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FORD RANGER 2006 – 2011

Status: 02.01.2023

TRANSPORT
SISTEM DE TRANSPORT PE PLAFON
RRP
Thule®* Curea de tensionare 323
Cureaua de tensionare este ideală pentru fixarea în condiţii de siguranţă a încărcăturii pe
suportul de plafon - alcătuieşte o combinaţie perfectă cu şuruburile cu ochi opţionale!
Curea de tensiune foarte rezistentă cu mâner larg, 4,5 m lungime, completează în mod
ideal şurubul cu ureche Thule* 320
Thule®* Cutie pentru plafon , FORCE XT Alpine, Aeroskin matt black
Sporiţi cu uşurinţă capacitatea de încărcare a autovehiculului dvs. Ford. Gama noastră de
cutii pentru plafon de înaltă calitate sunt fabricate pentru a transporta în condiţii de
siguranţă şi pentru a proteja o varietate de încărcături. Majoritatea modelelor sunt
prevăzute cu deschidere dublă pentru acces facil de pe ambele părţi ale autovehiculului.
Dimensiuni (externe/interne): 230 cm x70 cm x42.5 cm/218 cm x59 cm x 37 cm, volum:
420 l, greutate: aprox.19.4 kg, capacitate de încărcare maximă: 75 kg. Cu dispozitiv de
blocare central. Funcţii principale: design optimizat pentru eficienţa maximă a spaţiului,
aerodinamică și montare pe vehicul. Ușor de montat datorită sistemului de montare
rapidă extra lat, pre-instalat, PowerClick. Indicatorul de cuplu integrat face clic când este
montat corect, asigurând o fixare rapidă și sigură. Ușor de deschis și închis în toate
condiţiile datorită mânerelor exterioare și mecanismelor de ridicare a capacului de sprijin.
Sistemul SlideLock cu funcţii de blocare și deschidere separate blochează automat
capacul și indică atunci când caseta este închisă. Deschiderea DualSide oferă acces ușor
la toate zonele casetei, de pe fiecare parte a vehiculului. A se nota că în funcţie de
modelul vehiculului casetele de plafon pot ieși în afară, ceea ce poate duce la atingerea
casetei de plafon de hayon când este deschis
Thule®* Cutie pentru plafon FORCE XT L, Aeroskin matt black
Sporiţi cu uşurinţă capacitatea de încărcare a autovehiculului dvs. Ford. Gama noastră de
cutii pentru plafon de înaltă calitate sunt fabricate pentru a transporta în condiţii de
siguranţă şi pentru a proteja o varietate de încărcături. Majoritatea modelelor sunt
prevăzute cu deschidere dublă pentru acces facil de pe ambele părţi ale autovehiculului.
Dimensiuni (externe/interne): 190 cm x 84 cm x 46 cm/177 cm x 73 cm x 41 cm, volum:
450 l, înălţimea suportului de plafon: aprox. 43 cm, greutate: aprox.18,7 kg, capacitate de
încărcare maximă: 75 kg. Cu dispozitiv de blocare central. Funcţii principale: ușor de
montat datorită sistemului de montare rapidă PowerClick. Indicatorul de cuplu integrat
face clic când este montat corect, asigurând o fixare rapidă și sigură. Confortabil de
deschis și închis datorită sistemului LockKnob care contribuie la prevenirea deteriorării
Thule®* Comfort Key. Deschiderea DualSide oferă acces ușor la toate zonele casetei, de
pe fiecare parte a vehiculului. A se nota că în funcţie de modelul vehiculului casetele de
plafon pot ieși în afară, ceea ce poate duce la atingerea casetei de plafon de hayon când
este deschis

