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PRZEWÓZ BAGAŻU
AKCESORIA PRZEDZIAŁU BAGAŻOWEGO

RRP

Pokrywa bagażnika wysuwana czarna, otwierana manualnie
Zapewnij bezpieczeństwo swojego ładunku w przestrzeni bagażowej dzięki tej
wytrzymałej i praktycznej pokrywie bagażnika w formie rolety.
Trwała konstrukcja z ultra mocnego aluminium. Wyposażona w wysokiej jakości
mechanizm blokujący, który całkowicie zabezpiecza przestrzeń ładunkową i chroni
narzędzia i sprzęt. Kompatybilna również z drążkami poprzecznymi (dostępnymi osobno)

• Odporne na cięcie, zazębiające się listwy aluminiowe
• Brak zewnętrznego uchwytu zapobiega niepowołanemu dostępowi do skrzyni
ładunkowej
• 6-punktowy system odprowadzania wody umożliwiający odprowadzenie 40 litrów wody
na minutę

Rap Cab, z wyjątkiem Platinum i Raptor, (uwaga: w XL i XLT należy usunąć belkę
podtrzymującą ładunek)

2 629 603
12 435,00 zł1

Pokrywa bagażnika wysuwana czarna, otwierana manualnie
Zapewnij bezpieczeństwo swojego ładunku w przestrzeni bagażowej dzięki tej
wytrzymałej i praktycznej pokrywie bagażnika w formie rolety.
Trwała konstrukcja z ultra mocnego aluminium. Wyposażona w wysokiej jakości
mechanizm blokujący, który całkowicie zabezpiecza przestrzeń ładunkową i chroni
narzędzia i sprzęt. Kompatybilna również z drążkami poprzecznymi (dostępnymi osobno)

• Odporne na cięcie, zazębiające się listwy aluminiowe
• Brak zewnętrznego uchwytu zapobiega niepowołanemu dostępowi do skrzyni
ładunkowej
• 6-punktowy system odprowadzania wody umożliwiający odprowadzenie 40 litrów wody
na minutę

Double Cab, (uwaga: w XL i XLT należy usunąć belkę podtrzymującą ładunek)

2 639 141
11 439,00 zł1

Poprzeczki bagażnika czarne, do skrzyni ładunkowej
Zestaw 2 drążków poprzecznych, profil T, aluminium, waga ok. 5 kg, maks. ładowność 60
kg, zamykany, w komplecie z 2 kluczykami. – Do wersji XL, XLT, FX4 i Limited

2 629 605
3 579,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Przegroda skrzyni ładunkowej
Przegroda skrzyni ładunkowej umożliwia praktyczny podział przestrzeni ładunkowej na 2
komory i osobne składowanie ładunków. Zabezpiecza ładunek przed przesuwaniem się,
uszkodzeniem i przesunięciem do przodu pojazdu, czyli w miejsce, gdzie jest do niego
utrudniony dostęp. Zamocowana w zintegrowanej C-szynie pojazdu, przegroda przesuwa
się w przód i w tył i może być ustawiona w wybranej pozycji za pomocą ręcznego pokrętła.

• Wykonana z wytrzymałego, lekkiego aluminium z grubą na 4 mm płytą główną.
• Może być przesunięta na przód skrzyni ładunkowej, gdy nie jest używana.
• Oddziela i zabezpiecza delikatny ładunek przed ciężkimi przedmiotami.
• Oddziela i zabezpiecza czyste rzeczy przed przedmiotami zabrudzonymi.

Z wyjątkiem wersji Single Cab, w połączeniu z Systemem Zarządzania Ładunkiem (Cargo
Management System)

2 615 589
2 878,00 zł2

Pickup Attitude* Przesuwna platforma bagażowa czarny mat
Koniec ze wspinaniem się lub wyginaniem, od dziś szybko poradzisz sobie ze wszystkimi
nietypowymi ładunkami dzięki przesuwnej platformie bagażowej - po prostu wysuń ją i
załaduj.
Przesuwna platforma została zaprojektowana z myślą o ułatwieniu załadunku i
rozładunku bez konieczności wchodzenia na skrzynię ładunkową.

• Ładowność 250 kg
• 6 pętli mocujących zapewniających stabilne zamocowanie ładunku na platformie
• Wygodny, ergonomiczny uchwyt i przycisk
• Rama stalowa powlekana proszkowo na kolor czarny z płynnym mechanizmem
przesuwnym.
• Blokady w 3 pozycjach: pełne schowanie, środek i wysunięcie na 70% (maks.)
• Wytrzymała platforma z tworzywa ABS formowana próżniowo z trwałym wzorem
antypoślizgowym
• Możliwość montażu z plastikową platformą lub bez niej
• 1200 x 320 x 90 (dł. x szer. x wys.)
• Waga: 35kg
• Konieczność wywiercenia otworów

2 490 224
6 322,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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BEZPIECZEŃSTWO
POMOC DROGOWA

RRP

Zestaw pierwszej pomocy
Akcesoria pomocy drogowej Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić
maksimum bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w awaryjnej sytuacji. Zestaw
pierwszej pomocy spełnia najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem.
231 x 152 x 83 mm. Z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką odblaskową. Spełnia wymogi
najnowszych obowiązujących norm DIN 13164-2014, E27 R oraz EN ISO 20471

2 431 452
140,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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KOŁA
KOMPLETNE KOŁA ZIMOWE

