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PRZEWÓZ BAGAŻU
PRZEWÓZ BAGAŻU NA DACHU

RRP

Bagażnik dachowy podstawowy
Indywidualnie zaprojektowane dla każdego z modelów Forda. Wypróbuj bagażniki
uniwersalne, aby przymocować dowolny ładunek, zgodnie ze swoimi potrzebami. Nasze
bagażniki można zablokować, zapewniając ochronę przed kradzieżą. Są one niezbędne do
zamontowania poprzeczek dachowych. (w przypadku gdy nie ma ich zamontowanych
fabrycznie)
Aluminium, zamykany, waga około 5 kg, maksymalne obciążenie 75 kg. – Do modeli
kombi bez fabrycznych relingów dachowych.

1 809 112
1 153,00 zł1

Bagażnik dachowy podstawowy
Indywidualnie zaprojektowane dla każdego z modelów Forda. Wypróbuj bagażniki
uniwersalne, aby przymocować dowolny ładunek, zgodnie ze swoimi potrzebami. Nasze
bagażniki można zablokować, zapewniając ochronę przed kradzieżą. Są one niezbędne do
zamontowania poprzeczek dachowych. (w przypadku gdy nie ma ich zamontowanych
fabrycznie)
Aluminium, zamykany, waga około 5 kg, maksymalne obciążenie 75 kg.

1 809 110
1 154,00 zł1

Drążki poprzeczne do bagażnika uniwersalnego
Zamontuj takie uchwyty, których potrzebujesz. Każdy zestaw belek poprzecznych został
tak zaprojektowany, aby pasował do określonego modelu Forda. Można go zablokować,
co ochroni przed kradzieżą.
Aluminium, zamykane, waga do 5 kg, maksymalne obciążenie 75 kg. – Do modeli z
fabrycznymi relingami dachowymi.

1 852 593
1 223,00 zł1

Thule®* Uchwyt do przewozu roweru Expert 298
Weź ze sobą rower gdziekolwiek zechcesz, dzięki uniwersalnemu, łatwemu w instalacji
uchwytowi do roweru.
Wygodny bagażnik rowerowy, z samoregulującym uchwytem do ram, do ram rowerowych
o średnicy do 100 mm (ramy owalne 80 x 100 mm, okrągłe 22 - 80 mm), do wszystkich
podstawowych profili bagażników, waga 4,2 kg, maksymalna ładowność 20 kg. Dla
dodatkowego bezpieczenstwa - zamykany

2 143 360
803,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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PRZEWÓZ BAGAŻU
PRZEWÓZ BAGAŻU Z TYŁU POJAZDU

RRP

Mottez* Bagażnik do przewozu nart i deski snowboardowej do mocowania na haku
holowniczym
Bagażnik do przewozu nart i deski snowboardowej montowany na haku holowniczym jest
składany, łatwy w obsłudze i zaprojektowany do bezpiecznego transportu sprzętu do
sportów zimowych - wszystko po to, abyś mógł się spakować i udać prosto na stok!
Na 6 par nart, lub 4 pary nart i 1 snowboard, lub 2 pary nart i 2 snowboardy. System
szybkomocujący umożliwia przymocowanie uchwytu do kuli haka holowniczego bez
konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Narty i deski snowboardowe są montowane
na uchwycie, a uchwyt jest mocowany do kuli haka holowniczego.

• Składany, umożliwia swobodne korzystanie z bagażnika
• Przeznaczony do przewożenia wszystkich rodzajów nart i snowboardów
• Zapewnia swobodny dostęp do nart i desek snowboardowych
• Powierzchnia powlekana proszkowo i utwardzana termicznie w celu ochrony przed
korozją
• Narty i deski snowboardowe montowane aerodynamicznie po bokach
• Masa: 19 kg
• Maksymalna masa ładunku: 30 kg

2 483 279
1 550,00 zł1

G3* Bagażnik na hak GP, do mocowania na haku holowniczym
Zapewnij sobie jeszcze więcej przestrzeni bagażowej podczas podróży, instalując
praktyczny box bagażowy wraz ze stelażem montowany na haku holowniczym.
Praktyczny, zaprojektowany we Włoszech box bagażowy montowany na haku
holowniczym zwiększa ładowność pojazdu, wyposażony w lakierowaną kratę stalową i
zestaw mocujący, zaprojektowany z myślą o zastosowaniu z uchwytem bazowym
bagażnika (dostępnym osobno).

• Ochrona przeciwkradzieżowa
• Łatwe otwieranie
• Lakierowana na czarno stal zabezpieczona przed promieniowaniem UV
• W zestawie lakierowana stalowa rama montażowa
• Maksymalna pojemność ładunkowa: 340 litrów
• Maksymalna nośność: 45 kg
• Masa: 12,8 kg (z ramą)
• Wymiary: 1310 x 610 x 680 mm (z ramą)
• Zestaw zawiera wewnętrzne pasy mocujące

2 559 660
2 312,00 zł1

Mottez* Mocowanie na tablicę rejestracyjną i światła tylne
Do stosowania w przypadku, gdy tylna tablica rejestracyjna lub tylne światła pojazdu są
zasłonięte przez zamontowane z tyłu akcesoria, np. bagażnik na narty, & snowboard lub
rower.

• kabel zasilający 1,5 m i gniazdo na hak holowniczy
• 2 x paski mocujące
• Wymiary 83 x 16 cm
• Światła tylne odporne na uderzenia

Do pojazdów z hakiem holowniczym

2 623 845
215,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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G3* Stelaż do boxu bagażowego do mocowania na haku holowniczym
Zapewnij sobie jeszcze więcej przestrzeni bagażowej podczas podróży, instalując
praktyczny box bagażowy wraz ze stelażem montowany na haku holowniczym.
Stelaż do boxu bagażowego montowany na haku holowniczym, przeznaczony do boxu
bagażowego G3 (dostępny osobno).

• System szybkiego mocowania do kuli holowniczej
• Łatwa regulacja kąta nachylenia umożliwia otwarcie klapy bagażnika bez konieczności
demontażu stelażu bagażnika
• Materiał: Lakierowana stal odporna na zarysowania
• Kolor: Czerń węglowa
• Zestaw zawiera 13-stykowe złącze do oświetlenia tylnego
• Wymiary: 1080 x 730 x 680 mm
• Maksymalna ładowność: 60 kg
• Masa własna: 13,6 kg

2 559 650
2 128,00 zł1

PRZEWÓZ BAGAŻU
WEWNĘTRZNE SYSTEMY PRZEWOZU
BAGAŻU

RRP

Uchwyt na parasolkę
Dzięki temu użytecznemu akcesorium Twój parasol jest zawsze w odpowiednim miejscu,
kiedy go potrzebujesz.
Praktyczne przechowywanie parasolek, pojemnik mocowany w dowolnym miejscu za
pomocą śrub lub pasów Velcro®, do wszystkich modeli

1 524 823
186,00 zł1

PRZEWÓZ BAGAŻU
AKCESORIA PRZEDZIAŁU BAGAŻOWEGO

RRP

Mata przedziału bagażowego czarna, z logo Mondeo
Dwustronna mata do przedziału bagażowego Twojego Forda chroni go przed brudem i
wilgocią. Po jednej stronie luksusowa wykładzina welurowa, a po drugiej wytrzymały,
zmywalny, antypoślizgowy materiał.
Z rozwijanym pokrowcem na zderzak i tylne fotele. Uwaga: stosowanie systemu
mocowania ładunkami będzie ograniczone w połączeniu z matą przestrzeni ładunkowej.
– Do wersji kombi.

2 375 113
619,00 zł1

Siatka przytrzymująca bagaż
Mocna i elastyczna siatka podłogowa do bagażnika umożliwia zamocowanie do haków w
przedziale bagażowym. Pomaga unieruchomić mniejsze przedmioty.
Do zamocowania na podłodze bagażnika za pomocą 4 połączeń mocujących,
zabezpiecza mniejsze przedmioty na podłodze bagażnika

5 028 017
225,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ZABEZPIECZENIA SAMOCHODU
ZEWNĘTRZNE ZABEZPIECZENIA

RRP

Chlapacze dopasowane, tył
Oryginalne chlapacze Forda zaprojektowano w sposób zapewniający skuteczną ochronę.
Zmniejszają ilość błota, zapewniają ochronę przed kamieniami i chronią Twojego Forda
oraz pojazd za Tobą.
Zestaw 2 szt., nie do pojazdów wyposażonych w pakiet stylizacyjny – Do wersji kombi.

