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FORD MUSTANG 03/2015 – 02/2018

Status: 02.01.2023

TRANSPORT
INNVENDIG TRANSPORT
RRP
4pets®* Caree ISOFIX-feste For Caree Hundebur
Transport av familiens kjæledyr er plutselig blitt enklere med dette ISOFIX-festet.
For komfortabel og fleksibel festing av Caree hundebur til et ISOFIX-feste i bilen din.

4pets®* Caree reservesetepute For Caree transportbokser i Cool Grey
La familiens kjæledegge oppleve litt luksus med denne seteputen av høy kvalitet.
Er den originale puten din ødelagt eller trenger omfattende rengjøring? Bytt den med en
ny og frisk pute og vær mobil med kjæledyret ditt

4pets®* Caree reservesetepute For Caree transportbokser i Smoked Pearl
La familiens kjæledegge oppleve litt luksus med denne seteputen av høy kvalitet.
Er den originale puten din ødelagt eller trenger omfattende rengjøring? Bytt den med en
ny og frisk pute og vær mobil med kjæledyret ditt

4pets®* Caree transportboks for katter og hunder, festes trygt på alle
passasjerseter, Cool Grey
La kjæledyret ditt reise komfortabelt, enten foran eller bak i denne transportkassen, og
sørg for at din trofaste venn er trygg under reisen.
Innovativ og trygg transportløsning for katter og mindre hunder som veier opp til 8 kg.
Spesielt utviklet for plassering i et bilsete og en komfortabel reiseopplevelse for
kjæledyret ditt. Attraktivt design og laget av robuste kvalitetsmaterialer. Det kan enkelt og
trygt plasseres i setet enten ved bruk av bilens sikkerhetsbelte eller tilgjengelige, valgbare
ISOFIX hurtigfestere. Tilfredsstiller de nyeste og siste kravene til sikkerhet og har
gjennomgått strenge tester hos det offisielle testinstituttet TÜV Süd i Tyskland, inkludert
kollisjonstester og tester for giftige materialer. Hovedegenskaper: “Trekk & Klikk” etthånds
dørlås for åpning og lukking av boksen, formstøpt del bak slik at den passer perfekt i alle
bilseter, håndtak foran og bak for enkel håndtering, avtakbart interiørtrekk i to deler - kan
vaskes på 40 °C, hengslet støtbeskyttende polstring, “Fixlock” hurtigfestende belteføring,
ISOFIX-klargjort. Fargeharmoniserte reserve-seteputer kan velges som tilbehør
Paraplystativ
Med dette praktiske tilbehøret er paraplyen alltid på riktig plass når du trenger den!
Praktisk oppbevaring av paraply, fest boksen med skruer eller Velcro® borrelås der hvor
det er plass, til alle modeller

2 461 044

kr 580,001

2 461 207

kr 500,001

2 461 209

kr 500,001

2 460 886

kr 3 780,001

1 524 823

kr 430,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Status: 02.01.2023

TRANSPORT
TILBEHØR I LASTEROM
RRP
Boks-i-boks-system For plassering i Ford Puma Megabox eller som separat
transportløsning, svart
På turene til butikken og helgeutfluktene kan du enkelt få med deg alt utstyret ditt i boksi-boks-settet. Bruk transportboksen til alt du trenger: shopping, picnicutstyr eller bare for å
holde bagasjerommet ryddig. Oppbevar varene eller maten avkjølt og fersk i kjøleboksen
under transport i bilen.
Skreddersydd mobilt bokssett i 2 deler for enkel integrering i Ford Puma MegaBox. Kan
også brukes som separat transportløsning på andre modeller. Settet består av en isolert
kjøle/ varmeboks og en transportboks med avtagbart skille i midten. Begge boksene er
utstyrt med håndtak som gjør at de er komfortable å bære og med magneter på ulike
steder for å feste løse deler som håndtak eller lokket på kjøle/varmeboksen når den ikke
er i bruk.

2 469 549

kr 1 570,001

• Kjøle- & varmeboks:
• Kantet boks med robust finish, 2-veis glidelås rundt boksen på 3 sider og lett innvendig
polstring
• 2 kraftige håndtak med grep på utvendige remser pluss liten gripestropp for åpning av
lokket
• Utstyrt med magneter i lokket og håndtak for festing når den ikke er i mobilt bruk
• 4 føtter i bunnen (pyramidefasong)
• Med print i 2 farger og Ford logo
• Materialer: utside svart polyester, innside sølv aluminiumsmateriale
• dimensjoner (lengde x bredde x høyde): 56 cm x 30 cm x 26 cm
• Transportboks:
• Kantet boks med robust finish og lett innvendig polstring
• 2 kraftige håndtak med grep på utvendige remser
• utstyrt med magneter på innerveggene og håndtak for feste når den ikke er i mobilt bruk
• Avtakbar skillevegg
• Med bred fleecetape innvendig i boksen
• 4 føtter i bunnen (pyramidefasong)
• med Ford logo
• materialer: utside svart polyester, innside sølv aluminiumsmateriale
• dimensjoner (lengde x bredde x høyde): 51 cm x 22 cm x 26 cm

Sammenfellbar transportboks svart stoff, med hvit Ford-oval på begge sider
Denne smarte, sammenfellbare transportboksen hindrer at mange gjenstander ruller
rundt i bagasjerommet og holder alt trygt, ryddig og enkelt på plass.
Praktisk oppbevaringsløsning for bilens lasterom. Den er sammenleggbar og kan enkelt
stues unna når den ikke er i bruk. Dimensjoner: 475 mm x 335 mm x 200 mm
Sammenfellbar transportboks svart stoff, med hvit Ford-oval på begge sider
Slutt med fomling og leting etter penn eller telefonens ladekabel, oppbevar disse viktige
personlige tingene ryddig og lett tilgjengelig i den sammenleggbare transportboksen.
Praktisk oppbevaringsløsning som kan festes på passasjersetet foran eller på setene bak.
Med låsefunksjon til setebeltet for trygg og sikker montering mens du kjører. Den er også
sammenleggbar og kan enkelt stues unna når den ikke er i bruk. Dimensjoner: 450 mm x
320 mm x 190 mm

2 470 827

kr 310,001

2 470 825

kr 425,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Sklisikker matte i bagasjerommet for kjøretøy med fabrikkmontert subwoofer
Bagasjeromsmattene er skreddersydd for din bil og beskytter interiøret. Laget av et solid
materiale og holder gulvet i bilen rent og tørt med de opphøyde kantene.
Med Mustang-logo, bak og på siden 35 mm høy – for kjøretøy med fabrikkmontert
subwoofer
Sklisikker matte i bagasjerommet for kjøretøy uten fabrikkmontert subwoofer
Bagasjeromsmattene er skreddersydd for din bil og beskytter interiøret. Laget av et solid
materiale og holder gulvet i bilen rent og tørt med de opphøyde kantene.
Med Mustang-logo, bak og på siden 35 mm høy – for kjøretøy uten fabrikkmontert
subwoofer

5 338 723

kr 1 715,001

5 338 714

kr 1 715,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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BESKYTTELSE
UTVENDIG BESKYTTELSE
RRP
Beskyttende trekk
Bruk beskyttelsestrekket på din verdifulle Ford, skjul bilen og hold den i tipp-topp stand.
Heldekkende trekk for beskyttelse mot vær og vind. Med Ponny-logo foran og Mustanglogo bak – Cabriolet

Beskyttende trekk
Bruk beskyttelsestrekket på din verdifulle Ford, skjul bilen og hold den i tipp-topp stand.
Heldekkende biltrekk for beskyttelse. Med Pony-logo foran og Mustang-logo bak – Gjelder
ikke Convertible

Beskyttende trekk Noah design
Bruk beskyttelsestrekket på din verdifulle Ford, skjul bilen og hold den i tipp-topp stand.
Heldekkende trekk for beskyttelse av kjøretøyet ved lagring inne. Egner seg ikke til
beskyttelse ute. Med Ponny-logo foran og Mustang-logo bak – Cabriolet

Beskyttende trekk Noah-design
Bruk beskyttelsestrekket på din verdifulle Ford, skjul bilen og hold den i tipp-topp stand.
Heldekkende biltrekk for beskyttelse både når bilen står inne og ute. Med Pony-logo foran
og Mustang-logo bak – Gjelder ikke Convertible

K&K* Jordingsmatte For mår-avskrekkere
Selvklebende matte som forstørrer den strømførende overflaten på plastdeler i
motorrommet, f.eks. motorens jordingsplate. Passer for M2700, M4700, M4700B og
M5700N mår-avskrekker-utstyr

2 246 906

kr 7 790,001

2 249 621

kr 7 790,001

2 246 943

kr 7 010,001

2 249 624

kr 6 650,001

2 033 205

kr 180,001

•

K&K* Mår-avskrekker M2700, med ultralydbeskyttelse
Utstråler sterke ultralydbølger i 360° radius. Kan monteres i nedre del av motorrommet
for høyere effektivitet grunnet sin vanntette IP65 standard. Aktuelt forbruk på ca. 2 mA,
utstråler pulserende ren ultralyd uten at dyrene venner seg til dem, lydstyrke på 110 dB
med 22 KHz frekvens, rekkevidde på 6m/360° utstrålingsvinkel, 100% vanntett
høyttalerchassis.

2 033 207

kr 1 120,001

•
•
•
•
•
•
•
•

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Mår-avskrekker M4700, kombinasjonsenhet
Kombinerer elektrisk sjokk med ultrasoniske stråler. Inkluderer 6 kontaktplater av rustfritt
stål og med høy spenning som monteres etter ønske rundt i motorrommet. Aktuelt
forbruk på maks. 7 mA, utstråler pulserende ren ultralyd uten at dyrene venner seg til dem,
lydstyrke på 115 dB med 22,5 KHz frekvens, 360° utstrålingsvinkel, 100% vanntett
høyttalerchassis, komponenter tilfredsstiller IP65 beskyttelsesstandard. Merk: de
elektriske sjokkene er akkurat høye nok til å skremme mårdyrene unna. De gir ingen
ytterligere skade!

2 033 208

kr 2 145,001

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

K&K* Mår-avskrekker M4700B, kombinasjonsenhet
Kombinerer elektrisk sjokk med ultrasoniske stråler. Inkluderer 6 multikontakt-børster
med høy spenning som monteres etter ønske rundt i motorrommet. Børstene kommer i
berøring med pelsen, potene og snuten som effektivt øker kontaktflaten. Aktuelt forbruk
på maks. 5,5 mA, sender pulserende ren ultralyd uten at dyrene venner seg til dem,
lydstyrke på 105 dB med 22,5 KHz frekvens, 360° utstrålingsvinkel, 100% vanntett
høyttalerchassis, komponenter tilfredsstiller IP65 beskyttelsesstandard. Inkluderer
sikkerhetsbryter for panser. Egner seg til større motorrom. Merk: de elektriske sjokkene er
akkurat høye nok til å skremme dyrene unna. De gir ingen ytterligere skade!

2 046 845

kr 2 600,001

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

07

FORD MUSTANG 03/2015 – 02/2018

Status: 02.01.2023

K&K* Mår-avskrekker M5700N, kombinasjonsenhet
Avansert løsning med effektiv avskrekking på 3 ulike måter. Kombinerer elektrosjokk,
stråling av ultrasoniske bølger og blinkende LED-lys. Inkluderer 6 vanntette innkapslede
satelitthøyttalere med metallmembraner. Høyttalerne sender ut sterke, pulserende
ultrasoniske bølger i 180° vinkel og lades med høy spenning på ca. 200 - 300 V mens den
blinker med lysene - alt samtidig. Aktuelt forbruk på maks. 10 mA, lydstyrke på 105 dB
med 22 KHz frekvens, 100% vanntett høyttalerchassis, komponenter tilfredsstiller IP65
beskyttelsesstandard. Merk: de elektriske sjokkene er akkurat høye nok til å skremme
dyrene unna. De gir ingen ytterligere skade!

2 033 209

kr 2 855,001

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

K&K* Mår-avskrekker M8700, med ultralydbeskyttelse, batteridrevet
Sender kraftige ultralydbølger. Virker uavhengig av bilens batteri og kan brukes til å
beskytte f.eks. kjøretøy eller campingvogner med frakoplet batteri. Egner seg også for loft
eller utvendige plasser for å holde dyrene unna eiendommen din. Aktuelt forbruk på ca.
0,33 mA, utstråler pulserende ren ultralyd uten at dyrene venner seg til dem, lydstyrke på
105 dB med 23 KHz frekvens, rekkevidde på 6m/180° utstrålingsvinkel, 100% vanntett
høyttalerchassis. Komponenter tilfredsstiller IP65 beskyttelsesstandard

2 033 210

kr 1 070,001

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

08

FORD MUSTANG 03/2015 – 02/2018

Status: 02.01.2023

K&K* Mår-avskrekker M9300, med elektrisk sjokk-beskyttelse
Funksjon med elektrisk sjokk med 6 multikontakt høyspenningsbørster som monteres
rundt motorrommet. Børster feier gjennom pels, poter og snute som øker den effektive
støtflaten. Sikkerhetsbryter for panser separat tilgjengelig. Merk: elektriske sjokk er bare
kraftige nok til å jage dyrene unna uten å skade dem!

2 540 999

kr 2 460,001

• Spesielt laget også for hybrider og elektriske kjøretøy
• Drives av eget batteri som sørger for å opprettholde beskyttelsen uavhengig av
bilbatteriet
• Krever 4 stk. AA-batterier 1,5 V (ikke inkludert)
• Driftsstrøm: 0,2mA 6 V
• Av/på-bryter for enheten
• 2 x LED visningsfunksjoner: høy spenning og batteristatus
• LED-indikator for lav batteristatus gir forhåndsvarsel hvis AA-batteriene er i ferd med å
gå tomme
• Temperaturrekkevidde: -25°C til +80°C
• Ideelt for mobile hjem, veteranbiler og andre kjøretøy som ikke flyttes så ofte
• Syresikkert: enheten er motstandsdyktig mot syrer (batterier og rengjøringsmidler)
• Selvdestruerende plast tilfredsstiller bilbransjens sikkerhetsstandarder
• Vanntett 2.0: fullt forseglet elektronikk som overgår IP65 beskyttelsesstandard
• E1-merke: bekrefter at enheten er testet av den føderale myndigheten for
motortransport (KBA)

K&K* Mår-avskrekker M9700, kombinasjonsenhet
Kombinerer elektrisk sjokk og stråling av ultrasoniske bølger Med 6 multikontakt
høyspenningsbørster som monteres rundt motorrommet. Børster feier gjennom pels,
poter og snute som øker den effektive støtflaten. Kuppelhøyttaleren avgir en 360°
pulserende ultralyd med et lydtrykk på 110 dB med frekvens på 22,5 KHz, uten
tilvenningseffekt. Inkluderer sikkerhetsbryter i panseret. Merk: elektriske sjokk er bare
kraftige nok til å jage dyrene unna uten å skade dem!

