre
beállítható, gyorsválasztó funkcióval. A jármű grafikus kijelzőjén láthatja a lemezborítót, a
dalcímet, az előadót, , híreket, sporteredményeket stb. Jellemzői még: valós közlekedési
adat és útinformáció a TPEG-n keresztül, a rádióadás pillanatmegállítása és
visszatekerése, külső jelforrás csatlakoztatási lehetőség. A készlet tartalmazza a DAB+
modult, antennát, távirányítót, a szükséges kábelezést, csakúgy mint a kezelési és
beszerelési útmutatót.
Pioneer* Mélynyomó hangszóró TS-WH500A
Egészítse ki hangrendszerét egy erőteljes, ugyanakkor helytakarékos Pioneer+ mélyhangsugárzóval a még tökéletesebb mélyhangok érdekében. Kompakt kialakítása révén akár
az utasülés alá is beszerelhető – a teljesítmény korlátozása nélkül.
Kompakt és hatékony aktív mélynyomó rendszer beépített, 150 W-os MOSFET erősítővel.
A rendkívül lapos kialakításnak köszönhetően az ülés alá is felszerelhető. Egyedülálló
vízszintes-függőleges átalakítási technológiája (HVT) függőleges rezgéseket hoz létre egy
vízszintes hajtóerő révén, amely tiszta és széleskörű mélyhangot eredményez.
Tulajdonságok: 150 W maximális kimeneti teljesítmény, 50 W névleges bemeneti
teljesítmény. Beszerelési méret: 340 mm x 60 mm x 250 mm (szé x ma x mé).

2 427 199

67 775,00 Ft1

2 146 136

75 430,00 Ft3

2 409 070

118 560,00 Ft3

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Mélynyomó hangszóró TS-WX130DA
Egészítse ki hangrendszerét egy erőteljes, ugyanakkor helytakarékos Pioneer+ mélyhangsugárzóval a még tökéletesebb mélyhangok érdekében. Kompakt kialakítása révén akár
az utasülés alá is beszerelhető – a teljesítmény korlátozása nélkül.
Kompakt és nagyteljesítményű aktív mélyhangsugárzó, ami a rendkívül lapos tervezésnek
köszönhetően az ülés alá is beépíthető. Beépített max. 160 W-os erősítő és digitális
basszusvezérlés a dinamikus, mély basszusokhoz. 20 cm-es alumínium mélyhangsugárzó,
50 W nominális bemeneti teljesítménnyel. Könnyű beszerelhetőség. 280 x 70 x 200 mm,
súly: 3,5 kg. Ülés alá történő beszerelés esetén nem kompatibilis az elektromos ülésállítás
funkcióval felszerelt gépkocsikhoz. A mélyhangsugárzó cinch-csatlakozóval vagy
hangszórókábellel minden gépkocsi típusba beszerelhető. Egyes esetekben további
univerzális hangszórókábelre lehet szükség (kb 0,5 m).
Pioneer* Soundupgrade Multichannel erősítő DEQ-S1000A2
Fokozza zenehallgatási élményét ezzel a vékony, könnyen telepíthető Soundupgrade
többcsatornás erősítővel.
Felettébb kompakt univerzális 48-bites hangprocesszor a jármű hangrendszerének
továbbfejlesztésére szolgál. Kis méretének köszönhetően könnyedén beszerelhető egy
szem elől rejtett helyre. A Pioneer Sound Tune alkalmazás lehetővé teszi az
okostelefonon keresztüli egyszerű kezelhetőséget a magas színvonalú hangbeállításhoz,
továbbá tartalmaz 31 sávos grafikus hangszínszabályzót, valamint Super Todoroki Boost
(kikapcsolt, alacsony, magas) és Live Simulation (koncertterem, szabadtéri, klub és
kávézó) funkciókat. Kézi távirányítóval rendelkezik, és a könnyebb csatlakoztathatóság
érdekében ISO T-kábelköteg és OTG kábelek az Android okostelefon-felhasználók
számára.

2 302 684

102 030,00 Ft3

2 539 431

48 620,00 Ft1

• Maximális teljesítmény: MOSFET 4 x 50W , 2 x 50 W (4Ω) és 1 x 70 W (2Ω) a
mélynyomó számára
• 13 sávos grafikus equalizer (31 sáv, ha a Pioneer Sound Tune alkalmazást használja)
• Készült iPhone számára, és kompatibilis az Androiddal
• Pioneer Sound Tune app
• Frekvencia tartomány: 10 Hz-től 20 kHz-ig
• 3-utas hálózati mód
• A hallgató elhelyezkedésének beállíthatósága
• Kézi TA (idő hozzáigazítás)
• High pass filter, low pass filter
• Nagyfeszültségű kimenet (4 V)
• FLAC fájlformátum kompatibilitás
• RCA elő-kimenetek: 3 (első, hátsó és mélynyomó)
• USB bemenet: 1
• Crossover beállítás (HPF, LPF és Slope állítás)
• Hangszóró hangszint állítás minden egyes hangszóróhoz (BE, JE, BH, JH, mélynyomó)
• Idő igazítás
• Mélynyomó vezérlés
• Hangszóró vonali bemenet érzékelés
• Beszerelési méret: 170 x 40 x 95 mm (szé x ma x mé)

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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INFORMÁCIÓS RENDSZER
NAVIGÁCIÓ
RRP
Térképfrissítés 2021, SYNC 2 rendszerhez
Hogy elkerülje az elveszettség érzését, frissítse navigációs rendszerét a legfrissebb
térképekkel.
Az új F10-es verzió még optimalizáltabb és kényelmesebb útvonalvezetést biztosít
kibővített funkciókkal, mint például a kifinomult forgalom-elkerülés és az érdekes helyek
(POI-k) kibővített választéka. Tartalom: a legközelebbi Ford márkakereskedő vagy a Ford
Service Partner helyszínek frissítése, navigációs térkép lefedettség 40 európai országban,
javított pontosság a becsült érkezési időnél (ETA), új lakó- és ipari területek, kibővített
úthálózat új utcákkal, frissített autópálya csomópontok és kijáratok, stb., valamint további
POI-k, beleértve az ATM-eket, benzinkutakat, éttermeket, üzleteket és szállodákat. SDkártyán szállítva. – 06/2016 -ig

2 527 021

114 965,00 Ft1

INFORMÁCIÓS RENDSZER
EGYÉB INFOTAINMENT KIEGÉSZÍTŐK
RRP
ACV* INBAY Qi Töltőállomás IPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+ készülékekhez, fekete
Lehetővé teszi a töltést nem Qi kompatibilis készülékek számára. Egyszerűen
beszerelhető a meglévő telefontok és a készülék borítása közé Használható INBAY
univerzális pohártartós töltőhöz vagy bármilyen Qi kompatibilis vezeték nélküli
töltőberendezéssel együtt
ACV* INBAY Qi Töltőállomás univerzális, Micro-USB 2.0 csatlakozóval, fekete
Lehetővé teszi a töltést nem Qi kompatibilis készülékek számára. Egyszerűen
beszerelhető a meglévő telefontok és a készülék borítása közé Használható INBAY Qi
bázisállomással vagy bármilyen Qi kompatibilis vezeték nélküli töltőberendezéssel együtt

ACV* INBAY Qi Töltőállomás univerzális, USB 3.1, C típusú csatlakozó, fekete
Lehetővé teszi a töltést nem Qi kompatibilis készülékek számára. Egyszerűen
beszerelhető a meglévő telefontok és a készülék borítása közé Használható INBAY Qi
univerzális töltőpohárral vagy bármilyen Qi kompatibilis vezeték nélküli
töltőberendezéssel együtt
ACV* INBAY Univerzális töltőpohár Qi kompatibilis okostelefonokhoz, fekete
Az elegáns vezeték nélküli töltési megoldás, amely tökéletesen illeszkedik a jármű
belsejében található bármely pohártartóhoz, egyszerűen csatlakoztatható USB kábellel.

2 344 015

7 760,00 Ft1

2 344 017

6 560,00 Ft1

2 344 019

6 590,00 Ft1

2 344 025

22 545,00 Ft1

Maximális okostelefon szélesség: 70 mm. Teljes készlet 1 m-es USB csatlakozókábellel,
külső USB feszültség átalakítóval, biztosítéktartós csatlakozókábellel és 6,3 mm-es
csatlakozókkal, 2 db 2,5 mm²-es csatlakozóval , 2 x 1,5 mm²-es aljzat csatlakozó, 3 darab
rögzítőkapocs és a ragasztószalag az okostelefonok optimális rögzítéséhez. Qi
tanúsítvánnyal

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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iPhone®/iPod® csatlakozókábel AUX vagy USB csatlakozóhoz
Élvezze kedvenc zenéit iPhone® vagy iPod® készülékéről a jármű audiorendszerén
keresztül.
Az Ön külső jelforrását csatlakoztatja a jármű audio vagy navigációs rendszeréhez

Dension* Mobiltelefon tartó Okostelefonokhoz
Tapadókoronggal rögzíthető a szélvédőn, vagy a műszerfalon, (nem kompatibilis az Aoszlop kommunikációs konzollal), támogatja a kihangosítós telefonálást, zenelejátszást,
töltőfunkcióval.
Többfunkciós hangtovábbító egység, szélvédőre vagy műszerfalra rögzíthető, fejlett
hangminőség Fordja audiorendszerén keresztül, beépített mikrofonnal, AUX és FM
audiokimenettel, Micro-USB csatlakozós okostelefonok töltésére alkalmas a
szivargyújtóról táplálva, kiegészítő audiokábelt tartalmaz. Az 56 - 70 mm széles
okostelefonokkal kompatibilis, iPhone 5-höz Apple Lighning adapter szükséges.
Bury* PowerMount rendszer
Az esztétikus és funkcionális kialakításnak köszönhetően a POWERMOUNT rendszernek
nincsenek korlátai: személyes kényelme érdekében helyezze mobiltelefonját a
legkényelmesebb helyre.
OEM Prémium minőségű okostelefon tartó a középkonzolhoz, a műszerfalhoz vagy egy Aoszlop tartóhoz. Univerzális, könnyen kezelhető okostelefon-töltő rendszer, amely a
tartóalapból, a rugalmas tartó karból és az USB töltőállomásból áll. A kifejezetten jól
állítható négytengelyes rendszer biztosítja a karra szerelt készülékek optimális
beállíthatóságát A modern kialakításnak,a kiváló minőségű anyagoknak és többféle
pozícionálási lehetőségnek köszönhetően tökéletesen illeszkedik Ford járműve belsejébe.
A ragasztószalagos szerelési lehetőség teszi a rendszert átcserélhetővé, mely
eltávolítható maradék ragasztónyomok nélkül. Végleges, csavaros rögzítés is lehetséges.
Az USB-ről Lightning csatlakozóra átalakító adapter az iPhone® töltéséhez (az iPhone®
5-től kezdve) és a Micro USB minden más eszközhöz külön kapható. Típusjóváhagyás: CE,
BIN/RECYCLING és RoHS
Bury* PowerMount rendszer POWERCHARGE QI
Az esztétikus és funkcionális kialakításnak köszönhetően a POWERMOUNT rendszernek
nincsenek korlátai: személyes kényelme érdekében helyezze mobiltelefonját a
legkényelmesebb helyre.
OEM prémium minőségű okostelefon tartó a középkonzolhoz, a műszerfalhoz vagy egy Aoszlop tartóhoz. Univerzális, könnyen kezelhető okostelefon-töltő rendszer, amely a
tartóalapból, a rugalmas tartókarból és a vezetéknélküli Qi induktív töltőállomásból áll, Qi
kompatibilis okostelefonokhoz. További jellemzője az USB-C típusú csatlakozó, kábellel
történő csatlakoztatáshoz, amely nem Qi kompatibilis telefonokhoz használható. LED-es
töltés állapot visszajelzővel. Kifejezetten jól állítható - a négytengelyes rendszer biztosítja
a karra szerelt készülékek optimális beállíthatóságát A modern kialakításnak, kiváló
minőségű anyagoknak és többféle pozícionálási lehetőségnek köszönhetően tökéletesen
illeszkedik Ford járműve belsejébe. A ragasztószalagos szerelési lehetőség teszi a
rendszert átcserélhetővé, mely eltávolítható maradék ragasztónyomok nélkül. Végleges,
csavaros rögzítés is lehetséges. Az USB-ről Lightning csatlakozóra átalakító adapter az
iPhone® töltéséhez (az iPhone® 5-től kezdve) és Micro USB minden más eszközhöz
külön kapható. Max. telefon méretek: magasság: univerzális, szélesség: 60 mm – 90 mm,
mélység: 6 mm – 10 mm. Működési feszültség: 10 V – 16 V, max. áramfelvétel: 2 A.
Induktív töltési teljesítmény: 5 W, töltés USB-n keresztül: 5 V, töltés USB-n keresztül: 3 A.
Üzemelési hőmérséklet-tartomány: -20 °C-tól +70 °C-ig. Tanúsítványok: CE,
BIN/RECYCLING és RoHS