RRP

Kompletne koło zimowe aluminiowe 18" wzór 6 x 2-ramienny, Medium Bolder Grey
Koła zimowe ze stopów lekkich zapewniają Twojemu Fordowi unikalny,
zindywidualizowany wygląd. Zaprojektowano je w taki sposób, by dopełniały wzornictwo
Twojego pojazdu pod każdym względem.  Dostępne jako kompletny zestaw, gotowe do
jazdy z zamontowaną wysokiej klasy oponą zimową.
7,5J x 18 ET 55, Goodyear Ultragrip Performance + SUV, 255/65 R18 111H, oznakowanie
opony zgodnie z dyrektywą UE nr 2020/740

Karta informacyjna produktu (PDF)

2 640 968
2 595,00 zł2

Kompletne koło zimowe aluminiowe 20" wzór 6 x 2-ramienny, Asphalt Black
8J X 20 ET55, Nokian WR SUV 4, 255/55 R20 110 V XL, oznakowanie opony zgodnie z
dyrektywą UE nr 2020/740

Karta informacyjna produktu (PDF)

2 640 954
3 026,00 zł2

Kompletne koło zimowe aluminiowe 20" wzór 6 x 2-ramienny, Asphalt Black
8J X 20 ET55, Continental WinterContact TS 870 P SUV, 255/55 R20 110 V XL,
oznakowanie opony zgodnie z dyrektywą UE nr 2020/740

Karta informacyjna produktu (PDF)

2 640 964
3 198,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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OUTDOOR LIFESTYLE
OUTDOOR LIFESTYLE

RRP

ARB* Bagażnik bazowy aluminium
Niezwykle opływowy, niski i lekki bagażnik bazowy może być zamontowany - dzięki swojej
wysokiej wytrzymałości - blisko linii dachu pojazdu. Każda belka wewnętrzna i obwodowa
jest wykonana z jednego kawałka profilu aluminiowego z wewnętrznymi wzmocnieniami.
Dzięki temu belki są niezwykle wytrzymałe i nie ma konieczności stosowania ramy
pomocniczej. Bagażnik bazowy jest także wyposażony w rewolucyjny, boczny rowek
(wpust), dzięki któremu mocowanie, przesuwanie i demontowanie ładunków i akcesoriów
jest prostsze, szybsze i bezpieczniejsze.
Podstawę można używać razem z kabinowym zestawem montażowym ARB (dostępny
osobno)

• Unikalna, jednoczęściowa konstrukcja zapewniająca wysoką wytrzymałość i trwałość
• Bagażnik bazowy oferuje niezrównany poziom prostoty, elastyczności i pozwala na
dostosowanie konfiguracji do indywidualnych potrzeb użytkownika
• Boczny rowek mocujący (wpust) pozwala na wykorzystanie całej górnej powierzchni
każdej belki
• Niezliczone możliwości mocowania i montażu akcesoriów
• Zdejmowane zaślepki narożne do poprowadzenia okablowania do oświetlenia
• Niski poziom hałasu

Do wersji z podwójną kabiną, nie może być montowany na Hard Top'ie

2 616 010
2 657,00 zł2

ARB* Dołączane do rolety pomieszczenie - Deluxe z podłogą i ścianami bocznymi, 2
m x 2,5 m
Dołączane do rolety pomieszczenie w wersji Deluxe zapewnia użytkownikom ich własną
przestrzeń i odrobinę prywatności. Chroni także przed czynnikami atmosferycznymi.
Zaprojektowane jako osobne pomieszczenie lub siatka przeciwko komarom, zapewnia
prywatność i chroni przed pogodą i owadami na kempingu. Łatwy i szybki montaż -
pomieszczenie jest dołączane do rolety ARB z wykorzystaniem prowadnic na linki i spinek.
Następnie jest przymocowywane do podłoża za pomocą pasków. Pomieszczenie składa
się z trzech dwuwarstwowych ścian zewnętrznych z pełnymi i siatkowymi drzwiami na
suwak, jednego panelu bocznego z pełnymi drzwiami na suwak zapewniającymi dostęp
do pojazdu, siatkowego panelu sufitowego, który obniża temperaturę wewnątrz oraz
trwałej, wodoodpornej podłogi.
Możliwość korzystania w połączeniu z roletą ARB (dostępna osobno)

• Wytrzymała, polietylenowa, odporna na warunki pogodowe podłoga
• Zapewnia na kempingu dodatkowe pomieszczenie o wymiarach 2 m x 2,5 m
• Trzy pełne panele zewnętrzne mogą być zwinięte, odsłaniając panele siatkowe
• Dwa zamykane na suwak otwory w górnych rogach do poprowadzenia kabli zasilających
• Pełna wodoodporność i ochrona przed promieniowaniem UV

Do wersji z podwójną kabiną

2 616 033
1 574,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Klamry do pasów mocujących bagaż do bagażnika bazowego ARB, zestaw 4
szt.
Klamry do pasów mocujących bagaż można przesuwać w dowolne miejsce bagażnika
bazowego ARB, dzięki czemu mogę one posłużyć jako punkty do szybkiego i bezpiecznego
zamocowania ładunku.

• Zaprojektowane specjalnie do współpracy z systemem wpustów bagażnika ARB
• Mocna konstrukcja zdolna zabezpieczyć każdy ładunek w każdym terenie
• Bezpieczny punkt mocowania dla pasów z napinaczem i pasów ściągających
• Możliwość pozostawienia nieużywanych uchwytów zamontowanych na bagażniku ARB

Do wersji z podwójną kabiną

2 616 018
342,00 zł2

ARB* krzesełko turystyczne z pokrowcem, czarne i beżowe
Nieważne, czy jesteś na kempingu, czy na plaży, to przenośne krzesełko kempingowe
łatwo się rozkłada, byś mógł odpocząć i zrelaksować się.
Składane krzesełko kempingowe z wyposażonym w pasek naramienny pokrowcem, który
ułatwia jego transportowanie i przechowywanie. Wykonane z wytrzymałego i trwałego
materiału Oxford, ze składaną nożycowo, powlekaną proszkowo stalową ramą.