1 569 257

34,68 €1

2 430 271

663,01 €1

2 430 267

628,38 €1

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Cutie pentru plafon FORCE XT M, Aeroskin matt black
Sporiţi cu uşurinţă capacitatea de încărcare a autovehiculului dvs. Ford. Gama noastră de
cutii pentru plafon de înaltă calitate sunt fabricate pentru a transporta în condiţii de
siguranţă şi pentru a proteja o varietate de încărcături. Majoritatea modelelor sunt
prevăzute cu deschidere dublă pentru acces facil de pe ambele părţi ale autovehiculului.
Dimensiuni (externe/interne): 175 cm x 82 cm x 45.5 cm/162 cm x 71 cm x 40 cm, volum:
400 l, înălţimea suportului de plafon: aprox. 42 cm, greutate: aprox.16,4 kg, capacitate de
încărcare maximă: 75 kg. Cu dispozitiv de blocare central. Funcţii principale: ușor de
montat datorită sistemului de montare rapidă PowerClick. Indicatorul de cuplu integrat
face clic când este montat corect, asigurând o fixare rapidă și sigură. Confortabil de
deschis și închis datorită sistemului LockKnob care contribuie la prevenirea deteriorării
Thule®* Comfort Key. Deschiderea DualSide oferă acces ușor la toate zonele casetei, de
pe fiecare parte a vehiculului. A se nota că în funcţie de modelul vehiculului casetele de
plafon pot ieși în afară, ceea ce poate duce la atingerea casetei de plafon de hayon când
este deschis
Thule®* Cutie pentru plafon FORCE XT S, Aeroskin matt black
Sporiţi cu uşurinţă capacitatea de încărcare a autovehiculului dvs. Ford. Gama noastră de
cutii pentru plafon de înaltă calitate sunt fabricate pentru a transporta în condiţii de
siguranţă şi pentru a proteja o varietate de încărcături. Majoritatea modelelor sunt
prevăzute cu deschidere dublă pentru acces facil de pe ambele părţi ale autovehiculului.
Dimensiuni (externe/interne): 139 cm x 89,5 cm x 39 cm/127 cm x 78 cm x 34 cm, volum:
300 l, înălţimea suportului de plafon: aprox. 39 cm, greutate: aprox.14,3 kg, capacitate de
încărcare maximă: 75 kg. Cu dispozitiv de blocare central. Funcţii principale: ușor de
montat datorită sistemului de montare rapidă PowerClick. Indicatorul de cuplu integrat
face clic când este montat corect, asigurând o fixare rapidă și sigură. Confortabil de
deschis și închis datorită sistemului LockKnob care contribuie la prevenirea deteriorării
cheii Thule®* Comfort. Deschiderea DualSide oferă acces ușor la toate zonele casetei, de
pe fiecare parte a vehiculului. A se nota că în funcţie de modelul vehiculului casetele de
plafon pot ieși în afară, ceea ce poate duce la atingerea casetei de plafon de hayon când
este deschis.
Thule®* Cutie pentru plafon FORCE XT Sport, Aeroskin matt black
Sporiţi cu uşurinţă capacitatea de încărcare a autovehiculului dvs. Ford. Gama noastră de
cutii pentru plafon de înaltă calitate sunt fabricate pentru a transporta în condiţii de
siguranţă şi pentru a proteja o varietate de încărcături. Majoritatea modelelor sunt
prevăzute cu deschidere dublă pentru acces facil de pe ambele părţi ale autovehiculului.
Dimensiuni (externe/interne): 190 cm x 63 cm x 42.5 cm/179 cm x 52 cm x 37 cm, volum:
300 l, înălţimea suportului de plafon: aprox. 40 cm, greutate: aprox.14,7 kg, capacitate de
încărcare maximă: 75 kg. Cu dispozitiv de blocare central. Funcţii principale: ușor de
montat datorită sistemului de montare rapidă PowerClick. Indicatorul de cuplu integrat
face clic când este montat corect, asigurând o fixare rapidă și sigură. Confortabil de
deschis și închis datorită sistemului LockKnob care contribuie la prevenirea deteriorării
Thule®* Comfort Key. Deschiderea DualSide oferă acces ușor la toate zonele casetei, de
pe fiecare parte a vehiculului. A se nota că în funcţie de modelul vehiculului casetele de
plafon pot ieși în afară, ceea ce poate duce la atingerea casetei de plafon de hayon când
este deschis

2 430 265

571,26 €1

2 430 262

464,15 €1

2 430 260

514,14 €1

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Cutie pentru plafon FORCE XT XL, Aeroskin matt black
Sporiţi cu uşurinţă capacitatea de încărcare a autovehiculului dvs. Ford. Gama noastră de
cutii pentru plafon de înaltă calitate sunt fabricate pentru a transporta în condiţii de
siguranţă şi pentru a proteja o varietate de încărcături. Majoritatea modelelor sunt
prevăzute cu deschidere dublă pentru acces facil de pe ambele părţi ale autovehiculului.
Dimensiuni (externe/interne): 210 cm x 86 cm x 44 cm/197 cm x 75 cm x 39 cm, volum:
500 l, înălţimea suportului de plafon: aprox. 41 cm, greutate: aprox. 21,3 kg, capacitate de
încărcare maximă: 75 kg. Cu dispozitiv de blocare central. Funcţii principale: ușor de
montat datorită sistemului de montare rapidă PowerClick. Indicatorul de cuplu integrat
face clic când este montat corect, asigurând o fixare rapidă și sigură. Confortabil de
deschis și închis datorită sistemului LockKnob care contribuie la prevenirea deteriorării
Thule®* Comfort Key. Deschiderea DualSide oferă acces ușor la toate zonele casetei, de
pe fiecare parte a vehiculului. A se nota că în funcţie de modelul vehiculului casetele de
plafon pot ieși în afară, ceea ce poate duce la atingerea casetei de plafon de hayon când
este deschis

2 430 269

G3* Kit de fixare
Piuliţă T G3 (4 bucăţi) pentru fixarea casetei de plafon pe suportul de plafon din aliaj.

2 486 295

Thule®* Opritor încărcături 314
Aceste opritoare mobile pentru încărcături vă ajută să vă asiguraţi încărcătura valoroasă
pe suportul de bază pentru acoperiş.
Împiedicaţi alunecarea încărcăturii dvs. cu prinderi ușoare, opritor mobil și ajustabil, cu
înălţine de 14.5 cm, pentru barele de plafon cu profil T.