2 541 005

kr 3 125,001

• Spesielt laget også for hybrider og elektriske kjøretøy
• Drives av eget batteri som sørger for opprettholde beskyttelsen uavhengig av bilbatteriet
• Krever 4 stk. AA-batterier 1,5 V (ikke inkludert)
• Driftsstrøm: 0,2mA 6 V
• Av/på-bryter for enheten
• 3 x LED visningsfunksjoner: ultrasound, høy spenning og batteristatus
• LED-indikator for lav batteristatus gir forhåndsvarsel hvis AA-batteriene er i ferd med å
gå tomme
• Panserets sikkerhetsbryter kutter straks høyspenningsstrømmen på kontaktplatene så
snart panseret åpnes
• Temperaturrekkevidde: -25°C til +80°C
• Ideelt for mobile hjem, veteranbiler og andre kjøretøy som ikke flyttes så ofte
• Syresikkert: enheten er motstandsdyktig mot syrer (batterier og rengjøringsmidler)
• Selvdestruerende plast tilfredsstiller bilbransjens sikkerhetsstandarder
• Vanntett 2.0: fullt forseglet elektronikk med 100 % vanntett kuppelhøyttaler som
overgår IP65 beskyttelsesstandard
• E1-merke: bekrefter at enheten er testet av den føderale myndigheten for
motortransport (KBA)

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Premium beskyttende trekk Svart med rødt fôr, hvit Ford-oval og Ford Performancelogo
Utmerkede ytelser fra dette Ford-merkede, spesialtilpassede beskyttelsesdekslet for
innvendig bruk.
Skreddersydd beskyttelsestrekk til innendørs bruk i sporty FORD Performance-design. Gir
effektiv beskyttelse mot støv og smuss når bilen ikke er i bruk.

2 426 849

kr 4 070,001

BESKYTTELSE
INNVENDIG BESKYTTELSE
RRP
Gulvmatter, gummi foran og bak, svart
Ford originale gummimatter er skreddersydd for å passe perfekt i ditt kjøretøy. Det
effektive og elastiske gummimaterialet beskytter interiøret mot smuss og fuktighet.
Sett med 4 stk. med ponny-logo og fester på fører- og passasjersiden

Gulvmatter, Premium Velour foran, sort
Fords originale gulvmatter i velour passer perfekt og har et design som matcher interiøret i
din bil. Høy kvalitet gjør at interiøret oppleves enda mer luksuriøst.
Sett med 2 stk, med Mustang-logo og fester på førersiden

K&K* Overspenningsbeskyttelse
Blås i motstanden, ikke elektronikken med Ford-godkjent overspenningsvern.
Overvåker kontinuerlig spenningen i kjøretøyets elektroniske systemer og hindrer effektivt
spenningstopper som kan føre til systemsvikt i ABS, kollisjonsputer og alle typer
elektroniske enheter i kjøretøyet ditt. Beskytter også mot for høy slitasje på lyspærer samt
skader som resultat av starting med startkabler.
ACTIVline* Setetrekk for alle enkeltseter, svart kunstskinn
Setetrekk beskytter bilsetene mot flekker, merker og generell slitasje. De bidrar også til å
opprettholde bruktbilverdien på din bil.
Premium universalsetetrekk i svart kunstskinn laget for bruk på alle enkeltseter i alle biler.
Produsert i henhold til høyeste standard når det gjelder holdbarhet og slitasje. Effektiv
beskyttelse av det originale setetrekket mot f.eks. smuss, vann, slam, fett, olje, maling,
støv, mat og drikke.

2 172 286

kr 1 710,001

2 422 486

kr 815,001

2 033 206

kr 105,003

2 578 778

kr 950,001

• Universelt bruk
• Flere merker
• Enkelt og raskt å ta av og på
• Kompatibelt med kollisjonspute
• Ideelt til yrkesbruk
• Enkelt å rengjøre med fuktig klut
• Setets funksjonalitet forblir uendret

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACTIVline* Setetrekk for alle enkeltseter, svart tekstil
Setetrekk beskytter bilsetene mot flekker, merker og generell slitasje. De bidrar også til å
opprettholde bruktbilverdien på din bil.
Premium universalsetetrekk i svart tekstil laget for bruk på alle enkeltseter i alle biler.
Produsert i henhold til høyeste standard når det gjelder holdbarhet og slitasje. Effektiv
beskyttelse av det originale setetrekket mot f.eks. smuss, vann, slam, fett, olje, maling,
støv, mat og drikke.

2 578 783

kr 615,001

• Universelt bruk
• Flere merker
• Enkelt og raskt å ta av og på
• Kompatibelt med kollisjonspute
• Ideelt til yrkesbruk
• Enkelt å holde rent med fuktig klut eller ved børsting
• Setets funksjonalitet forblir uendret
• Flammebestandig tekstil

Performance gulvmatter foran, sort
Ford Performance gulvmatter er laget av førsteklasses tepper med preget Ford
Performance logo (kun foran). Gir et kvalitetspreg i interiøret og beskytter mot slitasje.
Gulvmattene har vevde karbonfiberstriper med metallgrå sømmer og kanter med
dobbeltsømmer i metallgrå farge som skaper et sporty uttrykk.
Sett med 2 stk, med Ford Performance logo.

2 309 821

kr 790,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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SIKKERHET
BARNESIKKERHET
RRP
Britax Römer® Barnesete DUO plus ISOFIX
Gir optimal beskyttelse og komfort. De ulike barnesetene tilfredsstiller alle relevante
sikkerhetsstandarder og er tilgjengelige for barn i alle aldre, også med ISOFIX. Avtagbare
og vaskbare trekk.
For barn mellom 9–18 kg. 5-punkts beltesystem med sentral beltejustering, testet og
godkjent i henhold til ECE R 44/04 norm – Kan festes i ISOFIX-festet på baksetet

1 448 154

kr 5 275,001

SIKKERHET
FORD ASSISTANCE
RRP
Life Safety Products* Bilrutevasker med håndtak som kan forlenges
Ford Assistance-tilbehør er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene i nødstilfeller. Nødhammeren tilfredsstiller de siste europeiske lovkravene.
Denne bilrutevaskeren av aluminium fjerner is, snø, vann og smuss.

2 471 674

kr 180,001

• Det teleskopiske håndtaket kan forlenges fra 35 til 130 cm og sørger for at du kommer til
overalt.
• 360° dreibart hode
• 3 blader for skraping av is
• Gummiblad for snø og vann
• Avtakbar svamp for å fjerne smuss

Førstehjelpssett
Ford førstehjelpssett er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Førstehjelpssettet tilfredsstiller
europeiske lovkrav.
231 x 152 x 83 mm, inkludert varseltrekant og refleksvest. I samsvar med nyeste DIN 131642014, E27R og EN ISO 20471 standarder
Kalff* Førstehjelpssett i svart plastboks
Ford førstehjelpssett er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Førstehjelpssettet tilfredsstiller
europeiske lovkrav.
Kompakt førstehjelpssett i en hard plastboks.

2 431 452

kr 325,001

2 646 562

kr 140,001

• Førstehjelpsmaterialet er i overensstemmelse med de nyeste DIN-standardene (DIN
13164)
• Dimensjoner: 215 x 113 x 90 mm

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Førstehjelpssett Nano, rød
Ford førstehjelpssett er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Førstehjelpssettet tilfredsstiller
europeiske lovkrav.
En av de mest plassbesparende løsningene på markedet på grunn av svært liten størrelse.
Myk pose med glidelås og innvendig lomme med 4 rom. Inneholder førstehjelpsbrosjyre
med praktiske og nyttige notater. Med innhold og oversikt på engelsk, tysk, fransk,
nederlandsk, italiensk, spansk og portugisisk. 210 x 110 x 70 mm, innhold ifølge nyeste DINstandarder
Førstehjelpssett sikkerhetspakke, blå
Ford førstehjelpssett er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Førstehjelpssettet tilfredsstiller
europeiske lovkrav.
250x135x65 mm, i henhold til de siste DIN-standarder (DIN 13164)
Nødhammer
Ford førstehjelpssett er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Nødhammeren tilfredsstiller europeiske
lovkrav.
Inkl. brakett, sørger for trygg og sikker montering, med selvlysende knapp for å finne den
raskt i bilens interiør
Life Safety Products* Nødhammer automatisk
Ford førstehjelpssett er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Nødhammeren tilfredsstiller europeiske
lovkrav.
Automatisk nødhammer, med brakett for sikker og trygg festing. Knuser glass øyeblikkelig.
Håndtaket inkluderer en setebeltekutter med grått sklisikkert grep.

2 332 715

kr 80,001

2 311 396

kr 160,001

1 761 591

kr 235,001

2 471 504

kr 180,001

• Keramisk hammerhode
• Direkte automatisk opplasting

Kalff* Refleksvest gul
Innholdet i Fords sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Fordføreren og passasjerene, ved et eventuelt havari eller uhell. Alle produktene tilfredsstiller
de siste europeiske lovmessige krav. Alle Fords biler inneholder spesielle fester for trygg
og enkel tilgjengelig oppbevaring av veihjelpstilbehør når det ikke er i bruk. Ford
varseltrekant og førstehjelpssett er spesiallaget for å passe trygt inn i disse festene.
En størrelse passer alle, med reflekterende striper som synes godt
Life Safety Products* Refleksvest gul
Innholdet i Fords sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Fordføreren og passasjerene, ved et eventuelt havari eller uhell. Alle produktene tilfredsstiller
de siste europeiske lovmessige krav. Alle Fords biler inneholder spesielle fester for trygg
og enkel tilgjengelig oppbevaring av veihjelpstilbehør når det ikke er i bruk. Ford
varseltrekant og førstehjelpssett er spesiallaget for å passe trygt inn i disse festene.
En størrelse passer alle, med reflekterende striper som synes godt. Flatpakket, kan
oppbevares under gulvmattene og festes med tape.

1 871 128

kr 35,001

2 471 506

kr 70,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Refleksvest orange
Innholdet i Fords sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Fordføreren og passasjerene, ved et eventuelt havari eller uhell. Alle produktene tilfredsstiller
de siste europeiske lovmessige krav. Alle Fords biler inneholder spesielle fester for trygg
og enkel tilgjengelig oppbevaring av veihjelpstilbehør når det ikke er i bruk. Ford
varseltrekant og førstehjelpssett er spesiallaget for å passe trygt inn i disse festene.
En størrelse passer alle, med reflekterende striper for god synlighet
Sikkerhetspakke myk veske, blå
Ford sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Sikkerhetspakken tilfredsstiller de nyeste
europeiske lovkravene.
440 x 100 x 90 mm, Inkl. varseltrekant, refleksvest, et par hansker og førstehjelpssett som
tilfredsstiller DIN-standarder.
Kalff* Sikkerhetspakke Nano "Duo"
Ford sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Sikkerhetspakken tilfredsstiller de nyeste
europeiske lovkravene.
Større førstehjelpssett i myk pose, i tillegg utstyrt med varseltrekant. En av de mest
plassbesparende løsningene på markedet på grunn av svært liten størrelse. Med borrelåsstriper på baksiden for montering og system med 2 rom for separat oppbevaring av
varseltrekant. Inneholder førstehjelpsbrosjyre med praktiske og nyttige notater. Med
innhold og oversikt på engelsk, tysk, fransk, nederlandsk, italiensk, spansk og portugisisk.
Innholdet er i samsvar med de siste DIN-standardene og ECE R27
Kalff* Sikkerhetspakke Nano "Trio"
Ford sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Sikkerhetspakken tilfredsstiller de nyeste
europeiske lovkravene.
Større førstehjelpssett i myk pose, i tillegg utstyrt med gul refleksvest og varseltrekant. En
av de mest plassbesparende løsningene på markedet på grunn av svært liten størrelse.
Med borrelås-striper på baksiden for montering og system med to rom for separat
oppbevaring av varseltrekant. Inneholder førstehjelpsbrosjyre med praktiske og nyttige
notater. Med innhold og oversikt på engelsk, tysk, fransk, nederlandsk, italiensk, spansk og
portugisisk. 225 x 190 x 65 mm, innhold ifølge nyeste DIN-standarder, ECE R27 og EN ISO
20471
Kalff* Sikkerhetspakke Standard "Duo"
Ford sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Sikkerhetspakken tilfredsstiller de nyeste
europeiske lovkravene.
Større førstehjelpssett i myk pose, i tillegg utstyrt med varseltrekant. Med borrelås-striper
på baksiden for sikker montering og steril innvendig lomme. Inneholder
førstehjelpsbrosjyre med praktiske og nyttige notater. 440 x 120 x 60 mm, innhold ifølge
nyeste DIN-standard 13164
Kalff* Sikkerhetspakke Standard "Trio"
Ford sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Ford-føreren og
passasjerene ved et eventuelt havari eller uhell. Sikkerhetspakken tilfredsstiller de nyeste
europeiske lovkravene.
Større førstehjelpssett i myk pose, i tillegg utstyrt med oransje refleksvest og
plassbesparende varseltrekant. Med borrelås-striper på baksiden for sikker montering.
Inneholder førstehjelpsbrosjyre med praktiske og nyttige notater. Med innhold og oversikt
på engelsk, tysk, fransk, nederlandsk, italiensk, spansk og portugisisk. 440 x 135 x 60 mm,
innhold ifølge nyeste DIN-standard 13164, E11 27R-033011 og EN ISO 20471

1 882 039

kr 35,001

2 311 429

kr 310,001

2 332 712

kr 180,001

2 332 709

kr 190,001

2 332 723

kr 150,001

2 332 721

kr 190,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Varseltrekant i rød boks
Innholdet i Fords sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Fordføreren og passasjerene, ved et eventuelt havari eller uhell. Alle produktene tilfredsstiller
de siste europeiske lovmessige krav. Alle Fords biler inneholder spesielle fester for trygg
og enkel tilgjengelig oppbevaring av veihjelpstilbehør når det ikke er i bruk. Ford
varseltrekant og førstehjelpssett er spesiallaget for å passe trygt inn i disse festene.
Kalff* Varseltrekant Nano, i rød boks
Innholdet i Fords sikkerhetspakke er utvalgt for å ivareta maksimal sikkerhet for Fordføreren og passasjerene, ved et eventuelt havari eller uhell. Alle produktene tilfredsstiller
de siste europeiske lovmessige krav. Alle Fords biler inneholder spesielle fester for trygg
og enkel tilgjengelig oppbevaring av veihjelpstilbehør når det ikke er i bruk. Ford
varseltrekant og førstehjelpssett er spesiallaget for å passe trygt inn i disse festene.
En av de mest plassbesparende varseltrekantene på markedet på grunn av svært liten
størrelse. Kommer i en hard boks, sørger for rask, enkel og stabil plassering på veien. 220 x
65 x 50 mm, designet i samsvar med EU-krav

1 460 220

kr 80,001

2 332 717

kr 95,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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KOMFORT
KOMFORT-PRODUKTER
RRP
NEXTBASE* Dashboardkamera 380GWX, dashbordkamera foran og bak
Lagrer videobevis hvis det skulle skje noe under kjøringen.
Smarte og diskrete GPS-kameraer som festes til frontruten og bakvinduet. Det
fremoverrettede kameraet er koblet til det bakoverrettede kameraet via en 6,5 m kabel.
Begge får strøm fra sigarettennerens strømkabel som settes inn i bilens strømforsyning og
som automatisk starter kameraopptakene når tenningen slås på. Settet inneholder:
frontkamera og feste, kamera bak, 6,5 m tilkoblingskabel, sigarettennerkabel, USB-kabel,
batteripakke, 32 GB Micro SD-kort, sikkerhetspakke, hurtigstartguide, klistremerker til
vinduene og plate med programvare og brukerveiledning.