1 806 717
244,00 zł2

Chlapacze przód, dopasowane
Oryginalne chlapacze Forda zaprojektowano w sposób zapewniający skuteczną ochronę.
Zmniejszają ilość błota, zapewniają ochronę przed kamieniami i chronią Twojego Forda
oraz pojazd za Tobą.
Zestaw 2 szt., nie do pojazdów wyposażonych w pakiet stylizacyjny

5 225 198
244,00 zł2

Chlapacze tył, dopasowane
Oryginalne chlapacze Forda zaprojektowano w sposób zapewniający skuteczną ochronę.
Zmniejszają ilość błota, zapewniają ochronę przed kamieniami i chronią Twojego Forda
oraz pojazd za Tobą.
Zestaw 2 szt., nie do pojazdów wyposażonych w pakiet stylizacyjny

2 026 085
244,00 zł2

K&K* Mata uziemiająca do urządzeń odstraszających kuny
Mata samoprzylepna, która zwiększa powierzchnię przewodzącą prąd elektryczny na
plastikowych częściach komory silnika, np. na płycie uziemiającej silnika. Do urządzeń
odstraszających kuny M2700, M4700, M4700B i M5700N

• 20.5 x 14.5 cm

2 033 205
85,00 zł1

K&K* Odstraszacz Kun M2700, z ochroną ultradźwiękami
Emituje silne fale ultradźwiękowe w promieniu 360°. Dzięki współczynnikowi
wodoodporności ochrony IP65, może być zamontowany w dolnej części komory silnika
celem zapewnienia większej skuteczności. Pobór prądu ok. 2 mA, emituje pulsujące
ultradźwięki bez efektu przyzwyczajenia, ciśnienie akustyczne 110 dB przy częstotliwości
22 kHz, zasięg 6 metrów przy kącie emisji 360°, 100% wodoodporna obudowa głośnika

2 033 207
476,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Odstraszacz Kun M4700 – Urządzenie wielofunkcyjne
Urządzenie emituje agresywne ultradźwięki w połączeniu z opcją rażenia prądem. Zestaw
zawiera 6 płytek stykowych wysokiego napięcia wykonanych ze stali nierdzewnej, które
można elastycznie zamontować wokół komory silnika. Pobór prądu maks. 7 mA, emituje
pulsujące ultradźwięki bez efektu przyzwyczajenia, ciśnienie akustyczne 115 dB przy
częstotliwości 22,5 kHz, kąt promieniowania 360°, w 100 % wodoodporna obudowa
głośnika, komponenty spełniają normę ochrony IP65.
Wyłącznik bezpieczeństwa maski dostępny osobno
Uwaga: wstrząsy elektryczne są na tyle słabe, aby wyłącznie odstraszyć zwierzęta. Nie
wyrządzają im większej krzywdy!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 033 208
930,00 zł1

K&K* Odstraszacz Kun M4700B – Urządzenie wielofunkcyjne
Urządzenie emituje agresywne ultradźwięki w połączeniu z opcją rażenia prądem. Zestaw
zawiera 6 szczotek wysokonapięciowych z wieloma stykami, które można elastycznie
zamontować wokół komory silnika. Szczoteczki przebijają się przez futro, łapy i pysk, co
znacznie zwiększa efektywną powierzchnię rażenia. Pobór prądu maks. 5,5 mA, emituje
pulsujące ultradźwięki bez efektu przyzwyczajenia, ciśnienie akustyczne 105 dB przy
częstotliwości 22,5 kHz, kąt promieniowania 360°, w 100% wodoodporna obudowa
głośnika, komponenty spełniają normę ochrony IP65. Posiada wyłącznik bezpieczeństwa
do maski silnika. Odpowiedni do większych komór silnika. Uwaga: wstrząsy elektryczne są
na tyle słabe, aby wyłącznie odstraszyć zwierzęta. Nie wyrządzają im większej krzywdy!

2 046 845
1 128,00 zł1

K&K* Odstraszacz Kun M5700N – Urządzenie wielofunkcyjne
Wysokiej klasy rozwiązanie zapewniające skuteczne odstraszanie zwierząt na 3 różne
sposoby. Urządzenie emituje agresywne ultradźwięki w połączeniu z opcją rażenia
prądem oraz ostrymi rozbłyskami światła emitowanymi przez system diod. Zawiera 6
wodoodpornych głośników satelitarnych z membraną metalową. Głośniki emitują silne
pulsujące fale ultradźwiękowe w promieniu 180° i są naładowane wysokim napięciem ok.
200-300 V, a jednocześnie emitują pulsujące, jasno rozbłyskujące światło. Pobór prądu
maks. 10 mA, ciśnienie akustyczne 105 dB przy częstotliwości 22 kHz, w 100%
wodoodporna obudowa głośnika, komponenty spełniają normę ochrony IP65. Uwaga:
wstrząsy elektryczne są na tyle słabe, aby wyłącznie odstraszyć zwierzęta. Nie wyrządzają
im większej krzywdy!

2 033 209
1 242,00 zł1

K&K* Odstraszacz Kun M8700, z ochroną ultradźwiękami, zasilany z akumulatora
Emituje silne fale ultradźwiękowe. Działa niezależnie od akumulatora pojazdu i może być
stosowany do ochrony np. samochodów osobowych lub kamperów z uszkodzonym
zasilaniem akumulatorowym. Nadaje się również do stosowania na strychach i w innych
pomieszczeń zewnętrznych, aby utrzymać  dzikie zwierzęta z dala od domu. Pobór prądu
ok. 0,33 mA, emituje pulsujące ultradźwięki bez efektu przyzwyczajenia, ciśnienie
akustyczne 105 dB przy częstotliwości 23 kHz, zasięg 6 metrów przy kącie emisji 360°, w
100% wodoodporna obudowa głośnika. Komponenty spełniają normy ochrony IP65

2 033 210
454,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Odstraszacz Kun M9300, z zabezpieczeniem przed porażeniem elektrycznym
Zestaw do odstraszania elektrycznego, zawiera 6 szczotek wysokonapięciowych z
wieloma punktami styku, które można zamontować wokół komory silnika. Szczoteczki
przebijają się przez futro, łapy i pysk, co zwiększa efektywną powierzchnię rażenia.
Wyłącznik bezpieczeństwa na masce silnika dostępny oddzielnie. Uwaga: wstrząsy
elektryczne są na tyle słabe, aby wyłącznie odstraszyć zwierzęta, nie czyniąc im krzywdy!

• Do pojazdów z szyną CAN i zelektryfikowanych
• Zasilanie z autonomicznego urządzenia akumulatorowego zapewniającego ochronę
niezależnie od akumulatora pojazdu
• Zasilanie za pomocą 4 baterii AA 1,5 V (nie dołączone do zestawu)
• Prąd roboczy: 0,2 mA 6 V
• Przycisk wł./wył. urządzenia
• 2 funkcyjne wskaźniki LED: wysokiego napięcia i stanu baterii
• Wskaźnik LED niskiego poziomu baterii ostrzega z wyprzedzeniem o niskim poziomie
naładowania baterii  AA
• Zakres temperatur roboczych: od -25 °C do +80 °C
• Idealny do kamperów, klasycznych samochodów i innych pojazdów, które nie
przemieszczają się zbyt często
• Kwasoodporność: urządzenie jest odporne na działanie kwasów (z baterii lub środków
czyszczących)
• Samogasnące tworzywo sztuczne spełniające standardy bezpieczeństwa obowiązujące
w przemyśle motoryzacyjnym
• Klasa wodoodporności 2.0: w pełni uszczelnione podzespoły elektroniczne
przewyższające normę ochrony IP65
• Znak E1: potwierdza, że urządzenie zostało przetestowane przez Federalny Urząd ds.
Ruchu Drogowego (KBA) >

2 540 999
1 118,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Odstraszacz Kun M9700, urządzenie wielofunkcyjne
Urządzenie emituje agresywne ultradźwięki w połączeniu z opcją rażenia prądem. Zestaw
zawiera 6 szczotek wysokonapięciowych z wieloma punktami styku, które można
zamontować wokół komory silnika. Szczoteczki przebijają się przez futro, łapy i pysk, co
zwiększa efektywną powierzchnię rażenia. Głośnik kopułkowy emituje pulsujące w
zakresie 360° modulowane ultradźwięki o ciśnieniu akustycznym 110 dB przy
częstotliwości 22,5 KHz, zapobiegając przyzwyczajeniu się intruzów do stałego dźwięku
Zestaw zawiera wyłącznik bezpieczeństwa na masce silnika. Uwaga: wstrząsy elektryczne
są na tyle słabe, aby wyłącznie odstraszyć zwierzęta, nie czyniąc im krzywdy!