1 529 487

25 380,00 Ft1

1 831 835

37 230,00 Ft1

2 279 204

41 190,00 Ft1

2 332 681

55 525,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Qi asztali töltő állomás fehér
Lehetővé teszi a könnyű és kényelmes vezeték nélküli asztali töltést Qi-kompatibilis
okostelefonokhoz

11 780,00 Ft1

2 102 313

ACV* Qi asztali töltő állomás fekete
Lehetővé teszi a könnyű és kényelmes vezeték nélküli asztali töltést Qi-kompatibilis
okostelefonokhoz

11 950,00 Ft1

ACV* Qi Töltő állomás IPhone® készülékekhez
Lehetővé teszi a nem Qi kompatibilis készülékek vezeték nélküli töltését. Egyszerűen
beszerelhető a meglévő telefontok és a készülék borítása közé.

7 735,00 Ft1

ACV* Qi Töltőállomás IPhone® 5+/5S készülékekhez, ezüst
Védő tok, integrált vezeték nélküli töltő funkcióval A Qi vezeték nélküli töltő készlettel
együtt használatos

11 250,00 Ft1

ACV* Qi Töltőállomás IPhone® 5+/5S készülékekhez, fekete
Védő tok, integrált vezeték nélküli töltő funkcióval A Qi vezeték nélküli töltő készlettel
együtt használatos

11 260,00 Ft1

ACV* Qi Töltőállomás IPhone® 6/6S készülékhez, ezüst
Védő tok, integrált vezeték nélküli töltő funkcióval A Qi vezeték nélküli töltő készlettel
együtt használatos

11 725,00 Ft1

ACV* Qi Töltőállomás IPhone® 6/6S/7 készülékekhez, arany
Védő tok, integrált vezeték nélküli töltő funkcióval A Qi vezeték nélküli töltő készlettel
együtt használatos

9 295,00 Ft1

ACV* Qi Töltőállomás IPhone® 6/6S/7 készülékekhez, ezüst
Védő tok, integrált vezeték nélküli töltő funkcióval A Qi vezeték nélküli töltő készlettel
együtt használatos

9 295,00 Ft1

ACV* Qi Töltőállomás IPhone® 6/6S/7 készülékekhez, fekete
Védő tok, integrált vezeték nélküli töltő funkcióval. A Qi vezeték nélküli töltő készlettel
együtt használatos.

9 295,00 Ft1

2 102 315

2 102 323

2 102 319

2 102 321

2 102 317

2 146 840

2 146 836

2 146 842

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Qi Töltőállomás IPhone® 6/6S/7+ készülékekhez, óarany
Védő tok, integrált vezeték nélküli töltő funkcióval A Qi vezeték nélküli töltő készlettel
együtt használatos

9 295,00 Ft1

ACV* Qi Töltőállomás IPhone® 6+/7+ készülékekhez, silver
Védő tok, integrált vezeték nélküli töltő funkcióval A Qi vezeték nélküli töltő készlettel
együtt használatos

9 305,00 Ft1

Bury* USB Adapter Micro USB típusról USB C-re
Szükséges kiegészítő a Bury* POWERMOUNT rendszerhez okostelefonok Micro USB
csatlakozós töltéséhez

1 845,00 Ft1

Bury* USB Adapter USB C típus az Apple® Lightning csatlakozóhoz történő
átalakításhoz
Szükséges kiegészítő a Bury* POWERMOUNT rendszerhez iPhone® 5 töltéséhez

4 710,00 Ft1

ACV* Zens Qi Töltőállomás IPhone® 7 készülékekhez, fekete
Védőtok, integrált vezeték nélküli töltőfunkcióval Lehetővé teszi a töltést nem Qi
kompatibilis készülékek számára. Használható Zens Qi bázisállomással vagy bármilyen Qi
kompatibilis vezeték nélküli töltőberendezéssel együtt

ACV* Zens Qi töltőállomás fehér
Könnyű és kompakt vezeték nélküli induktív töltőegység Qi kompatibilis
okostelefonokhoz. Jellemzője a 7 indukciós tekercs, Qi minősítéssel

ACV* Zens Qi töltőállomás fekete
Könnyű és kompakt vezeték nélküli induktív töltőegység Qi kompatibilis
okostelefonokhoz. A töltőállomás 7 indukciós tekerccsel, valamint Qi minősítéssel
rendelkezik

2 146 838

2 146 844

2 279 208

2 279 206

2 344 013

18 715,00 Ft1

2 344 023

18 715,00 Ft1

2 344 021

18 715,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Fedélzeti kamera 380GWX, első és hátsó fedélzeti kamera
Intelligens, diszkrét GPS-képes kamerák felszerelhetők az első szélvédőhöz és a hátsó
ablakhoz. Az első kamera egy 6,5 m-es kábelen keresztül csatlakozik a hátsó kamerához.
Mindkettőt a szivargyújtós tápkábel táplálja, amelyet a jármű áramellátásához
csatlakoztatnak, és amely automatikusan elindítja a kamerák felvételét, amikor a gyújtás
be van kapcsolva. A készlet tartalma: első kamera és tartó, hátsó kamera, 6,5 m-es
csatlakozókábel, szivargyújtó-tápkábel, USB-kábel, akkumulátor, 32 GB-os Micro SDkártya, biztonsági csomag, gyors útmutató, ablakmatricák és szoftverlemez kézikönyvvel.

2 534 404

173 820,00 Ft1

• Széles 140 °-os látómező 2,12 MP kamerákkal
• 90 °-os függőleges lencsebeállítás ideális laposabb szélvédővel ellátott autókhoz és
kisteherautókhoz
• Videórögzítés full HD 1080p vagy 720p felbontásban, max. 1920 x 1080 @ 30 kép / mp
sebességgel, .MOV felvételi formátumban
• Ha az SD kártya megtelt, a kamera automatikusan törli a legrégebbi fájlokat, így helyet
biztosít az új felvételeknek, így soha nem fogy el a hely
• Az aktuális videofájl mentéséhez rögzítés közben nyomja meg a védelem gombot
• A kamera 1 perc hosszúságban rögzíthet videofájlokat, így a méret kezelhetővé válik, ha
le kell töltenie és el kell küldenie a biztosítótársaságnak.
• Töltse le, ossza meg vagy tekintse meg a rögzített videót, vagy nézzen élő videót a
NEXTBASE cam viewer alkalmazáson keresztül, amely ingyenesen letölthető az iOS /
Android App Store-ból
• A NEXTBASE Replay3 firmware-t tartalmazó szoftverlemez lehetővé teszi a
számítógépes csatlakozást USB-n keresztül
• Wi-Fi kapcsolat okostelefonhoz, táblagéphez stb
• A GPS rögzíti a helyet, sebességet, dátumot és időt, hogy pontosan megmutassa, hol és
mikor történt esemény
• A hátsó kamera videója PiP-ként (kép a képben) jelenik meg a készüléken, a képernyő
megérintésével megnő vagy csökken a mérete
• 32 GB Micro SD tartozék, kompatibilis 8 – 128 GB méretig, típus: SDHC, SDXC, U1
• Akkumulátor csomagot tartalmaz
• A parkolási mód figyelemmel kíséri a jármű környezetét, miközben autója parkol és a
motor nem jár. Automatikusan megkezdi a felvételt, ha és amikor mozgást észlel
• A készülék kezelő rendszerét és az SD-kártyát biztonsági csomag védi megadkadályozva
a manipulációt, így ideális céges járművek számára
• Méretek: első kamera 58 x 98 x 47 mm, hátsó kamera 49 x 68 x 37 mm
• Súly: Első kamera 115 g, hátsó kamera 50 g

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Fedélzeti kamera Dash Cam 66W
Kompakt, diszkrét GPS/GALILEO-kompatibilis kamera 2,0"-os LCD-kijelzővel és rendkívül
széles látószöggel. Szélvédőre szerelhető. Folyamatosan rögzíti és automatikusan menti
a felvételeket, ha egy esemény bekövetkezik. Automatikusan elindítja a felvételt, ha
tápforráshoz van csatlakoztatva. A készlet tartalmazza a mágneses talpat, a duál USBtápadaptert a szivargyújtóhoz, egy 4 és egy 1,5 m-es USB-kábelt és a használati utasítást.
Fontos: A Garmin® szerződési feltételei és a járművezetőt figyelmeztető funkciókra
vonatkozó működési korlátozások érvényesek. További információkért olvassa el a
Garmin® weboldalát

2 489 135

101 820,00 Ft1

• Extra széles, 180 fokos látószögű, 3,7 MP-es kamera
• Videofelvétel 1440p (2560 x 1400 felbontás), 1080p (1920 x 1080 felbontás) vagy 720p
(1280 x 720 felbontás) formátumban
• A beépített G-érzékelő lehetővé teszi az események automatikus észlelését az
ütközésekkel kapcsolatos események videofelvételének mentése érdekében
• A GPS rögzíti a helyet, az irányt, a sebességet, a dátumot és az időt, hogy pontosan
megmutassa, hol és mikor történt az esemény
• Beépített Wi-Fi és Bluetooth a vezeték nélküli videoszinkronizáláshoz
• A hangvezérlés funkció lehetővé teszi a hangfelvétel indítását/leállítását, állókép
készítését, illetve a Travelapse ™ videofelvétel funkció beindítását/leállítását (tömöríti a
többórás vezetést a legfontosabb néhány percre).
• A Clarity HDR megnöveli a részleteket világos és gyenge fényviszonyok mellett is
• A vezetést folyamatos ciklusban rögzíti egy microSD ™ kártya használatával (külön
megvásárolható). Ha nagyobb memóriára van szüksége, adjon hozzá egy nagyobb
kártyát: 8 GB-tól akár 512 GB-ig bővíthető (Class 10 szükséges).
• Játssza le a képet közvetlenül a kijelzőn, nézze át később számítógépen, vagy használja
az ingyenes Garmin Drive™ alkalmazást okostelefonján.
• Tartalmazza az ütközésjelző és a sáv elhagyására figyelmeztető vezető-figyelmeztető
funkciókat.
• Az automatikus szinkronizálás funkcióval akár 4 vezetéknélküli Garmin kamerát
csatlakoztathat az első, a hátsó és az oldalsó események rögzítésére a teljes 360°-os
lefedettség érdekében. Ha az egyik készüléken elment egy videót, akkor a többin is
elmenti, a Garmin Drive™ alkalmazás segítségével pedig az okostelefonon elkészítheti a
kép a képben videót, egyidejűleg bármely két perspektíváról
• A beépített piros fény és sebességmérő (traffipax) adatoknak köszönhetően
figyelmezteti Önt, ha piros lámpa kamerák vagy sebességmérő kamerák vannak a
közelben, illetve amikor a járművével megáll, pl. egy kereszteződésnél vagy forgalomban
• A "Go" riasztás értesíti Önt, ha a járműve előtt lévő forgalom ismét mozgásba lendül.
• A parkolás mód figyelemmel kíséri a jármű környékét, amíg autója parkol, és a motor
nem működik. Automatikusan elkezdi a felvételt, ha és amikor mozgást észlel (Garmin®
parkoló üzemmód kábel szükséges)
• Méretek: 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm, súly: 61 gramm
• Működési tartomány -20 °C és + 55 °C között
• Beépített akkumulátor