2 534 404

kr 4 545,001

• Bred 140-graders sikt med 2,12 MP kameraer
• 90° vertikal linsejustering ideelt for biler og varebiler med flatere frontruter
• Videoopptak i full 1080p eller 720p HD, 1920 x 1080 @30 fps, opptaksformat.MOV
• Når SD-kortet er fullt, sletter kameraet automatisk de eldste filene og gjør plass for nye
opptak, slik at du aldri går tom for plass
• Trykk på beskyttelsesknappen under opptak for å lagre nåværende videofil
• Kameraet er innstilt for å gjøre videoopptak på 1 minutts lengder slik at størrelsen blir
håndterbar hvis du trenger å laste ned og sende til forsikringsselskapet ditt
• Last ned, del eller se videoopptak eller se live video via NEXTBASE kameravisnings-app
som du kan laste ned gratis fra din appstore/iOS/Android.
• Programvareplate med NEXTBASE Replay3 gjør det mulig med tilkobling fra
datamaskinen via USB.
• Wi-Fi-tilkobling til smarttelefon, nettbrett etc
• GPS registrerer lokalisering, retning, dato og tidspunkt for å vise nøyaktig hvor og når
uhellet skjedde
• Videoopptak fra kameraet bak vises som PiP (bilde-i-bilde) på enheten din, ved å trykke
på skjermen kan du forstørre eller redusere størrelsen
• 32 GB Micro SD-kort inkludert, kompatibelt med 8 – 128 GB, type: SDHC, SDXC, U1
• Batteripakke inkludert
• Parkeringsmodus overvåker kjøretøyets omgivelser når bilen din er parkert og motoren
ikke er i gang. Begynner automatisk opptak hvis eller når bevegelse oppdages
• Leveres med sikkerhetspakke for å tildekke enhetens kontroller og SD-kort, dette hindrer
at noen kan tukle med den og gjør den ideell for firmabiler
• Dimensjoner: kamera foran 58 x 98 x 47 mm, kamera bak 49 x 68 x 37 mm
• Vekt: kamera foran 115 g, kamera bak 50 g

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Dashboardkamera Dash Cam 66W
Lagrer videobevis hvis det skulle skje noe under kjøringen.
Kompakt, diskret GPS/GALILEO-klargjort kamera med 2.0” LCD-display og ekstra bred
synsvinkel for montering på frontruten. Registrerer og lagrer automatisk opptak hvis et
uhell oppstår. Starter avspilling automatisk når den plugges inn i en
strømforsyningskontakt. Settet inkluderer magnetfeste, dobbel USB strømadapter for
sigarettenner, 4 m og 1,5 m USB-kabler og brukerveiledning. Vi gjør oppmerksom på
følgende: Garmin® vilkår og betingelser og driftsbegrensninger for
føreroppmerksomhetsfunksjoner gjelder. Sjekk Garmin® nettside for ytterligere
informasjon

2 489 135

kr 2 665,001

• Ekstra-bred 180-graders sikt med et 3,7 MP kamera
• Gjør video i enten 1440p (2560 x 1400 oppløsning), 1080p (1920 x 1080 oppløsning),
eller 720p (1280 x 720 oppløsning)
• Integrert G-sensor sørger for automatisk registrering av uhellet og lagrer videoopptak av
uhell og sammenstøt
• GPS registrerer lokalisering, retning, hastighet, dato og tidspunkt for å vise nøyaktig hvor
og når uhellet skjedde.
• Innebygget Wi-Fi og Bluetooth for trådløs videosynkronisering
• Talekommandoer lar deg starte/stoppe audio-opptak, ta et stillbilde eller starte/stoppe
Travelapse™ videoopptak (fortetter timevis med kjøring til få minutters høydepunkter)
• HDR-funksjonen sørger for bedre detaljer under forhold med mye lys og lavt lys
• Registrerer kjøringen din i en kontinuerlig sløyfe med microSDHC™ kortet (selges
separat). For mer minne, tilføy et større kort fra 8GB opptil 512 GB (klasse 10 påkrevd)
• Spill av opptakene rett på displayet, se på det senere på din computer eller bruk gratis
Drive™ App på din smarttelefon.
• Inkluderer føreroppmerksomhetsfunksjoner som foroverrettet kollisjonsvarsling og
filskiftevarsling.
• AutoSync-funksjon lar opp til 4 Garmin dashkameraer koples trådløst foran, bak og på
sidene for fullstendig 360° dekning, hvis du lagrer en video på en, vil de andre også lagre,
med Garmin Drive™ App på din smarttelefon kan du skape en bilde-i-bilde-video fra to
perspektiver på samme tid.
• Innebygget varsel om rødt lys og fotobokser når rødt lys eller fotobokser er i nærheten og
når bilen din stanser, f eks i veikryss eller i trafikken.
• “Kjør”-varsel informerer deg om når trafikken foran bilen beveger seg igjen.
• Parkeringsmodus overvåker kjøretøyets omgivelser når bilen din er parkert og motoren
ikke er i gang. Starter automatisk opptak hvis og når bevegelse registreres (Garmin®
parkeringsmoduskabel påkrevd).
• Dimensjoner: 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm, vekt: 61 gram
• Virker i temperaturområdet -20° C til +55°C.
• Innebygget batteri

Kleshenger Med holder, matt svart
Hotellstrykejernet er ikke lenger nødvendig - ta bare i bruk denne jakkehengeren i matt
svart utførelse og transporter klærne dine i perfekt tilstand uansett hvor du skal!
Praktisk og mobilt tilbehør for bekvem transport av klærne dine når du er på farten. Fest
holderen til hodestøtten i bilen og ta med deg den avtakbare kleshengeren sammen med
klærne dine dit du skal. Kan brukes som ordinær kleshenger i et hvilket som helst klesskap
og er klar for din neste tur. Maks. last: 3 kg. Merk: montering av holderen er kun mulig på
hodestøttene foran. Må ikke brukes sammen med aktive hodestøtter

2 448 529

kr 535,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Xvision (SCC)* Parkeringsensorer bak, med 4 sensorer i matt svart
Bli varslet på forhånd. Parkeringssensorer foran og bak oppdager eventuelle hindringer for
deg. Også tilgjengelig som separat sett (foran eller bak).
Registrerer effektivt alle hindringer, og varsler med lydsignaler som avgis med stadig
kortere mellomrom etter hvert som bilen nærmer seg en hindring. Også for biler med
tilhengerfeste eller utvendig festet reservehjul. Kan kombineres med fremre Xvision
parkeringssensorer på ulike modeller. Pakken inneholder flate eller vinklede sensorer som
gjør at monteringen kan tilpasses formen på støtfangeren. Sensorene kan i tillegg lakkeres
i bilens farge. Kontakt din Ford-forhandler for mer informasjon.
Xvision (SCC)* Parkeringsensorer foran, med 4 sensorer i matt svart
Bli varslet på forhånd. Parkeringssensorer foran og bak oppdager eventuelle hindringer for
deg. Også tilgjengelig som separat sett (foran eller bak).
Varsler hindringer med lydsignal med stadig raskere piping og sammenhengende tone
nær hindring. Flate eller skråstilte sensorer inkludert i pakken gjør det mulig å montere i
henhold til støtfangerens fasong. Sensorene kan også lakkeres i bilens farge. Kontakt din
Ford-forhandler for nærmere opplysninger. – Ytterligere minisikring kreves for montering.
Kontakt din Ford-forhandler for nærmere detaljer.
ACV* Sovepute Svart PVC-materiale med sølvfargede detaljer
Soveputen festes til hvilken som helst justerbar nakkestøtte og fungerer som en sidepute,
den gir støtte til hode og nakke for passasjerer som hviler eller sover og gjør lange reiser
mer komfortable. Man unngår at hodet bøyes ned og til siden og lar passasjerene våkne
uthvilt uten smerter i skulder og nakke.

1 935 215

kr 1 815,003

1 935 219

kr 2 240,003

2 520 207

kr 425,001

• Enkel montering, det klemmes fast til nakkestøttestengene
• Komfortabel sidestøtte med skumputer
• Sidestøtteputene er fullt justerbare for passasjerer av alle høyder
• 360° justering gjør at putene kan lagres i oppreist stilling når de ikke er i bruk
• Dimensjoner: 260 x 193 x 98 mm (l x b x h)
• Vekt: 850 g
Passasjerseter med justerbar nakkestøtte
Vindskjerm
Vi anbefaler den originale Ford vindavviseren for en enda mer behagelig kjøreopplevelse
med din Ford Mustang cabriolet. Den bidrar til redusert vindstøy og turbulens. Den ikoniske
ponny-logoen gir din Mustang det lille ekstra.
Reduserer turbulens ved kjøring med taket nede, med Mustang-logo. – Cabriolet

2 063 486

kr 6 275,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

18

FORD MUSTANG 03/2015 – 02/2018

Status: 02.01.2023

MULTIMEDIA
LYDANLEGG
RRP
Pioneer* DAB+ digitalradioadapter SDA-11DAB, med Bluetooth
La deg rive med av krystallklar lyd fra DAB-radioen med denne DAB+ adapteren som er
enkel å montere.
Praktisk tillegg av DAB+ digitalradio og Bluetooth til lydanlegget i bilen din. Stand-alone
radio gir krystallklart, digitalt radiomottak kombinert med en brukervennlig og enkel meny
og egne forhåndsinnstillingsknapper. Enkel å montere på dashbordet eller frontruten med
alt nødvendig monteringstilbehør inkludert. Virker sammen med din eksisterende,
fabrikkmonterte radio, uansett om den er trådløs eller kablet. Den innebygde Bluetoothfunksjonen lar deg ringe og motta telefonsamtaler på en komfortabel og trygg måte.
Hovedegenskaper: handsfree samtaler og musikkstrømming via Bluetooth, innebygget
mikrofon og høyttaler (kan koples til Line-Out-kontakt for avspilling gjennom bilens
høyttalersystem), trafikkmeldinger, auto/manuell frekvenssøk, DAB abc-søkefunksjon, 6,1
cm TFT-display med 5 valgbare farger (hvit, rød, gul, grønn eller blå), tidsur for lys, kontroll
av lysstyrke og skrollefunksjon for tekst. Koplinger: aux-inn og line-out. Menyspråk:
Engelsk, fransk, tysk, italiensk, nederlandsk, tyrkisk, dansk, norsk. Inkludert DAB+ aktiv
antenne på frontruten, dobbel USB strømadapter, Micro-USB strømledning, 3,5 mm
(AUX) audiokabel, holder montert på frontruten, holder montert på dashbordet,
monteringsverktøy og sikkerhetsstropp
Axion* Digital radio-oppgradering for RDS-FM radioer med AF-funksjon
Bli digital og opplev en helt ny verden av DAB radioprogrammer ved å oppgradere din
originale Ford bilstereo. Gled deg over førsteklasses lydkvalitet og klare mottaksforhold
hele veien!
Gled deg over et bredt utvalg av digitale radiostasjoner og lyd av CD-kvalitet med denne
DAB+ ettermonterte løsningen til bruk i en rekke bilmodeller. 12 forhåndsinnstilte
radiostasjoner med hurtigsøk, grafisk visning og informasjonsskjerm viser plateomslag,
sangtitler, artistnavn, nyheter, sportsresultater etc. Trafikk- og reiseinformasjon via TPEG
som viser deg drivstoffpriser, bensinstasjoner og trafikk, pause og tilbakespoling av
radiosendinger, aux-kontakt for eksterne audiokilder. Settet inkluderer DAB+-modulen,
antenne, fjernkontroll og alle nødvendige ledninger, samt brukerveiledning og
monteringsguide.

2 427 199

kr 1 955,001

2 146 136

kr 1 975,003

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Soundupgrade multikanalsforsterker DEQ-S1000A2
Juster lytteropplevelsen din i volum og intensitet med denne slanke forsterkeren som er
enkel å montere.
Meget kompakt universell 48-bits lydprosessor for oppgradering av lyden i stereoanlegget
og høyttalerne i bilen. Enkel å montere og knapt synlig på grunn av den slanke formen.
Pioneer Sound Tune-appen muliggjør enkel betjening via smarttelefonen din for oppsett
og lydjustering av høy kvalitet, den har også en 31-bånds grafisk equalizer, Super Todoroki
Boost (av, lav, høy) og Live Simulation (konsertsal, friluft, klubb og kafé). Leveres med
håndholdt kontroll, og for enklere tilkobling, ISO T-ledningsnett og OTG-kabler for brukere
av Android smarttelefoner.

2 539 431

kr 1 260,001

• Maksimum effekt: MOSFET 4 x 50W , 2 x 50 W (4Ω) og 1 x 70 W (2Ω) for subwoofer
• 13-bånds grafisk equalizer (31-bånds når den brukes med Pioner Sound Tune-appen)
• Laget for iPhone, kompatibel med Android
• Pioneer Sound Tune-app
• Frekvensrespons: 10Hz til 20kHz
• 3-veis nettverksmodus
• Velger for lytteposisjon
• Manuell TA (tidsjustering)
• Høypassfilter, lavpassfilter
• Høyspenningsutgang (4 V)
• Kompatibelt med FLAC filformat
• RCA pre-outs: 3 (foran, bak og subwoofer)
• USB-inngang: 1
• Crossoverinnstilling (HPF, LPF og Slope-justering)
• Høyttalernivåinnstilling for hver høyttaler (FL, FR, RL, RR, Sub)
• Tidsjustering
• Subwoofer-kontroll
• Inngangssensor for høyttalerlinje
• Størrelse: 170 mm x 40 mm x 95 mm (b x h x d).