• Urządzenie zaprojektowane z myślą o montażu także w pojazdach elektrycznych
• Zasilanie z autonomicznego urządzenia akumulatorowego zapewniającego ochronę
niezależnie od akumulatora pojazdu
• Zasilanie za pomocą 4 baterii AA 1,5 V (nie dołączone do zestawu)
• Prąd roboczy: 0,2 mA 6 V
• Przycisk wł./wył. urządzenia
• 3 funkcyjne wskaźniki LED: ultradźwięków, wysokiego napięcia i stanu baterii
• Wskaźnik LED niskiego poziomu baterii ostrzega z wyprzedzeniem o niskim poziomie
naładowania baterii  AA
• Wyłącznik bezpieczeństwa na masce silnika powoduje natychmiastowe rozładowanie
prądu wysokiego napięcia na płytkach stykowych po otwarciu maski silnika
• Zakres temperatur roboczych: od -25 °C do +80 °C
• Idealny do kamperów, klasycznych samochodów i innych pojazdów, które nie
przemieszczają się zbyt często
• Kwasoodporność: urządzenie jest odporne na działanie kwasów (z baterii lub środków
czyszczących)
• Samogasnące tworzywo sztuczne spełniające standardy bezpieczeństwa obowiązujące
w przemyśle motoryzacyjnym
• Klasa wodoodporności 2.0: w pełni uszczelnione podzespoły elektroniczne oraz w 100%
wodoodporny głośnik kopułkowy przewyższające normę ochrony IP65
• Znak e1: potwierdza, że urządzenie zostało przetestowane przez Federalny Urząd ds.
Ruchu Drogowego (KBA)

2 541 005
1 415,00 zł1

ZABEZPIECZENIA SAMOCHODU
WEWNĘTRZNE ZABEZPIECZENIA

RRP

Dywaniki podłogowe welurowe Premium przód i tył, czarne
Oryginalne, doskonale dopasowane welurowe dywaniki podłogowe Ford są tak
zaprojektowane, aby pasowały do wnętrza Twojego samochodu. Wyróżniają się
grubością i jakością wykładziny, która nadaje wnętrzu jeszcze bardziej luksusowy wygląd.
Zestaw 4 szt.

2 022 431
423,00 zł1

Dywaniki podłogowe, gumowe czarne, przód
Oryginalne dywaniki Forda idealne na każdą pogodę, doskonale dopasowane do Twojego
pojazdu. Elastyczny, syntetyczny materiał gumowy skutecznie chroni wnętrze pojazdu
przed zabrudzeniem i wilgocią.
Zestaw 2 szt., z logo Mondeo na dywaniku kierowcy

1 890 125
264,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Dywaniki podłogowe, gumowe czarne, tył
Oryginalne dywaniki Forda idealne na każdą pogodę, doskonale dopasowane do Twojego
pojazdu. Elastyczny, syntetyczny materiał gumowy skutecznie chroni wnętrze pojazdu
przed zabrudzeniem i wilgocią.
Zestaw 2 szt.

1 890 126
173,00 zł1

Dywaniki podłogowe, gumowe przód i tył, czarne
Oryginalne dywaniki Forda idealne na każdą pogodę, doskonale dopasowane do Twojego
pojazdu. Elastyczny, syntetyczny materiał gumowy skutecznie chroni wnętrze pojazdu
przed zabrudzeniem i wilgocią.
Zestaw 4 szt., z logo Mondeo

1 873 895
407,00 zł1

Dywaniki podłogowe, Standard przód i tył, czarne
Oryginalne dywaniki podłogowe Forda nie tylko są tak zaprojektowane, aby pasowały do
wyglądu wnętrza Twojego samochodu. Odznaczają się również solidnym wykonaniem,
doskonałym dopasowaniem i funkcjonalnością.
Zestaw 4 szt

2 022 435
262,00 zł1

Dywaniki podłogowe, Standard przód, czarne
Oryginalne dywaniki podłogowe Forda nie tylko są tak zaprojektowane, aby pasowały do
wyglądu wnętrza Twojego samochodu. Odznaczają się również solidnym wykonaniem,
doskonałym dopasowaniem i funkcjonalnością.
Zestaw 2 szt

2 022 434
232,00 zł1

ACTIVline* Pokrowiec na fotele premium, na dowolny pojedynczy fotel, imitacja
skóry w kolorze czarnym
Pokrowce na fotele zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie chronić siedzenia
Twojego pojazdu przed plamami, zabrudzeniami i codziennym zużyciem. Pomagają one
również zachować wartość rezydualną Twojego pojazdu.
Wysokiej jakości, uniwersalny pokrowiec na fotel wykonany z imitacji skóry w kolorze
czarnym, pasujący na każdy pojedynczy fotel w dowolnym pojeździe. Wykonany zgodnie z
najwyższymi standardami pod względem trwałości i zużycia. Zapewnia skuteczną
ochronę oryginalnej tkaniny siedzeń, np. przed błotem, wodą, szlamem, smarem, olejem,
farbą, kurzem, resztkami pożywienia i napojami. Pokrowiec na siedzenie można naciągnąć
na plastikową ramę siedzenia, aby chronić plastikowe wykończenia siedzenia lub w celu
lepszego dopasowania, wsunąć między siedzenie a plastikowe wykończenia.

• Uniwersalny montaż
• Do wielu marek
• Proste i szybkie nakładanie i zdejmowanie
• Kompatybilny z poduszką powietrzną
• Idealny do zastosowań komercyjnych
• Łatwy do utrzymania w czystości za pomocą wilgotnej ściereczki
• Nie wpływa negatywnie na funkcjonalność foteli

2 578 778
431,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ACTIVline* Pokrowiec na fotele premium, na dowolny pojedynczy fotel, tkanina w
kolorze czarnym
Pokrowce na fotele zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie chronić siedzenia
Twojego pojazdu przed plamami, zabrudzeniami i codziennym zużyciem. Pomagają one
również zachować wartość rezydualną Twojego pojazdu.
Wysokiej jakości, uniwersalny pokrowiec na fotel wykonany z czarnej tkaniny, pasujący na
każdy pojedynczy fotel w dowolnym pojeździe. Wykonany zgodnie z najwyższymi
standardami pod względem trwałości i zużycia. Zapewnia skuteczną ochronę oryginalnej
tkaniny siedzeń, np. przed błotem, wodą, szlamem, smarem, olejem, farbą, kurzem,
resztkami pożywienia i napojami. Pokrowiec na siedzenie można naciągnąć na plastikową
ramę siedzenia, aby chronić plastikowe wykończenia siedzenia lub w celu lepszego
dopasowania, wsunąć między siedzenie a plastikowe wykończenia.

• Uniwersalny montaż
• Do wielu marek
• Proste i szybkie nakładanie i zdejmowanie
• Kompatybilny z poduszką powietrzną
• Idealny do zastosowań komercyjnych
• Łatwy do utrzymania w czystości za pomocą wilgotnej ściereczki lub szczoteczki
• Nie wpływa negatywnie na funkcjonalność foteli
• Wykonany z trudnopalnej tkaniny

2 578 783
284,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA

RRP

Britax Römer® Fotelik dla dziecka DUO plus ISOFIX
Zapewnia optymalną, wszechstronną ochronę i wygodę. Zróżnicowane modele fotelików
dziecięcych spełniają wszystkie adekwatne standardy bezpieczeństwa przewidziane w
przepisach prawa i są dostępne dla dzieci w każdym wieku, również z systemem ISOFIX.
Zdejmowalna i zmywalna nakładka.
Dla dzieci o wadze 9 – 18 kg, 5-punktowy system pasów z regulowaną długością pasa
środkowego, testowany i zaakceptowany zgodnie z normą ECE R 44/04

1 448 154
2 423,00 zł1

BEZPIECZEŃSTWO
POMOC DROGOWA

RRP

Kalff* Kamizelka odblaskowa pomarańczowa
Akcesoria drogowe Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić maksimum
bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w przypadku nagłej awarii lub wypadku.
Wszystkie produkty spełniają najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem. Wszystkie pojazdy Forda posiadają dedykowane mocowania do bezpiecznego
przechowywania akcesoriów drogowych, kiedy nie są one w użyciu, tak aby były łatwo
dostępne. Trójkąty ostrzegawcze i zestawy pierwszej pomocy Forda są specjalnie
przystosowane do tych mocowań.
Jeden rozmiar pasuje do wszystkich, z paskami odblaskowymi dla lepszej widoczności

1 882 039
15,00 zł1

Kalff* Kamizelka odblaskowa żółta
Akcesoria drogowe Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić maksimum
bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w przypadku nagłej awarii lub wypadku.
Wszystkie produkty spełniają najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem. Wszystkie pojazdy Forda posiadają dedykowane mocowania do bezpiecznego
przechowywania akcesoriów drogowych, kiedy nie są one w użyciu, tak aby były łatwo
dostępne. Trójkąty ostrzegawcze i zestawy pierwszej pomocy Forda są specjalnie
przystosowane do tych mocowań.
Jeden rozmiar pasuje do wszystkich, z paskami odblaskowymi dla lepszej widoczności

1 871 128
15,00 zł1

Life Safety Products* Kamizelka odblaskowa żółta
Akcesoria drogowe Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić maksimum
bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w przypadku nagłej awarii lub wypadku.
Wszystkie produkty spełniają najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem. Wszystkie pojazdy Forda posiadają dedykowane mocowania do bezpiecznego
przechowywania akcesoriów drogowych, kiedy nie są one w użyciu, tak aby były łatwo
dostępne. Trójkąty ostrzegawcze i zestawy pierwszej pomocy Forda są specjalnie
przystosowane do tych mocowań.
Uniwersalny rozmiar, poprawiające widoczność odblaskowe pasy. Bardzo płaskie
opakowanie, zaprojektowane tak, aby umożliwić przewożenie kamizelki pod dywanikami
podłogowymi. Mocowanie za pomocą samoprzylepnego paska.