2 615 988
651,00 zł2

ARB* Lampa obszarowa Horizon LED  magnetic
Lampa LED Horizon idealnie nadaje się do oświetlenia warsztatu lub miejsca na
kempingu. Elegancka, czarno-zielona obudowa, podstawa z regulacją pochylenia i
gumowe, antypoślizgowe nóżki. Możliwość skierowania skoncentrowanego światła COB
LED tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Lampa LED może być ładowana specjalną,
inteligentną ładowarką AC/DC, także podczas pracy - dzięki czemu nigdy nie ogarną cię
ciemności.

2 618 909
645,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Lodówka elektryczna Zero 36l
Potrzebujesz kostek zimnego lodu? A może po prostu chcesz schłodzić piwo? Lodówka
idealnie sprawdzi się podczas pobytu na kempingu oraz w trakcie krótkich wypadów,
zapewniając idealną temperaturę Twoich posiłków i napojów.
Przenośna, jednokomorowa, otwierana od góry lodówka elektryczna, która może także
pełnić rolę zamrażarki. Jej wymiary sprawiają, że idealnie nadaje się dla par lub niedużych
rodzin udających się na wyprawy kempingowe. Łatwa do przenoszenia dzięki chowającym
się w obudowie rączkom. Wyposażona w praktyczne gniazda zasilające DC, umieszczone
zarówno z przodu, jak i z tyłu urządzenia (do podłączenia w samochodzie), a także w
gniazdo AC do podłączenia do zasilania w domu lub na kempingu. Dotykowy panel
sterujący pozwala monitorować, ustawiać i zmieniać poziom temperatury. Bezpłatna
aplikacja dostępna w sklepach Google Play lub Apple App Store umożliwia zdalne
monitorowanie parametrów lodówki i sterowanie jej pracą za pomocą złącza Bluetooth.
Dla dodatkowego bezpieczeństwa rekomedujemy stosowannie z zestawem mocowań
ARB oraz zestawem prowadnic i pierścieni ładunkowych ARB (dostępne osobno)

• Pojemność: 36l (47 puszek 375 ml)
• Energooszczędne oświetlenie wewnętrzne LED
• Zakres temperatury roboczej: od -22°C do +10°C
• 5V złącze USB pozwalające na ładowanie urządzeń mobilnych
• Ułatwiający czyszczenie odpływ z korkiem
• Zatrzaski do mocowania i zdejmowania pokrywy
• Antypoślizgowa powierzchnia na szklanki/butelki na górze pokrywy
• Wydajny kompresor o zmiennej wydajności z funkcją szybkiego schładzania
• 2 uchwyty do zamocowania lodówki podczas jazdy
• Wymiary zewnętrzne: 675 x 423 x 436 mm (dł. x szer. x wys.)
• Wymiary wewnętrzne: górny przedział 482 x 292 x 143 mm (dł. x szer. x wys.), dolny
przedział 316 x 292 x 180 mm (dł. x szer. x wys.)
• Zasilanie: 12/24v DC 100/240v AC ze zintegrowanym układem zabezpieczenia
akumulatora
• Pobór prądu: 0,8 Ah (DC 12v przy ustawieniu na 5°C, temperatura otoczenia 32°C)
• W zestawie z wtyczką europejską typu F
• Waga: 22,2 kg

Do wersji z podwójną kabiną

2 615 992
5 806,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Lodówka elektryczna Zero 44 l
Potrzebujesz kostek zimnego lodu? A może po prostu chcesz schłodzić piwo? Lodówka
idealnie sprawdzi się podczas pobytu na kempingu oraz w trakcie krótkich wypadów,
zapewniając idealną temperaturę Twoich posiłków i napojów.
Przenośna, jednokomorowa, otwierana od góry lodówka elektryczna, która może także
pełnić rolę zamrażarki. Jej wymiary sprawiają, że idealnie nadaje się dla par lub niedużych
rodzin udających się na wyprawy kempingowe. Łatwa do przenoszenia dzięki chowającym
się w obudowie rączkom. Wyposażona w praktyczne gniazda zasilające DC, umieszczone
zarówno z przodu, jak i z tyłu urządzenia (do podłączenia w samochodzie), a także w
gniazdo AC do podłączenia do zasilania w domu lub na kempingu. Dotykowy panel
sterujący pozwala monitorować, ustawiać i zmieniać poziom temperatury. Bezpłatna
aplikacja dostępna w sklepach Google Play lub Apple App Store umożliwia zdalne
monitorowanie parametrów lodówki i sterowanie jej pracą za pomocą złącza Bluetooth.
Dla dodatkowego bezpieczenstwa rekomendujey stosowanie z zestawem mocowań ARB
oraz zestawem prowadnic i pierścieni ładunkowych ARB (dostępne osobno)