Pioneer* Subwoofer TS-WH500A
Tilføy ditt lydsystem en kraftig, men plassbesparende Pioneer+ subwoofer for en enda
bedre bass-opplevelse. Med sine små og kompakte dimensjoner kan du til og med
montere det under passasjersetet - uten at det går på bekostningen av effekten!
Kompakt og kraftfullt aktivt subwoofersystem med innbygd MOSFET 150 W forsterker.
Det kan også monteres under setet på grunn av sin flate utforming. Den unike
horisontal/vertikal-transformasjonsteknologien (HVT) produserer vertikale vibrasjoner via
horisontal drivkraft, og dette gir en klar og bred basslyd. Spesifikasjoner: 150 W maks.
utgangseffekt, 50 W nominell inngangseffekt. Størrelse: 340 mm x 60 mm x 250 mm (b x
h x d)
Pioneer* Subwoofer TS-WX130DA
Tilføy ditt lydsystem en kraftig, men plassbesparende Pioneer+ subwoofer for en enda
bedre bass-opplevelse. Med sine små og kompakte dimensjoner kan du til og med
montere det under passasjersetet - uten at det går på bekostningen av effekten!
Kompakt og kraftfull aktiv subwoofer som også kan monteres under setet på grunn av
dens svært flate utforming. Innbygde funksjoner: 160 W maks. forsterker og digital
basskontroll for dype eller dynamiske bassmodier. 20 cm aluminium basshøyttaler, 50 W
nominal inngangseffekt. Enkel montering. Mål: 280 x 70 x 200 mm, vekt: 3,5 kg. Ikke i
kombinasjon med elektrisk setejustering ved montering under sete. Subwoofer-høyttaler
kan settes inn i alle kjøretøy via en cinch-plugg eller en høyttalerkabel. Det kan bli
nødvendig med en ekstra universell høyttalerkabel i enkelte tilfeller (omtrent 0,5 m)

2 409 070

kr 2 880,003

2 302 684

kr 2 505,003

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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MULTIMEDIA
NAVIGASJON
RRP
Kartoppdatering 2021 for SYNC 2-systemer
Oppgrader din SatNav-programvare med nyeste kartoppdatering.
Den nye versjonen (F10) sørger for optimalisert og enda mer bekvem ruteveiledning og
utvidede funksjoner, blant annet for å unngå trafikk og et større utvalg av steder av
interesse (POI-er). Innhold: oppdateringer om nærmeste Ford-forhandler eller Ford
Servicepartner, navigasjonskart som dekker 40 europeiske land, mer presis antatt
ankomsttid (ETA), nye bolig- og industriområder, utvidet veinettverk med nye gater,
oppdaterte motorveikryss og avkjørsler, pluss ekstra steder av interesse (POI-er),
inkludert ATM-er (minibank), bensinstasjoner, restauranter, forretninger og hoteller.
Levert på SD-kort – opptil 06/2016

2 527 021

kr 3 080,001

MULTIMEDIA
ANNET TILBEHØR TIL MULTIMEDIA
RRP
Dension* Dockingstasjon for smarttelefoner
Festes med sugekopp på frontruten eller på dashbordet (ikke kompatibel med Astolpeholder), for handsfree-samtaler, musikkstreaming, inkludert ladefunksjon.
Flerfunksjonell lydoverføring, festes på frontruten eller dashbordet, avansert lydkvalitet
via din Fords lydanlegg, med innebygget mikrofon, AUX og FM audiouttak. Med
ladefunksjoner for mobiltelefon via sigarettenneren, inkludert AUX audiokabel.
Kompatibel med større smarttelefoner, f.eks. Samsung Galaxy S4 eller Sony Xperia Z.
iPhone 5 krever adapter (til Micro-USB)
ACV* INBAY Qi lademottaker for IPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+, svart
Qi trådløs lading er en teknologi som gjør det mulig å lade mobile enheter over kort
avstand uten ladekabel. ACV* INBAY Qi lademottakere og Qi trådløs funksjonalitet.
Gjør det mulig med trådløs lading for modeller som ikke er Qi-kompatible. Kan enkelt
monteres mellom telefonholderen og eksisterende beskyttelsesdeksel. Brukes sammen
med INBAY universell lader for koppholder eller alle andre Qi trådløse lade-enheter
ACV* INBAY Qi lademottaker Universell, med Micro-USB 2.0 kontakt, svart
Qi trådløs lading er en teknologi som gjør det mulig å lade mobile enheter over kort
avstand uten ladekabel. ACV* INBAY Qi lademottakere og Qi trådløs funksjonalitet.
Gjør det mulig med trådløs lading for smarttelefoner som ikke er Qi-kompatible. Kan
enkelt monteres mellom telefonholderen og eksisterende beskyttelsesdeksel. Brukes
sammen med INBAY universell ladekopp eller alle andre Qi trådløse lade-enheter
ACV* INBAY Qi lademottaker Universell, med USB 3.1 type C-kopling, svart
Qi trådløs lading er en teknologi som gjør det mulig å lade mobile enheter over kort
avstand uten ladekabel. ACV* INBAY Qi lademottakere og Qi trådløs funksjonalitet.
Gjør det mulig med trådløs lading for smarttelefoner som ikke er Qi-kompatible. Kan
enkelt monteres mellom telefonholderen og eksisterende beskyttelsesdeksel. Brukes
sammen med INBAY universell ladekopp eller alle andre Qi-kompatible trådløse ladeenheter

1 831 835

kr 1 075,001

2 344 015

kr 205,001

2 344 017

kr 170,001

2 344 019

kr 170,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* INBAY universell ladekopp For Qi-kompatible smarttelefoner, svart
Qi trådløs lading er en teknologi som gjør det mulig å lade mobile enheter over kort
avstand uten ladekabel. Det er ikke nødvendig å plugge inn og ut hver gang: bare plasser
enheten i den trådløse ladekoppen og den vil umiddelbart lade den kompatible enheten.
Elegant, trådløs ladeløsning som passer perfekt i alle koppholdere i bilen din. Maks.
smarttelefonbredde: 70 mm komplett sett inkludert 1 m kabel, ekstern
spenningsomformer, tilkoplingskabel med sikringsholder og 6,3 mm koplinger, 2 x
grenkoplinger 2.5 mm², 2 x grenkoplinger 1.5 mm², 3 par klemmer for optimal festing av
smarttelefoner og klebetape. Qi-sertifisert
iPhone®/iPod® adapterledning for AUX eller USB
Hygg deg med favorittmusikken din fra din iPhone® eller iPod® via bilens audio eller
navigasjonssystem.
Kobler din audio-enhet til bilens audio- eller navigasjonssystem

Bury* POWERMOUNT System
Med sitt estetiske og funksjonelle design har POWERMOUNT-systemet ingen
begrensninger, og du kan plasserer mobiltelefonen din der det er mest komfortabelt for
deg.
Original smarttelefonholder av høy kvalitet for senterkonsoll, midtkonsoll,
instrumentpanel eller alternativt en A-stolpe-holder. Enkelt, universelt ladesystem for
smarttelefon, består av monteringsfeste, fleksibel holderarm og USB-ladestasjon.
Fleksibelt 4-veis-system sørger for optimal plassering av enheten i holderarmen. Passer
sømløst overalt i interiøret på din Ford grunnet dens moderne design, kvalitetsmaterialer
og fleksible plasseringsmuligheter. Monteringsalternativet via klebetape gjør systemet
fleksibelt og kan fjernes uten å etterlate spor. Permanent montering med skruer er også
mulig. USB til lydadapter for lading av iPhones® (fra iPhone® 5 og høyere) og Micro USB
for alle andre enheter er separat tilgjengelig som tilbehør. Godkjenninger: CE,
BIN/RECYCLING og RoHS
Bury* POWERMOUNT System POWERCHARGE QI
Med sitt estetiske og funksjonelle design har POWERMOUNT-systemet ingen
begrensninger, og du kan plasserer mobiltelefonen din der det er mest komfortabelt for
deg.
OEM smarttelefonholder av førsteklasses kvalitet for senterkonsoll, midtkonsoll,
instrumentpanel, alternativt en A-stolpeholder. Universelt ladesystem for smarttelefon er
enkelt å bruke og består av monteringsfeste, fleksibel holderarm og trådløs Qi induktiv
lader for Qi-kompatible smarttelefoner. Også med 1 USB-C type plugg for kabeltilkoplet
lading som kan brukes for andre kompatible telefoner som ikke er Qi. Med LED-indikator
for ladestatus. Svært fleksibelt fireakset system sørger for optimal plassering av
tilbehørsenheten i holderarmen. Passer perfekt hvor som helst innvendig i din Ford på
grunn av moderne design, kvalitetsmaterialer og flere plasseringsmuligheter. Montering
med klebetape gjør at systemet kan flyttes og fjernes uten å etterlate seg merker eller
rester. Permanent montering med skruer er også mulig. USB til lys-adapter for lading av
iPhones® (fra iPhone® 5 og nyere) og Micro USB for alle andre enheter er separat
tilgjengelig som tilbehør. Maks. telefonstørrelse: høyde: universell, bredde: 60 mm – 90
mm, dybde: 6 mm – 10 mm. Spenning: 10V – 16V, maks strømforbruk: 2A. Induktiv
ladeytelse: 5W, ladespenning via USB: 5V, ladestrøm via USB: 3A. Temperaturrekkevidde:
-20°C til +70°C. Godkjenninger: CE, BIN/RECYCLING og RoHS

2 344 025

kr 585,001

1 529 487

kr 615,001

2 279 204

kr 1 000,001

2 332 681

kr 1 345,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Q1 bordmodell ladestasjon hvit
USB-drevet induktiv Qi bord-ladestasjon i svart eller hvit utførelse for bruk hjemme eller
på kontoret.
Enkel og rask trådløs bordlading for Qi-kompatible smarttelefoner

ACV* Q1 bordmodell ladestasjon svart
USB-drevet induktiv Qi bord-ladestasjon i svart eller hvit utførelse for bruk hjemme eller
på kontoret.
Enkel og rask trådløs bordlading for Qi-kompatible smarttelefoner

ACV* Qi ladeetui for IPhone® 5/5S, svart
Oppgraderer utvalgte iPhone-telefoner til trådløs lading.
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon. Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

ACV* Qi ladeetui for IPhone® 5/5S, sølv
Oppgraderer utvalgte iPhone-telefoner til trådløs lading.
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon. Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

ACV* Qi ladeetui for IPhone® 6//6/7, svart
Oppgraderer utvalgte iPhone-telefoner til trådløs lading.
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon. Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

ACV* Qi ladeetui for IPhone® 6/6S, sølv
Oppgraderer utvalgte iPhone-telefoner til trådløs lading.
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon. Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

ACV* Qi ladeetui for IPhone® 6/6S/7, gull
Oppgraderer utvalgte iPhone-telefoner til trådløs lading.
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon. Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

ACV* Qi ladeetui for IPhone® 6/6S/7, rosegull
Oppgraderer utvalgte iPhone-telefoner til trådløs lading.
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

ACV* Qi ladeetui for IPhone® 6/6S/7, sølv
Oppgraderer utvalgte iPhone-telefoner til trådløs lading.
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon. Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

2 102 313

kr 335,001

2 102 315

kr 330,001

2 102 321

kr 295,001

2 102 319

kr 305,001

2 146 842

kr 245,001

2 102 317

kr 310,001

2 146 840

kr 245,001

2 146 838

kr 245,001

2 146 836

kr 245,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Qi ladeetui for IPhone® 6+/7+, sølv
Oppgraderer utvalgte iPhone-telefoner til trådløs lading.
Beskyttelsesetui med integrert trådløs ladefunksjon. Brukes i kombinasjon med Qi trådløst
ladesett

ACV* Qi lademottaker for IPhones®
Oppgraderer utvalgte smarttelefoner til trådløs lading.
Gjør det mulig med trådløs lading for modeler som ikke er Q1-kompatible. Kan enkelt
monteres mellom telefonetuiet og beskyttelsesdekselet.

Bury* USB Adapter USB-type C til Apple® lyskontakt
USB-adapter for bruk med Bury* POWERMOUNT System.
Nødvendig sammen med Bury* POWERMOUNT-system for lading av iPhone® 5 eller
nyere

Bury* USB Adapter USB-type til Micro USB
USB-adapter for bruk med Bury* POWERMOUNT System.
Nødvendig sammen med Bury* POWERMOUNT-system for lading av smarttelefoner med
Micro USB-kontak

ACV* Zens Qi basestasjon hvit
Ingen ledninger, ingen begrensninger, trådløs lading er fremtiden innen mobilteknologi. Ta
med deg denne funksjonaliteten inn i hjemmet ditt med denne slanke, svarte
basestasjonen.
Lett og kompakt trådløs induksjonslader for Q1-kompatible smarttelefoner. Med 7
induksjonsfjærer, Qi-sertifisert
ACV* Zens Qi basestasjon sort
Ingen ledninger, ingen begrensninger, trådløs lading er fremtiden innen mobilteknologi. Ta
med deg denne funksjonaliteten inn i hjemmet ditt med denne slanke, svarte
basestasjonen.
Lett og kompakt trådløs induksjonslader for Q1-kompatible smarttelefoner. Med 7
induksjonsfjærer, Qi-sertifisert
ACV* Zens Qi lade-etui for IPhone® 7, svart
Gi liv til smarttelefonen din med denne Zens Qi ladeboksen - flott utseende, bedre
funksjon!
Beskyttelses-etui med integrert trådløs ladefunksjon. Gjør det mulig med trådløs lading
for modeller som ikke er Qi-kompatible. Brukes sammen med Zens Qi basestasjon eller
alle andre Qi trådløse lade-enheter

2 146 844

kr 245,001

2 102 323

kr 200,001

2 279 206

kr 125,001

2 279 208

kr 50,001

2 344 023

kr 485,001

2 344 021

kr 485,001

2 344 013

kr 485,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Dashboardkamera 380GWX, dashbordkamera foran og bak
Lagrer videobevis hvis det skulle skje noe under kjøringen.
Smarte og diskrete GPS-kameraer som festes til frontruten og bakvinduet. Det
fremoverrettede kameraet er koblet til det bakoverrettede kameraet via en 6,5 m kabel.
Begge får strøm fra sigarettennerens strømkabel som settes inn i bilens strømforsyning og
som automatisk starter kameraopptakene når tenningen slås på. Settet inneholder:
frontkamera og feste, kamera bak, 6,5 m tilkoblingskabel, sigarettennerkabel, USB-kabel,
batteripakke, 32 GB Micro SD-kort, sikkerhetspakke, hurtigstartguide, klistremerker til
vinduene og plate med programvare og brukerveiledning.