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

28

FORD MUSTANG 03/2015 – 02/2018

Status: 02.01.2023

KERÉKTÁRCSÁK
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK
RRP
Könnyűfém keréktárcsa 19" 5 x 2 küllős kivitel, Ebony Black
A könnyűfém keréktárcsák egyedi megjelenést kölcsönöznek Fordjának, tökéletes
kialakításuknak köszönhetően. Minden felni minőségi teszten esett át, a biztonság és a
nagyszerű megjelenés figyelembevételével.
9 x 19"-os, ET 45, 255/40 R19 méretű gumiabroncsokhoz
Könnyűfém keréktárcsa 19" 5 x 2 küllős kivitel, fekete
A könnyűfém keréktárcsák egyedi megjelenést kölcsönöznek Fordjának, tökéletes
kialakításuknak köszönhetően. Minden felni minőségi teszten esett át, a biztonság és a
nagyszerű megjelenés figyelembevételével.
9 x 19", ET 45, 255/40 R19 méretű gumiabroncsokhoz – Csak 2.3 l EcoBoost esetén
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.
Könnyűfém keréktárcsa 19" 7 küllős Y kivitel, Fekete
A könnyűfém keréktárcsák egyedi megjelenést kölcsönöznek Fordjának, tökéletes
kialakításuknak köszönhetően. Minden felni minőségi teszten esett át, a biztonság és a
nagyszerű megjelenés figyelembevételével.
9 x 19", ET 45, 255/40 R19 méretű gumiabroncsokhoz
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.
Könnyűfém keréktárcsa 19" első, 10 küllős Y kivitel, fekete
A könnyűfém keréktárcsák egyedi megjelenést kölcsönöznek Fordjának, tökéletes
kialakításuknak köszönhetően. Minden felni minőségi teszten esett át, a biztonság és a
nagyszerű megjelenés figyelembevételével.
9 x 19", ET 45, 255/40 R19 méretű gumiabroncsokhoz. A hozzátartozó 9,5 x 19" hátsó
kerekek szükségesek a felszereléshez (FINIS 2162462) – Csak 5l-es V8-as esetén
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.
Könnyűfém keréktárcsa 19" első, 10 küllős Y kivitel, Luster Nickel
A könnyűfém keréktárcsák egyedi megjelenést kölcsönöznek Fordjának, tökéletes
kialakításuknak köszönhetően. Minden felni minőségi teszten esett át, a biztonság és a
nagyszerű megjelenés figyelembevételével.
9 x 19", ET 45, 255/40 R19 méretű gumiabroncsokhoz. 2.3 l EcoBoost modell esetén első
és hátsó tengelyen, 5L-es V8-as modell esetén csak az első tengelyen alkalmazható. A
hozzátartozó 9,5 x 19" hátsó kerekek szükségesek a felszereléshez (FINIS 5330489) 5L-es
V8-as modell esetén.
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.
Könnyűfém keréktárcsa 19" Első, 5 küllős Y kivitel, Black Shadow kiadás
A könnyűfém keréktárcsák egyedi megjelenést kölcsönöznek Fordjának, tökéletes
kialakításuknak köszönhetően. Minden felni minőségi teszten esett át, a biztonság és a
nagyszerű megjelenés figyelembevételével.
9 x 19", ET 45, 255/40 R19 méretű gumiabroncsokhoz. A hozzátartozó 9,5 x 19" hátsó
kerekek szükségesek a felszereléshez (FINIS 2172551)
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.

2 377 331

229 470,00 Ft2

2 140 037

168 715,00 Ft2

2 164 125

264 410,00 Ft2

2 166 745

229 470,00 Ft2

2 117 753

229 470,00 Ft2

2 172 549

229 470,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Könnyűfém keréktárcsa 19" első, 5 küllős Y kivitel, Magnetic
A könnyűfém keréktárcsák egyedi megjelenést kölcsönöznek Fordjának, tökéletes
kialakításuknak köszönhetően. Minden felni minőségi teszten esett át, a biztonság és a
nagyszerű megjelenés figyelembevételével.
9,5 x 19"-os, ET 40, 265/40 R19 méretű gumiabroncsokhoz A hozzátartozó 10 x 19" hátsó
kerekek szükségesek a felszereléshez (FINIS 2485094)
Könnyűfém keréktárcsa 19" Első, 5 x 2 küllős kivitel, Forged Silver
A könnyűfém keréktárcsák egyedi megjelenést kölcsönöznek Fordjának, tökéletes
kialakításuknak köszönhetően. Minden felni minőségi teszten esett át, a biztonság és a
nagyszerű megjelenés figyelembevételével.
9 x 19", ET 45, 255/40 R19 méretű gumiabroncsokhoz. A hozzátartozó 9,5 x 19" hátsó
kerekek szükségesek a felszereléshez (FINIS 2179556)
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.
Könnyűfém keréktárcsa 19" hátsó, 10 küllős Y kivitel, fekete
A könnyűfém keréktárcsák egyedi megjelenést kölcsönöznek Fordjának, tökéletes
kialakításuknak köszönhetően. Minden felni minőségi teszten esett át, a biztonság és a
nagyszerű megjelenés figyelembevételével.
9,5 x 19", ET 52,5, 275/40 R19 méretű gumiabroncsokhoz. A hozzátartozó 9 x 19" első
kerekek szükségesek a felszereléshez (FINIS 2166745) – 5L-es V8-as modell esetén
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.
Könnyűfém keréktárcsa 19" hátsó, 10 küllős Y kivitel, Luster Nickel
A könnyűfém keréktárcsák egyedi megjelenést kölcsönöznek Fordjának, tökéletes
kialakításuknak köszönhetően. Minden felni minőségi teszten esett át, a biztonság és a
nagyszerű megjelenés figyelembevételével.
9,5 x 19", ET 52,5, 275/40 R19 méretű gumiabroncsokhoz. A hozzátartozó 9 x 19" első
kerekek szükségesek a felszereléshez (FINIS 5330488) – Csak 5l-es V8-as esetén
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.
Könnyűfém keréktárcsa 19" Hátsó, 5 küllős Y kivitel, Black Shadow kiadás
A könnyűfém keréktárcsák egyedi megjelenést kölcsönöznek Fordjának, tökéletes
kialakításuknak köszönhetően. Minden felni minőségi teszten esett át, a biztonság és a
nagyszerű megjelenés figyelembevételével.
9,5 x 19", ET 52,5, 275/40 R19 méretű gumiabroncsokhoz. A hozzátartozó 9 x 19" első
kerekek szükségesek a felszereléshez (FINIS 2172549)
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.
Könnyűfém keréktárcsa 19" hátsó, 5 küllős Y kivitel, Magnetic
A könnyűfém keréktárcsák egyedi megjelenést kölcsönöznek Fordjának, tökéletes
kialakításuknak köszönhetően. Minden felni minőségi teszten esett át, a biztonság és a
nagyszerű megjelenés figyelembevételével.
10 x 19"-os, ET 52,5, 275/40 R19 méretű gumiabroncsokhoz A hozzátartozó 9,5 x 19" első
kerekek szükségesek a felszereléshez (FINIS 2380676)

2 380 676

229 470,00 Ft2

2 179 552

357 425,00 Ft2

2 162 462

229 470,00 Ft2

2 117 755

229 470,00 Ft2

2 172 551

207 370,00 Ft2

2 485 094

357 425,00 Ft2

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Könnyűfém keréktárcsa 19" Hátsó, 5 x 2 küllős kivitel, Forged Silver
A könnyűfém keréktárcsák egyedi megjelenést kölcsönöznek Fordjának, tökéletes
kialakításuknak köszönhetően. Minden felni minőségi teszten esett át, a biztonság és a
nagyszerű megjelenés figyelembevételével.
9,5 x 19", ET 52.5, 275/40 R19 méretű gumiabroncsokhoz. A hozzátartozó 9 x 19" első
kerekek szükségesek a felszereléshez (FINIS 2179552)
Csak a szimpla könnyűfém-keréktárcsát tartalmazza. A beszereléshez szükség van egyéb
alkatrészekre.
Ronal/Speedline Corse ®* SL2 Marmora Performance keréktárcsa 20" első,
pehelykönnyű, flow-form keréktárcsa, 10 küllős kivitel, polírozott
9,5 x 20", ET 40 mm, 275/30 R20 méretű gumiabroncsokhoz. A hozzátartozó 9,5 x 20" ET
45 mm hátsó keréktárcsák szükségesek a felszereléshez (FINIS 2441795)Tartalmazza az
ötvözött kereket, a kerékanyákat és a középső sapkát.

Ronal/Speedline Corse ®* SL2 Marmora Performance keréktárcsa 20" hátsó,
pehelykönnyű, flow-form keréktárcsa, 10 küllős kivitel, polírozott
9,5 x 20", ET 45 mm, 275/30 R20 méretű gumiabroncsokhoz. A hozzátartozó 9,5 x 20" ET
40 mm első keréktárcsák szükségesek a felszereléshez (FINIS 2441792).Tartalmazza az
ötvözött kereket, a kerékanyákat és a középső sapkát.

2 179 556

357 425,00 Ft2

2 441 792

121 665,00 Ft4

2 441 795

121 665,00 Ft4

KERÉKTÁRCSÁK
KERÉKTÁRCSA-TARTOZÉKOK
RRP
Kerékőr-csavarkészlet könnyűfém keréktárcsákhoz
Könnyűfém keréktárcsáinak rögzítését és lopás elleni védelmét biztosítsa zárható
kerékanyákkal. Csak a készlethez tartozó célszerszámmal távolíthatók el.
4 darabos készlet kulccsal, védi a könnyűfém keréktárcsákat a tolvajlástól

Középsapka Kék, Ford logóval

2 108 467

32 150,00 Ft1

1 429 118

3 605,00 Ft1

Középsapka Pony logóval

2 449 776

4 920,00 Ft1

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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FORD PERFORMANCE PARTS
KAROSSZÉRIA TELJESÍTMÉNY
RRP
5.0 felirat bal oldali, fekete
Öntapadós felirat az első szárnya történő felszereléshez – GT

9 490,00 Ft3

5.0 felirat jobb oldali, fekete
Öntapadós felirat az első szárnya történő felszereléshez – GT

9 490,00 Ft3

Fekete Pony hűtőrács
Ford Performance hűtőrács fekete kivitelben, fekete Mustang emblémával