714,01 €1

11,80 €1

1 513 390

30,57 €1

Thule®* Opritor încărcături 315
Aceste opritoare mobile pentru încărcături vă ajută să vă asiguraţi încărcătura valoroasă
pe suportul de bază pentru acoperiş.
Cu funcţie de pliere, pentru încărcare simplă, set de 2, ajustabile fără scule suplimentare

1 569 245

Thule®* Suport bare transversale
Montaţi orice accesoriu aveţi nevoie pentru necesităţile dvs. de transport. Fiecare suport
de bază pentru acoperiş a fost configurat pentru a se potrivi unui model specific Ford şi se
poate bloca pentru protecţia anti-furt. Suporturile de bază pentru acoperiş – dacă nu sunt
montate din fabrică – sunt necesare pentru montarea barelor transversale de acoperiş.
Aluminiu, blocabil, greutate de aproximativ 5 kg – Vehicule fără bare de plafon montate
din fabrică. Capacitate maximă de încărcare de 80 kg. Doar în combinaţie cu kitul pentru
suportul de plafon Thule® și kitul de prindere Thule® 750 (set de 4 piese) pentru suportul
de plafon.

1 582 847

Thule®* Suport de transport schiuri SnowPack 7326
Accesoriul perfect pentru transportarea echipamentului dvs. sportiv de iarnă. Suportul

81,56 €1

203,98 €1

2 117 636

275,38 €1

confortabil pentru până la 8 perechi de schiuri sau 6 snowboard-uri, în funcţie de tipul de
suport selectat.
Pentru 6 perechi de schiuri sau 4 snowboard-uri, cu sistem de blocare pentru
schiuri/snowboard-uri și suportul de acoperiș, lăţime de încărcare de 75 de cm, reglabil pe
înălţime, datorită sistemului vertical pe bază de arcuri integrat, fixează sigur schiurile și
snowboard-urile prin intermediul articulaţiilor din cauciuc ultra moi, care fixează fără să
zgârie suprafeţele, sunt ușor de deschis și închis, prin intermediul butonului de apăsare
supradimensionat putând fi acţionat și cu mănuși , spaţiu liber mărit pe acoperiș pentru
schiuri cu legături înalte, mulţumită pieselor extensibile care ridică suportul, se poate
utiliza pentru toate profilele suporţilor de bază, greutate proprie 4,8 Kg

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Suport de transport schiuri SnowPack Externder 7325
Accesoriul perfect pentru transportarea echipamentului dvs. sportiv de iarnă. Suportul
confortabil pentru până la 8 perechi de schiuri sau 6 snowboard-uri, în funcţie de tipul de
suport selectat.
Pentru 5 perechi de schiuri sau 2 snowboard-uri, suport aerodinamic cu funcţie de
alunecare pentru încărcare și descărcare ușoară, conceput pentru a transporta toate
tipurile de schiuri și snowboard-uri, blocabil ,dimensiuni 87x 7x 14 cm, lăţime de încărcare
62.5 cm, ţine skiurile în siguranţă cu braţe moi de cauciuc care se prind fără a zgâria
suprafaţa, ușor de deschis și închis în timp ce purtaţi mănuși prin intermediul unui buton
de dimensiuni mari, acoperiș înălţat , greutate de 4.8 kg.
Thule®* Suport pentru transport bicicletă Expert 298
Luaţi bicicleta cu dvs. oriunde datorită acestui suport pentru acoperiş universal şi uşor de
instalat.
Suport confortabil montat pe acoperiș, având un cadru auto-reglabil, adecvat pentru
cadre de biciclete cu diametru de până la 100 mm (oval 80 x 100 mm, rotund 22-80 mm),
care se poate utiliza pentru toate profilurile suporturilor de bază, greutate proprie 4,2 kg,
capacitate maximă de încărcare de 20 kg. Blocabil pentru securitate suplimentară.
Thule®* Suport scară 311
Montaţi scara în mod sigur la suportul dvs. de bază pentru acoperiş. Montat uşor şi
blocabil pentru siguranţă.
Oferă un mod sigur, rapid și ușor de încărcare și descărcare a scărilor pe acoperișul
vehiculului. Cu funcţie de glisare, mecanism de basculare, 4 opritoare pentru încărcătură,
fixare ergonomică şi sigură a scării
Thule®* Suport scară 330
Montaţi scara în mod sigur la suportul dvs. de bază pentru acoperiş. Montat uşor şi
blocabil pentru siguranţă.
Oferă un mod sigur, rapid și ușor de încărcare și descărcare a scărilor pe acoperișul
vehiculului. Cu 4 opritoare pentru încărcătură, fixare uşoară şi sigură a scării cu mecanism
cu clichet integrat.
Thule®* Şurub cu ochi de prindere 320
Șurubul cu ochi şi cureaua de tensionare alcătuiesc cuplul perfect atunci când este
necesar să fixaţi în mod sigur încărcătura pe suportul de plafon!
Set de 2, prinde şinele în T ale barelor transversale, completează în mod ideal cureaua de
tensiune Thule* 323

2 318 742

326,38 €1

2 143 360

183,57 €1

1 569 247

683,42 €1

1 569 248

152,95 €1

1 569 243

26,43 €1

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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TRANSPORT
SISTEM DE TRANSPORT SPATE
RRP
G3* Cutie pentru bagaje , GP, montată pe bara de remorcare
Creaţi și mai mult spaţiu când plecaţi în vacanţă, montând cutia de bagaje și suportul pe
bara de tractare.
Cutie pentru bagaje cu design italian, montată pe bara de remorcare ce mărește
capacitatea de încărcare a vehiculului, include grilă de oţel vopsit și kit de montare,
concepută special pentru a fi utilizată cu suportul pentru cutia de bagaje (disponibilă
separat).