2 534 404

kr 4 545,001

• Bred 140-graders sikt med 2,12 MP kameraer
• 90° vertikal linsejustering ideelt for biler og varebiler med flatere frontruter
• Videoopptak i full 1080p eller 720p HD, 1920 x 1080 @30 fps, opptaksformat.MOV
• Når SD-kortet er fullt, sletter kameraet automatisk de eldste filene og gjør plass for nye
opptak, slik at du aldri går tom for plass
• Trykk på beskyttelsesknappen under opptak for å lagre nåværende videofil
• Kameraet er innstilt for å gjøre videoopptak på 1 minutts lengder slik at størrelsen blir
håndterbar hvis du trenger å laste ned og sende til forsikringsselskapet ditt
• Last ned, del eller se videoopptak eller se live video via NEXTBASE kameravisnings-app
som du kan laste ned gratis fra din appstore/iOS/Android.
• Programvareplate med NEXTBASE Replay3 gjør det mulig med tilkobling fra
datamaskinen via USB.
• Wi-Fi-tilkobling til smarttelefon, nettbrett etc
• GPS registrerer lokalisering, retning, dato og tidspunkt for å vise nøyaktig hvor og når
uhellet skjedde
• Videoopptak fra kameraet bak vises som PiP (bilde-i-bilde) på enheten din, ved å trykke
på skjermen kan du forstørre eller redusere størrelsen
• 32 GB Micro SD-kort inkludert, kompatibelt med 8 – 128 GB, type: SDHC, SDXC, U1
• Batteripakke inkludert
• Parkeringsmodus overvåker kjøretøyets omgivelser når bilen din er parkert og motoren
ikke er i gang. Begynner automatisk opptak hvis eller når bevegelse oppdages
• Leveres med sikkerhetspakke for å tildekke enhetens kontroller og SD-kort, dette hindrer
at noen kan tukle med den og gjør den ideell for firmabiler
• Dimensjoner: kamera foran 58 x 98 x 47 mm, kamera bak 49 x 68 x 37 mm
• Vekt: kamera foran 115 g, kamera bak 50 g

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Dashboardkamera Dash Cam 66W
Lagrer videobevis hvis det skulle skje noe under kjøringen.
Kompakt, diskret GPS/GALILEO-klargjort kamera med 2.0” LCD-display og ekstra bred
synsvinkel for montering på frontruten. Registrerer og lagrer automatisk opptak hvis et
uhell oppstår. Starter avspilling automatisk når den plugges inn i en
strømforsyningskontakt. Settet inkluderer magnetfeste, dobbel USB strømadapter for
sigarettenner, 4 m og 1,5 m USB-kabler og brukerveiledning. Vi gjør oppmerksom på
følgende: Garmin® vilkår og betingelser og driftsbegrensninger for
føreroppmerksomhetsfunksjoner gjelder. Sjekk Garmin® nettside for ytterligere
informasjon

2 489 135

kr 2 665,001

• Ekstra-bred 180-graders sikt med et 3,7 MP kamera
• Gjør video i enten 1440p (2560 x 1400 oppløsning), 1080p (1920 x 1080 oppløsning),
eller 720p (1280 x 720 oppløsning)
• Integrert G-sensor sørger for automatisk registrering av uhellet og lagrer videoopptak av
uhell og sammenstøt
• GPS registrerer lokalisering, retning, hastighet, dato og tidspunkt for å vise nøyaktig hvor
og når uhellet skjedde.
• Innebygget Wi-Fi og Bluetooth for trådløs videosynkronisering
• Talekommandoer lar deg starte/stoppe audio-opptak, ta et stillbilde eller starte/stoppe
Travelapse™ videoopptak (fortetter timevis med kjøring til få minutters høydepunkter)
• HDR-funksjonen sørger for bedre detaljer under forhold med mye lys og lavt lys
• Registrerer kjøringen din i en kontinuerlig sløyfe med microSDHC™ kortet (selges
separat). For mer minne, tilføy et større kort fra 8GB opptil 512 GB (klasse 10 påkrevd)
• Spill av opptakene rett på displayet, se på det senere på din computer eller bruk gratis
Drive™ App på din smarttelefon.
• Inkluderer føreroppmerksomhetsfunksjoner som foroverrettet kollisjonsvarsling og
filskiftevarsling.
• AutoSync-funksjon lar opp til 4 Garmin dashkameraer koples trådløst foran, bak og på
sidene for fullstendig 360° dekning, hvis du lagrer en video på en, vil de andre også lagre,
med Garmin Drive™ App på din smarttelefon kan du skape en bilde-i-bilde-video fra to
perspektiver på samme tid.
• Innebygget varsel om rødt lys og fotobokser når rødt lys eller fotobokser er i nærheten og
når bilen din stanser, f eks i veikryss eller i trafikken.
• “Kjør”-varsel informerer deg om når trafikken foran bilen beveger seg igjen.
• Parkeringsmodus overvåker kjøretøyets omgivelser når bilen din er parkert og motoren
ikke er i gang. Starter automatisk opptak hvis og når bevegelse registreres (Garmin®
parkeringsmoduskabel påkrevd).
• Dimensjoner: 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm, vekt: 61 gram
• Virker i temperaturområdet -20° C til +55°C.
• Innebygget batteri

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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HJUL OG FELGER
ALU.FELGER
RRP
Alufelg 19" 5 x 2-eiket design, sort
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
9 x 19", innpress 45, for dekk 255/40 R19 – Kun for 2.3 l EcoBoost
Inkluderer kun aluminiumsfelgen. Ekstra deler påkrevet for montering.
Alufelg 19" 5 x 2-spoke design, Ebony Black
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
9 x 19", offset 45,for tyres 255/40 R19.

Alufelg 19" 7-eiket Y-design, sort
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
9 x 19", innpress 45, for dekk 255/40 R19
Inkluderer kun aluminiumsfelgen. Ekstra deler påkrevet for montering.

Alufelg 19" bak, 10-eiket Y-design, luster nickel
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
9.5 x 19", innpress 52.5, for dekk 275/40 R19. Tilsvarende 9 x 19" forhjul påkrevet for
montering (FINIS 5330488) – Kun for 5L V8
Inkluderer kun aluminiumsfelgen. Ekstra deler påkrevet for montering.
Alufelg 19" bak, 10-eiket Y-design, sort
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
9,5 x 19", innpress 52,5, for dekk 275/40 R19. Tilsvarende 9 x 19" forhjul påkrevet for
montering (FINIS 2166745) – Kun for 5 l V8
Inkluderer kun aluminiumsfelgen. Ekstra deler påkrevet for montering.
Alufelg 19" bak, 5 x 2-eiker design, Forged Silver
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
9,5 x 19", innpress 52,5, for dekk 275/40 R19. Tilhørende 9 x 19” felg foran påkrevd for
montering (FINIS 2179552)
Inkluderer kun aluminiumsfelgen. Ekstra deler påkrevet for montering.
Alufelg 19" bak, 5-eiker Y-design, Black Shadow Edition
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
9,5 x 19", innpress 52,5 for dekk 275/40 R19. Tilhørende 9 x 19” felg foran påkrevd for
montering (FINIS 2172549)
Inkluderer kun aluminiumsfelgen. Ekstra deler påkrevet for montering.

2 140 037

kr 5 795,002

2 377 331

kr 7 780,002

2 164 125

kr 8 950,002

2 117 755

kr 7 780,002

2 162 462

kr 7 780,002

2 179 556

kr 12 600,002

2 172 551

kr 7 310,002

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Alufelg 19" foran, 10-eikers Y-design, luster nickel
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
9 x 19", innpress 45, for dekk 255/40 R19. Tilsvarende 9,5 x 19" felg bak påkrevet for
montering (FINIS 5330489)
Inkluderer kun aluminiumsfelgen. Ekstra deler påkrevet for montering.
Alufelg 19" foran, 10-eikers Y-design, sort
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
9 x 19", innpress 45, for dekk 255/40 R19. Tilsvarende 9,5 x 19" felg bak påkrevet for
montering (FINIS 2162462) – Kun for 5 l V8
Inkluderer kun aluminiumsfelgen. Ekstra deler påkrevet for montering.
Alufelg 19" foran, 5 x 2-eiker design, Forged Silver
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
9 x 19", innpress 45, for dekk 255/40 R19. Tilhørende 9,5 x 19” felg bak påkrevd for
montering (FINIS 2179556)
Inkluderer kun aluminiumsfelgen. Ekstra deler påkrevet for montering.
Alufelg 19" foran, 5-eiket Y-design, Black Shadow Edition
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
9 x 19", innpress 45, for dekk 255/40 R19. Tilhørende 9,5 x 19” felg bak påkrevd for
montering (FINIS 2172551)
Inkluderer kun aluminiumsfelgen. Ekstra deler påkrevet for montering.
Alufelg 19" front, 5-spoke Y design, Magnetic
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
9.5 x 19", offset 40, for dekk 265/40 R19. sammen med 10 x 19" bakhjul kreves for (FINIS
2485094)
Alufelg 19" rear, 5-spoke Y design, Magnetic
Alufelger gir din Ford et unikt og personlig utseende. Hver felg er grundig testet med tanke
på kvalitet, sikkerhet og naturligvis et flott utseende.
10 x 19", offset 52.5, for dekk 275/40 R19. Krever 9.5 x 19" forhjul til (FINIS 2380676)

Ronal/Speedline Corse ®* SL2 Marmora Performance felg 20" foran, lett flow-form
felg, 10-eikers design, maskinpolert
9,5 x 20", offset 40 mm for dekk 275/30 R20. Tilhørende 9,5 x 20”, offset 45 mm felg bak
påkrevd for montering (FINIS 2441795)

Ronal/Speedline Corse ®* SL2 Marmora Performance felg 20" bak, lett flow-form
felg, 10-eikers design, maskinpolert
9,5 x 20", offset 45 mm for dekk 275/30 R20. Tilhørende 9,5 x 20”, offset 40 mm felg
foran påkrevd for montering (FINIS 2441792)

2 117 753

kr 7 780,002

2 166 745

kr 7 780,002

2 179 552

kr 12 600,002

2 172 549

kr 7 780,002

2 380 676

kr 7 780,002

2 485 094

kr 12 600,002

2 441 792

kr 3 785,004

2 441 795

kr 3 785,004

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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HJUL OG FELGER
TILBEHØR TIL FELGER
RRP
Felgmutter, låse-sett for aluminiumsfelger
Sikre dine lettmetallfelger og beskytt dem mot tyveri med låsbare hjulmuttere. Kan kun
fjernes med spesialverktøyet som er inkludert i settet.
Sett med 4 stk, tyveribeskyttelse for dine aluminiumsfelger

2 108 467

kr 880,001

Senterkopp
Senterkopper er et dekorativt deksel midt på alufelgene - en fantastisk fin detalj.

kr 135,001

2 449 776

Senterkopp blå, med Ford-logo
Senterkopper er et dekorativt deksel midt på alufelgene - en fantastisk fin detalj.

kr 100,001

1 429 118

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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FORD PERFORMANCE PARTS
PERFORMANCE KAROSSERI
RRP
5.0 Emblem høyre side, svart
Selvheftende emblem for montering på forskjerm – GT

kr 245,003

5.0 Emblem venstre side, svart
Selvklebende emblem for montering på forskjerm – GT

kr 245,003

Frontrutedekal
Vis hva din Ford representerer: rendyrket ytelse!
Selvklebende banner med hvit støpekuttet Ford Performance innskrift. Lengde: 48"
(121,92 cm), høyde: 2" (5,08 cm)

Nummerskiltplate svart, med hvit 3D-effekt “Ford Performance” logo.
Pakken inneholder 2 nummerskiltplater

1 912 897

1 912 898

2 215 910

kr 605,001

2 569 833

kr 315,001

• Dimensjoner: 524 x 114 x 24 mm

Nummerskiltplate Svart, med hvit “Ford Performance” logo.
Pakken inneholder 2 nummerskiltplater

2 569 841

kr 260,001

• Dimensjoner: 524 x 114 x 24 mm

Nummerskiltplate Sølvfarget, med svart 3D-effekt “Ford Performance” logo
Pakken inneholder 2 nummerskiltplater

2 569 822

kr 315,001

• Dimensjoner: 524 x 114 x 24 mm

Støtdempersett, panser med lasergravert Ford Performance logo
Løft opp panseret for å se hva du får: Det kraftige løftesystemet holder alltid panseret på
plass – enkelt og sikkert.
Løfter og holder panseret oppe på en sikker måte grunnet gassfjærer merket med 90 lbs
(40,82 kg). Laget i lettstål og aluminium med slitesterkt svart pulverbelegg. Settet
inkluderer to støtdempere og installasjonsfester
Svart Pony grill
Gjør din Mustang enda stiligere med en svart Mustang Pony-logo på grillen.
Ford Performance svart erstatningsgrill foran med svart pony-logo

2 215 896

kr 1 895,003

2 142 200

kr 1 560,003

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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herpa print* Racing-striper over taket, i matt svart
Understrek bilens utseende med sporty 3M racingstriper fra Herpa Print - klar, ferdig, kjør!
3M dobbeltheftende dekorstriper i klassisk Ford GT design, fra frontstøtfangeren og over
panseret, taket, bakluken og bakre støtfanger – Unntatt cabriolet, fra 06/2016 til 10/2017

herpa print* Racing-striper over taket, i matt svart
Understrek bilens utseende med sporty 3M racingstriper fra Herpa Print - klar, ferdig, kjør!
3M dobbeltheftende dekorstriper i klassisk Ford GT design, fra frontstøtfangeren og over
panseret, taket, bakluken og bakre støtfanger. Kan brukes på cabriolet – opptil 05/2016

herpa print* Racing-striper over taket, i blank svart
Understrek bilens utseende med sporty 3M racingstriper fra Herpa Print - klar, ferdig, kjør!
3M dobbeltheftende dekorstriper i klassisk Ford GT design, fra frontstøtfangeren og over
panseret, taket, bakluken og bakre støtfanger – Unntatt cabriolet, fra 06/2016 til 10/2017

herpa print* Racing-striper over taket, i blank svart
Understrek bilens utseende med sporty 3M racingstriper fra Herpa Print - klar, ferdig, kjør!
3M dobbeltheftende dekorstriper i klassisk Ford GT design, fra frontstøtfangeren og over
panseret, taket, bakluken og bakre støtfanger. Kan brukes på cabriolet. – opptil 05/2016

2 127 562

kr 3 880,003

2 031 139

kr 3 865,003

2 127 566

kr 3 980,003

2 031 140

kr 3 900,003

FORD PERFORMANCE PARTS
PERFORMANCE CHASSIS
RRP
Performance beslagsett fjærbentårn
Settet inkluderer beslag for fjærbentårn, deksel C-beslag og installasjonsmateriell

Performance beslagsett fjærbentårn "Bullitt"
Sølvlakkert beslagsett fjærbentårn med “Bullitt” emblem. Produsert i høystyrke stål.
Forbedrer manøvreringsegenskapene og reduserer fjæringsvandring. Levereres som
komplett sett – Unntatt GT med superlader