Motorháztető támasz készlet lézergravírozott Ford Performance logóval
Nyissa fel, hogy lássa mi rejtőzik alatta: az erőteljes motorházfedél-emelő rendszer
minden körülmények között a helyén tartja a motorházfedelet - könnyedén és
biztonságosan.
Megkönnyíti a motorháztető felnyitását, és megtartja azt, köszönhetően a 40,82 kg
teherbírású gázteleszkópoknak. Könnyű acél és alumínium kombinációja, tartós fekete
porszórt kivitelben. A készlet tartalmazza a két teleszkópot és a beszereléshez szükséges
kiegészítőket
Szélvédő matrica
Mutassa meg, amit Fordja képvisel: a nyers teljesítményt!
Öntapadós matrica fehér Ford Performance felirattal. Hossza: 48" (121,92 cm),
magassága: 2" (5,08 cm)

herpa print* Versenycsíkok tetőn átívelő, matt fekete
Javítsa fel gépjárműve kinézetét a sportos 3M versenycsíkokkal a herpa print-től - vigyázz,
kész, rajt!
3M kettős, a tetőn átívelő dekorcsík ragasztószalagok klasszikus Ford GT dizájnnal, az első
lökhárítótól a motorháztetőn, a tetőn és a csomagtartófedélen keresztül a hátsó
lökhárítóig – Kivéve kabrió (Convertible) kivitel és járművek cápauszony antennával,
06/2016 -tól 10/2017 -ig
herpa print* Versenycsíkok tetőn átívelő, matt fekete
Javítsa fel gépjárműve kinézetét a sportos 3M versenycsíkokkal a herpa print-től - vigyázz,
kész, rajt!
3M kettős, a tetőn átívelő dekorcsík ragasztószalagok klasszikus Ford GT dizájnnal, az első
lökhárítótól a motorháztetőn, a tetőn és a csomagtartófedélen keresztül a hátsó
lökhárítóig. Kabrióhoz is alkalmas. – Kivéve járművek cápauszony antennával, 05/2016 -ig

1 912 898

1 912 897

2 142 200

60 660,00 Ft3

2 215 896

66 920,00 Ft3

2 215 910

23 200,00 Ft1

2 127 562

151 170,00 Ft3

2 031 139

159 710,00 Ft3

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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herpa print* Versenycsíkok tetőn átívelő, fényes fekete
Javítsa fel gépjárműve kinézetét a sportos 3M versenycsíkokkal a herpa print-től - vigyázz,
kész, rajt!
3M kettős, a tetőn átívelő dekorcsík ragasztószalagok klasszikus Ford GT dizájnnal, az első
lökhárítótól a motorháztetőn, a tetőn és a csomagtartófedélen keresztül a hátsó
lökhárítóig – Kivéve kabrió (Convertible) kivitel és járművek cápauszony antennával,
06/2016 -tól 10/2017 -ig
herpa print* Versenycsíkok tetőn átívelő, fényes fekete
Javítsa fel gépjárműve kinézetét a sportos 3M versenycsíkokkal a herpa print-től - vigyázz,
kész, rajt!
3M kettős, a tetőn átívelő dekorcsík ragasztószalagok klasszikus Ford GT dizájnnal, az első
lökhárítótól a motorháztetőn, a tetőn és a csomagtartófedélen keresztül a hátsó
lökhárítóig. Kabrióhoz is alkalmas. – Kivéve járművek cápauszony antennával, 05/2016 -ig

2 127 566

154 515,00 Ft3

2 031 140

159 590,00 Ft3

FORD PERFORMANCE PARTS
FUTÓMŰ TELJESÍTMÉNY
RRP
Performance féltengely készlet
A nagy teherbírású Ford Performance féltengelyek rendkívül tartósak, és könnyedén bírják
Ford Mustangja megnövekedett motorteljesítményét. Pörgesse fel és mehet!
Helyettesíti a gyárilag szerelt féltengelyeket a jármű további módosítása nélkül Nagy
teherbírású, jól szerelhető CV-csuklók, megmunkált központosítókkal akár 1500 lóerőig,
űrhajózásban használt ötvözetből készült anyagokból. Jellemzői: egy darab 34 bordás
belső és 32 bordás külső csonk véget, függőleges irányú kerékmozgást korlátozó
technológiával és a jobb korrózióállóság érdekében Ford Performance Blue porszórt
bevonattal
Performance Toronymerevítő készlet
A készlet tartalmazza a toronymerevítőt, a burkolat-merevítőt és a szerelési
segédanyagokat

Performance Toronymerevítő készlet "Bullitt"
Ezüst porszórt toronymerevítő "Bullitt" emblémával. Nagy szilárdságú acélból készül.
Javítja a kezelhetőséget és csökkenti a felfüggesztés rugalmasságát. Kérjük, vegye
figyelembe: a beszereléshez további 4 eredeti Ford toronymerevítő csavar (FC4745857) is
szükséges, ezeket külön kell megrendelni (további információért forduljon Ford
márkakereskedőjéhez). – Kivéve szuperfeltöltős GT

2 215 876

1 030 785,00 Ft3

2 215 900

135 035,00 Ft3

2 211 050

161 395,00 Ft3

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Eibach®* Futómű ültetőkészlet PRO-KIT nagyteljesítményű rugók
Autóját mintegy 30 mm-rel lejjebb süllyesztve, javítja a menetteljesítményt és a
kezelhetőséget, és egyúttal sportosabb megjelenést is kölcsönöz.
Tökéletesítse gépkocsija teljesítményét és megjelenését a jármű súlypontjának lejebb
ültetésével, csökkentve ezáltal a a guggolást gyorsulás során, minimalizálva a dőlést a
kanyarokban és a gépkocsi orrának bólintását fékezéskor. Úgy tervezték, hogy tökéletes
összhangban működjön a gyári lengéscsillapítókkal. Progresszív kialakítású rugókat
tartalmaz, melyeket Eibach®* felfüggesztés specialista mérnökök és professzionális
gépkocsivezetők teszteltek. Biztosítsa a sportos külsőt és magas teljesítményt a
biztonság és kényelem feláldozása nélkül. Az ISO/TS 16949 tanúsítvány
követelményeinek megfelelően TÜV tesztelt, eleget téve a legmagasabb szintű autóipari
szabványoknak. Megközelítőleg 25-20 mm-el ülteti lejjebb a futóművet elöl és hátul. –
5,0 l-es motor esetén, kivéve adaptív csillapítással rendelkező járműveknél. Olyan
járművekhez, amelyek első tengelyterhelése 1095 kg, hátsó tengelyterhelése pedig 1148
kg. Max. tengelyterhelés tekintetében kérjük olvassa el a jármű használati útmutatóját.,
10/2017 -ig

2 105 658

88 140,00 Ft3

FORD PERFORMANCE PARTS
HAJTÁSLÁNC TELJESÍTMÉNY
RRP
Performance váltó készlet tartalmazza a szénszálas váltógombot Ford Performance
logóval
Sportos váltókarok: a Ford Performance váltókarok lehetővé teszik a még gyorsabb és
érzékenyebb sebességváltást ezzel feldobva a vezetési élményt.
Az eredeti váltókarhoz képest kb. 19%-kal csökkenti a váltókar útját. Komplett készlet,
tartalmazza a csökkentett löketű váltókart a csapszeggel, a hátrameneti reteszelőzáró
hüvelyt, a váltógombot a 6 fokozathoz, a megnövelt teherbírású perselykészletet, a
kapcsolóház-tömítést, a váltógomb-kontraanyát. Megtartja a gyárilag beszerelt M12 x 1,25
menetemelkedésű váltógombot. – 6 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltóhoz

2 310 680

200 775,00 Ft3

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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FORD PERFORMANCE PARTS
MOTORTELJESÍTÉNY
RRP
GT Performance Beszívott-levegő Kalibrációs készlet Teljesítmény csomag 2
Hagyja le a mezőnyt a Ford által jóváhagyott teljesítményjavító készletekkel. Amennyiben
nagyobb motorteljesítményre vágyik, vagy még annál is többre, az exkluzív Mustang GT
kalibrációs készletek pont Önnek lettek kitalálva. Gyárilag tervezett teljesítménycsúcsok
három izgalmas lépésben. Közúton való használata nem engedélyezett!
Növeli a motor nyomatékát és teljesítményét. Jellemzői a "no-lift shift" funkció (váltáskor
nem kell felengedni a gázpedált) és az érzékenyebb pedálállás érzékelés. Tartalmazza a
GT350 gyári szívócsövet 87 mm-es fojtószelepházzal, az exkluzív szívóadaptert, az
iparágban egyedi nyitott légszűrőt és a Ford szabadalmaztatott kalibrációs szoftvert. A
kalibráció elérhető kézi és automata sebességváltóhoz, lehetővé téve a végáttétel
módosítását akár 4,09:1 arányig. Az automata kalibrációs funkció optimalizálja a verseny
váltási programot, így a gyári verzión felül akár 21 lóerő/32,5 Nm, 1500 fordulat/percnél
54,2 Nm, csúcsteljesítményt nyerve. Figyelem: a kalibráció telepítéséhez laptop és
internetkapcsolat szükséges – GT, 10/2017 -ig
Közúti forgalomban nem engedélyezett

GT Performance Kalibrációs készlet Teljesítmény csomag 1
Hagyja le a mezőnyt a Ford által jóváhagyott teljesítményjavító készletekkel. Amennyiben
nagyobb motorteljesítményre vágyik, vagy még annál is többre, az exkluzív Mustang GT
kalibrációs készletek pont Önnek lettek kitalálva. Gyárilag tervezett teljesítménycsúcsok
három izgalmas lépésben. Közúton való használata nem engedélyezett!
Növeli a motor nyomatékát és teljesítményét. Jellemzői a "no-lift shift" funkció (váltáskor
nem kell felengedni a gázpedált) és az érzékenyebb pedálállás érzékelés. Tartalmazza a
magasabb áteresztőképességű légszűrőt és a szabadalmaztatott Ford kalibrációs
szoftvert. A kalibráció elérhető kézi és automata sebességváltóhoz, lehetővé téve a
végáttétel módosítását akár 4,09:1 arányig. Az automata kalibrációs funkció optimalizálja
a verseny váltási programot, így a gyári verzión felül akár 13 lóerő/21 Nm, 1500
fordulat/percnél 54,2 Nm, csúcsteljesítményt nyerve. Figyelem: a kalibráció telepítéséhez
laptop és internetkapcsolat szükséges – GT, 10/2017 -ig
Közúti forgalomban nem engedélyezett

GT Performance Szívócső és Kalibrációs készlet Teljesítmény csomag 3
Hagyja le a mezőnyt a Ford által jóváhagyott teljesítményjavító készletekkel. Amennyiben
nagyobb motorteljesítményre vágyik, vagy még annál is többre, az exkluzív Mustang GT
kalibrációs készletek pont Önnek lettek kitalálva. Gyárilag tervezett teljesítménycsúcsok
három izgalmas lépésben. Közúton való használata nem engedélyezett!
Növeli a motor nyomatékát és teljesítményét, valamint a maximális motorfordulatszámot
7500 ford/perc-ig. Jellemzői a "no-lift shift" funkció (váltáskor nem kell felengedni a
gázpedált) és az érzékenyebb pedálállás érzékelés. Tartalmazza a GT350 gyári
szívócsövet 87 mm-es fojtószelepházzal, a GT350 szívócsonkot, az exkluzív
szívóadaptert, az iparágban egyedi nyitott légszűrőt és a Ford szabadalmaztatott
kalibrációs szoftvert. A kalibráció elérhető kézi és automata sebességváltóhoz, lehetővé
téve a végáttétel módosítását akár 4,09:1 arányig. Az automata kalibrációs funkció
optimalizálja a verseny váltási programot, így a gyári verzión felül akár 37 lóerő/6,8 Nm,
7500 fordulat/percnél 60 LE, csúcsteljesítményt nyerve. Figyelem: a kalibráció
telepítéséhez laptop és internetkapcsolat szükséges – GT, 10/2017 -ig
Közúti forgalomban nem engedélyezett