2 559 660

500,45 €1

• Blocare antifurt
• Deschidere ușoară
• PS cu protecţie UV în relief negru mat
• Include grilă de montare din oţel vopsit
• Volum de încărcare maxim: 340 litri
• Capacitate maximă de încărcare: 45 kg
• Greutate: 12,8 kg (incluzând grătarul)
• Dimensiuni: 1310 x 610 x 680 mm (incluzând grătarul)
• Include curele de montare internă

Uebler* Geantă de transport pentru suport spate pentru transport bicicletă I21
Geanta de transport permite manipularea și depozitarea cu ușurinţă a bunurilor. Acest
lucru o transformă într-un accesoriu rezonabil și foarte util pentru suportul pentru biciclete
Uebler.
Pentru stocarea şi protecţia suportului de biciclete spate când nu este utilizat

2 474 447

Uebler* Geantă de transport pentru suport spate pentru transport bicicletă I31
Geanta de transport permite manipularea și depozitarea cu ușurinţă a bunurilor. Acest
lucru o transformă într-un accesoriu rezonabil și foarte util pentru suportul pentru biciclete
Uebler.
Pentru stocarea şi protecţia suportului de biciclete spate când nu este utilizat

2 474 452

Uebler* Geantă de transport pentru suporturi biciclete spate Uebler X21-S şi F22
Geanta de transport permite manipularea și depozitarea cu ușurinţă a bunurilor. Acest
lucru o transformă într-un accesoriu rezonabil și foarte util pentru suportul pentru biciclete
Uebler.
Pentru stocarea şi protecţia suportului de biciclete spate când nu este utilizat

1 948 380

Uebler* Geantă de transport pentru suporturi biciclete spate Uebler X31-S şi F32
Geanta de transport permite manipularea și depozitarea cu ușurinţă a bunurilor. Acest
lucru o transformă într-un accesoriu rezonabil și foarte util pentru suportul pentru biciclete
Uebler.

71,39 €1

81,61 €1

57,01 €1

1 948 381

61,00 €1

Pentru stocarea şi protecţia suportului de biciclete spate când nu este utilizat

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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G3* Suport cutie de bagaje , montat pe bara de remorcare
Creaţi și mai mult spaţiu când plecaţi în vacanţă, montând cutia de bagaje și suportul pe
bara de tractare.
Suport cutie de bagaje montat pe bara de remorcare, conceput special pentru a fi utilizat
cu cutia pentru plafon G3 (disponibilă separat).

2 559 650

466,09 €1

• Sistem de blocare cu eliberare rapidă pe cârligul de remorcare
• Acţiunea de înclinare ușoară permite deschiderea hayonului fără înlăturarea suportului
• Material: Oţel vopsit anti-zgârieturi
• Culoare: Negru cărbune
• Include bară lumini spate cu fișă cu 13 pini
• Dimensiuni: 1080 x 730 x 680 mm
• Capacitate maximă de încărcare: 60 kg
• Greutate: 13,6 kg

Mottez* Suport schiuri și snowboard montat pe cârligul de remorcare
Suportul pentru schiuri și snowboard-uri montat pe bara de remorcare este pliabil, ușor de
manevrat și proiectat pentru transportarea sigură a echipamentelor dvs. pentru sporturile
de iarnă - este suficient pentru a vă permite să vă îndreptaţi către pârtia preferată.
Pentru 6 perechi de schiuri sau 4 perechi de schiuri și 1 snowboard sau 2 perechi de schiuri
și 2 snowboard-uri. Un sistem rapid cu clic montează suportul pe bila de remorcare fără a
utiliza unelte. Schiurileșisnowboard-urile pot fi blocate pe suport și suportul este blocabil
pe bila de remorcare.

2 483 279

335,60 €1

• Pliabil pentru acces continuu la portbagaj
• Proiectat pentru toate tipurile de schiuri și snowboard-uri
• Schiurile și snowboard-urile sunt accesibile ușor
• Vopsit în câmp electrostatic și termo-ranforsat pentru protecţie împotriva ruginii
• Schiurile și snowboard-urile sunt montate aerodinamic pe laterale
• Greutate: 19 kg
• Greutatea maximă de încărcare: 30 kg