2 471 506
31,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Młotek awaryjny
Akcesoria pomocy drogowej Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić
maksimum bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w awaryjnej sytuacji. Młotek
bezpieczeństwa spełnia najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane prawem.
Z uchwytami, gwarantuje bezpieczne i pewne mocowanie, z fluorescencyjnym
przyciskiem umożliwiającym szybkie znalezienie w pojeździe gdy jest ciemno

1 761 591
103,00 zł1

Life Safety Products* Młotek awaryjny automatyczny
Akcesoria pomocy drogowej Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić
maksimum bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w awaryjnej sytuacji. Młotek
bezpieczeństwa spełnia najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane prawem.
Automatyczny młotek awaryjny z umożliwiającym bezpieczny montaż uchwytem.
Pozwala łatwo wybić każdą szybę. W szarej, antypoślizgowej rękojeści zamontowano
przecinak do pasów bezpieczeństwa.

• Ceramiczna końcówka
• Automatyczne przeładowanie do kolejnego użycia

2 471 504
80,00 zł1

Pakiet bezpieczeństwa Premium miękkie opakowanie, niebieskie
Akcesoria pomocy drogowej Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić
maksimum bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w awaryjnej sytuacji. Pakiet
bezpieczeństwa premium spełnia najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem.
440x100x90 mm, zawiera: trójkąt ostrzegawczy, kamizelkę odblaskową
(pomarańczową), zestaw pierwszej pomocy

2 311 429
138,00 zł1

Kalff* Pakiet bezpieczeństwa Premium Nano „TRIO”
Akcesoria pomocy drogowej Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić
maksimum bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w awaryjnej sytuacji. Pakiet
bezpieczeństwa premium spełnia najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem.
Powiększony zestaw pierwszej pomocy dostarczany w miękkiej torbie, dodatkowo
wyposażony w żółtą kamizelkę ostrzegawczą i trójkąt ostrzegawczy. Ze względu na swoje
bardzo małe rozmiary, jest to jedno z najbardziej oszczędzających przestrzeń rozwiązań na
rynku. Posiada paski na rzepy z tyłu dla bezpiecznego montażu oraz dwukomorowy
system z oddzielnym schowkiem na trójkąt ostrzegawczy. W komplecie znajduje się
broszura pierwszej pomocy zawierająca przydatne, ważne informacje. Posiada nadruki i
spis treści w językach angielskim, niemieckim, francuskim, holenderskim, włoskim,
hiszpańskim i portugalskim. 225 x 190 x 65 mm, zawartość zgodna z najnowszą normą
DIN, ECE R27 i EN ISO 20471

2 332 709
83,00 zł1

Kalff* Pakiet bezpieczeństwa Premium Standard „Duo”
Akcesoria pomocy drogowej Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić
maksimum bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w awaryjnej sytuacji. Pakiet
bezpieczeństwa premium spełnia najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem.
Powiększony zestaw pierwszej pomocy dostarczany w miękkiej torbie, dodatkowo
wyposażony w trójkąt ostrzegawczy. Posiada paski na rzepy z tyłu dla bezpiecznego
montażu i sterylną kieszeń wewnętrzną. W komplecie znajduje się broszura pierwszej
pomocy zawierająca przydatne, ważne informacje. 440 x 120 x 60 mm, zawartość zgodna
z najnowszą normą DIN 13164

2 332 723
63,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Pakiet bezpieczeństwa Premium Standardowa „TRIO”
Akcesoria pomocy drogowej Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić
maksimum bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w awaryjnej sytuacji. Pakiet
bezpieczeństwa premium spełnia najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem.
Powiększony zestaw pierwszej pomocy dostarczany w miękkiej torbie, dodatkowo
wyposażony w pomarańczową kamizelkę ostrzegawczą i poręczny trójkąt ostrzegawczy.
Posiada paski na rzepy z tyłu dla bezpiecznego montażu. W komplecie znajduje się
broszura pierwszej pomocy zawierająca przydatne, ważne informacje. Posiada nadruki i
spis treści w językach angielskim, niemieckim, francuskim, holenderskim, włoskim,
hiszpańskim i portugalskim. 440 x 135 x 60 mm, zawartość zgodna z najnowszą normą
DIN 13164, E11 27R-033011 i EN ISO 20471

2 332 721
83,00 zł1

Kalff* Pakiet bezpieczeństwa Premium w czerwonej nylonowej torbie, Nano „Trio”
Akcesoria pomocy drogowej Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić
maksimum bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w awaryjnej sytuacji. Pakiet
bezpieczeństwa premium spełnia najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem.
Powiększony zestaw pierwszej pomocy dostarczany w miękkiej torbie, dodatkowo
wyposażony w trójkąt ostrzegawczy Nano i jaskrawą kamizelkę odblaskową. Dzięki
bardzo małym rozmiarom jest to jeden z najbardziej kompaktowych samochodowych
zestawów pierwszej pomocy na rynku. Posiada paski na rzepy z tyłu dla bezpiecznego
montażu oraz dwukomorowy system z oddzielnym schowkiem na trójkąt ostrzegawczy.
W komplecie znajduje się broszura pierwszej pomocy zawierająca przydatne, ważne
informacje.

• Materiał, z którego wykonano opakowanie zestawu pierwszej pomocy jest zgodny z
najnowszymi normami DIN (DIN 13164)
• Trójkąt ostrzegawczy spełnia wymogi najnowszych norm europejskich ECE27R
• Kamizelka odblaskowa spełnia wymogi najnowszych norm EN ISO 20471
• Wymiary: 225 x 190 x 65 mm
• Spis treści w 7 językach: angielskim, niemieckim, francuskim, holenderskim, włoskim,
hiszpańskim i portugalskim

2 646 610
110,00 zł1

Kalff* Pakiet bezpieczeństwa Premium w czerwonej nylonowej torbie, Standard
„Duo”
Akcesoria pomocy drogowej Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić
maksimum bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w awaryjnej sytuacji. Pakiet
bezpieczeństwa premium spełnia najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem.
Powiększony zestaw pierwszej pomocy dostarczany w miękkiej torbie, dodatkowo
wyposażony w wąski trójkąt ostrzegawczy. Posiada paski na rzepy z tyłu dla bezpiecznego
montażu i sterylną kieszeń wewnętrzną. W komplecie znajduje się broszura pierwszej
pomocy zawierająca przydatne, ważne informacje.

• Materiał, z którego wykonano opakowanie zestawu pierwszej pomocy jest zgodny z
najnowszymi normami DIN (DIN 13164)
• Trójkąt ostrzegawczy spełnia wymogi najnowszych norm europejskich ECE27R
• Wymiary: 440 x 120 x 60 mm

2 646 608
91,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Pakiet bezpieczeństwa Premium w czerwonej nylonowej torbie, Standard
„Trio”
Akcesoria pomocy drogowej Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić
maksimum bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w awaryjnej sytuacji. Pakiet
bezpieczeństwa premium spełnia najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem.
Powiększony zestaw pierwszej pomocy dostarczany w miękkiej torbie, dodatkowo
wyposażony w wąski trójkąt ostrzegawczy i jaskrawą kamizelkę odblaskową. Posiada
paski na rzepy VELCRO z tyłu umożliwiające bezpieczne mocowanie. W komplecie
znajduje się broszura pierwszej pomocy zawierająca przydatne, ważne informacje.