Performance drivakselsett
Heavy duty Ford Performance drivaksler er laget for å holde og de håndterer den økte
motorkraften i din Ford Mustang med letthet. Få opp turtallet og kjenn på kreftene!
Erstatter den fabrikkmonterte drivakselen uten andre endringer på bilen. Holdbare CVledd med hard kjerne som støtter inntil 1500 hk, høy aluminium. Ford Performance blått
pulverbelegg for økt korrosjonsmotstand
Eibach®* Senkesett PRO-KIT Performance-fjærer
Forbedrer kjøreegenskapene og manøvreringsevnen - og gir dessuten et mer sportslig
utseende - ved å senke bilen med ca. 30mm.
Senker foran/bak med ca. 25 mm/20 mm. – kun 5,0l motor, opptil 10/2017

2 215 900

kr 3 825,003

2 211 050

kr 4 250,003

2 215 876

kr 28 705,003

2 105 658

kr 2 245,003

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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FORD PERFORMANCE PARTS
PERFORMANCE DRIVLINJE
RRP
Performance girspaksett med svart girkule i svart karbon med Ford Performance
logo
Girskift på racing-måten: Ford Performance girskiftmekanisme girer enda raskere med
masse respons og kjørefølelse.
Reduserer skifting med ca. 19 % sammenlignet med den fabrikkmonterte girstangen.
Komplett sett med girspak for redusert skifting med pin, revers løsepinne, 6-girs girkule,
hardere fôringssett, girspaktetning, girkulemutter, gjenget låseenhet og smøring. Beholder
fabrikklaget M12 x 1,25 gjenge for girkule – 6-trinns manuell girkasse

2 310 680

kr 5 565,003

FORD PERFORMANCE PARTS
PERFORMANCE MOTOR
RRP
GT Performance inntaks- og kalibreringssett Kraftpakke 3
Få et forsprang med Ford-godkjente oppgraderingssett. Hvis du ønsker utstyr for høyere
motorytelser og bedre effekt, er det eksklusive Mustang GT kalibrereringssettet den rette
løsningen for deg. Fabrikkbygget effektoppgradering i tre spennende nivåer. Ikke tillatt
brukt på offentlig vei!
Øker motoreffekten, omdreiningsmomentet og maks. motorhastighet til 7500 omdr/min.
Med no-lift skiftefunksjon og høyere gasspjeld-respons. Inkluderer fabrikkmontert
kaldluftsinntak med 87 mm spjeld, G350 inntaksmanifold, eksklusiv inntaksadapter,
bransjeledende åpent luftfilter og Fords kalibreringsprogramvare. Kalibreringer tilgjengelig
for manuell og automatisk girkasse, mulighet for girutvekslinger opp til 4.09:1
Automatiske kalibreringer med optimalisert skifteplan, når opp til ca. 37 hk/6,8 Nm
toppytelse, 60 hk ved 7500 omdr/min over fabrikkversjon. Merk: Krever PC/laptop og
internett-tilgang for kalibreringsmontering – GT, opptil 10/2017
Ikke tillatt på offentlig vei

GT Performance kaldlufts-inntak kalibreringssett Kraftpakke 2
Få et forsprang med Ford-godkjente oppgraderingssett. Hvis du ønsker utstyr for høyere
motorytelser og bedre effekt, er det eksklusive Mustang GT kalibrereringssettet den rette
løsningen for deg. Fabrikkbygget effektoppgradering i tre spennende nivåer. Ikke tillatt
brukt på offentlig vei!
Øker motorytelsen og dreiemomentet. Med no-lift skiftefunksjon og høyere gasspjeldrespons. Inkluderer fabrikkmontert kaldlufts-inntak med 87 mm spjeld, eksklusiv
inntaksadapter, bransjeledende åpent luftfilter og Fords kalibreringsprogramvare.
Kalibreringer tilgjengelig for manuell og automatisk girkasse, mulighet for girutvekslinger
opp til 4.09:1 Automatiske kalibreringer med optimalisert skifteplan, når opp til ca. 21 hk,
32,5 Nm toppytelse (54,2 Nm ved 1500 omdr/min over fabrikkversjon. Merk: Krever
PC/laptop og internett-tilgang for kalibreringsmontering – GT, opptil 10/2017
Ikke tillatt på offentlig vei

2 216 663

kr 38 250,003

2 216 661

kr 16 620,003

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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GT Performance kalibreringssett Kraftpakke 1
Få et forsprang med Ford-godkjente oppgraderingssett. Hvis du ønsker utstyr for høyere
motorytelser og bedre effekt, er det eksklusive Mustang GT kalibrereringssettet den rette
løsningen for deg. Fabrikkbygget effektoppgradering i tre spennende nivåer. Ikke tillatt
brukt på offentlig vei!
Øker motorytelsen og dreiemomentet. Med no-lift skiftefunksjon og høyere gasspjeldrespons. Inkluderer luftfilter med høy kapasitet og Ford kalibreringsprogramvare.
Kalibreringer tilgjengelig for manuell og automatisk girkasse, mulighet for girutvekslinger
opp til 4.09:1 Automatiske kalibreringer med optimalisert skifteplan, når opp til ca. 13 hk,
21 Nm toppytelse (54,2 Nm ved 1500 omdr/min over fabrikkversjon. Merk: Krever
PC/laptop og internett-tilgang for kalibreringsmontering – GT, opptil 10/2017
Ikke tillatt på offentlig vei

GT Performance superlader-sett
Opplev det aller ypperste av ytelsesteknologi: Det avanserte GT superladersettet er mer
enn bare en kompressor. Det leveres som et Ford-bygget og ferdig sammensatt
oppgraderingssystem med maksimale racingytelser. Og legger et enormt press på dine
utfordrere. Ikke tillatt brukt på offentlig vei!
Settet inkluderer 2,3 liter Twin Vortices superlader (TVS). Med firebladet rotor, inntaks- og
utløpsporter med høy flytkapasitet som forsterker termisk effektivitet og skaper høyere
volumetrisk kapasitet ved høyere omdreininger per minutt, lavere inntaksmanifold, dobbel
60 mm elektronisk spjeldenhet, luftinntakssystem, drivstoffskinner, komplett luft-tilvæske intercooler med pumpe, varmeveksler og beholder. Inkluderer drivbelte med høy
kapasitet, drivstoffinnsprøytere med høy impedans og Ford kalibreringsprogramvare med
ytelseskalibrering for betydelig forbedret respons og ytelse. Når opp til 670 hk ved ca. 0,62
bar. Merk: Krever PC/laptop og internett-tilgang for kalibreringsmontering. Kalibrering
støtter ikke adaptiv cruisekontroll (AAC) – GT, opptil 10/2017
Ikke tillatt på offentlig vei

Performance tennspoledeksel med laserkuttet Ford Performance logo
Forsterk utseendet på din Mustang: med dette coildekslet i aluminium i fargen Ford
Performance Blue.
Støpt aluminium, pulverbelegg i Ford Performance blått. Sett med 2 stk. – GT, opptil
10/2017
Sporteksossystem rustfritt stål, med dobbelt eksosrør
Øk racingpulsen på din Ford med eksossystem av rustfritt stål fra anerkjente leverandører
av oppgraderingsutstyr. Disse lydpottene leverer ekstra ytelse ved at de effektivt
reduserer eksosgassens tilbaketrykk. Sammen med karakteristiske eksosrør skapes et
utseende på bilens bakende som tydelig signaliserer at det ikke er en hvilken som helst bil
som ligger foran!
For installasjon bak den fabrikkmonterte katalysatoren. Integrert Y-rør erstatter midtstilt
lydpotte, 2,25" (5,72 cm) dorbøyd rør, 4" (10,16 cm) eksosrørdiameter. Benytter
eksisterende eksosfesteanordninger – 2,3 l EcoBoost, opptil 10/2017
Ikke tillatt på offentlig vei

2 216 659

kr 10 555,003

2 216 665

kr 115 760,003

2 215 878

kr 3 670,003

2 216 690

kr 21 980,003

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Sporteksossystem rustfritt stål, med dobbelt eksosrør
Øk racingpulsen på din Ford med eksossystem av rustfritt stål fra anerkjente leverandører
av oppgraderingsutstyr. Disse lydpottene leverer ekstra ytelse ved at de effektivt
reduserer eksosgassens tilbaketrykk. Sammen med karakteristiske eksosrør skapes et
utseende på bilens bakende som tydelig signaliserer at det ikke er en hvilken som helst bil
som ligger foran!
For installasjon bak den fabrikkmonterte katalysatoren. 2,25" (5,72 cm) dorbøyd rør, 4"
(10,16 cm) eksosrørdiameter. Benytter eksisterende eksosfesteanordninger – 2,3 l
EcoBoost, opptil 10/2017
Sporteksossystem rustfritt stål, med dobbelt eksosrør
Øk racingpulsen på din Ford med eksossystem av rustfritt stål fra anerkjente leverandører
av oppgraderingsutstyr. Disse lydpottene leverer ekstra ytelse ved at de effektivt
reduserer eksosgassens tilbaketrykk. Sammen med karakteristiske eksosrør skapes et
utseende på bilens bakende som tydelig signaliserer at det ikke er en hvilken som helst bil
som ligger foran!
For installasjon bak den fabrikkmonterte katalysatoren. Integrert X-rør erstatter midtstilt
lydpotte, 2,5" (6,35 cm) dorbøyd rør, 4" (10,16 cm) eksosrørdiameter. Benytter
eksisterende eksosfesteanordninger – GT, opptil 10/2017
Ikke tillatt på offentlig vei

Sporteksossystem rustfritt stål, med dobbelt eksosrør
Øk racingpulsen på din Ford med eksossystem av rustfritt stål fra anerkjente leverandører
av oppgraderingsutstyr. Disse lydpottene leverer ekstra ytelse ved at de effektivt
reduserer eksosgassens tilbaketrykk. Sammen med karakteristiske eksosrør skapes et
utseende på bilens bakende som tydelig signaliserer at det ikke er en hvilken som helst bil
som ligger foran!
For installasjon bak den fabrikkmonterte katalysatoren. 2,5" (6,35 cm) dorbøyd rør, 4"
(10,16 cm) eksosrørdiameter. Benytter eksisterende eksosfesteanordninger – GT, opptil
10/2017
Sporteksossystem rustfritt stål, med svart dobbelt eksosrør
Øk racingpulsen på din Ford med eksossystem av rustfritt stål fra anerkjente leverandører
av oppgraderingsutstyr. Disse lydpottene leverer ekstra ytelse ved at de effektivt
reduserer eksosgassens tilbaketrykk. Sammen med karakteristiske eksosrør skapes et
utseende på bilens bakende som tydelig signaliserer at det ikke er en hvilken som helst bil
som ligger foran!
For installasjon bak den fabrikkmonterte katalysatoren. Integrert X-rør erstatter midtstilt
lydpotte, 2,5" (6,35 cm) dorbøyd rør, 4" (10,16 cm) eksosrørdiameter. Benytter
eksisterende eksosfesteanordninger – GT, opptil 10/2017
Ikke tillatt på offentlig vei

Sporteksossystem rustfritt stål, med svart dobbelt eksosrør
Øk racingpulsen på din Ford med eksossystem av rustfritt stål fra anerkjente leverandører
av oppgraderingsutstyr. Disse lydpottene leverer ekstra ytelse ved at de effektivt
reduserer eksosgassens tilbaketrykk. Sammen med karakteristiske eksosrør skapes et
utseende på bilens bakende som tydelig signaliserer at det ikke er en hvilken som helst bil
som ligger foran!
For installasjon bak den fabrikkmonterte katalysatoren. Integrert Y-rør erstatter midtstilt
lydpotte, 2,25" (5,72 cm) dorbøyd rør, 4" (10,16 cm) eksosrørdiameter. Benytter
eksisterende eksosfesteanordninger – 2,3 l EcoBoost, opptil 10/2017
Ikke tillatt på offentlig vei

2 216 655

kr 20 720,003

2 216 686

kr 21 980,003

2 216 649

kr 23 235,003

2 216 684

kr 23 830,003

2 216 688

kr 23 830,003

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Sporteksossystem rustfritt stål, med svart dobbelt eksosrør
Øk racingpulsen på din Ford med eksossystem av rustfritt stål fra anerkjente leverandører
av oppgraderingsutstyr. Disse lydpottene leverer ekstra ytelse ved at de effektivt
reduserer eksosgassens tilbaketrykk. Sammen med karakteristiske eksosrør skapes et
utseende på bilens bakende som tydelig signaliserer at det ikke er en hvilken som helst bil
som ligger foran!
For installasjon bak den fabrikkmonterte katalysatoren. 2,25" (5,72 cm) dorbøyd rør, 4"
(10,16 cm) eksosrørdiameter. Benytter eksisterende eksosfesteanordninger – 2,3 l
EcoBoost, opptil 10/2017
Sporteksossystem rustfritt stål, med svarte dobbeltrør
Øk racingpulsen på din Ford med eksossystem av rustfritt stål fra anerkjente leverandører
av oppgraderingsutstyr. Disse lydpottene leverer ekstra ytelse ved at de effektivt
reduserer eksosgassens tilbaketrykk. Sammen med karakteristiske eksosrør skapes et
utseende på bilens bakende som tydelig signaliserer at det ikke er en hvilken som helst bil
som ligger foran!
For installasjon bak den fabrikkmonterte katalysatoren. 2,5" (6,35 cm) dorbøyd rør, 4"
(10,16 cm) eksosrørdiameter. Benytter eksisterende eksosfesteanordninger – GT, opptil
10/2017

2 216 651

kr 21 225,003

2 216 647

kr 23 550,003

FORD PERFORMANCE PARTS
PERFORMANCE INTERIØR
RRP
Performance girkule "Bullitt"
Frisk opp interiøret i din Ford med denne racinginspirerte, ekte Ford Performance
girspakkulen.
Hvit girkule med svart 6-trinns girskiftmønster – 6-trinns manuell girkasse

Performance girkule med Ford Performance logo
Frisk opp interiøret i din Ford med denne racinginspirerte, ekte Ford Performance
girspakkulen.
Girkule i svart karbonfiber med hvitt 6-trinns girskiftmønster – 6-trinns manuell girkasse

Performance girkule med Ford Performance logo
Frisk opp interiøret i din Ford med denne racinginspirerte, ekte Ford Performance
girspakkulen.
Glanset girkule i karbonfiber med hvitt 6-girs mønster – 6-trinns manuell girkasse

Performance gulvmatter foran, sort
Ford Performance gulvmatter er laget av førsteklasses tepper med preget Ford
Performance logo (kun foran). Gir et kvalitetspreg i interiøret og beskytter mot slitasje.
Gulvmattene har vevde karbonfiberstriper med metallgrå sømmer og kanter med
dobbeltsømmer i metallgrå farge som skaper et sporty uttrykk.
Sett med 2 stk, med Ford Performance logo.