Thule®* Suport spate pentru transport bicicletă Coach 274, pentru 2 biciclete,
pliabil și rabatabil
Gama disponibilă de suporturi de înaltă calitate pentru transportul bicicletelor pentru
cârlige de remorcare vă permite să vă luaţi bicicletele cu dvs. într-un mod sigur şi
convenabil.
Suportul cel mai mic și mai ușor de la Thule® se poate plia cu ajutorul pedalei practice
pentru acces ușor la portbagaj, chiar și cu bicicletele montate. Prevăzut cu mecanism de
pliere brevetat pentru o dimensiune de depozitare foarte compactă, se potrivește în
majoritatea spaţiilor de portbagaj pentru depozitare. Construcţie ușoară inteligentă, șine
extensibile pentru biciclete cu distanţă între axe mai mare, dispozitiv anti-furt și suporturi
pe cadre de biciclete detașabile pentru încărcarea fără probleme a bicicletelor. Cuplajul
reglabil cu funcţia de acţionare cu o singură mână permite montarea ușoară pe cârligul de
remorcare. Suportul pentru bicicletă este adecvat pentru cadre de biciclete cu diametru
de 22 mm – 80 mm. Suportul poate fi blocat pe cârligul de remorcare, de asemenea și
bicicletele pot fi blocate pe suport. Capacitate de încărcare max. 46 kg, max. 25 kg pentru
fiecare bicicletă, greutate aproximativ 14,2 kg, inclusiv adaptor cu 13 pini. Dimensiune: 106
x 60 x 27 cm Vă rugăm să reţineţi: Greutatea brută montată (greutatea accesoriului şi
sarcina lui împreună) nu trebuie să depăşească limita de greutate permisă de cârligul de
remorcare. Aveţi grijă când înclinaţi suportul cu bicicletele încărcate. Părţile proeminente
cum ar fi ghidonul pot atinge solul și s-ar putea deteriora. Vă rugăm să luaţi precauţile de
siguranţă necesare

2 353 442

642,61 €1

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Suport spate pentru transport bicicletă Coach 276, pentru 3 biciclete,
pliabil și rabatabil
Gama disponibilă de suporturi de înaltă calitate pentru transportul bicicletelor pentru
cârlige de remorcare vă permite să vă luaţi bicicletele cu dvs. într-un mod sigur şi
convenabil.
Suportul mic și ușor de la Thule® se poate plia cu ajutorul pedalei practice pentru acces
ușor la portbagaj, chiar și cu bicicletele montate. Prevăzut cu mecanism de pliere brevetat
pentru o dimensiune de depozitare foarte compactă, se potrivește în majoritatea spaţiilor
de portbagaj pentru depozitare. Construcţie ușoară inteligentă, șine extensibile pentru
biciclete cu distanţă între axe mai mare, dispozitiv anti-furt și suporturi pe cadre de
biciclete detașabile pentru încărcarea fără probleme a bicicletelor. Cuplajul reglabil cu
funcţia de acţionare cu o singură mână permite montarea ușoară pe cârligul de
remorcare. Suportul pentru bicicletă este adecvat pentru cadre de biciclete cu diametru
de 22 mm – 80 mm. Suportul poate fi blocat pe cârligul de remorcare, de asemenea și
bicicletele pot fi blocate pe suport. Capacitate de încărcare max. 60 kg, max. 25 kg pentru
fiecare bicicletă, greutate aproximativ 19 kg, inclusiv adaptor cu 13 pini. Dimensiune: 106 x
76 x 28 cm Vă rugăm să reţineţi: Greutatea brută montată (greutatea accesoriului şi
sarcina lui împreună) nu trebuie să depăşească limita de greutate permisă de cârligul de
remorcare. Aveţi grijă când înclinaţi suportul cu bicicletele încărcate. Părţile proeminente
cum ar fi ghidonul pot atinge solul și s-ar putea deteriora. Vă rugăm să luaţi măsurile de
siguranţă necesare.
Thule®* Suport spate pentru transport bicicletă EuroRide 940, pentru 2 biciclete,
rabatabil
Gama disponibilă de suporturi de înaltă calitate pentru transportul bicicletelor pentru
cârlige de remorcare vă permite să vă luaţi bicicletele cu dvs. într-un mod sigur şi
convenabil.
Suport pentru 2 biciclete montat pe cârligul de remorcare, mecanismul de basculare
permite accesul la portbagaj, pentru cadre de bicicletă de 22–70 mm, 36 kg capacitate de
încărcare, aproximativ 14 kg greutate proprie, inclusiv adaptor cu 13 pini. Vă rugăm să
reţineţi: Greutatea brută montată (greutatea accesoriului şi sarcina lui împreună) nu
trebuie să depăşească limita de greutate permisă de cârligul de remorcare
Uebler* Suport spate pentru transport bicicletă F14, pentru 1 bicicletă
Gama disponibilă de suporturi de înaltă calitate pentru transportul bicicletelor pentru
cârlige de remorcare vă permite să vă luaţi bicicletele cu dvs. într-un mod sigur şi
convenabil.
Suport pentru biciclete foarte mic și ușor, montat pe cârligul de remorcare, pentru 1
bicicletă, braţ adecvat pentru cadre de bicicletă cu un diametru de până la 75 mm rotund
și 75 x 45 mm oval. Datorită sistemului de pliere brevetat, luminile din spate, suporturile
bicicletei și cadrul de susţinere pot fi pliate complet, suportul este blocabil pe cârligul de
remorcare, iar bicicletele sunt, de asemenea, blocabile pe suport, capacitate de încărcare
de 30 kg, adecvat și pentru o bicicletă electrică, greutate 9,9 kg, adaptor cu 13 pini inclus.
Dimensiune: 1180 x 570 x 380 mm, dimensiune pliat: 610 x 200 x 500 mm. Încărcătură
verticală maximă 30 kg de la încărcarea cârligului de remorcare cu 75 kg și valoarea
solicitării dinamice de 6,7 kN, încărcătura verticală maximă33 kg sub încărcarea cârligului
de remorcare cu 75 kg și valoarea solicitării dinamice de 5,3 kN, încărcătura verticală
maximă 30 kg de la încărcarea cârligului de remorcare cu 50 kg și valoarea solicitării
dinamice de 5,3 kN. Distanţa maximă a butucului roţii bicicletei: 1300 mm. Vă rugăm să
aveţi în vedere: Greutatea brută montată pe cârligul de remorcare (greutatea produsului
accesoriu împreună cu cea a sarcinii sale) nu trebuie să depășească limita de greutate
permisă de cârligul de remorcare.