• Pojemność: 44 l (65 puszek 375 ml)
• Energooszczędne oświetlenie wewnętrzne LED
• Zakres temperatury roboczej: od -22°C do +10°C
• 5V złącze USB pozwalające na ładowanie urządzeń mobilnych
• Ułatwiający czyszczenie odpływ z korkiem
• Zatrzaski do mocowania i zdejmowania pokrywy
• Antypoślizgowa powierzchnia na szklanki/butelki na górze pokrywy
• Wydajny kompresor o zmiennej wydajności z funkcją szybkiego schładzania
• 2 uchwyty do zamocowania lodówki podczas jazdy
• Wymiary zewnętrzne: 675 x 423 x 496 mm (dł. x szer. x wys.)
• Wymiary wewnętrzne: górny przedział 482 x 292 x 203 mm (dł. x szer. x wys.), dolny
przedział 316 x 292 x 180 mm (dł. x szer. x wys.)
• Zasilanie: 12/24v DC 100/240v AC ze zintegrowanym układem zabezpieczenia
akumulatora
• Pobór prądu: 0,8 Ah (DC 12v przy ustawieniu na 5°C, temperatura otoczenia 32°C)
• W zestawie z wtyczką europejską typu F
• Waga: 21,6 kg

Do wersji z podwójną kabiną

2 616 045
6 002,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Namiot dachowy Flinders, z drabinką
Dzięki namiotowi dachowemu będziesz mógł zawsze znaleźć idealne miejsce na nocleg.
Twoje łóżko będzie tam, gdzie zdołasz dojechać swoim pojazdem.
Namiot dachowy ARB Flinders został zaprojektowany tak, by można go było zamocować
do bagażnika bazowego lub do poprzecznych belek dachowych. Mocny, wytrzymały i
wodoodporny - będzie doskonałym towarzyszem podczas wszystkich wypraw
kempingowych. Mogą w nim spać dwie dorosłe osoby, jest dostosowany do wszystkich
warunków pogodowych. Teraz będziesz mógł rozbić namiot wszędzie tam, gdzie
dojedziesz swoim samochodem. Wystarczy kilka ruchów i możesz komfortowo
odpoczywać po pełnym wrażeń dniu. Szybkie i łatwe rozkładanie - miejsce do spania jest
w pełni zintegrowane ze stelażem namiotu. Odsuń suwak pokrowca (którego nie trzeba
zdejmować), rozłóż namiot korzystając z drabinki i wsuń na miejsce rozsuwane podpórki,
a wszystkie poprzeczki wewnętrzne samoczynnie ustawią się na miejscu. Wchodzenie i
wychodzenie z namiotu ułatwia składana, aluminiowa drabinka. Składanie namiotu jest
równie proste - wystarczy pociągnąć za 2 umieszczone wewnątrz linki elastyczne, by
złożyć boki.
Namiot można eksploatować razem z zestawem płytek ARB do mostkowania belek
bagażnika bazowego ARB lub z zestawem wsporników montażowych ARB do
poprzecznych belek dachowych.

• Materac z gęstej pianki o grubości 50 mm, zdejmowany pokrowiec materaca, paski do
składania miejsca do spania
• 4 kieszenie na buty/drobne przedmioty
• Dotykowa lampka LED 300 lumenów, 2 porty USB i gniazdko 12 V
• Siatka zabezpieczająca przed owadami, 3 okna na suwaki, drzwi z suwakiem, świetlik
dachowy i dostosowane do każdych warunków pogodowych okienko wentylacyjne
• Rolety zabezpieczające okna boczne i wejścia przed deszczem i słońcem
• Wysokość po złożeniu jedynie 200 mm (bez drabinki) - mniejszy opór powietrza i lepsze
własności aerodynamiczne
• Wymiary po złożeniu: 1400 x 1200 x 200 mm (300 mm z drabinką) (dł. x szer. x wys.)
• Wymiary po rozłożeniu: 1400 x 2400 x 1400 mm (dł. x szer. x wys.)
• Nośność drabinki: 120 kg
• Waga: 56 kg (w stanie suchym)

Do wersji z podwójną kabiną, nie może być montowany na Hard Top'ie

2 616 022
8 598,00 zł2

ARB* Organizer przestrzeni ładunkowej duży
Miejsce na wszystko - wszystko na miejscu. Organizer do przedziału bagażowego idealnie
nadaje się do przechowywania wszystkich niezbędnych drobiazgów.
Organizer pozwala utrzymać porządek w bagażniku. Umożliwia łatwe przenoszenie
przewożonych przedmiotów, które będą też zawsze czyste i bezpieczne. Wykonany z
wytrzymałego poliuretanu 600D pokrytego warstwą nylonu Oxford. Wyposażony w
wysokiej jakości suwaki i plecione rączki. Zaprojektowany tak, by idealnie pasował do
modułowych szuflad rolkowych. Może być także wykorzystywany niezależnie.

2 616 000
384,00 zł2

ARB* Organizer przestrzeni ładunkowej mały
Miejsce na wszystko - wszystko na miejscu. Organizer do przedziału bagażowego idealnie
nadaje się do przechowywania wszystkich niezbędnych drobiazgów.
Organizer pozwala utrzymać porządek w bagażniku. Umożliwia łatwe przenoszenie
przewożonych przedmiotów, które będą też zawsze czyste i bezpieczne. Wykonany z
wytrzymałego poliuretanu 600D pokrytego warstwą nylonu Oxford. Wyposażony w
wysokiej jakości suwaki i plecione rączki. Zaprojektowany tak, by idealnie pasował do
modułowych szuflad rolkowych. Może być także wykorzystywany niezależnie.