2 216 661

575 065,00 Ft3

2 216 659

371 860,00 Ft3

2 216 663

1 305 520,00 Ft3

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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GT Performance Szuperfeltöltő készlet
Tapasztalja meg a teljesítmény-technológia csúcsát: a legkorszerűbb GT turbófeltöltő
készlet több, mint egy kompresszor. A Ford által fejlesztett, teljesen összeállított
tuningrendszert arra tervezték, hogy abszolút verseny teljesítményt szállítson. Továbbá
nagy nyomást helyezzen kihívóira. Közúton való használata nem engedélyezett!
A készlet tartalmaz egy 2.3 l Twin Vortices Szuperfeltöltő (TVS) egységet. Jellemzői a
négylapátos rotorok, nagy áramlási be- és kiömlőnyílások, amelyek fokozzák a
hőhatékonyságot, lehetővé téve a nagyobb térfogatsűrűséget nagyobb percenkénti
fordulatszámnál, az alacsonyabb szívócső, a kettős 60 mm-es elektronikus fojtószelep, a
levegőbemeneti rendszer, az üzemanyagvezetékek, a folyadékhűtős töltőlevegő rendszer
szivattyúval, hőcserélővel és tartállyal. Tartalmazza a nagyteljesítményű hajtószíjakat,
nagy impedanciájú üzemanyag-befecskendezőket és a Ford szabadalmaztatott
kalibrációs szoftvert, amely jelentősen javítja a fojtószelep-választ és a
teljesítményérzetet. Eléri az akár 670 lóerőt, kb. 0,62 bar nyomáson. Figyelem: a kalibráció
telepítéséhez laptop és internetkapcsolat szükséges A kalibráció nem támogatja az
Adaptív sebességtartó automatikát (AAC). – GT, speciális panel kit beszerelése
szükséges jobbkormányos modellek esetén, 10/2017 -ig
Közúti forgalomban nem engedélyezett

Performance motor burkolat lézergravírozott Ford Performance logóval
Adjon extra energiát a Mustangja megjelenéséhez: ezzel az alumínium high-end
rugótekercs-takaróval Ford Performance Blue színben.
Öntött alumínium, porszórt bevonattal, Ford Performance Blue színben – GT, 10/2017 -ig

Sportkipufogó rendszer rozsdamentes acél, feketeszínű dupla csövekkel
Adja hozzá a verseny pulzusát Fordjához ezekkel a kiváló minőségű rozsdamentes sport
kipufogórendszerekkel neves tuningalkatrész szállítóktól. Ezek a nagyszerű hangú
kipufogók extra teljesítményt nyújtanak a kipufogógáz-ellennyomás hatékony
csökkentésében. A különlegesen kialakított végcsövekkel párosítva lenyűgöző hátsó
megjelenést biztosít, egyértelműen jelezve, hogy nem hétköznapi autó halad elöl!
A gyárilag szerelt katalizátor mögé történő beszereléshez. 2,5" (6,35 cm) hajlított csővel,
4" (10,16 cm) kipufogócső átmérővel. A gyárilag kialakított szerelési pontokhoz rögzíthető.
EC típusjóváhagyással. – GT, 10/2017 -ig
Sportkipufogó rendszer rozsdamentes acél, feketeszínű dupla csövekkel
Adja hozzá a verseny pulzusát Fordjához ezekkel a kiváló minőségű rozsdamentes sport
kipufogórendszerekkel neves tuningalkatrész szállítóktól. Ezek a nagyszerű hangú
kipufogók extra teljesítményt nyújtanak a kipufogógáz-ellennyomás hatékony
csökkentésében. A különlegesen kialakított végcsövekkel párosítva lenyűgöző hátsó
megjelenést biztosít, egyértelműen jelezve, hogy nem hétköznapi autó halad elöl!
A gyárilag szerelt katalizátor mögé történő beszereléshez. Integrált X-cső a gyári
kipufogócső helyére, 2,5" (6,35 cm) hajlított csővel, 4" (10,16 cm) kipufogócső átmérővel.
A gyárilag kialakított szerelési pontokhoz rögzíthető – GT, 10/2017 -ig
Közúti forgalomban nem engedélyezett

2 216 665

4 426 540,00 Ft3

2 215 878

133 410,00 Ft3

2 216 647

830 845,00 Ft3

2 216 684

799 780,00 Ft3

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Sportkipufogó rendszer rozsdamentes acél, feketeszínű dupla csövekkel
Adja hozzá a verseny pulzusát Fordjához ezekkel a kiváló minőségű rozsdamentes sport
kipufogórendszerekkel neves tuningalkatrész szállítóktól. Ezek a nagyszerű hangú
kipufogók extra teljesítményt nyújtanak a kipufogógáz-ellennyomás hatékony
csökkentésében. A különlegesen kialakított végcsövekkel párosítva lenyűgöző hátsó
megjelenést biztosít, egyértelműen jelezve, hogy nem hétköznapi autó halad elöl!
A gyárilag szerelt katalizátor mögé történő beszereléshez. Integrált Y-cső a gyári középső
kipufogócső helyére, 2,5" (6,35 cm) hajlított csővel, 4" (10,16 cm) kipufogócső átmérővel.
A gyárilag kialakított szerelési pontokhoz rögzíthető – 2,3 l EcoBoost, 10/2017 -ig
Közúti forgalomban nem engedélyezett

Sportkipufogó rendszer rozsdamentes acél, feketeszínű dupla csövekkel
Adja hozzá a verseny pulzusát Fordjához ezekkel a kiváló minőségű rozsdamentes sport
kipufogórendszerekkel neves tuningalkatrész szállítóktól. Ezek a nagyszerű hangú
kipufogók extra teljesítményt nyújtanak a kipufogógáz-ellennyomás hatékony
csökkentésében. A különlegesen kialakított végcsövekkel párosítva lenyűgöző hátsó
megjelenést biztosít, egyértelműen jelezve, hogy nem hétköznapi autó halad elöl!
A gyárilag szerelt katalizátor mögé történő beszereléshez. 2,25" (5,72 cm) hajlított csővel,
4" (10,16 cm) kipufogócső átmérővel. A gyárilag kialakított szerelési pontokhoz rögzíthető.
EC típusjóváhagyással. – 2,3 l EcoBoost, 10/2017 -ig
Sportkipufogó rendszer rozsdamentes acél, krómozott dupla csövekkel
Adja hozzá a verseny pulzusát Fordjához ezekkel a kiváló minőségű rozsdamentes sport
kipufogórendszerekkel neves tuningalkatrész szállítóktól. Ezek a nagyszerű hangú
kipufogók extra teljesítményt nyújtanak a kipufogógáz-ellennyomás hatékony
csökkentésében. A különlegesen kialakított végcsövekkel párosítva lenyűgöző hátsó
megjelenést biztosít, egyértelműen jelezve, hogy nem hétköznapi autó halad elöl!
A gyárilag szerelt katalizátor mögé történő beszereléshez. Integrált Y-cső a gyári középső
kipufogócső helyére, 2,5" (6,35 cm) hajlított csővel, 4" (10,16 cm) kipufogócső átmérővel.
A gyárilag kialakított szerelési pontokhoz rögzíthető – 2,3 l EcoBoost, 10/2017 -ig
Közúti forgalomban nem engedélyezett

Sportkipufogó rendszer rozsdamentes acél, krómozott dupla csövekkel
Adja hozzá a verseny pulzusát Fordjához ezekkel a kiváló minőségű rozsdamentes sport
kipufogórendszerekkel neves tuningalkatrész szállítóktól. Ezek a nagyszerű hangú
kipufogók extra teljesítményt nyújtanak a kipufogógáz-ellennyomás hatékony
csökkentésében. A különlegesen kialakított végcsövekkel párosítva lenyűgöző hátsó
megjelenést biztosít, egyértelműen jelezve, hogy nem hétköznapi autó halad elöl!
A gyárilag szerelt katalizátor mögé történő beszereléshez. 2,25" (5,72 cm) hajlított csővel,
4" (10,16 cm) kipufogócső átmérővel. A gyárilag kialakított szerelési pontokhoz rögzíthető.
EC típusjóváhagyással. – 2,3 l EcoBoost, 10/2017 -ig
Sportkipufogó rendszer rozsdamentes acél, krómozott dupla csövekkel
Adja hozzá a verseny pulzusát Fordjához ezekkel a kiváló minőségű rozsdamentes sport
kipufogórendszerekkel neves tuningalkatrész szállítóktól. Ezek a nagyszerű hangú
kipufogók extra teljesítményt nyújtanak a kipufogógáz-ellennyomás hatékony
csökkentésében. A különlegesen kialakított végcsövekkel párosítva lenyűgöző hátsó
megjelenést biztosít, egyértelműen jelezve, hogy nem hétköznapi autó halad elöl!
A gyárilag szerelt katalizátor mögé történő beszereléshez. Integrált X-cső a gyári
kipufogócső helyére, 2,5" (6,35 cm) hajlított csővel, 4" (10,16 cm) kipufogócső átmérővel.
A gyárilag kialakított szerelési pontokhoz rögzíthető – GT, 10/2017 -ig
Közúti forgalomban nem engedélyezett

2 216 688

799 780,00 Ft3

2 216 651

748 875,00 Ft3

2 216 690

775 460,00 Ft3

2 216 655

731 150,00 Ft3

2 216 686

775 460,00 Ft3

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Sportkipufogó rendszer rozsdamentes acél, krómozott dupla csövekkel
Adja hozzá a verseny pulzusát Fordjához ezekkel a kiváló minőségű rozsdamentes sport
kipufogórendszerekkel neves tuningalkatrész szállítóktól. Ezek a nagyszerű hangú
kipufogók extra teljesítményt nyújtanak a kipufogógáz-ellennyomás hatékony
csökkentésében. A különlegesen kialakított végcsövekkel párosítva lenyűgöző hátsó
megjelenést biztosít, egyértelműen jelezve, hogy nem hétköznapi autó halad elöl!
A gyárilag szerelt katalizátor mögé történő beszereléshez. 2,5" (6,35 cm) hajlított csővel,
4" (10,16 cm) kipufogócső átmérővel. A gyárilag kialakított szerelési pontokhoz rögzíthető.
EC típusjóváhagyással. – GT, 10/2017 -ig

2 216 649

819 770,00 Ft3

FORD PERFORMANCE PARTS
BELSŐ TÉR TELJESÍTMÉNY
RRP
Performance indítógomb piros színben
Indítsa el a turbót stílusosabban: a szemet gyönyörködtető eredeti Mustang GT350 piros
indítógombbal.
Leváltja a gyári ezüst indítógombot. A készlet tartalmazza a piros indítógombot és a csere
belső burkolat patentokat a beszereléshez – GT és 2,3 l Ecoboost motorokhoz, 10/2017 -ig
Performance padlószőnyegek
Méretpontos, két darabos készlet, hímzett Ford Performance logóval, carbon hatású
kivitel, metálszürke szegéssel.