2 353 444

744,62 €1

1 782 519

469,21 €1

2 474 454

413,12 €1

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Suport spate pentru transport bicicletă F24, pentru 2 biciclete
Gama disponibilă de suporturi de înaltă calitate pentru transportul bicicletelor pentru
cârlige de remorcare vă permite să vă luaţi bicicletele cu dvs. într-un mod sigur şi
convenabil.
Suport pentru biciclete foarte mic și ușor, montat pe cârligul de remorcare, pentru 2
biciclete, braţ adecvat pentru cadre de bicicletă cu un diametru de până la 75 mm rotund
și 75 x 45 mm oval. Datorită sistemului de pliere brevetat, luminile din spate, suporturile
bicicletei și cadrul de susţinere pot fi pliate complet, suportul este blocabil pe cârligul de
remorcare, iar bicicletele sunt, de asemenea, blocabile pe suport, capacitate de încărcare
de 30 kg pentru fiecare bicicletă, adecvat și pentru biciclete electrice, greutate 12 kg,
adaptor cu 13 pini inclus. Dimensiune: 1180 x 670 x 560 mm, dimensiune pliat: 610 x 200 x
600 mm. Încărcătură verticală maximă 60 kg de la încărcarea cârligului de remorcare cu
75 kg și valoarea solicitării dinamice de 6,7 kN, încărcătură verticală maximă 38 kg sub
încărcarea cârligului de remorcare cu 75 kg și valoarea solicitării dinamice de 5,3 kN,
încărcătură verticală maximă38 kg de la încărcarea cârligului de remorcare cu 50 kg și
valoarea solicitării dinamice de 5,3 kN. Distanţa maximă a butucului roţii bicicletei: 1300
mm. Vă rugăm să aveţi în vedere: Greutatea brută montată pe cârligul de remorcare
(greutatea produsului accesoriu împreună cu cea a sarcinii sale) nu trebuie să depășească
limita de greutate permisă de cârligul de remorcare
Uebler* Suport spate pentru transport bicicletă F34, pentru 3 biciclete
Gama disponibilă de suporturi de înaltă calitate pentru transportul bicicletelor pentru
cârlige de remorcare vă permite să vă luaţi bicicletele cu dvs. într-un mod sigur şi
convenabil.
Suport pentru biciclete foarte mic și ușor, montat pe cârligul de remorcare, pentru 3
biciclete, braţ adecvat pentru cadre de bicicletă cu un diametru de până la 75 mm rotund
și 75 x 45 mm oval, catarame ajustabile cu curele lungi pentru roţi care facilitează
prinderea acestora. Datorită sistemului de pliere brevetat, luminile din spate, suporturile
bicicletei și cadrul de susţinere pot fi pliate complet, suportul este blocabil pe cârligul de
remorcare, iar bicicletele sunt, de asemenea, blocabile pe suport, capacitate de încărcare
de 30 kg pentru fiecare bicicletă, adecvat și pentru biciclete electrice, greutate 14,5 kg,
adaptor cu 13 pini inclus. Dimensiune: 1180 x 820 x 710 mm, dimensiune pliat: 610 x 200 x
750 mm. Încărcătură verticală maximă: 54 kg de la încărcarea cârligului de remorcare cu
75 kg și valoarea solicitării dinamice de 6,7 kN, încărcătură verticală maximă 35,5 kg sub
încărcarea cârligului de remorcare cu 75 kg și valoarea solicitării dinamice de 6,7
kN,încărcătură verticală maximă sub valoarea solicitării dinamice de 6,7 kN sau încărcarea
cârligului de remorcare sub 50 kg nu este permis. Distanţa maximă a butucului roţii
bicicletei: 1300 mm. Vă rugăm să aveţi în vedere: Greutatea brută montată pe cârligul de
remorcare (greutatea produsului accesoriu împreună cu cea a sarcinii sale) nu trebuie să
depășească limita de greutate permisă de cârligul de remorcare