• Materiał, z którego wykonano opakowanie zestawu pierwszej pomocy jest zgodny z
najnowszymi normami DIN (DIN 13164)
• Trójkąt ostrzegawczy spełnia wymogi najnowszych norm europejskich ECE27R
• Kamizelka odblaskowa spełnia wymogi najnowszych norm EN ISO 20471
• Wymiary: 440 x 135 x 60 mm
• Spis treści w 7 językach: angielskim, niemieckim, francuskim, holenderskim, włoskim,
hiszpańskim i portugalskim

2 646 612
95,00 zł1

Life Safety Products* Ściągaczka/skrobaczka do szyb  z wysuwanym uchwytem
Akcesoria pomocy drogowej Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić
maksimum bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w awaryjnej sytuacji. Młotek
bezpieczeństwa spełnia najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane prawem.
Wielosezonowe urządzenie do czyszczenia szyb, usuwa lód, śnieg, wodę i zabrudzenia

• Pozwala dotrzeć do trudnodostępnych miejsc, teleskopowy uchwyt o długości od 35 do
130 cm
• Obrotowa głowica 360°
• 3 krawędzie do usuwania lodu
• Gumowa ściągaczka do śniegu i wody
• Zdejmowana gąbka do usuwania zabrudzeń

2 471 674
77,00 zł1

Kalff* Trójkąt ostrzegawczy
Akcesoria drogowe Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić maksimum
bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w przypadku nagłej awarii lub wypadku.
Wszystkie produkty spełniają najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem. Wszystkie pojazdy Forda posiadają dedykowane mocowania do bezpiecznego
przechowywania akcesoriów drogowych, kiedy nie są one w użyciu, tak aby były łatwo
dostępne. Trójkąty ostrzegawcze i zestawy pierwszej pomocy Forda są specjalnie
przystosowane do tych mocowań.

1 460 220
33,00 zł1

Kalff* Trójkąt ostrzegawczy Nano, w czerwonym opakowaniu
Akcesoria drogowe Forda są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić maksimum
bezpieczeństwa kierowcom i pasażerom Forda w przypadku nagłej awarii lub wypadku.
Wszystkie produkty spełniają najnowsze europejskie normy i standardy przewidziane
prawem. Wszystkie pojazdy Forda posiadają dedykowane mocowania do bezpiecznego
przechowywania akcesoriów drogowych, kiedy nie są one w użyciu, tak aby były łatwo
dostępne. Trójkąty ostrzegawcze i zestawy pierwszej pomocy Forda są specjalnie
przystosowane do tych mocowań.
Ze względu na swoje bardzo małe rozmiary, jest to jeden z najbardziej rozmawiarowo
dopasowany trójkąt ostrzegawczy na rynku. Dostarczany w sztywnym opakowaniu,
zapewnia szybki, łatwy i stabilny montaż na drodze. 220 x 65 x 50 mm, zaprojektowany
zgodnie z wymogami EKG

2 332 717
40,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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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
169,00 zł1

Zestaw pierwszej pomocy miękka torba, niebieska
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.
Wymiary: 250 x 135 x 65 mm, zgodnie z najnowszą normą DIN (DIN 13164)

2 311 396
69,00 zł1

Kalff* Zestaw pierwszej pomocy Nano, czerwony
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.
Ze względu na swoje bardzo małe rozmiary, jest to jedno z najbardziej oszczędzających
przestrzeń rozwiązań na rynku. Dostarczany w miękkiej torbie z zamkiem błyskawicznym i
4-komorową wewnętrzną kieszonką. W komplecie znajduje się broszura pierwszej
pomocy zawierająca przydatne, ważne informacje. Posiada nadruki i spis treści w językach
angielskim, niemieckim, francuskim, holenderskim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim.
210 x 110 x 70 mm, zawartość zgodna z najnowszą normą DIN

2 332 715
34,00 zł1

Kalff* Zestaw pierwszej pomocy w czarnym plastikowym pudełku
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.
Kompaktowa apteczka pierwszej pomocy w twardym plastikowym pudełku.

• Materiał, z którego wykonano apteczkę pierwszej pomocy jest zgodny z najnowszymi
normami DIN (DIN 13164)
• Wymiary: 215 x 113 x 90 mm

2 646 562
61,00 zł1

Kalff* Zestaw pierwszej pomocy w czerwonej nylonowej torbie, Nano
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.
Dzięki bardzo małym rozmiarom jest to jeden z najbardziej kompaktowych
samochodowych zestawów pierwszej pomocy na rynku. Dostępny w miękkiej torbie z
zamkiem błyskawicznym i 4-komorową kieszenią wewnętrzną. W komplecie znajduje się
broszura pierwszej pomocy zawierająca przydatne, ważne informacje.

• Materiał, z którego wykonano opakowanie zestawu pierwszej pomocy jest zgodny z
najnowszymi normami DIN (DIN 13164)
• Wymiary: 210 x 110 x 70 mm
• Spis treści w 7 językach: angielskim, niemieckim, francuskim, holenderskim, włoskim,
hiszpańskim i portugalskim

2 646 575
47,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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KOMFORT
KOMFORT

RRP

ClimAir®* Boczny deflektor wiatru do okien drzwi przednich, czarny
Zmniejsza turbulencje i hałas, zapewniając większy komfort jazdy z otwartymi szybami
nawet podczas deszczu. Deflektory wiatru o zoptymalizowanej konstrukcji, aby doskonale
pasowały do Twojego Forda.
Zestaw 2 szt., poprawia wentylację, chroni przed deszczem i śniegiem, przyciemnione
szkło akrylowe 3 mm. Upewnij się, że deflektor wiatrowy (w obszarze lustra) jest
osadzony na listwie szyby (na szynie) i nie wsuwa się w szczelinę szyby.

1 880 816
305,00 zł2

ClimAir®* Boczny deflektor wiatru do okien drzwi przednich, czarny
Zmniejsza turbulencje i hałas, zapewniając większy komfort jazdy z otwartymi szybami
nawet podczas deszczu. Deflektory wiatru o zoptymalizowanej konstrukcji, aby doskonale
pasowały do Twojego Forda.
Zestaw 2 szt., poprawia wentylację, chroni przed deszczem i śniegiem, przyciemnione
szkło akrylowe 3 mm. Upewnij się, że deflektor wiatrowy (w obszarze lusterka jest
osadzony na listwie szyby (na szynie) i nie wsuwa się w szczelinę szyby. – Do modeli
kombi.

1 880 818
245,00 zł2

ClimAir®* Boczny deflektor wiatru do okien drzwi tylnych, transparentny
Zmniejsza turbulencje i hałas, zapewniając większy komfort jazdy z otwartymi szybami
nawet podczas deszczu. Deflektory wiatru o zoptymalizowanej konstrukcji, aby doskonale
pasowały do Twojego Forda.
Zestaw 2 szt., poprawia wentylację, chroni przed deszczem i śniegiem, przyciemnione
szkło akrylowe 3 mm. – Do modeli kombi.

2 104 615
183,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Kamera na tablicy rozdzielczej 380GWX, przednia i tylna kamera
samochodowa (Dash Cam)
Stanowi materiał dowodowy w przypadku zdarzenia drogowego.
Inteligentne, dyskretne kamery z funkcją GPS do zamontowania na przedniej i tylnej
szybie. Kamera skierowana do przodu jest połączona z kamerą skierowaną do tyłu za
pomocą przewodu o długości 6,5 m, obie kamery zasilane przez przewód elektryczny
zapalniczki samochodowej po podłączeniu do gniazda zasilania pojazdu, automatycznie
uruchamiane nagrywanie kamer po włączeniu zapłonu. Zestaw zawiera: przednią kamerę
i uchwyt mocujący, tylną kamerę, przewód połączeniowy 6,5 m, przewód zasilający do
gniazda zapalniczki, przewód USB, akumulator, kartę Micro SD 32 GB, pakiet
bezpieczeństwa, skróconą instrukcję obsługi, naklejki na okna oraz płytę z
oprogramowaniem i instrukcją obsługi.