Performance váltógomb
Tegye izgalmasabbá Fordja belső kialakítását ezzel a versenypályák ihlette autentikus
Ford Performance váltógombbal.
Fekete szénszálas váltógomb, fehér 6 sebességes fokozatkapcsolási mintával – 6
fokozatú kézi kapcsolású sebességváltóhoz
Performance váltógomb "Bullitt"
Tegye izgalmasabbá Fordja belső kialakítását ezzel a versenypályák ihlette autentikus
Ford Performance váltógombbal.
Fehér szénszálas váltógomb, fekete 6 sebességes fokozatkapcsolási mintával – 6
fokozatú kézi kapcsolású sebességváltóhoz
Performance váltógomb lézergravírozott Ford Performance logóval
Tegye izgalmasabbá Fordja belső kialakítását ezzel a versenypályák ihlette autentikus
Ford Performance váltógombbal.
Fekete szénszálas váltógomb, fehér 6 sebességes fokozatkapcsolási mintával – 6
fokozatú kézi kapcsolású sebességváltóhoz

2 215 869

21 860,00 Ft3

2 309 821

29 895,00 Ft1

2 225 651

56 215,00 Ft3

2 319 990

159 850,00 Ft3

2 215 886

56 215,00 Ft3

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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FORD PERFORMANCE PARTS
KERÉK TELJESÍTMÉNY
RRP
Ronal/Speedline Corse ®* SL2 Marmora Performance keréktárcsa 20" első,
pehelykönnyű, flow-form keréktárcsa, 10 küllős kivitel, polírozott
9,5 x 20", ET 40 mm, 275/30 R20 méretű gumiabroncsokhoz. A hozzátartozó 9,5 x 20" ET
45 mm hátsó keréktárcsák szükségesek a felszereléshez (FINIS 2441795)Tartalmazza az
ötvözött kereket, a kerékanyákat és a középső sapkát.

Ronal/Speedline Corse ®* SL2 Marmora Performance keréktárcsa 20" hátsó,
pehelykönnyű, flow-form keréktárcsa, 10 küllős kivitel, polírozott
9,5 x 20", ET 45 mm, 275/30 R20 méretű gumiabroncsokhoz. A hozzátartozó 9,5 x 20" ET
40 mm első keréktárcsák szükségesek a felszereléshez (FINIS 2441792).Tartalmazza az
ötvözött kereket, a kerékanyákat és a középső sapkát.

2 441 792

121 665,00 Ft4

2 441 795

121 665,00 Ft4

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

39

FORD MUSTANG 03/2015 – 02/2018

Status: 02.01.2023

MEGJELENÉS
KAROSSZÉRIA-KIALAKÍTÁS
RRP
Ford rendszámtábla keret fekete, kék Ford ovállal, és fehér "BRING ON
TOMORROW" felirattal
2 darabos készlet

Hátsó spoiler
Növelje járműve sportos megjelenését és aerodinamikáját. A tökéletesen illeszkedő tető
és hátsó spoilerek kiegészítik Fordja megjelenését.
Alapozott, a karosszéria színére fényezendő – Kivéve vászontetős kivitel

Eibach®* Pro-Spacer Kit System 4 keréktávtartó, ezüst, anodizált
Bring the ultimate finish to your lowered dream with sleak and flush lines delivered
through this Pro-Spacer Kit.
2 db-os készlet. Járműve szélesebbnek tűnik, ha a távtartók be vannak szerelve, mivel a
kerekek a kerékív külső széleivel egyenesen futnak, így jelentősen javítják annak optikai
megjelenését. A nyomtáv növelésével optimalizált vezetési viselkedés és nagyobb
stabilitás érhető el, mivel ez pozitívan befolyásolja a karosszéria billenését. Kérjük, vegye
figyelembe: felszerelés előtt lehetséges kerékív meghosszabbítás / karosszéria-munka
szükséges. Kérjük, forduljon a helyi kereskedőhöz, vagy ha releváns az Ön országában,
töltse le az ABE tanúsítványt az Eibach webhelyéről.

2 460 006

6 060,00 Ft1

2 266 661

501 085,00 Ft3

2 516 572

60 915,00 Ft3

• Távtartók vastagsága: 25 mm, nyomtáv-növekedés tengelyenként: 50 mm
• Nagy szakítószilárdságú alumínium ötvözetből készülnek
• Pontos illesztéssel és megnövekedett kerékegyensúllyal, minimális gyártási tűréshatárok
felhasználásával
• Az összes alkalmazást merev tartóssági és fáradásvizsgálatokon tesztelték
• Jelentős súlyelőny az acélból készült keréktávtartókhoz képest
• Ideális kombináció az Eibach® Pro-Kit felfüggesztés-ültető rendszerrel történő
használathoz
• Kiváló minőségű korrózióvédelem egy speciális bevonási eljárással (sópermet-teszt a
DIN 50021 szabvány szerint)

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Eibach®* Pro-Spacer Kit System 4 keréktávtartó, ezüst, anodizált
Bring the ultimate finish to your lowered dream with sleak and flush lines delivered
through this Pro-Spacer Kit.
2 db-os készlet. Járműve szélesebbnek tűnik, ha a távtartók be vannak szerelve, mivel a
kerekek a kerékív külső széleivel egyenesen futnak, így jelentősen javítják annak optikai
megjelenését. A nyomtáv növelésével optimalizált vezetési viselkedés és nagyobb
stabilitás érhető el, mivel ez pozitívan befolyásolja a karosszéria billenését. Kérjük, vegye
figyelembe: felszerelés előtt lehetséges kerékív meghosszabbítás / karosszéria-munka
szükséges. Kérjük, forduljon a helyi kereskedőhöz, vagy ha releváns az Ön országában,
töltse le az ABE tanúsítványt az Eibach webhelyéről.

2 516 570

58 610,00 Ft3

• Távtartók vastagsága: 20 mm, nyomtáv-növekedés tengelyenként: 40 mm
• Nagy szakítószilárdságú alumínium ötvözetből készülnek
• Pontos illesztéssel és megnövekedett kerékegyensúllyal, minimális gyártási tűréshatárok
felhasználásával
• Az összes alkalmazást merev tartóssági és fáradásvizsgálatokon tesztelték
• Jelentős súlyelőny az acélból készült keréktávtartókhoz képest
• Ideális kombináció az Eibach® Pro-Kit felfüggesztés-ültető rendszerrel történő
használathoz
• Kiváló minőségű korrózióvédelem egy speciális bevonási eljárással (sópermet-teszt a
DIN 50021 szabvány szerint)

Eibach®* Pro-Spacer Kit System 4 keréktávtartó, fekete, anodizált
Bring the ultimate finish to your lowered dream with sleak and flush lines delivered
through this Pro-Spacer Kit.
2 db-os készlet. Járműve szélesebbnek tűnik, ha a távtartók be vannak szerelve, mivel a
kerekek a kerékív külső széleivel egyenesen futnak, így jelentősen javítják annak optikai
megjelenését. A nyomtáv növelésével optimalizált vezetési viselkedés és nagyobb
stabilitás érhető el, mivel ez pozitívan befolyásolja a karosszéria billenését. Kérjük, vegye
figyelembe: felszerelés előtt lehetséges kerékív meghosszabbítás / karosszéria-munka
szükséges. Kérjük, forduljon a helyi kereskedőhöz, vagy ha releváns az Ön országában,
töltse le az ABE tanúsítványt az Eibach webhelyéről.

2 516 576

60 915,00 Ft3

• Távtartók vastagsága: 25 mm, nyomtáv-növekedés tengelyenként: 50 mm
• Nagy szakítószilárdságú alumínium ötvözetből készülnek
• Pontos illesztéssel és megnövekedett kerékegyensúllyal, minimális gyártási tűréshatárok
felhasználásával
• Az összes alkalmazást merev tartóssági és fáradásvizsgálatokon tesztelték
• Jelentős súlyelőny az acélból készült keréktávtartókhoz képest
• Ideális kombináció az Eibach® Pro-Kit felfüggesztés-ültető rendszerrel történő
használathoz
• Kiváló minőségű korrózióvédelem egy speciális bevonási eljárással (sópermet-teszt a
DIN 50021 szabvány szerint)

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

41

FORD MUSTANG 03/2015 – 02/2018

Status: 02.01.2023

Eibach®* Pro-Spacer Kit System 4 keréktávtartó, fekete, anodizált
Bring the ultimate finish to your lowered dream with sleak and flush lines delivered
through this Pro-Spacer Kit.
2 db-os készlet. Járműve szélesebbnek tűnik, ha a távtartók be vannak szerelve, mivel a
kerekek a kerékív külső széleivel egyenesen futnak, így jelentősen javítják annak optikai
megjelenését. A nyomtáv növelésével optimalizált vezetési viselkedés és nagyobb
stabilitás érhető el, mivel ez pozitívan befolyásolja a karosszéria billenését. Kérjük, vegye
figyelembe: felszerelés előtt lehetséges kerékív meghosszabbítás / karosszéria-munka
szükséges. Kérjük, forduljon a helyi kereskedőhöz, vagy ha releváns az Ön országában,
töltse le az ABE tanúsítványt az Eibach webhelyéről.

2 516 574

58 610,00 Ft3

• Távtartók vastagsága: 20 mm, nyomtáv-növekedés tengelyenként: 40 mm
• Nagy szakítószilárdságú alumínium ötvözetből készülnek
• Pontos illesztéssel és megnövekedett kerékegyensúllyal, minimális gyártási tűréshatárok
felhasználásával
• Az összes alkalmazást merev tartóssági és fáradásvizsgálatokon tesztelték
• Jelentős súlyelőny az acélból készült keréktávtartókhoz képest
• Ideális kombináció az Eibach® Pro-Kit felfüggesztés-ültető rendszerrel történő
használathoz
• Kiváló minőségű korrózióvédelem egy speciális bevonási eljárással (sópermet-teszt a
DIN 50021 szabvány szerint)

herpa print* Versenycsíkok tetőn átívelő, fényes fekete
Javítsa fel gépjárműve kinézetét a sportos 3M versenycsíkokkal a herpa print-től - vigyázz,
kész, rajt!
3M kettős, a tetőn átívelő dekorcsík ragasztószalagok klasszikus Ford GT dizájnnal, az első
lökhárítótól a motorháztetőn, a tetőn és a csomagtartófedélen keresztül a hátsó
lökhárítóig – Kivéve kabrió (Convertible) kivitel és járművek cápauszony antennával,
06/2016 -tól 10/2017 -ig
herpa print* Versenycsíkok tetőn átívelő, fényes fekete
Javítsa fel gépjárműve kinézetét a sportos 3M versenycsíkokkal a herpa print-től - vigyázz,
kész, rajt!
3M kettős, a tetőn átívelő dekorcsík ragasztószalagok klasszikus Ford GT dizájnnal, az első
lökhárítótól a motorháztetőn, a tetőn és a csomagtartófedélen keresztül a hátsó
lökhárítóig. Kabrióhoz is alkalmas. – Kivéve járművek cápauszony antennával, 05/2016 -ig
herpa print* Versenycsíkok tetőn átívelő, matt fekete
Javítsa fel gépjárműve kinézetét a sportos 3M versenycsíkokkal a herpa print-től - vigyázz,
kész, rajt!
3M kettős, a tetőn átívelő dekorcsík ragasztószalagok klasszikus Ford GT dizájnnal, az első
lökhárítótól a motorháztetőn, a tetőn és a csomagtartófedélen keresztül a hátsó
lökhárítóig – Kivéve kabrió (Convertible) kivitel és járművek cápauszony antennával,
06/2016 -tól 10/2017 -ig
herpa print* Versenycsíkok tetőn átívelő, matt fekete
Javítsa fel gépjárműve kinézetét a sportos 3M versenycsíkokkal a herpa print-től - vigyázz,
kész, rajt!
3M kettős, a tetőn átívelő dekorcsík ragasztószalagok klasszikus Ford GT dizájnnal, az első
lökhárítótól a motorháztetőn, a tetőn és a csomagtartófedélen keresztül a hátsó
lökhárítóig. Kabrióhoz is alkalmas. – Kivéve járművek cápauszony antennával, 05/2016 -ig