2 474 456

530,43 €1

2 474 458

642,65 €1

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Suport spate pentru transport bicicletă I21, pentru 2 biciclete, rabatabil 60°
Gama disponibilă de suporturi de înaltă calitate pentru transportul bicicletelor pentru
cârlige de remorcare vă permite să vă luaţi bicicletele cu dvs. într-un mod sigur şi
convenabil.
Suport pentru biciclete foarte mic și ușor, montat pe cârligul de remorcare, pentru 2
biciclete, cu sistem de înclinare inteligent pentru acces la compartimentul de încărcare.
Include un dispozitiv de fixare iQ fără levier, pentru manevrarea ușoară suportului, braţ
adecvat pentru cadre de bicicletă cu un diametru de până la 75 mm și 75 x 45 mm oval.
Datorită sistemului de pliere brevetat, luminile din spate, suporturile bicicletei și cadrul de
susţinere pot fi pliate complet, suportul este blocabil pe cârligul de remorcare precum și
bicicletele se pot bloca, capacitate de încărcare de 30 kg pentru fiecare bicicletă, adecvat
și pentru biciclete electrice, cu o greutate de aproximativ 13 kg, adaptor cu 13 pini inclus.
Dimensiune: 1180 x 690 x 560 cm pliat: 610 x 200 x 600 cm. Încărcătură verticală
maximă: 60 kg de la 75 kg sarcină de tractare și o valoare D 6,7 kN, încărcătură verticală
maximă 37 kg sub o sarcină de tractare de 75 kg și o valoare D de 6,7 kN, încărcătură
verticală maximă 37 kg de la o tractare sarcină de 50 kg și o valoare D 5.3 kN. Distanţa
butucului roţii bicicletei : 1300 mm. Vă rugăm să aveţi în vedere: Greutatea brută montată
pe cârligul de remorcare (greutatea produsului accesoriu împreună cu cea a sarcinii sale)
nu trebuie să depășească limita sarcinii verticale statice.
Uebler* Suport spate pentru transport bicicletă I21, pentru 2 biciclete, rabatabil 90°
Gama disponibilă de suporturi de înaltă calitate pentru transportul bicicletelor pentru
cârlige de remorcare vă permite să vă luaţi bicicletele cu dvs. într-un mod sigur şi
convenabil.
Suport de transport pentru biciclete montat pe cârligul de remorcare, foarte comod, cu
funcţii inovatoare, care valorifică la maxim nevoile dvs. pentru transportarea bicicletelor.
Cel mai mic și mai ușor suport pliabil pe care Uebler l-a dezvoltat vreodată include un
element de fixare iQ complet nou, fără mâner, ceea ce face ca manipularea acestuia să fie
chiar mai ușoară. Și întrucât se poate și înclina 90° de grade, pentru accesul facil la
portbagaj, cu bicicletele montate, nu mai constituie motiv de îngrijorare. Câștigătoare la
mai multe teste, seria „i” de la Uebler reprezintă în mod fiabil și siguranţa, calitatea
produselor precum și capacitatea de încărcare. Este prevăzut cu un sistem de pliere
brevetat asigurând o dimensiune de stocare foarte compactă, construcţie cu greutate
redusă inteligentă, element de prindere iQ fără mâner, brevetat, distanţier detașabil cu
dispozitiv anti-furt și suporturi pentru cadrul de biciclete. Ușor de pliat în jos cu ajutorul
pedalei, ideal pentru bicicletele electrice, braţul adecvat pentru cadre de bicicletă cu un
diametru de 75 mm rotund și 75 x 45 mm oval. Suportul este blocabil pe cârligul de
remorcare precum și bicicletele se pot bloca, capacitate de încărcare este de max. 30 kg
pentru fiecare bicicletă, cu o greutate proprie de aproximativ 13 kg, adaptor cu 13 pini
inclus. Dimensiune: 1180 x 690 x 560 cm dimensiune pliat: 610 x 200 x 600 cm.
Încărcătură verticală maximă: 60 kg de la încărcarea cârligului de remorcare cu 75 kg și
valoarea solicitării dinamice de 6,7 kN, sarcina verticală maximă 37 kg sub încărcarea
cârligului de remorcare cu 75 kg și valoarea solicitării dinamice de 6,7 kN, sarcina verticală
maximă 37 kg de la încărcarea cârligului de remorcare cu 50 kg și valoarea solicitării
dinamice de 5,3 kN. Distanţa butucului roţii bicicletei : 1300 mm. Vă rugăm să aveţi în
vedere: Greutatea brută montată pe cârligul de remorcare (greutatea produsului
accesoriu împreună cu cea a sarcinii sale) nu trebuie să depăşească limita de greutate
permisă de cârligul de remorcare. Aveţi grijă atunci când înclinaţi suportul având biciclete
încărcate. Proeminenţele, cum ar fi ghidonul, pot atinge solul și se pot deteriora. Luaţi
măsurile de siguranţă necesare