2 319 990

kr 3 715,003

2 225 651

kr 1 585,003

2 215 886

kr 1 585,003

2 309 821

kr 790,001

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Performance startknapp rød
Start turboen med stil: med den godt synlige originale Mustang GT350 røde startknappen.
Erstatter fabrikkmontert sølvfarget startknapp. Settet inkluderer rød startknappdeksel og
nye innvendige klips for installasjon – GT og 2,3 l EcoBoost motorer, opptil 10/2017

2 215 869

kr 630,003

FORD PERFORMANCE PARTS
PERFORMANCE FELG
RRP
Ronal/Speedline Corse ®* SL2 Marmora Performance felg 20" bak, lett flow-form
felg, 10-eikers design, maskinpolert
9,5 x 20", offset 45 mm for dekk 275/30 R20. Tilhørende 9,5 x 20”, offset 40 mm felg
foran påkrevd for montering (FINIS 2441792)

Ronal/Speedline Corse ®* SL2 Marmora Performance felg 20" foran, lett flow-form
felg, 10-eikers design, maskinpolert
9,5 x 20", offset 40 mm for dekk 275/30 R20. Tilhørende 9,5 x 20”, offset 45 mm felg bak
påkrevd for montering (FINIS 2441795)

2 441 795

kr 3 785,004

2 441 792

kr 3 785,004

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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STYLING
UTVENDIG DESIGN
RRP
Bakspoiler
Gi bilen din en sportslig profil og bedre aerodynamiske egenskaper. Spoileren bak er
perfekt designet til din Ford. De gjennomgår tøffe tester som overgår alle relevante
lovpålagte krav.
Grunnet, skal lakkeres i bilens farge – Unntatt cabriolet
Ford nummerskiltplate svart, med blå Ford-oval og hvite “BRING ON TOMORROW”
bokstaver
Pakken inneholder 2 nummerskiltplater

2 266 661

kr 13 300,003

2 569 816

kr 265,001

• Dimensjoner: 524 x 114 x 24 mm

Ford nummerskiltplate Svart, med blå Ford-oval og hvite “Go Further” bokstaver
1 stk, det må bestilles 2 stk. for et komplett sett

Ford nummerskiltplate sølvfarget, med blå Ford-oval og svarte “BRING ON
TOMORROW” bokstaver
Pakken inneholder 2 nummerskiltplater

2 460 006

kr 165,001

2 569 770

kr 265,001

• Dimensjoner: 524 x 114 x 24 mm

Eibach®* Pro-Spacer sett System 4 svart anodisert avstandstykke for hjul
Få den ultimate finishen på din senkede drøm med slanke, lave linjer ved hjelp av dette
sporutvidelsessettet.
Settet inneholder 1 par. Kjøretøyet ditt ser bredere ut med avstandsstykkene når de
monteres slik at hjulene er kant-i-kant med ytterkantene på hjulbuene, noe som forbedrer
det optiske utseendet betydelig. Ved å øke sporvidden, oppnås også optimalisert
kjøreadferd kombinert med høyere stabilitet idet det påvirker karosseriets rullebevegelse
på en positiv måte.

2 516 576

kr 1 560,003

• Tykkelse på hjulets avstandsstykke 25 mm, sporutvidelse per aksel: 50 mm
• Laget av aluminiumslegering med høy strekkfasthet
• Nøyaktig montering og økt hjulbalansering med minimale produksjonstoleranser.
• Alt utstyr er testet i strenge holdbarhets- og utmattelsestester
• Betydelig fordel med lavere vekt sammenlignet med avstandsstykker laget av stål
• Ideell kombinasjon for bruk sammen med Eibach® Pro-Kit senkesystem.
• Høy korrosjonsbeskyttelse gjennom en spesiell beleggprosess (saltspraytest i henhold til
DIN 50021-standarden)

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Eibach®* Pro-Spacer sett System 4 svart anodisert avstandstykke for hjul
Få den ultimate finishen på din senkede drøm med slanke, lave linjer ved hjelp av dette
sporutvidelsessettet.
Settet inneholder 1 par. Kjøretøyet ditt ser bredere ut med avstandsstykkene når de
monteres slik at hjulene er kant-i-kant med ytterkantene på hjulbuene, noe som forbedrer
det optiske utseendet betydelig. Ved å øke sporvidden, oppnås også optimalisert
kjøreadferd kombinert med høyere stabilitet idet det påvirker karosseriets rullebevegelse
på en positiv måte.

2 516 574

kr 1 500,003

• Tykkelse på hjulets avstandsstykke 20 mm, sporutvidelse per aksel: 40 mm
• Laget av aluminiumslegering med høy strekkfasthet
• Nøyaktig montering og økt hjulbalansering med minimale produksjonstoleranser.
• Alt utstyr er testet i strenge holdbarhets- og utmattelsestester
• Betydelig fordel med lavere vekt sammenlignet med avstandsstykker laget av stål
• Ideell kombinasjon for bruk sammen med Eibach® Pro-Kit senkesystem.
• Høy korrosjonsbeskyttelse gjennom en spesiell beleggprosess (saltspraytest i henhold til
DIN 50021-standarden)

Eibach®* Pro-Spacer sett System 4 sølvanodisert avstandstykke for hjul
Få den ultimate finishen på din senkede drøm med slanke, lave linjer ved hjelp av dette
sporutvidelsessettet.
Settet inneholder 1 par. Kjøretøyet ditt ser bredere ut med avstandsstykkene når de
monteres slik at hjulene er kant-i-kant med ytterkantene på hjulbuene, noe som forbedrer
det optiske utseendet betydelig. Ved å øke sporvidden, oppnås også optimalisert
kjøreadferd kombinert med høyere stabilitet idet det påvirker karosseriets rullebevegelse
på en positiv måte.

2 516 572

kr 1 560,003

• Tykkelse på hjulets avstandsstykke: 25 mm, sporutvidelse per aksel: 50 mm
• Laget av aluminiumslegering med høy strekkfasthet
• Nøyaktig montering og økt hjulbalansering med minimale produksjonstoleranser.
• Alt utstyr er testet i strenge holdbarhets- og utmattelsestester
• Betydelig fordel med lavere vekt sammenlignet med avstandsstykker laget av stål
• Ideell kombinasjon for bruk sammen med Eibach® Pro-Kit senkesystem.
• Høy korrosjonsbeskyttelse gjennom en spesiell beleggprosess (saltspraytest i henhold til
DIN 50021-standarden)

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Eibach®* Pro-Spacer sett System 4 sølvanodisert avstandstykke for hjul
Få den ultimate finishen på din senkede drøm med slanke, lave linjer ved hjelp av dette
sporutvidelsessettet.
Settet inneholder 1 par. Kjøretøyet ditt ser bredere ut med avstandsstykkene når de
monteres slik at hjulene er kant-i-kant med ytterkantene på hjulbuene, noe som forbedrer
det optiske utseendet betydelig. Ved å øke sporvidden, oppnås også optimalisert
kjøreadferd kombinert med høyere stabilitet idet det påvirker karosseriets rullebevegelse
på en positiv måte.

2 516 570

kr 1 500,003

• Tykkelse på hjulets avstandsstykke 20 mm, sporutvidelse per aksel: 40 mm
• Laget av aluminiumslegering med høy strekkfasthet
• Nøyaktig montering og økt hjulbalansering med minimale produksjonstoleranser.
• Alt utstyr er testet i strenge holdbarhets- og utmattelsestester
• Betydelig fordel med lavere vekt sammenlignet med avstandsstykker laget av stål
• Ideell kombinasjon for bruk sammen med Eibach® Pro-Kit senkesystem.
• Høy korrosjonsbeskyttelse gjennom en spesiell beleggprosess (saltspraytest i henhold til
DIN 50021-standarden)

herpa print* Racing-striper over taket, i blank svart
Understrek bilens utseende med sporty 3M racingstriper fra Herpa Print - klar, ferdig, kjør!
3M dobbeltheftende dekorstriper i klassisk Ford GT design, fra frontstøtfangeren og over
panseret, taket, bakluken og bakre støtfanger – Unntatt cabriolet, fra 06/2016 til 10/2017

herpa print* Racing-striper over taket, i blank svart
Understrek bilens utseende med sporty 3M racingstriper fra Herpa Print - klar, ferdig, kjør!
3M dobbeltheftende dekorstriper i klassisk Ford GT design, fra frontstøtfangeren og over
panseret, taket, bakluken og bakre støtfanger. Kan brukes på cabriolet. – opptil 05/2016

herpa print* Racing-striper over taket, i matt svart
Understrek bilens utseende med sporty 3M racingstriper fra Herpa Print - klar, ferdig, kjør!
3M dobbeltheftende dekorstriper i klassisk Ford GT design, fra frontstøtfangeren og over
panseret, taket, bakluken og bakre støtfanger – Unntatt cabriolet, fra 06/2016 til 10/2017

herpa print* Racing-striper over taket, i matt svart
Understrek bilens utseende med sporty 3M racingstriper fra Herpa Print - klar, ferdig, kjør!
3M dobbeltheftende dekorstriper i klassisk Ford GT design, fra frontstøtfangeren og over
panseret, taket, bakluken og bakre støtfanger. Kan brukes på cabriolet – opptil 05/2016

Sporteksossystem rustfritt stål, med svarte dobbeltrør
Øk racingpulsen på din Ford med eksossystem av rustfritt stål fra anerkjente leverandører
av oppgraderingsutstyr. Disse lydpottene leverer ekstra ytelse ved at de effektivt
reduserer eksosgassens tilbaketrykk. Sammen med karakteristiske eksosrør skapes et
utseende på bilens bakende som tydelig signaliserer at det ikke er en hvilken som helst bil
som ligger foran!
For installasjon bak den fabrikkmonterte katalysatoren. 2,5" (6,35 cm) dorbøyd rør, 4"
(10,16 cm) eksosrørdiameter. Benytter eksisterende eksosfesteanordninger – GT, opptil
10/2017

2 127 566

kr 3 980,003

2 031 140

kr 3 900,003

2 127 562

kr 3 880,003

2 031 139

kr 3 865,003

2 216 647

kr 23 550,003

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Sporteksossystem rustfritt stål, med svart dobbelt eksosrør
Øk racingpulsen på din Ford med eksossystem av rustfritt stål fra anerkjente leverandører
av oppgraderingsutstyr. Disse lydpottene leverer ekstra ytelse ved at de effektivt
reduserer eksosgassens tilbaketrykk. Sammen med karakteristiske eksosrør skapes et
utseende på bilens bakende som tydelig signaliserer at det ikke er en hvilken som helst bil
som ligger foran!
For installasjon bak den fabrikkmonterte katalysatoren. Integrert X-rør erstatter midtstilt
lydpotte, 2,5" (6,35 cm) dorbøyd rør, 4" (10,16 cm) eksosrørdiameter. Benytter
eksisterende eksosfesteanordninger – GT, opptil 10/2017
Ikke tillatt på offentlig vei

Svart Pony grill
Gjør din Mustang enda stiligere med en svart Mustang Pony-logo på grillen.
Ford Performance svart erstatningsgrill foran med svart pony-logo

Sporteksossystem rustfritt stål, med dobbelt eksosrør
Øk racingpulsen på din Ford med eksossystem av rustfritt stål fra anerkjente leverandører
av oppgraderingsutstyr. Disse lydpottene leverer ekstra ytelse ved at de effektivt
reduserer eksosgassens tilbaketrykk. Sammen med karakteristiske eksosrør skapes et
utseende på bilens bakende som tydelig signaliserer at det ikke er en hvilken som helst bil
som ligger foran!

2 216 684

kr 23 830,003

2 142 200

kr 1 560,003

2 216 690

kr 21 980,003

For installasjon bak den fabrikkmonterte katalysatoren. Integrert Y-rør erstatter midtstilt
lydpotte, 2,25" (5,72 cm) dorbøyd rør, 4" (10,16 cm) eksosrørdiameter. Benytter
eksisterende eksosfesteanordninger – 2,3 l EcoBoost, opptil 10/2017
Ikke tillatt på offentlig vei

Sporteksossystem rustfritt stål, med dobbelt eksosrør
Øk racingpulsen på din Ford med eksossystem av rustfritt stål fra anerkjente leverandører
av oppgraderingsutstyr. Disse lydpottene leverer ekstra ytelse ved at de effektivt
reduserer eksosgassens tilbaketrykk. Sammen med karakteristiske eksosrør skapes et
utseende på bilens bakende som tydelig signaliserer at det ikke er en hvilken som helst bil
som ligger foran!
For installasjon bak den fabrikkmonterte katalysatoren. 2,25" (5,72 cm) dorbøyd rør, 4"
(10,16 cm) eksosrørdiameter. Benytter eksisterende eksosfesteanordninger – 2,3 l
EcoBoost, opptil 10/2017
Sporteksossystem rustfritt stål, med svart dobbelt eksosrør
Øk racingpulsen på din Ford med eksossystem av rustfritt stål fra anerkjente leverandører
av oppgraderingsutstyr. Disse lydpottene leverer ekstra ytelse ved at de effektivt
reduserer eksosgassens tilbaketrykk. Sammen med karakteristiske eksosrør skapes et
utseende på bilens bakende som tydelig signaliserer at det ikke er en hvilken som helst bil
som ligger foran!
For installasjon bak den fabrikkmonterte katalysatoren. Integrert Y-rør erstatter midtstilt
lydpotte, 2,25" (5,72 cm) dorbøyd rør, 4" (10,16 cm) eksosrørdiameter. Benytter
eksisterende eksosfesteanordninger – 2,3 l EcoBoost, opptil 10/2017
Ikke tillatt på offentlig vei

2 216 655

kr 20 720,003

2 216 688

kr 23 830,003

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

40

FORD MUSTANG 03/2015 – 02/2018

Status: 02.01.2023

Sporteksossystem rustfritt stål, med dobbelt eksosrør
Øk racingpulsen på din Ford med eksossystem av rustfritt stål fra anerkjente leverandører
av oppgraderingsutstyr. Disse lydpottene leverer ekstra ytelse ved at de effektivt
reduserer eksosgassens tilbaketrykk. Sammen med karakteristiske eksosrør skapes et
utseende på bilens bakende som tydelig signaliserer at det ikke er en hvilken som helst bil
som ligger foran!
For installasjon bak den fabrikkmonterte katalysatoren. Integrert X-rør erstatter midtstilt
lydpotte, 2,5" (6,35 cm) dorbøyd rør, 4" (10,16 cm) eksosrørdiameter. Benytter
eksisterende eksosfesteanordninger – GT, opptil 10/2017
Ikke tillatt på offentlig vei