2 616 004
194,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Organizer przestrzeni ładunkowej miękkie ścianki
Miejsce na wszystko - wszystko na miejscu. Organizer do przedziału bagażowego idealnie
nadaje się do przechowywania wszystkich niezbędnych drobiazgów.
Organizer bagażowy z miękkimi bokami to doskonały sposób na przechowywanie
artykułów spożywczych i rzeczy osobistych.
Może być wykorzystywany do przewozu torby chłodzącej Finis 2181470, która idealnie
mieści się w jednej z jego przegródek.

• 3 odporne na pleśń przegródki z wbudowanymi uchwytami
• W razie potrzeby można go przechowywać na płasko.
• Łatwy w czyszczeniu
• W kolorze czarnym, z logo Ford
• Około 60 cm dł.

2 181 468
696,00 zł2

ARB* Organizer przestrzeni ładunkowej średni
Miejsce na wszystko - wszystko na miejscu. Organizer do przedziału bagażowego idealnie
nadaje się do przechowywania wszystkich niezbędnych drobiazgów.
Organizer pozwala utrzymać porządek w bagażniku. Umożliwia łatwe przenoszenie
przewożonych przedmiotów, które będą też zawsze czyste i bezpieczne. Wykonany z
wytrzymałego poliuretanu 600D pokrytego warstwą nylonu Oxford. Wyposażony w
wysokiej jakości suwaki i plecione rączki. Zaprojektowany tak, by idealnie pasował do
modułowych szuflad rolkowych. Może być także wykorzystywany niezależnie.

2 616 002
278,00 zł2

ARB* Osłona wiatrowa do rolety dachowej, 2m
Zaprojektowana tak, by współpracować z roletą. Osłona wiatrowa oferuje dodatkową
ochronę przed deszczem i zapewnia więcej zacienionej powierzchni. Osłony wiatrowe
zabezpieczają też fotele i inne znajdujące się pod roletą przedmioty przed wiatrem.
Można z nich korzystać w połączeniu z roletą ARB (dostępna osobno)

• Wykonana z płótna poliestrowo-bawełnianego o gramaturze 300 gm2, z powłoką
poliuretanową
• Całkowicie wodoodporna, zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV zgodną ze
standardem 50+
• Dodatkowa ochrona boczna przy zastosowaniu z roletą
• 4 regulowane punkty mocowania

Do wersji z podwójną kabiną

2 616 031
558,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Prowadnica przewodów do lodówki samochodowej ARB i szuflady rolkowej
ARB
Prowadnica przewodów zapobiega zaplątaniu się przewodów w ładunek lub zahaczeniu o
elementy przesuwne prowadnicy lodówki. Umożliwia uporządkowanie i ochronę
przewodów elektrycznych poprzez umieszczenie ich w bezpiecznej i zamkniętej
prowadnicy. Prowadnica ma długość 1 m i można ją skrócić, aby dostosować ją do
konfiguracji lodówki i szuflad.

• Przeznaczona do przewodów zasilających lodówki 12 V i przewodów samochodowych
• 2 uchwyty malowane proszkowo na czarno pozycjonują i wyrównują przewody w
prowadnicy
• Materiał prowadnicy: nylon
• Długość: 1000 mm
• Rozmiar wewnętrzny: 11 x 10 mm
• Rozmiar zewnętrzny: 17.5 x 14 mm

Do wersji z podwójną kabiną

2 615 998
166,00 zł2

ARB* Roleta z oświetleniem LED, 2 m x 2,5 m
Roleta pozwala komfortowo spędzać czas na zewnątrz podczas pobytu na kempingu,
zapewniając tak bardzo przydatną ochronę przed deszczem i słońcem.
Wyposażona w niezależną podpórkę, zwijana roleta zapewniająca schronienie przed
słońcem lub deszczem na kempingu. Po zamocowaniu do bagażnika bazowego ARB jest
gotowa do użycia natychmiast po przyjeździe na miejsce. Jej rozstawienie zajmuje jedynie
30 sekund. Rozsuń pokrowiec, odczep dwa rzepy i rozłóż roletę. Roleta jest wyposażona w
dwie teleskopowe nóżki o regulowanej wysokości, a o jej właściwe napięcie dbają dwie
poziome, rozsuwane belki.
Może być używana z dołączanym do rolety pomieszczeniem ARB lub z osłoną wiatrową
ARB (dostępne osobno)

• Zaprojektowana pod kątem eksploatacji w trudnych warunkach
• Wykonana z odpornego na rozdarcia płótna poliestrowo-bawełnianego o gramaturze
300 gm2, z powłoką poliuretanową
• Całkowicie wodoodporna, zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV zgodną ze
standardem 50+
• Zintegrowana listwa oświetleniowa LED (1200 lumenów) z cyfrowym regulatorem
jasności, 2 kolorami (biały zimny lub pomarańczowy) oraz 4-metrowym przewodem
podłączanym do gniazda zapalniczki w pojeździe
• Wykonane z anodyzowanego aluminium teleskopowe nóżki o regulowanej wysokości
• Taśmy na rzepy mocujące płótno dachu do poziomych belek
• Roleta zwijana do odpornego na promienie UV, wytrzymałego, laminowanego PCV
pokrowca z dwoma suwakami
• Wykonana ze stali nierdzewnej

Do wersji z podwójną kabiną

2 616 029
2 325,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Sprężarka powietrza przenośna, wysoka wydajność, 12v
Sprężarka powietrza może okazać się niezbędnym elementem wyposażenia, przydającym
się zarówno w pracy, jak i podczas relaksu. Pozwala szybko napompować opony i
wszelkiego rodzaju akcesoria do wypoczynku.
Sprężarka jest wykonana całkowicie z lekkich i wytrzymałych materiałów, które
zapewniają jej cichą pracę i wysoki poziom trwałości. Zapewnia ona jedną z najwyższych
w swojej klasie prędkości przepływu powietrza - może być stosowana do pompowania
opon oraz do innych czynności wykonywanych w pracy lub w trakcie relaksu. Do zestawu
dołączono pomarańczowy przewód o długości 6 m, zaciski na klemy oraz zestaw
końcówek. Całość jest opakowana w gustowny i trwały pokrowiec.