2 127 566

154 515,00 Ft3

2 031 140

159 590,00 Ft3

2 127 562

151 170,00 Ft3

2 031 139

159 710,00 Ft3

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Sportkipufogó rendszer rozsdamentes acél, feketeszínű dupla csövekkel
Adja hozzá a verseny pulzusát Fordjához ezekkel a kiváló minőségű rozsdamentes sport
kipufogórendszerekkel neves tuningalkatrész szállítóktól. Ezek a nagyszerű hangú
kipufogók extra teljesítményt nyújtanak a kipufogógáz-ellennyomás hatékony
csökkentésében. A különlegesen kialakított végcsövekkel párosítva lenyűgöző hátsó
megjelenést biztosít, egyértelműen jelezve, hogy nem hétköznapi autó halad elöl!
A gyárilag szerelt katalizátor mögé történő beszereléshez. 2,5" (6,35 cm) hajlított csővel,
4" (10,16 cm) kipufogócső átmérővel. A gyárilag kialakított szerelési pontokhoz rögzíthető.
EC típusjóváhagyással. – GT, 10/2017 -ig
Sportkipufogó rendszer rozsdamentes acél, feketeszínű dupla csövekkel
Adja hozzá a verseny pulzusát Fordjához ezekkel a kiváló minőségű rozsdamentes sport
kipufogórendszerekkel neves tuningalkatrész szállítóktól. Ezek a nagyszerű hangú
kipufogók extra teljesítményt nyújtanak a kipufogógáz-ellennyomás hatékony
csökkentésében. A különlegesen kialakított végcsövekkel párosítva lenyűgöző hátsó
megjelenést biztosít, egyértelműen jelezve, hogy nem hétköznapi autó halad elöl!
A gyárilag szerelt katalizátor mögé történő beszereléshez. Integrált X-cső a gyári
kipufogócső helyére, 2,5" (6,35 cm) hajlított csővel, 4" (10,16 cm) kipufogócső átmérővel.
A gyárilag kialakított szerelési pontokhoz rögzíthető – GT, 10/2017 -ig
Közúti forgalomban nem engedélyezett

Fekete Pony hűtőrács
Ford Performance hűtőrács fekete kivitelben, fekete Mustang emblémával

Sportkipufogó rendszer rozsdamentes acél, krómozott dupla csövekkel
Adja hozzá a verseny pulzusát Fordjához ezekkel a kiváló minőségű rozsdamentes sport
kipufogórendszerekkel neves tuningalkatrész szállítóktól. Ezek a nagyszerű hangú
kipufogók extra teljesítményt nyújtanak a kipufogógáz-ellennyomás hatékony
csökkentésében. A különlegesen kialakított végcsövekkel párosítva lenyűgöző hátsó
megjelenést biztosít, egyértelműen jelezve, hogy nem hétköznapi autó halad elöl!
A gyárilag szerelt katalizátor mögé történő beszereléshez. Integrált Y-cső a gyári középső
kipufogócső helyére, 2,5" (6,35 cm) hajlított csővel, 4" (10,16 cm) kipufogócső átmérővel.
A gyárilag kialakított szerelési pontokhoz rögzíthető – 2,3 l EcoBoost, 10/2017 -ig
Közúti forgalomban nem engedélyezett

Sportkipufogó rendszer rozsdamentes acél, krómozott dupla csövekkel
Adja hozzá a verseny pulzusát Fordjához ezekkel a kiváló minőségű rozsdamentes sport
kipufogórendszerekkel neves tuningalkatrész szállítóktól. Ezek a nagyszerű hangú
kipufogók extra teljesítményt nyújtanak a kipufogógáz-ellennyomás hatékony
csökkentésében. A különlegesen kialakított végcsövekkel párosítva lenyűgöző hátsó
megjelenést biztosít, egyértelműen jelezve, hogy nem hétköznapi autó halad elöl!
A gyárilag szerelt katalizátor mögé történő beszereléshez. 2,25" (5,72 cm) hajlított csővel,
4" (10,16 cm) kipufogócső átmérővel. A gyárilag kialakított szerelési pontokhoz rögzíthető.
EC típusjóváhagyással. – 2,3 l EcoBoost, 10/2017 -ig

2 216 647

830 845,00 Ft3

2 216 684

799 780,00 Ft3

2 142 200

60 660,00 Ft3

2 216 690

775 460,00 Ft3

2 216 655

731 150,00 Ft3

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Sportkipufogó rendszer rozsdamentes acél, feketeszínű dupla csövekkel
Adja hozzá a verseny pulzusát Fordjához ezekkel a kiváló minőségű rozsdamentes sport
kipufogórendszerekkel neves tuningalkatrész szállítóktól. Ezek a nagyszerű hangú
kipufogók extra teljesítményt nyújtanak a kipufogógáz-ellennyomás hatékony
csökkentésében. A különlegesen kialakított végcsövekkel párosítva lenyűgöző hátsó
megjelenést biztosít, egyértelműen jelezve, hogy nem hétköznapi autó halad elöl!
A gyárilag szerelt katalizátor mögé történő beszereléshez. Integrált Y-cső a gyári középső
kipufogócső helyére, 2,5" (6,35 cm) hajlított csővel, 4" (10,16 cm) kipufogócső átmérővel.
A gyárilag kialakított szerelési pontokhoz rögzíthető – 2,3 l EcoBoost, 10/2017 -ig
Közúti forgalomban nem engedélyezett

Sportkipufogó rendszer rozsdamentes acél, krómozott dupla csövekkel
Adja hozzá a verseny pulzusát Fordjához ezekkel a kiváló minőségű rozsdamentes sport
kipufogórendszerekkel neves tuningalkatrész szállítóktól. Ezek a nagyszerű hangú
kipufogók extra teljesítményt nyújtanak a kipufogógáz-ellennyomás hatékony
csökkentésében. A különlegesen kialakított végcsövekkel párosítva lenyűgöző hátsó
megjelenést biztosít, egyértelműen jelezve, hogy nem hétköznapi autó halad elöl!
A gyárilag szerelt katalizátor mögé történő beszereléshez. Integrált X-cső a gyári
kipufogócső helyére, 2,5" (6,35 cm) hajlított csővel, 4" (10,16 cm) kipufogócső átmérővel.
A gyárilag kialakított szerelési pontokhoz rögzíthető – GT, 10/2017 -ig
Közúti forgalomban nem engedélyezett

Sportkipufogó rendszer rozsdamentes acél, feketeszínű dupla csövekkel
Adja hozzá a verseny pulzusát Fordjához ezekkel a kiváló minőségű rozsdamentes sport
kipufogórendszerekkel neves tuningalkatrész szállítóktól. Ezek a nagyszerű hangú
kipufogók extra teljesítményt nyújtanak a kipufogógáz-ellennyomás hatékony
csökkentésében. A különlegesen kialakított végcsövekkel párosítva lenyűgöző hátsó
megjelenést biztosít, egyértelműen jelezve, hogy nem hétköznapi autó halad elöl!
A gyárilag szerelt katalizátor mögé történő beszereléshez. 2,25" (5,72 cm) hajlított csővel,
4" (10,16 cm) kipufogócső átmérővel. A gyárilag kialakított szerelési pontokhoz rögzíthető.
EC típusjóváhagyással. – 2,3 l EcoBoost, 10/2017 -ig
Performance Toronymerevítő készlet "Bullitt"
Ezüst porszórt toronymerevítő "Bullitt" emblémával. Nagy szilárdságú acélból készül.
Javítja a kezelhetőséget és csökkenti a felfüggesztés rugalmasságát. Kérjük, vegye
figyelembe: a beszereléshez további 4 eredeti Ford toronymerevítő csavar (FC4745857) is
szükséges, ezeket külön kell megrendelni (további információért forduljon Ford
márkakereskedőjéhez). – Kivéve szuperfeltöltős GT
5.0 felirat jobb oldali, fekete
Öntapadós felirat az első szárnya történő felszereléshez – GT

Motorháztető támasz készlet lézergravírozott Ford Performance logóval
Nyissa fel, hogy lássa mi rejtőzik alatta: az erőteljes motorházfedél-emelő rendszer
minden körülmények között a helyén tartja a motorházfedelet - könnyedén és
biztonságosan.
Megkönnyíti a motorháztető felnyitását, és megtartja azt, köszönhetően a 40,82 kg
teherbírású gázteleszkópoknak. Könnyű acél és alumínium kombinációja, tartós fekete
porszórt kivitelben. A készlet tartalmazza a két teleszkópot és a beszereléshez szükséges
kiegészítőket

2 216 688

799 780,00 Ft3

2 216 686

775 460,00 Ft3

2 216 651

748 875,00 Ft3

2 211 050

161 395,00 Ft3

1 912 897

9 490,00 Ft3

2 215 896

66 920,00 Ft3

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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5.0 felirat bal oldali, fekete
Öntapadós felirat az első szárnya történő felszereléshez – GT

Performance Toronymerevítő készlet
A készlet tartalmazza a toronymerevítőt, a burkolat-merevítőt és a szerelési
segédanyagokat

Szélvédő matrica
Mutassa meg, amit Fordja képvisel: a nyers teljesítményt!
Öntapadós matrica fehér Ford Performance felirattal. Hossza: 48" (121,92 cm),
magassága: 2" (5,08 cm)

Sportkipufogó rendszer rozsdamentes acél, krómozott dupla csövekkel
Adja hozzá a verseny pulzusát Fordjához ezekkel a kiváló minőségű rozsdamentes sport
kipufogórendszerekkel neves tuningalkatrész szállítóktól. Ezek a nagyszerű hangú
kipufogók extra teljesítményt nyújtanak a kipufogógáz-ellennyomás hatékony
csökkentésében. A különlegesen kialakított végcsövekkel párosítva lenyűgöző hátsó
megjelenést biztosít, egyértelműen jelezve, hogy nem hétköznapi autó halad elöl!
A gyárilag szerelt katalizátor mögé történő beszereléshez. 2,5" (6,35 cm) hajlított csővel,
4" (10,16 cm) kipufogócső átmérővel. A gyárilag kialakított szerelési pontokhoz rögzíthető.
EC típusjóváhagyással. – GT, 10/2017 -ig

1 912 898

9 490,00 Ft3

2 215 900

135 035,00 Ft3

2 215 910

23 200,00 Ft1

2 216 649

819 770,00 Ft3

MEGJELENÉS
FUTÓMŰ ÜLTETŐKÉSZLET
RRP
Eibach®* Futómű ültetőkészlet PRO-KIT nagyteljesítményű rugók
Autóját mintegy 30 mm-rel lejjebb süllyesztve, javítja a menetteljesítményt és a
kezelhetőséget, és egyúttal sportosabb megjelenést is kölcsönöz.
Tökéletesítse gépkocsija teljesítményét és megjelenését a jármű súlypontjának lejebb
ültetésével, csökkentve ezáltal a a guggolást gyorsulás során, minimalizálva a dőlést a
kanyarokban és a gépkocsi orrának bólintását fékezéskor. Úgy tervezték, hogy tökéletes
összhangban működjön a gyári lengéscsillapítókkal. Progresszív kialakítású rugókat
tartalmaz, melyeket Eibach®* felfüggesztés specialista mérnökök és professzionális
gépkocsivezetők teszteltek. Biztosítsa a sportos külsőt és magas teljesítményt a
biztonság és kényelem feláldozása nélkül. Az ISO/TS 16949 tanúsítvány

2 105 658

88 140,00 Ft3

követelményeinek megfelelően TÜV tesztelt, eleget téve a legmagasabb szintű autóipari
szabványoknak. Megközelítőleg 25-20 mm-el ülteti lejjebb a futóművet elöl és hátul. –
5,0 l-es motor esetén, kivéve adaptív csillapítással rendelkező járműveknél. Olyan
járművekhez, amelyek első tengelyterhelése 1095 kg, hátsó tengelyterhelése pedig 1148
kg. Max. tengelyterhelés tekintetében kérjük olvassa el a jármű használati útmutatóját.,
10/2017 -ig