Sporteksossystem rustfritt stål, med svart dobbelt eksosrør
Øk racingpulsen på din Ford med eksossystem av rustfritt stål fra anerkjente leverandører
av oppgraderingsutstyr. Disse lydpottene leverer ekstra ytelse ved at de effektivt
reduserer eksosgassens tilbaketrykk. Sammen med karakteristiske eksosrør skapes et
utseende på bilens bakende som tydelig signaliserer at det ikke er en hvilken som helst bil
som ligger foran!
For installasjon bak den fabrikkmonterte katalysatoren. 2,25" (5,72 cm) dorbøyd rør, 4"
(10,16 cm) eksosrørdiameter. Benytter eksisterende eksosfesteanordninger – 2,3 l
EcoBoost, opptil 10/2017
Performance beslagsett fjærbentårn "Bullitt"
Sølvlakkert beslagsett fjærbentårn med “Bullitt” emblem. Produsert i høystyrke stål.
Forbedrer manøvreringsegenskapene og reduserer fjæringsvandring. Levereres som
komplett sett – Unntatt GT med superlader

5.0 Emblem høyre side, svart
Selvheftende emblem for montering på forskjerm – GT

Støtdempersett, panser med lasergravert Ford Performance logo
Løft opp panseret for å se hva du får: Det kraftige løftesystemet holder alltid panseret på
plass – enkelt og sikkert.
Løfter og holder panseret oppe på en sikker måte grunnet gassfjærer merket med 90 lbs
(40,82 kg). Laget i lettstål og aluminium med slitesterkt svart pulverbelegg. Settet
inkluderer to støtdempere og installasjonsfester
5.0 Emblem venstre side, svart
Selvklebende emblem for montering på forskjerm – GT

Performance beslagsett fjærbentårn
Settet inkluderer beslag for fjærbentårn, deksel C-beslag og installasjonsmateriell

2 216 686

kr 21 980,003

2 216 651

kr 21 225,003

2 211 050

kr 4 250,003

1 912 897

kr 245,003

2 215 896

kr 1 895,003

1 912 898

kr 245,003

2 215 900

kr 3 825,003

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Frontrutedekal
Vis hva din Ford representerer: rendyrket ytelse!
Selvklebende banner med hvit støpekuttet Ford Performance innskrift. Lengde: 48"
(121,92 cm), høyde: 2" (5,08 cm)

Sporteksossystem rustfritt stål, med dobbelt eksosrør
Øk racingpulsen på din Ford med eksossystem av rustfritt stål fra anerkjente leverandører
av oppgraderingsutstyr. Disse lydpottene leverer ekstra ytelse ved at de effektivt
reduserer eksosgassens tilbaketrykk. Sammen med karakteristiske eksosrør skapes et
utseende på bilens bakende som tydelig signaliserer at det ikke er en hvilken som helst bil
som ligger foran!
For installasjon bak den fabrikkmonterte katalysatoren. 2,5" (6,35 cm) dorbøyd rør, 4"
(10,16 cm) eksosrørdiameter. Benytter eksisterende eksosfesteanordninger – GT, opptil
10/2017

2 215 910

kr 605,001

2 216 649

kr 23 235,003

STYLING
SENKESETT
RRP
Eibach®* Senkesett PRO-KIT Performance-fjærer
Forbedrer kjøreegenskapene og manøvreringsevnen - og gir dessuten et mer sportslig
utseende - ved å senke bilen med ca. 30mm.
Senker foran/bak med ca. 25 mm/20 mm. – kun 5,0l motor, opptil 10/2017

Performance tennspoledeksel med laserkuttet Ford Performance logo
Forsterk utseendet på din Mustang: med dette coildekslet i aluminium i fargen Ford
Performance Blue.
Støpt aluminium, pulverbelegg i Ford Performance blått. Sett med 2 stk. – GT, opptil
10/2017

2 105 658

kr 2 245,003

2 215 878

kr 3 670,003

STYLING
LYS-SYSTEM
RRP
Navco* LED-kjørelys og LED-tåkelys for utskifting av fabrikkmonterte tåkelys
Uansett lysforhold sørger de kombinerte tåkelyktene, med kjørelys og energibesparende
LED-teknologi, for at du blir sett av andre trafikanter og fotgjengere.
2-i-1-løsning med LED kvalitetsteknologi. Med rustbeskyttede linser og redusert
strømforbruk. Komplett plug-and-play system – opptil 10/2017

2 228 436

kr 3 370,003

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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AKTIV FRITID
AKTIV FRITID
RRP
ARB* Campingbord med bæreveske, aluminium
Campingbordet sørger for at familien kan spise, drikke og slappe av når dere er på
campingtur og på utflukter.
Sammenleggbart campingbord med stor og sterk aluminiumsspalteflate og firkantede
rørben som gir stabilitet, tverrstivere gir ekstra styrke og støtte, ikke sett på lignende bord.
Stort nok til en familie på 4, med perfekt størrelse til å pakkes bort i den kompakte
bærevesken når bordet ikke er i bruk.

2 615 990

kr 1 800,001

• Varmebestandig for tilberedning av mat
• Bordet tåler opp til 30 kg når det er satt opp.
• Dimensjoner: 860 x 700 x 700 mm (l x b x h)
• 22 x 22 svarte anodiserte ben
• Leveres i en kompakt bæreveske med skulderstropp
• Vekt: 4 kg

ARB* Campingstol med bæreveske, sort og beige
Uansett om du er på campingplassen eller nede på stranden, den praktiske
campingstolen er lett å slå opp slik at du kan slappe av og ta det med ro.
Sammenfellbar campingstol og matchende bæreveske for kompakt oppbevaring og
enkel transport. Laget av et kraftig og holdbart vevet materiale med pudderlakkert
stålramme.

2 615 988

kr 1 505,001

• Vekt: 150 kg
• Polstret sete og ryggstøtte
• Brodert ARB touringlogo
• Nettinglomme til aviser og blader bak på ryggstøtten
• Sidelomme med borrelås til nøkler, lommebok og andre småting
• Bord med drikkeholder som enkelt klikkfestes på siden av stolen
• Flate, komfortable armlener
• Setets dimensjoner: 56 cm (bredde) x 47 cm (dybde)
• Oppsatt størrelse: 92 cm (høyde) x 61 cm (dybde) x 66 cm (bredde)

Kjølebag med myke sider
Den polstrede kjølebagen med myke sider sørger for at oppvarmet mat og drikke holder
seg varmt, og at avkjølt mat og drikke holder seg avkjølt. Isolert med en aluminiumsfilm
som er vanntett og enkel å holde ren.
Kan brukes i kombinasjon med Finis 2181468 oppbevaringsboks, da denne kjølebagen
passer perfekt i ett av rommene.

2 181 470

kr 560,001

• Lett vekt, kan slås sammen med glidelåslukking i toppen
• Justerbar bærestropp
• Svart med Ford-logo
• Dimensjoner: 36 x 33 x 27 cm (b x l x h)

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Luftkompressor bærbar, høy ytelse, 12-volt
Til arbeid eller fritid - luftkompressoren kan vise seg å være et viktig verktøy å ha med seg,
for eksempel ved rask pumping av dekk og all slags fritidsutstyr.
Luftkompressoren er konstruert av lette og sterke materialer, er stillegående og har lang
levetid. Den har klasseledende strømningshastighet og er designet for rask pumping av
dekk, samt en rekke andre funksjoner for både arbeid og fritid. Settet inkluderer en 19-fots
oransje luftslange, batteriklemmer og pumpesett - alt i en smart og robust bæreveske.

2 616 039

kr 4 305,001

• Beskyttet mot fukt og støv
• Hard-anodisert sylinderboring for redusert friksjon
• Teflonimpregnert stempelpakning i karbonfiber ivaretar maksimal problemfri levetid
• Utstyrt med sikkerhetsventil mot overtrykk
• Motoren har intern termisk beskyttelse mot ekstreme temperaturskader
• Kraftig MAXI-sikring utstyrt for profesjonell in-line kretsbeskyttelse

ARB* Oppbevaringsboks liten
Plass til alt, og alt på sin plass. Oppbevaringsboksen gir en perfekt oppbevaringsløsning
for alle dine saker og ting.
Oppbevaringsboksen holder alt på plass. Innholdet holder seg rent, trygt og bærbart.
Laget av 600D kraftig PU-dekket nylonmateriale med kvalitetsglidelåser og flettet
håndtak. Passer sømløst inn i de modulære rulleskuffene eller kan brukes som en
frittstående oppbevaringsløsning.

2 616 004

kr 465,001

• Gummi gripeføtter for å redusere bevegelse
• Flyttbare eller avtakbare skillevegger slik at alt er tilgjengelig
• 4 individuelle ID-etiketter for enkel identifisering av innholdet ditt
• Enkel å lagre, felles flatt når den ikke er i bruk.
• 400 x 160 x 180 mm (b x d x h)

Oppbevaringsboks med myke sider
Plass til alt, og alt på sin plass. Oppbevaringsboksen gir en perfekt oppbevaringsløsning
for alle dine saker og ting.
Oppbevaringsboksen med myke sider er praktisk til oppbevaring av dagligvarer og
personlige eiendeler, og den holder innholdet rent og sikkert..
Kan brukes i kombinasjon med Finis 2181470 kjølebag med myke sider, som passer perfekt
inn i ett av rommene.

2 181 468

kr 1 725,001

• 3 muggsikrede rom med innebygde håndtak
• Kan om ønskes oppbevares flatt
• Enkel å holde ren
• Svart med Ford-logo
• CA. 60 cm lang

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Oppbevaringsboks middels
Plass til alt, og alt på sin plass. Oppbevaringsboksen gir en perfekt oppbevaringsløsning
for alle dine saker og ting.
Oppbevaringsboks holder alt på plass. Innholdet holder seg rent, trygt og bærbart. Laget
av 600D kraftig PU-dekket nylonmateriale med kvalitetsglidelåser og flettet håndtak.
Passer sømløst inn i de modulære rulleskuffene eller kan brukes som en frittstående
oppbevaringsløsning.

2 616 002

kr 665,001

• Gummi gripeføtter for å redusere bevegelse
• Flyttbare eller avtakbare skillevegger slik at alt er tilgjengelig
• 4 individuelle ID-etiketter for enkel identifisering av innholdet ditt
• Enkel å lagre, felles flatt når den ikke er i bruk.
• 600 x 200 x 180 mm (b x d x h)

ARB* Oppbevaringsboks stor
Plass til alt, og alt på sin plass. Oppbevaringsboksen gir en perfekt oppbevaringsløsning
for alle dine saker og ting.
Oppbevaringsboksen holder alt på plass. Innholdet holder seg rent, trygt og bærbart.
Laget av 600D kraftig PU-belagt Oxford nylonmateriale med kvalitetsglidelåser og flettet
håndtak. Passer sømløst inn i de modulære rulleskuffene eller kan brukes som en
frittstående oppbevaringsløsning.

2 616 000

kr 930,001

• Gummi gripeføtter for å redusere bevegelse
• Flyttbare eller avtakbare skillevegger slik at alt er tilgjengelig
• 4 individuelle ID-etiketter for enkel identifisering av innholdet ditt
• Enkel å lagre, felles flatt når den ikke er i bruk.
• 400 x 400 x 180 mm (b x d x h)

ARB* Startersett med strømpakke, bærbar, 12V
Et flatt batteri kan sette deg ut av spill, men startersettet hjelper deg ut av en vanskelig
situasjon og får deg tilbake på veien.
Det litiumdrevne bærbare startersettet med strømpakke har rikelig effekt til å starte et
hvilket som helst 12V kjøretøy med motorkapasitet på opptil 5 liter V8 diesel eller 6 liter
bensin. Strømpakken lades ved hjelp av DC- eller AC-laderen, og takket være intelligent
sensor- og ladeteknologi forhindrer de innebygde sensorene at litiumbatteriet blir overeller underladet. Når tiden er inne for å bruke startersettet på kjøretøyet ditt, overvåker
intelligente, kraftige startkabler batterispenning, polaritet og ladeforhold og varsler
brukeren om potensielle installasjonsproblemer via en serie LED-lys. Når det ikke er i bruk,
pakkes det pent sammen i en solid og kompakt, svart og oransje oppbevaringsveske av
nylon med smart ARB-logo.

2 618 911

kr 2 985,001

• Godt synlig, oransje litiumbatteri 24000 mAh
• 500 CCA kontinuerlig & 1000 CCA boost
• Batteristørrelse: 188 x 134 x 37 mm
• Intelligente startkabler med boost-funksjon, reverspolaritet og gnistbeskyttelse
• Inkluderer både 12V DC-lader og 240V AC-lader
• Innebygget 100 Lumen lommelykt med 4 moduser (høy/strobe/SOS/av)
• 12-volts sigarettuttak for strømforsyning til lys, dekkpumpe og kjøleboks
• 2x USB-porter og en smart USB-kabel med kapasitet til lading av de fleste Android® &
Apple® smarttelefoner
• Perfekt i familiebilen, båten, motorsykkelen, kjøregressklipperen, osv.

* Garanti dekkes av Fords leverandør.
1. Veil.pris inkl.mva.
2. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk og monteringsdeler.
3. Veil.pris inkl. MVA. Monteringskostnader kan forekomme, kontakt din Ford-forhandler for ytterligere informasjon. Du bør legge merke til at det også kan være
behov for andre deler.
4. Veil.pris inkl.mva. Prisen er per lettmetallfelg uten dekk.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

45

FORD MUSTANG 03/2015 – 02/2018

Status: 02.01.2023

Ford Motor Norge
Lienga 2
1414 Trollåsen
www.ford-tilbehoer.no
Kontakt din Ford-forhandler for finansieringsmuligheter.

ANSVARSFRASKRIVELSE:
Fords politikk innebærer kontinuerlig produktutvikling. Vi forbeholder oss når som helst retten til å endre spesifikasjoner, farger og priser på
modeller og utstyr illustrert og beskrevet i denne publikasjonen. Bilder kan også variere. Denne publikasjonen inneholder både originalt
Ford-tilbehør så vel som en rekke produkter fra våre leverandører. *Omhyggelig utvalgte tilbehørsartikler merket med våre leverandørers
varemerker kan ha ulike garantibetingelser. Detaljer om dette finnes via garanti-ikonet som vises sammen med hvert eneste produkt, eller
hos din Ford-forhandler. Eier av Bluetooth® varemerke og logo er Bluetooth® SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Ford Motor
Company er under lisens. iPhone/iPod varemerke og logo tilhører Apple Inc. Andre varemerker og handelsmerker tilhører sine respektive
eiere.
Merknad om drivstofforbruk og CO2-utslippsdata: For mer informasjon om de offisielle drivstofftallene og de offisielle, modellspesifikke
CO2-utslippene, se "Veiledning om drivstofføkonomi, CO2-utslipp og ytelser" som du kan få gratis hos din forhandler og på
https://www.datgroup.com.
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