• Zakres pola widzenia 140° z kamerami 2.12 MP
• Regulacja obiektywu w pionie pod kątem 90° idealna dla samochodów osobowych i
dostawczych z płaską przednią szybą
• Nagrywanie wideo w formacie full 1080p lub 720p HD, 1920 x1080 @30 fps, format
zapisu .MOV
• Po zapełnieniu karty SD, kamera automatycznie usuwa najstarsze pliki, robiąc miejsce na
nowe nagrania, dzięki czemu nigdy nie zabraknie Ci miejsca
• Naciśnij przycisk ochrony podczas rejestracji, aby zapisać bieżący plik wideo
• Kamera jest ustawiona na nagrywanie plików wideo o długości 1 minuty, dzięki czemu
możesz regulować ich rozmiar, jeśli zajdzie potrzeba ich pobrania i wysłania do firmy
ubezpieczeniowej.
• Możliwość pobierania, udostępniania lub przeglądania nagranego materiału video lub
oglądania video na żywo za pomocą aplikacji NEXTBASE cam viewer do pobrania
bezpłatnie z Twojego sklepu z aplikacjami, iOS / Android
• Płyta z oprogramowaniem firmowym NEXTBASE Replay3 umożliwia połączenie z
komputerem przez USB
• Połączenie Wi-Fi z smartfonem, tabletem, itp.
• GPS rejestruje lokalizację, prędkość, datę i godzinę, aby dokładnie pokazać czas i miejsce
zdarzenia w przypadku kolizji
• Widok z kamery tylnej pojawia się na urządzeniu jako PiP (obraz w obrazie), dotknięcie
ekranu umożliwia powiększenie lub zmniejszenie rozmiaru obrazu
• Karta Micro SD 32 GB w zestawie, współpracuje z kartami 8 - 128 GB, typ: SDHC, SDXC,
U1
• Akumulator w zestawie
• Tryb parkowania: monitoruje otoczenie pojazdu, gdy samochód jest zaparkowany, a
silnik nie pracuje. Tryb automatycznie rozpoczyna rejestrację po wykryciu ruchu
• Dostarczany z pakietem bezpieczeństwa zabezpieczającym sterowniki urządzenia i kartę
SD, co zapobiega ingerencji osób niepowołanych, dzięki czemu idealnie nadaje się do
pojazdów firmowych
• Wymiary: kamera przednia 58 x 98 x 47 mm, kamera tylna 49 x 68 x 37 mm
• Waga: przednia kamera 115 g, tylna kamera 50 g

2 534 404
2 042,00 zł1

Xvision (SCC)* Podgrzewanie fotela zestaw do dwóch foteli
Zapewnij sobie bardziej komfortowe i przyjemne doświadczenie z jazdy w chłodne dni
dzięki temu wydajnemu systemowi regulowanego podgrzewania foteli.
Wydajne, zmodernizowane elementy grzewcze z włókna węglowego do siedziska i
oparcia fotela. Możliwość ustawienia wysokiej lub niskiej temperatury ogrzewania, moc
wyjściowa maks. 90 W. Zestaw nie może być instalowany w pojazdach, w których
tapicerka foteli jest przyklejona do elementów piankowych. Prosimy o kontakt z dealerem
Forda w celu uzyskania dalszych informacji

2 021 595
1 390,00 zł2

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Xvision (SCC)* Podgrzewanie fotela zestaw do jednego fotela
Zapewnij sobie bardziej komfortowe i przyjemne doświadczenie z jazdy w chłodne dni
dzięki temu wydajnemu systemowi regulowanego podgrzewania foteli.
Wydajne, zmodernizowane elementy grzewcze z włókna węglowego do siedziska i
oparcia fotela. Możliwość ustawienia wysokiej lub niskiej temperatury ogrzewania, moc
wyjściowa maks. 90 W. Zestaw nie może być instalowany w pojazdach, w których
tapicerka foteli jest przyklejona do elementów piankowych. Prosimy o kontakt z dealerem
Forda w celu uzyskania dalszych informacji

2 021 594
699,00 zł2

Wieszak na płaszcz z uchwytem do mocowania, czarny matowy
Koniec z korzystaniem z hotelowych żelazek; dzięki temu eleganckiemu, matowemu,
czarnemu wieszakowi dowieziesz swoje ubrania w nieskazitelnym stanie wszędzie tam,
dokąd zmierzasz!
Praktyczne i przenośne wyposażenie dodatkowe zapewniające komfortowy transport
odzieży podczas podróży. Wystarczy, że przymocujesz uchwyt do zagłówka fotela
swojego pojazdu i możesz zabrać ze sobą zdejmowany wieszak na płaszcz wraz z odzieżą
w dowolne miejsce. Może być wykorzystywany jako tradycyjny wieszak na odzież w szafie,
który zabierzesz w kolejną podróż. Maksymalne obciążenie: 3 kg. Uwaga: montaż uchwytu
możliwy tylko do zagłówków przednich foteli. Nie montować na zagłówkach aktywnych.

2 448 529
242,00 zł1

ACV* Zagłówek do spania czarny, ekoskóra x PVC ze srebrną lamówką
Zadbaj o wygodę swoich pasażerów i zapewnij im spokojny i komfortowy sen w fotelu
wyposażonym w zagłówek do spania.

Zagłówek do spania można przymocować do każdego regulowanego zagłówka, spełnia
rolę poduszki bocznej, zapewnia boczne podparcie głowy i szyi dla odpoczywających lub
śpiących pasażerów i zwiększa komfort długich podróży. Zapobiega opadaniu i
przechylaniu głowy, dzięki czemu pasażerowie budzą się wypoczęci i bez bólu ramion i
szyi.

• Łatwy montaż, wystarczy przymocować go do wsporników zagłówka.
• Komfortowe wkładki boczne z pamięcią kształtu wykonane z pianki
• Wkładki boczne można dostosować do dowolnego wzrostu pasażera.
• Regulacja 360° pozwala na przechowywanie podkładek w pozycji pionowej, gdy nie są
one używane.
• Wymiary: 260 x 193 x 98 (dł. x szer. x wys.)
• Masa: 850 g

Fotele pasażerów z regulowanym zagłówkiem

2 520 207
185,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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INFORMACJA
AUDIO

RRP

Pioneer* Głośnik TS-170 Ci
Jakiej lubisz słuchać muzyki? Głośnej, pełnej energii, o czystym brzmieniu? Jeśli tak, mamy
coś w sam raz dla Ciebie. Bogata oferta przednich i tylnych głośników firmy Pioneer+
gwarantuje potężną dawkę muzyki i dźwięków oraz znakomite basy - jest doskonale
dopasowana do Twojego Forda.
6,7" (17 cm) 2-drożny system głośnikowy, maks. 170 W

1 595 410
300,00 zł2

Pioneer* Subwoofer TS-WX 120A
Uzupełnij nagłośnienie w swoim samochodzie o potężny, lecz ergonomiczny subwoofer
Pioneer+ w celu uzyskania jeszcze lepszej jakości basów. Dzięki jego niewielkim,
kompaktowym rozmiarom, możesz go nawet zainstalować pod fotelem pasażera, nie
tracąc nic z jego mocy.
Można go schować wszędzie w samochodzie - nawet pod fotelem pasażera - bez
konieczności poświęcania mocy (oprócz pojazdów z elektrycznie sterowanymi
siedzeniami). Wzmacniacz MOSFET 150W sprawia, że generuje naprawdę mocne
uderzenie basu.

2 302 684
1 085,00 zł2

Axion* Upgrade do radia do radia RDS-FM z funkcją AF
Korzystaj z szerokiej gamy cyfrowych stacji radiowych i dźwięku o jakości CD dzięki temu
rozwiązaniu DAB + do wielu pojazdów. 12 wstępnie wyselekcjonowanych stacji radiowych
z funkcją szybkiego wyboru, grafiką na ekranie samochodu i wyświetlaczem
informacyjnym pokazuje okładkę albumu, tytuły piosenek, nazwiska wykonawców,
wiadomości, wyniki sportowe itp. Zawiera informacje o ruchu drogowym i podróży przez
TPEG, co pozwala na odbieranie informacji o ruchu, pauza i przewijanie do tyłu radia,
złącza Aux-in dla zewnętrznych źródeł dźwięku. Zestaw z modułem DAB +, anteną,
pilotem, niezbędnym okablowaniem oraz instrukcją obsługi i instrukcją instalacji

2 146 136
891,00 zł2

INFORMACJA
INNE AKCESORIA ZWIĄZANE Z
INFORMACJĄ I ROZRYWKĄ

RRP

ACV* Odbiornik ładowania Qi do iPhone'a®
Umożliwia bezprzewodowe ładowanie wybranych modeli smartfonów.
Umożliwia ładowanie bezprzewodowe dla smartfonów niekompatybilnych z Qi. Łatwa
instalacja pomiędzy etui a pokrywą obudowy telefonu

2 102 323
87,00 zł1

ACV* Qi etui z funkcją ładowania do IPhone'a® 5/5S, srebrne
Umożliwia bezprzewodowe ładowanie wybranych modeli iPhone'ów.
Etui ochronne ze zintegrowaną funkcją bezprzewodowego ładowania. Do wykorzystania
w połączeniu z zestawem do ładowania bezprzewodowego Qi