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Performance motor burkolat lézergravírozott Ford Performance logóval
Adjon extra energiát a Mustangja megjelenéséhez: ezzel az alumínium high-end
rugótekercs-takaróval Ford Performance Blue színben.
Öntött alumínium, porszórt bevonattal, Ford Performance Blue színben – GT, 10/2017 -ig

2 215 878

133 410,00 Ft3

MEGJELENÉS
VILÁGÍTÁS
RRP
Navco* LED Nappali menetfények és ködlámpák a gyárilag szerelt ködlámpák
helyére szerelendő
Bármilyen is az időjárás, a nappali menetfénnyel kombinált ködlámpák energiatakarékos
LED technológiával biztosítják, hogy lásson és mások is lássák Önt.
2-az-1-ben megoldás csúcsminőségű LED technológiával, korrózióálló lencsékkel és
csökkentett energiafogyasztással. Teljesen plug-and-play rendszer – 10/2017 -ig

2 228 436

135 695,00 Ft3

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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SZABADTÉRI ÉLETMÓD
SZABADTÉRI ÉLETMÓD
RRP
ARB* Indítási segítség akkucsomaggal, hordozható, 12v
Lemerült akkumulátor esetén a gyorsindító kisegíti a szorult helyzetből, hogy mielőbb
folytathassa útját.
A lítiumüzemű hordozható indítási segítség az akkumulátorcsomagnak köszönhetően
bőséges erővel rendelkezik bármely 12 V-os jármű indításához egészen az 5 literes V8-as
dízel vagy 6 literes benzines motorral rendelkező gépkocsikig. Az akkumulátorcsomag
töltése DC vagy AC töltővel történik, és az intelligens érzékelési és töltési technológiának
köszönhetően a beépített érzékelők megakadályozzák a lítium akkumulátor túl- vagy
alultöltését. Amikor elérkezik az indítási segítség használatának ideje a járműben,
intelligens, nagy teherbírású indítókábelek figyelik az akkumulátorfeszültséget, a
polaritást és a töltési viszonyokat, és LED-es lámpákkal figyelmeztetik a felhasználót az
esetleges csatlakoztatási problémákra. Használaton kívüli tárolás esetén jól elfér egy erős
és kompakt EVA nylon, fekete és narancssárga táskában, intelligens ARB logóval.

2 618 911

111 420,00 Ft1

• Jól látható élénk narancssárga lítium akkumulátor 24000 mAh
• 500 CCA folyamatos és 1000 CCA boost
• Akkumulátorméret: 188 x 134 x 37 mm
• Intelligens indítókábelek boost funkcióval, fordított polaritással és szikravédelemmel
• Tartalmazza mind a 12V DC töltőt, mind a 240V AC töltőt
• Beépített 100 lumenes zseblámpa összesen 4 üzemmóddal (nagy fényerő, villogó, SOS,
kikapcsolva)
• 12 V-os szivargyújtó-aljzat olyan eszközök táplálására, mint a világítás, a gumiabroncs
felfújó és a hűtődoboz
• 2x USB port és egy intelligens USB-kábel, amely a legtöbb Android® és Apple®
okostelefon töltésére alkalmas
• Ideális családi járműhöz, csónakhoz, motorkerékpárhoz, önjáró fűnyíró traktorhoz stb.

ARB* Kemping szék hordtáskával, fekete és bézs
Akár a kempingben, akár a tengerparton tartózkodik, a bárhová elvihető kempingszék
könnyedén kihajtható, így Ön kényelmesen pihenhet és lazíthat.
Összecsukható kempingszék és hozzáillő hordtáska vállpánttal a kompakt tárolásért és a
könnyű szállításért. Erős, strapabíró oxford szövésű anyagból készült, porszórt acél
ollóvázzal.

2 615 988

56 015,00 Ft1

• Terhelhetőség: 150 kg
• Párnázott ülés és háttámla
• Hímzett ARB túralogó
• Hálós tárolózseb a háttámla hátulján
• Oldalsó zseb tépőzárral a kulcsok, pénztárca és egyéb apróságok tárolására
• Kemény asztallap italtartóval, amely könnyen rögzíthető a szék oldalára
• Lapos felületű karfa a kényelem érdekében
• Ülőfelület méretei: 56 cm (sz) x 47 cm (mé)
• Felállítás helyigénye: 92 cm (ma) x 61 cm (mé) x 66 cm (sz)

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Kempingasztal hordtáskával, alumínium
A kempingasztal lehetővé teszi, hogy családja kényelmesen étkezzen, igyon és hűsöljön a
kempingezés és szabadnapok során.
Összehajtható kempingasztal nagy és erős alumínium rácsos felülettel és szögletes
csőlábakkal a szilárdság érdekében, a keresztmerevítők extra erőt és tartást biztosítanak,
ami hasonló asztaloknak nem sajátossága. Elég nagy egy 4 fős család számára, de
tökéletes méretű ahhoz is, hogy használaton kívül a kompakt hordtáskában jól elférjen.

2 615 990

67 135,00 Ft1

• Hőálló a főzési előkészületekhez
• Az asztal összeszerelt állapotban akár 30 kg-ot is elbír
• Méretek: 860 x 700 x 700 mm (h x sz x m)
• 22 x 22 mm fekete eloxált lábak
• Kompakt hordtáska vállpánttal
• Tömeg: 4 kg

ARB* Légkompresszor hordozható, nagy teljesítményű, 12V
Legyen szó akár munkáról, akár pihenésről a légkompresszort mindig megéri magával
vinnie, hogy gyorsan fel tudja fújni a gumikat és egyéb felfújható szabadidős
felszereléseket.
A légkompresszor teljes egészében könnyű és nagy szilárdságú anyagokból készült a
csendes működés és az extra hosszú élettartam érdekében. Kategóriájában vezető a
szállított levegőmennyiség tekintetében. A gumiabroncsok gyors felfújására tervezték,
számos egyéb funkcióval a munkához és a szabadidőhöz egyaránt. A készlet egy 19 láb
hosszú, narancssárga légtömlőt, akkumulátorbilincseket és felfújókészletet tartalmaz,
mindezt egy intelligens és tartós hordtáskában.

2 616 039

160 550,00 Ft1

• Lezárva a nedvesség- és porállóság érdekében
• Eloxálással keményített hengerfurat a súrlódás csökkentésére
• Teflonnal impregnált szénszálas dugattyútömítés a maximális problémamentes
élettartam érdekében
• Túlnyomásvédelmi biztonsági szeleppel felszerelve
• A motor belső hővédelemmel van ellátva a szélsőséges hőmérséklet okozta
károsodások ellen
• Nagy teherbírású MAXI biztosíték a professzionális áramkörvédelem érdekében

ARB* Rakományrendező kis méretű
Minden egy helyen, ráadásul mindennek megvan a saját helye. A rakományrendező
tökéletes tárolási megoldást nyújt minden tárgyának.
A rakományszervező mindent egy helyen tart. Tisztán, biztonságosan és hordozhatóan
tartja a tartalmat. 600D nagy teherbírású PU bevonatú Oxford nylon anyagból készült
minőségi cipzárral és hevederes fogantyúkkal. Úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen
illeszkedjen a moduláris görgős fiókokba, emellett önálló tárolórendszerként is
használható.

2 616 004

17 315,00 Ft1

• Gumitalpak a mozgás csökkentése érdekében
• Mozgatható és eltávolítható elválasztók, hogy minden hozzáférhető legyen
• 4 egyedi azonosító címke a tartalom egyszerű azonosításához
• Könnyen tárolható, használaton kívül laposra hajtható
• 400 x 160 x 180 mm (szé x mé x ma)

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Rakományrendező közepes
Minden egy helyen, ráadásul mindennek megvan a saját helye. A rakományrendező
tökéletes tárolási megoldást nyújt minden tárgyának.
A rakományszervező mindent egy helyen tart. Tisztán, biztonságosan és hordozhatóan
tárolja a tartalmat. 600D nagy teherbírású PU bevonatú Oxford nylon anyagból készült
minőségi cipzárral és hevederes fogantyúkkal. Úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen
illeszkedjen a moduláris görgős fiókokba, emellett önálló tárolórendszerként is
használható.

2 616 002

25 815,00 Ft1

• Gumitalpak a mozgás csökkentése érdekében
• Mozgatható és eltávolítható elválasztók, hogy minden hozzáférhető legyen
• 4 egyedi azonosító címke a tartalom egyszerű azonosításához
• Könnyen tárolható, használaton kívül laposra hajtható
• 600 x 200 x 180 mm (szé x mé x ma)

ARB* Rakományrendező nagy méretű
Minden egy helyen, ráadásul mindennek megvan a saját helye. A rakományrendező
tökéletes tárolási megoldást nyújt minden tárgyának.
A rakományszervező mindent egy helyen tart. Tisztán, biztonságosan és hordozhatóan
tartja a tartalmat. 600D nagy teherbírású PU bevonatú Oxford nylon anyagból készült
minőségi cipzárral és hevederes fogantyúkkal. Úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen
illeszkedjen a moduláris görgős fiókokba, emellett önálló tárolórendszerként is
használható.

2 616 000

34 900,00 Ft1

• Gumitalpak a mozgás csökkentése érdekében
• Mozgatható és eltávolítható elválasztók, hogy minden hozzáférhető legyen
• 4 egyedi azonosító címke a tartalom egyszerű azonosításához
• Könnyen tárolható, használaton kívül laposra hajtható
• 400 x 400 x 180 mm (szé x mé x ma)

* A beszállítóktól származó tartozékokra a beszállító által nyújtott garancia (jótállás) vonatkozik.
1. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával.
2. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot és a felszereléshez szükséges alkatrészeket.
3. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával; a felszerelés költségeivel kapcsolatosan érdeklődjön márkakereskedőjénél. Figyelem: kiegészítő alkatrészek
megvásárlására szükség lehet.
4. Javasolt kiskereskedelmi ár Áfával. Az ár a könnyűfémfelnire vonatkozik, és nem tartalmazza a gumiabroncsot.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Ford Közép- és Kelet-Európai Értékesítő Kft.
2000 Szentendre
Galamb József u. 3.
www.ford-tartozekok.hu
Your Ford Dealer can provide information about financing options of the shown accessories.

JOGI NYILATKOZAT:
A Ford politikája a folyamatos termékfejlesztés. Fenntartjuk a jogot a jelen online kiadásban fellelhető specifikációk, a bemutatott és leírt
modellek, színek és árak előzetes bejelentés nélküli változtatására. A képek csak illusztrációk. Ez az online kiadvány eredeti Ford és külső
beszállítói termékekből válogatott tartozékokat is tartalmaz. A *-jellel megjelölt tartozékok gondosan válogatott termékek más
beszállítóktól, melyeket saját márkanevük alatt forgalmazunk, és amelyekre a Ford garanciájától eltérő garanciális feltételek
vonatkozhatnak; ezek részletei a garanciális ikonra kattintva, vagy Ford Márkakereskedőjétől beszerezhetők. A Bluetooth® márkanév és
logók a Bluetooth® SIG, Inc. tulajdonát képezik, ezek Ford Motor Company általi használatát licenc szabályozza. Az iPhone/iPod márkanév
és logók az Apple Inc. tulajdonát képezik. Egyéb védjegyek és márkanevek a vonatkozó tulajdonosoké.
Megjegyzés az üzemanyag-fogyasztásról és a CO2-kibocsátási adatokról: További információkért a hivatalos üzemanyag-fogyasztásról és
a hivatalos modellspecifikus CO2-kibocsátásról olvassa el az „Útmutató az üzemanyag-takarékossághoz, a CO2-kibocsátáshoz és az
energiafogyasztáshoz” dokumentumunkat, amelyet a márkakereskedésekben és a https: //www.datgroup.com/ oldalon lehet beszerezni
ingyenesen.
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