2 616 039
1 870,00 zł2

ARB* stolik turystyczny  z pokrowcem, aluminowe
Dzięki temu stolikowi kempingowemu Twoja rodzina może w komfortowych warunkach
coś przekąsić, wypić i ochłodzić się podczas biwaków i wycieczek.
Składany stolik kempingowy z dużym i wytrzymałym blatem z listew aluminiowych oraz
nogami z kwadratowych profilów, zapewniających stabilność, krzyżowymi pałąkami
zwiększającymi wytrzymałość i zapewniającymi dodatkowe podparcie, niespotykane w
tego typu stolikach. Jest wystarczająco duży, by zmieściła się przy nim czteroosobowa
rodzina, a jednocześnie idealnie nadaje się do schowania w kompaktowej torbie, kiedy nie
jest używany.

2 615 990
781,00 zł2

ARB* Szuflada na rolkach z wysuwaną na rolkach osłoną górną
Wysuwana na rolkach szuflada pozwala w uporządkowany i bezpieczny sposób
przechowywać i przewozić wszelkiego rodzaju wyposażenie.
Szuflada na rolkach zapewnia łatwy dostęp do wysuwanej przestrzeni ładunkowej.
Została wyposażona w wysuwaną na rolkach osłonę górną z płaską powierzchnią
umożliwiającą montaż lodówki - dzięki temu lodówka może być wysuwana na zewnątrz
stosownie do potrzeb.Szuflada jest wykonana z wodoodpornej, klejonej sklejki stosowanej
do budowy jachtów. Wzmacniane stalą osłony zapewniają jej doskonałą wytrzymałość, a
odporna na działanie promieniowania UV wykładzina sprawia, że doskonale pasuje ona
do wnętrza pojazdu.
Szuflada może współpracować z wysuwaną kuchnią ARB, zestawem podłóg bocznych
ARB oraz zestawem przedniej podłogi ARB i lodówką (dostępne osobno)

• Zamykana na klucz, wyposażona w ułatwiające eksploatację zamki zatrzaskowe
• Zaprojektowana do użytku na drogach utwardzonych i w terenie, nie generuje odgłosów
grzechotania
• Wykonane ze stali nierdzewnej prowadnice rolek gwarantują bezproblemowe
wysuwanie szuflady
• Hermetyczne, zabezpieczone przed działaniem wody i kurzu łożyska rolkowe zapewniają
długą żywotność
• Blokada przy pełnym wysunięciu, zabezpieczenie przed samoczynnym wsuwaniem -
działa skutecznie nawet w nachylonym terenie
• Całkowicie modułowa budowa - możliwość zabudowy poszczególnych modułów obok
siebie lub jeden na drugim. Wysoki poziom elastyczności przy zmieniających się
wymaganiach użytkownika
• Może być także stosowana poza pojazdem, na przykład do przechowywania w piwnicy
lub garażu
• Maksymalna ładowność szuflady: 150 kg
• Maksymalna ładowność wysuwanej podłogi: 100 kg (75 kg przy pełnym wysunięciu)
• Wymiary zewnętrzne: 1355 x 505 x 310 mm
• Wymiary wewnętrzne: 1255 x 435 x 250 mm
• Waga: 54,5 kg

Do wersji z podwójną kabiną

2 615 996
5 683,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Szuflada na rolkach ze sztywnym górnym blatem
Wysuwana na rolkach szuflada pozwala w uporządkowany i bezpieczny sposób
przechowywać i przewozić wszelkiego rodzaju wyposażenie.
Szuflada na rolkach zapewnia łatwy dostęp do wysuwanej przestrzeni ładunkowej.
Wyposażona jest w sztywny górny blat o płaskiej powierzchni, na której można
przechowywać inne przedmioty. Szuflada jest wykonana z wodoodpornej, klejonej sklejki
stosowanej do budowy jachtów. Wzmacniane stalą osłony zapewniają jej doskonałą
wytrzymałość, a odporna na działanie promieniowania UV wykładzina sprawia, że
doskonale pasuje ona do wnętrza pojazdu.Szufladę można montować z wysuwaną
kuchnią ARB, zestawem podłóg bocznych ARB oraz zestawem przedniej podłogi ARB
(dostępne osobno)

• Zamykana na klucz, wyposażona w ułatwiające eksploatację zamki zatrzaskowe
• Zaprojektowana do użytku na drogach utwardzonych i w terenie, nie generuje odgłosów
grzechotania
• Wykonane ze stali nierdzewnej prowadnice rolek gwarantują bezproblemowe
wysuwanie szuflady
• Hermetyczne, zabezpieczone przed działaniem wody i kurzu łożyska rolkowe zapewniają
długą żywotność
• Blokada przy pełnym wysunięciu, zabezpieczenie przed samoczynnym wsuwaniem -
działa skutecznie nawet w nachylonym terenie
• Całkowicie modułowa budowa - możliwość zabudowy poszczególnych modułów obok
siebie lub jeden na drugim. Wysoki poziom elastyczności przy zmieniających się
wymaganiach użytkownika
• Może być także stosowana poza pojazdem, na przykład do przechowywania w piwnicy
lub garażu
• Maksymalna ładowność szuflady: 150 kg
• Wymiary zewnętrzne: 1355 x 505 x 310 mm
• Wymiary wewnętrzne: 1255 x 435 x 250 mm
• Waga: 54,5 kg