2 102 319
128,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Qi etui z funkcją ładowania do IPhone'a® 6 +/ 7 +, serbrne
Umożliwia bezprzewodowe ładowanie wybranych modeli iPhone'ów.
Etui ochronne ze zintegrowaną funkcją bezprzewodowego ładowania. Do wykorzystania
w połączeniu z zestawem do ładowania bezprzewodowego Qi

2 146 844
105,00 zł1

ACV* Qi etui z funkcją ładowania do IPhone'a® 6, srebrne
Umożliwia bezprzewodowe ładowanie wybranych modeli iPhone'ów.
Etui ochronne ze zintegrowaną funkcją bezprzewodowego ładowania. Do wykorzystania
w połączeniu z zestawem do ładowania bezprzewodowego Qi

2 102 317
133,00 zł1

ACV* Qi etui z funkcją ładowania do IPhone'a® 6/6S/7, czarne
Umożliwia bezprzewodowe ładowanie wybranych modeli iPhone'ów.
Etui ochronne ze zintegrowaną funkcją bezprzewodowego ładowania. Do wykorzystania
w połączeniu z zestawem do ładowania bezprzewodowego Qi

2 146 842
105,00 zł1

ACV* Qi etui z funkcją ładowania do IPhone'a® 6/6S/7, gold
Umożliwia bezprzewodowe ładowanie wybranych modeli iPhone'ów.
Etui ochronne ze zintegrowaną funkcją bezprzewodowego ładowania. Do wykorzystania
w połączeniu z zestawem do ładowania bezprzewodowego Qi

2 146 840
105,00 zł1

ACV* Qi etui z funkcją ładowania do IPhone'a® 6/6S/7, rosegold
Umożliwia bezprzewodowe ładowanie wybranych modeli iPhone'ów.
Etui ochronne ze zintegrowaną funkcją bezprzewodowego ładowania. Do wykorzystania
w połączeniu z zestawem do ładowania bezprzewodowego Qi

2 146 838
105,00 zł1

ACV* Qi etui z funkcją ładowania do IPhone'a® 6/6S/7, srebrny
Umożliwia bezprzewodowe ładowanie wybranych modeli iPhone'ów.
Etui ochronne ze zintegrowaną funkcją bezprzewodowego ładowania. Do wykorzystania
w połączeniu z zestawem do ładowania bezprzewodowego Qi

2 146 836
105,00 zł1

ACV* Stacja ładowania na biurko Qi biała
Zasilana przez USB indukcyjna stacja ładująca Qi w kolorze czarnym lub białym do użytku
domowego lub biurowego.
Umożliwia łatwe i wygodne ładowanie bezprzewodowe smartfonów kompatybilnych z Qi

2 102 313
146,00 zł1

ACV* Stacja ładowania na biurko Qi czarna
Zasilana przez USB indukcyjna stacja ładująca Qi w kolorze czarnym lub białym do użytku
domowego lub biurowego.
Umożliwia łatwe i wygodne ładowanie bezprzewodowe smartfonów kompatybilnych z Qi

2 102 315
146,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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System ładowania bezprzewodowego Qi zintegrowane rozwiązanie dostosowane do
poszczególnych modeli
Bezprzewodowy, ergonomiczny zestaw do ładowania umożliwia szybsze i łatwiejsze
ładowanie urządzeń w podróży niż w przypadku ładowania przewodowego. Nie ma
potrzeby za każdym razem podłączać urządzenia - wystarczy umieścić je na podkładce do
ładowania bezprzewodowego.
Dostosowany do potrzeb użytkownika system plug-and-play umożliwiający szybkie
bezprzewodowe ładowanie smartfonów kompatybilnych z Qi (technologia ładowania
indukcyjnego). Rozpoczyna ładowanie, gdy tylko umieścisz smarfon na podstawie
ładowania w dedykowanym schowku, i automatycznie przełącza się w tryb czuwania, gdy
bateria jest w pełni naładowana. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa
ładowarka wyłącza się, jeżeli w kontakt z podstawą ładowania wejdą monety lub inne
metalowe przedmioty.

2 452 286
478,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Kamera na tablicy rozdzielczej 380GWX, przednia i tylna kamera
samochodowa (Dash Cam)
Stanowi materiał dowodowy w przypadku zdarzenia drogowego.
Inteligentne, dyskretne kamery z funkcją GPS do zamontowania na przedniej i tylnej
szybie. Kamera skierowana do przodu jest połączona z kamerą skierowaną do tyłu za
pomocą przewodu o długości 6,5 m, obie kamery zasilane przez przewód elektryczny
zapalniczki samochodowej po podłączeniu do gniazda zasilania pojazdu, automatycznie
uruchamiane nagrywanie kamer po włączeniu zapłonu. Zestaw zawiera: przednią kamerę
i uchwyt mocujący, tylną kamerę, przewód połączeniowy 6,5 m, przewód zasilający do
gniazda zapalniczki, przewód USB, akumulator, kartę Micro SD 32 GB, pakiet
bezpieczeństwa, skróconą instrukcję obsługi, naklejki na okna oraz płytę z
oprogramowaniem i instrukcją obsługi.

• Zakres pola widzenia 140° z kamerami 2.12 MP
• Regulacja obiektywu w pionie pod kątem 90° idealna dla samochodów osobowych i
dostawczych z płaską przednią szybą
• Nagrywanie wideo w formacie full 1080p lub 720p HD, 1920 x1080 @30 fps, format
zapisu .MOV
• Po zapełnieniu karty SD, kamera automatycznie usuwa najstarsze pliki, robiąc miejsce na
nowe nagrania, dzięki czemu nigdy nie zabraknie Ci miejsca
• Naciśnij przycisk ochrony podczas rejestracji, aby zapisać bieżący plik wideo
• Kamera jest ustawiona na nagrywanie plików wideo o długości 1 minuty, dzięki czemu
możesz regulować ich rozmiar, jeśli zajdzie potrzeba ich pobrania i wysłania do firmy
ubezpieczeniowej.
• Możliwość pobierania, udostępniania lub przeglądania nagranego materiału video lub
oglądania video na żywo za pomocą aplikacji NEXTBASE cam viewer do pobrania
bezpłatnie z Twojego sklepu z aplikacjami, iOS / Android
• Płyta z oprogramowaniem firmowym NEXTBASE Replay3 umożliwia połączenie z
komputerem przez USB
• Połączenie Wi-Fi z smartfonem, tabletem, itp.
• GPS rejestruje lokalizację, prędkość, datę i godzinę, aby dokładnie pokazać czas i miejsce
zdarzenia w przypadku kolizji
• Widok z kamery tylnej pojawia się na urządzeniu jako PiP (obraz w obrazie), dotknięcie
ekranu umożliwia powiększenie lub zmniejszenie rozmiaru obrazu
• Karta Micro SD 32 GB w zestawie, współpracuje z kartami 8 - 128 GB, typ: SDHC, SDXC,
U1
• Akumulator w zestawie
• Tryb parkowania: monitoruje otoczenie pojazdu, gdy samochód jest zaparkowany, a
silnik nie pracuje. Tryb automatycznie rozpoczyna rejestrację po wykryciu ruchu
• Dostarczany z pakietem bezpieczeństwa zabezpieczającym sterowniki urządzenia i kartę
SD, co zapobiega ingerencji osób niepowołanych, dzięki czemu idealnie nadaje się do
pojazdów firmowych
• Wymiary: kamera przednia 58 x 98 x 47 mm, kamera tylna 49 x 68 x 37 mm
• Waga: przednia kamera 115 g, tylna kamera 50 g

2 534 404
2 042,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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KOŁA
OBRĘCZE ALUMINIOWE

RRP

Obręcz aluminiowa 16" Wzór 10-ramienny, Sparkle Silver
Obręcze ze stopów lekkich zapewniają Twojemu Fordowi unikalny, zindywidualizowany
wygląd. Zaprojektowano je w taki sposób, by dopełniały wzornictwo Twojego pojazdu
pod każdym względem.  Każda obręcz jest testowana w zestawieniu ze wszystkimi
stylami nadwozia pod kątem jakości, bezpieczeństwa i – oczywiście – wspaniałego
wyglądu.
6,5 x 16", odsadzenie 50, do opon 215/60 R16
Zawiera tylko obręcz aluminiową. Do montażu niezbędne są dodatkowe elementy
(nakrętki, kołpaczek).

2 238 323
1 220,00 zł3

KOŁA
AKCESORIA DO KÓŁ

RRP

Kołpak 16"
Firma Ford oferuje bogatą gamę zestawów kołpaków oraz pojedynczych sztuk. Będą one
idealnym rozwiązaniem do zimowych, stalowych obręczy – wybór należy do Ciebie.
1 szt.