Do wersji z podwójną kabiną

2 615 994
5 474,00 zł2

Torba chłodząca miękkie ścianki
torba chłodząca z miękkimi ściankami i wyściełanym dnem utrzymuje w chłodzie
schłodzone jedzenie i napoje lub utrzymuje w cieple podgrzane jedzenie i napoje. Izolacja
wykonana z wodoodpornej i łatwej do czyszczenia folii aluminiowej.
Może być przewożona w organizerze bagażowym Finis 2181468, ponieważ ta torba
chłodząca idealnie mieści się w jednej z jego przegródek.

• Lekka i składana torba z zamkiem błyskawicznym.
• Regulowany pasek do noszenia
• W kolorze czarnym, z logo Ford
• Wymiary: 36 x 33 x 27 cm ( szer. x dł. x wys.)

2 181 470
225,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Urządzenie rozruchowe z baterią, przenośne, 12v
Rozładowany akumulator może uniemożliwić dalszą jazdę. Urządzenie rozruchowe
pozwala wybrnąć z takiej trudnej sytuacji i bezstresowo powrócić na trasę.
Przenośne urządzenie rozruchowe z baterią litowo-jonową ma wystarczająco dużo mocy,
by uruchomić dowolny pojazd z instalacją 12V oraz z silnikiem V8 o pojemności 5 l (diesel)
lub 6 l (benzyna). Urządzenie rozruchowe można naładować za pomocą ładowarki DC lub
AC. Dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania baterią, wbudowane czujniki
zapobiegają nadmiernemu rozładowaniu lub naładowaniu akumulatora. Kiedy zajdzie
konieczność skorzystania z inteligentnego urządzenia rozruchowego, to po podłączeniu
grubych kabli do akumulatora sprawdzone zostaną takie parametry, jak napięcie,
prawidłowość podłączenia biegunów oraz ładowanie, a użytkownik zostanie
powiadomiony o wszelkich ewentualnych problemach za pomocą wskaźników LED. Kiedy
urządzenie nie jest użytkowane, można zapakować je do wytrzymałego i kompaktowego
pokrowca z nylonu EVA w kolorze czarno-pomarańczowym, z dobrze prezentującym się
logo ARB.

2 618 911
1 292,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Wysuwana kuchnia z płytą gazową
Ciesz się domowym komfortem przygotowywania posiłków. Wysuwana kuchnia oferuje
wszystkie funkcje niezbędne podczas pobytu na kempingu, w trasie czy podczas pracy
poza domem.
Wysuwana kuchnia to niezwykle praktyczna i wielofunkcyjna kuchnia wyposażona w
modułową ramę szufladową o długości 1355 mm. Wyposażona w zintegrowaną płytę
gazową, zlew, szufladę na przybory kuchenne oraz blat roboczy ze stali nierdzewnej.
Można ją rozłożyć lub schować w ciągu zaledwie 15 sekund! Po wysunięciu kuchni płyta
gazowa i zlew odchylają się na lewą stronę, tworząc obszar roboczy w kształcie litery L.
Płyta gazowa ma 3 palniki, wszystkie zamontowane w łatwym do czyszczenia,
wnękowym statywie ze stali nierdzewnej, który zapewnia ochronę przed wiatrem, a
składana pokrywa z hartowanego szkła pełni funkcję dodatkowej ochrony podczas
użytkowania płyty. Blat roboczy ze stali nierdzewnej tworzy dużą powierzchnię do
przygotowywania i serwowania potraw, a ponadto jest bardzo łatwy w czyszczeniu.

Można go używać z szufladami rolkowymi ARB, zestawem podłogi bocznej ARB i
zestawem podłogi przedniej ARB (dostępne osobno)

• Po całkowitym wysunięciu blokuje się, a wszystkie elementy blokujące są zaznaczone na
czerwono
• 3-palnikowa kuchenka gazowa o mocy 6 kw, z 1 dużym palnikiem o mocy 2,5 kw i 2
mniejszymi palnikami o mocy 1,75 kw, z elektronicznym zapłonem zasilanym z
akumulatora
• Gaz jest doprowadzany za pomocą szybkozłączki bagnetowej na wężu o długości 1,2 m z
reduktorem, a ze względów bezpieczeństwa można go podłączyć dopiero po ustawieniu
we właściwej pozycji.
• Funkcja automatycznego odcięcia gazu w przypadku zamknięcia pokrywy lub zgaśnięcia
płomienia palnika
• Blat roboczy z nierdzewnej stali szlachetnej klasy 304: 1250 x 485 mm o nośności 30 kg
przy równomiernym rozłożeniu
• Składany silikonowy zlew o pojemności 12 l z korkiem, uchwytem na przybory kuchenne i
podstawą do suszenia naczyń, po złożeniu można go schować do szuflady na przybory
kuchenne
• Duża szuflada na przybory kuchenne do przechowywania naczyń, wymiary wewnętrzne:
450 x 345 x 140 mm ( gł. x szer. x wys.)
• Wysuwana kuchnia kompatybilna z każdą szufladą ARB 1355 mm
• Idealna na kemping, jednodniowe wycieczki, wędkowanie, festyny, dni sportu, do miejsc
pracy itp.
• Waga wysuwanej kuchni: 89 kg

Do wersji z podwójną kabiną

2 616 047
16 224,00 zł2

ARB* Zestaw adapterów do rowka T do bagażnika bazowego ARB, zestaw 2 szt.
Adaptery mogą być przesuwane w dowolne miejsce bagażnika bazowego ARB i
pozwalają na zamocowanie akcesoriów współpracujących z rowkiem T.

• Zaprojektowane specjalnie do współpracy z systemem wpustów bagażnika ARB
• Pozwalają na mocowanie uchwytów rowerowych, kajakowych itp. wielu różnych
producentów
• Możliwość pozostawienia nieużywanych uchwytów zamontowanych na bagażniku ARB

Do wersji z podwójną kabiną

2 616 020
236,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Zestaw mocowań do lodówki elektrycznej  ARB Zero
Zestaw mocowań zaprojektowanych specjalnie dla lodówki elektrycznej ARB Zero.
Gwarantuje pewne mocowanie i zapobiega przemieszczaniu się podczas jazdy. Dwa haki
są mocowane do lodówki, a regulowane pasy z plecionki pozwalają na dostosowanie
poziomu naprężenia.

• Proste, funkcjonalne i eleganckie rozwiązanie
• Pasy z plecionki i wysokiej jakości sprężynowe klamry
• Czarne, malowane proszkowo stalowe uchwyty
• Dwa haki w osłonie z tworzywa sztucznego
• Elementy mocujące ze stali nierdzewnej

Do wersji z podwójną kabiną

2 616 035
196,00 zł2

ARB* Zestaw płytek ARB do mostkowania belek bagażnika dachowego Mocowanie
namiotu dachowego ARB Flinders do bagażnika bazowego ARB
Płytki do mostkowania pasują do wpustów bagażnika bazowego i są prostym i
niezawodnym sposobem na zmontowanie namiotu dachowego Flinders. – Do wersji z
podwójną kabiną

2 616 024
251,00 zł2

ARB* Zestaw prowadnic i pierścieni do mocowania ładunku do mocowania lodówki
ARB, zestaw 2 szt.
Zestaw prowadnic i pierścieni do mocowania ładunku zawiera 2 pierścienie oraz 2 odcinki
prowadnic o długości 45 mm, wraz z mocowaniami. Może być stosowany jako punkt
montażowy do zestawu mocującego lodówkę.

• Gwarantuje bezpieczne punkty mocowania pasów ładunkowych
• Stalowe pierścienie z niebieską, aluminiową podstawą i prowadnicami z czarnego
metalu

Do wersji z podwójną kabiną

2 616 026
134,00 zł2

ARB* Zestaw składanych mocowań do ładunku do mocowania lodówki ARB, zestaw
4 szt.
Zestaw składanych mocowań składa się z 4 szt. uchwytów w kształcie litery D i pozwala
na bezpieczne zamocowanie przenośnej lodówki ARB.

• Dzięki niemu lodówka ARB pozostanie bezpiecznie zamocowana do pojazdu, nawet a
najtrudniejszym terenie

Do wersji z podwójną kabiną

2 616 037
199,00 zł2

ARB* Zestaw szybkozłącznych wsporników mocowanie ARB rolety do bagażnika
bazowego ARB
Wspornik szybkozłączny pozwala na natychmiastowy montaż i demontaż rolety ARB do
bagażnika ARB- dzięki temu mniej czasu spędzasz zajmując się sprzętem i możesz dłużej
cieszyć się relaksem na kempingu.

• Kompatybilny ze wszystkimi roletami ARB
• Wykonany z powlekanej proszkowo stali w kolorze czarnym
• Łatwy montaż na bagażniku bazowym za pomocą rowka wpustowego
• Regulowana wysokość - po odwróceniu zapewnia większy odstęp

Do wersji z podwójną kabiną

2 616 016
294,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT, aby uzyskać informacje na temat ceny montażu, zpytaj swojego dealera Forda. Należy pamiętać, że mogą być
potrzebne również części dodatkowe.
2. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
Prices valid from 25.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Publikacja: Ford Polska Sp. z o. o.,
Taśmowa 7,
02-677 Warszawa

www.akcesoria-ford.pl

Dealer może przedstawić możliwości finansowania akcesoriów pokazanych w niniejszej publikacji.

ZASTRZEŻENIE:
Polityka firmy Ford zakłada stały rozwój produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym czasie, zmian specyfikacji,
kolorów i cen modeli oraz elementów przedstawionych i opisanych w niniejszej publikacji. Zdjęcia i rysunki również mogą się różnić.
Niniejsza broszura przedstawia zarówno oryginalne akcesoria Ford, jak i gamę produktów naszych dostawców. *Oznaczone akcesoria to
starannie dobrane akcesoria innych producentów występujących pod własną marką. Takich akcesoriów mogą
dotyczyć inne warunki gwarancji, z których szczegółami możesz się zapoznać za pośrednictwem ikony gwarancji wyświetlonej obok
każdego produktu oraz u Twojego Dealera Forda. Logotyp i znaki graficzne Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy
Bluetooth® SIG, Inc. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. Logotyp i znaki graficzne
iPhone/iPod stanowią własność firmy Apple Inc. Inne znaki i nazwy towarowe są własnością ich zarejestrowanych właścicieli.
Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO2: Więcej informacji na temat oficjalnego zużycia paliwa i oficjalnego poziomu emisji CO2 dla
wybranego modelu można znaleźć w "Przewodniku po zużyciu paliwa, emisji CO2 i poborze energii", który dostępny jest bezpłatnie u
dealera oraz na stronie https://www.datgroup.com/
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