1 683 455
171,00 zł1

Zestaw nakrętek zabezpieczających na koła do obręczy aluminiowych
Zabezpiecz swoje felgi aluminiowe przed kradzieżą za pomocą śrub blokujących. Zdjąć je
można tylko za pomocą specjalnego narzędzia dołączonego do zestawu.
Zestaw 4 szt. z kluczem, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe do aluminiowych obręczy

1 751 660
394,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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STYLIZACJA
STYLIZACJA NADWOZIA

RRP

Uchwyt do tablic rejestracyjnych Ford czarny, z białym owalem Forda i białym
napisem "BRING ON TOMORROW”.
Zestaw zawiera 2 szt. uchwytów do tablic rejestracyjnych.

• Wymiary: 524 x 114 x 24 mm

2 569 816
115,00 zł1

Uchwyt do tablic rejestracyjnych Ford srebrny, z białym owalem Forda i czarnym
napisem "BRING ON TOMORROW”.
Zestaw zawiera 2 szt. uchwytów do tablic rejestracyjnych.

• Wymiary: 524 x 114 x 24 mm

2 569 770
115,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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OUTDOOR LIFESTYLE
OUTDOOR LIFESTYLE

RRP

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.

• Nośność: do 150 kg
• Miękkie siedzisko i oparcie
• Haftowane logo ARB
• Siatkowa kieszeń na gazetę w tylnej części oparcia
• Zapinana na rzep kieszeń boczna na klucze, portfel lub inne drobiazgi
• Sztywna tacka z uchwytem na kubek, którą można łatwo przymocować z boku krzesełka
• Płaskie, wygodne podłokietniki
• Wymiary siedziska: 56 cm (szer.) x 47 cm (gł.)
• Wymiary po rozłożeniu: 92 cm (wys.) x 61 cm (gł.) x 66 cm (szer.)

2 615 988
651,00 zł1

ARB* Organizer przestrzeni ładunkowej do kuchni w wysuwanej zabudowie
szufladowej
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, a dzięki
przezroczystej pokrywie można zobaczyć jego zawartość bez otwierania. Posiada wysokiej
jakości suwaki i uchwyty z taśmy.

• Wodoodporne etui z PVC z poręczną, przezroczystą pokrywą
• Możliwość przestawiania i wyjmowania przegrody zapewnia łatwy dostęp do zawartości
• Chroni twoje rzeczy po schowaniu kuchni w wysuwanej zabudowie ARB
• Łatwy w przechowywaniu - składa się na płasko, kiedy nie jest potrzebny
• 450 x 150 x 150 (dł. x szer. x wys.)

2 683 519
282,00 zł1

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.

• Gumowane, ograniczające przesuwanie się nóżki
• Możliwość przestawiania i wyjmowania przegródek
• 4 osobne etykiety pozwalające na łatwą identyfikację zawartości
• Łatwy w przechowywaniu - składa się na płasko, kiedy nie jest potrzebny
• 400 x 400 x 180 mm (szer. x gł. x wys.)

2 616 000
384,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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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, a dzięki
przezroczystej pokrywie można zobaczyć jego zawartość bez otwierania. 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.

• Gumowane nóżki ograniczające przesuwanie się
• Możliwość przestawiania i wyjmowania przegródek
• 4 osobne etykiety pozwalające na łatwą identyfikację zawartości
• Łatwy w przechowywaniu - składa się na płasko, kiedy nie jest potrzebny
• 400 x 160 x 180 mm (szer. x gł. x wys.)

2 683 528
183,00 zł1

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 zł1

ARB* Organizer przestrzeni ładunkowej średni
Miejsce na wszystko - wszystko na miejscu. Organizer do przedziału bagażowego idealnie
nadaje się do przechowywania wszystkich niezbędnych drobiazgów.
Organizator pozwala utrzymać porządek w przestrzeni ładunkowej. Umożliwia łatwe
przenoszenie przewożonych przedmiotów, które będą też zawsze czyste i bezpieczne.
Dzięki przezroczystej pokrywie można zobaczyć jego zawartość bez otwierania. 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.

• Gumowane, ograniczające przesuwanie się nóżki
• Możliwość przestawiania i wyjmowania przegródek
• 4 osobne etykiety pozwalające na łatwą identyfikację zawartości
• Łatwy w przechowywaniu - składa się na płasko, kiedy nie jest potrzebny
• 600 x 200 x 180 mm (szer. x gł. x wys.)

2 683 525
253,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. 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.

• Zabezpieczenie przed wilgocią i kurzem
• Zmniejszająca tarcie, utwardzana anodowo powierzchnia cylindra
• Impregnowane teflonem, karbonowe uszczelnienie tłoka zapewniające wysoki poziom
trwałości
• Zawór zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
• Wewnętrzne zabezpieczenie termiczne silnika zapobiega uszkodzeniom
spowodowanym przegrzaniem
• Profesjonalny bezpiecznik MAXI zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa obwodu

2 616 039
1 870,00 zł1

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.

• Odporność na wysoką temperaturę umożliwia przygotowanie na nim posiłków
• Maksymalne obciążenie stolika po rozłożeniu to 30 kg
• Wymiary: 860 x 700 x 700 mm (dł. x szer. x wys.)
• Nogi 22 x 22 mm z anodowanego na czarno aluminium
• W zestawie kompaktowa torba do przenoszenia z paskiem na ramię
• Waga: 4 kg

2 615 990
781,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Torba chłodząca miękkie ścianki
Podczas pikników i wypoczynku na łonie natury, torba chłodząca idealnie sprawdzi się do
przechowywania schłodzonych - a nawet ciepłych - potraw i napojów. Można w niej
również przewozić schłodzone artykuły spożywcze z cotygodniowych zakupów.

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 zł1

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.

• Doskonale widoczna, jasnopomarańczowa bateria litowo-jonowa o pojemności 24000
mAh
• Prąd zimnego rozruchu 500 A w trybie ciągłym oraz 1000 A w trybie turbo
• Wymiary baterii: 188 x 134 x 37 mm
• Inteligentne kable rozruchowe z funkcją turbo, a także z zabezpieczeniem przed
odwrotnym podłączeniem i iskrzeniem
• W zestawie z ładowarkami 12v DC oraz 240v AC
• Wbudowana latarka o jasności 100 lumenów, z 4 trybami pracy (mocny, migający, SOS,
wyłączony)
• 12v gniazdko zapalniczki do zasilania lampki, kompresora do opon lub lodówki
• 2 porty USB i inteligentny kabel do ładowania większości smartfonów Android® i Apple®
• Idealnie nadaje się do samochodu rodzinnego, łodzi, motocykla, kosiarki traktorowej, itp.

2 618 911
1 292,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Walizka na przybory organizer do kuchni kempingowej
Walizka jest idealna do przechowywania przyborów kuchennych, a nawet narzędzi
niezbędnych do jazdy w terenie. Posiada różnej wielkości kieszenie, które doskonale
nadają się do przechowywania praktycznie wszystkiego - od dużej kieszeni wewnętrznej,
w której można przechowywać talerze, po mniejsze, pętelkowe kieszenie, w których
można przechowywać sztućce. Kieszenie są również wyposażone w wytrzymałą siatkę,
która umożliwia szybką lokalizację przedmiotów. Walizka jest wyposażona w gumowy
uchwyt do przenoszenia i wytrzymały zamek błyskawiczny z gumowym pierścieniem..

• Materiał: tkanina o podwyższonej wytrzymałości poli-oksford 600D
• Uchwyt na rolkę ręcznika papierowego zabezpieczony stalowymi klamrami, które można
łatwo przesuwać
• Metalowe haczyki na pasku umożliwiają zawieszenie walizki
• Nadaje się także do przechowywania narzędzi.

2 683 517
576,00 zł1

ARB* Zestaw przewodów Zasilanie 12/24 V, elektryczna lodówka
Zestaw przewodów 12/24 V DC z gniazdem zasilania idealny do podłączenia stałego
źródła zasilania do elektrycznych lodówek itp. Zestaw zawiera wkręcane gniazda do
montażu powierzchniowego oraz przewód elektryczny 6 m o podwójnej izolacji 6 mm,
wyposażony w bezpiecznik liniowy i przyłącza do akumulatora..

2 683 521
290,00 zł1

* Za gwarancję odpowiada dostawca Forda.
1. Rekomendowana cena detaliczna z VAT.
2. 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.
3. 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. Cena dotyczy obręczy i nie zawiera opony.
Prices valid from 19.05.2023. 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/

Status: 19.05.2023