2 241 803

724,26 €1

2 603 910

785,48 €1

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Suport spate pentru transport bicicletă I31, pentru 3 biciclete, rabatabil 60
grade
Gama disponibilă de suporturi de înaltă calitate pentru transportul bicicletelor pentru
cârlige de remorcare vă permite să vă luaţi bicicletele cu dvs. într-un mod sigur şi
convenabil.
Suport biciclete montat pe cârligul de remorcare, pentru 3 biciclete, înclinare inteligentă
prin acţionarea pedalei pentru acces la compartimentul de încărcare. Include un dispozitiv
de fixare iQ fără levier, pentru manevrarea ușoară a suportului, braţ de fixare adecvat
pentru cadre de bicicletă cu un diametru de până la 75 mm și 75 x 45 mm oval. Datorită
sistemului de pliere brevetat, luminile din spate, suporturile bicicletei și cadrul de susţinere
pot fi pliate complet, suportul este blocabil pe cârligul de remorcare, de asemenea, la
suport, capacitate de încărcare de 30 kg pentru fiecare bicicletă, adecvat și pentru
biciclete electrice, cu o greutate de aproximativ 16 kg, adaptor cu 13 pini inclus.
Dimensiune: 1180 x 840 x 710 cm pliat: 610 x 210 x 760 cm. Încărcătură verticală maximă
54kg pentru o încarcătură a barei de remorcare de 75 kg de la valoarea solicitării dinamice
de 6,7 kN, încărcătura verticală maximă 34kg pentru o încărcătură a barei de remorcare
sub 75 kg de la valoarea solicitării dinamice de 6,7 kN ; încărcătura verticală maximă sub
valoarea solicitării dinamice de 6,7 kN sau o sarcină a barei de remorcare sub 50 kg nu
este permisă Distanţa butucului roţii bicicletei: 1300 mm. Vă rugăm să aveţi în vedere:
Greutatea brută montată pe cârligul de remorcare (greutatea produsului accesoriu
împreună cu cea a sarcinii sale) nu trebuie să depășească limita sarcinii verticale statice
Uebler* Suport spate pentru transport bicicletă X21-S, pentru 2 biciclete, rabatabil
60 grade
Gama disponibilă de suporturi de înaltă calitate pentru transportul bicicletelor pentru
cârlige de remorcare vă permite să vă luaţi bicicletele cu dvs. într-un mod sigur şi
convenabil.
Suport de dimensiuni și greutate reduse care permite transportul a 2 biciclete, montat pe
cârligul de remorcare, prevăzut cu pedală de picior pentru basculare ce permite accesul
rapid la portbagaj, chiar și atunci când bicicletele sunt încărcate, braţ pedalier adecvat
pentru cadre de bicicletă cu un diametru de 75 mm rotund și 75 x 45 mm oval, catarame
ajustabile cu curele lungi pentru roţi care facilitează prinderea acestora, distanţa mare
dintre suporturile pentru roţi permite transportarea unor biciclete cu ampatament mare
fără a exista risc de deteriorare (maxim 127 cm). Datorită sistemului de pliere brevetat,
luminile din spate, suporturile bicicletei și cadrul de susţinere pot fi pliate complet în doar
câteva secunde, blocabil, capacitate de încărcare de 30 kg, adecvat și pentru biciclete
electrice, cu o greutate de aproximativ 13,5 kg, adaptor cu 13 pini inclus. Dimensiune: 770 x
1190 x 640 mm pliat: 240 x 630 x 640 mm. Încărcătură verticală maximă 60 kg de la 75
kg sarcină de tractare și o valoare D 6,7 kN, 36 kg sub o sarcină de tractare de 75 kg și o
valoare D de 6,7 kN ; încărcătură verticală maximă 36 kg de la o sarcină de tractare de 50
kg și o Valoare D de 5,3 kN. Distanţa butucului roţii bicicletei : 1300 mm. Vă rugăm să aveţi
în vedere: Greutatea brută montată pe cârligul de remorcare (greutatea produsului
accesoriu împreună cu cea a sarcinii sale) nu trebuie să depășească limita sarcinii
verticale statice

2 241 805

861,98 €1

1 948 382

657,96 €1

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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TRANSPORT
CÂRLIG DE REMORCARE
RRP
Cârlig de remorcare detașabil
Cârligele de remorcare detaşabile sunt concepute pentru o manevrare uşoară,
compatibilitate perfectă şi integrare în sistemele electrice ale autovehiculului dvs. Ford.
Cuplajul de remorcare poate fi detaşat cu uşurinţă atunci când nu vă este necesar.
Numai în combinaţie cu kitul electric specific autovehiculului – 2WD
Cârlig de remorcare fix
Cârligele de remorcare fixe sunt cuplaje sigure pentru remorcă, fiind perfect compatibile
cu sistemul electric al autovehiculului dvs. Ford. Ataşate permanent de autovehicul, sunt
întotdeauna prezente atunci când aveţi nevoie de ele.
Numai în combinaţie cu kitul electric specific autovehiculului – 4WD
Fişă adaptoare pentru kitul electric al barei de remorcare conector 13 la 7 pini
Atașarea remorcii cu priza cu 7 pini este mai ușoară cu această fișă adaptoare pentru un
kit de fixare a barei de remorcare cu o priză cu 13 pini.
Necesar pentru a conecta bara de remorcare cu 13 pini a autovehiculului cu fişa cu 7 pini a
semiremorcii

1 466 002

591,61 €2

1 717 739

628,69 €2

1 697 946

38,50 €1

TRANSPORT
SISTEME DE TRANSPORT LA INTERIOR
RRP
4pets®* Accesoriu ISOFIX Caree , pentru casete de transport Caree
Transportarea animalului de companie a devenit mai sigură și mai facilă cu acest
Accesoriu Caree ISOFIX.
Fixaţi în mod confortabil și flexibil caseta de transport Caree la orice sistem de ancorare
ISOFIX din vehiculul dvs. Pentru transportul pisicilor sau câinilor de dimensiuni reduse,
până la 8 kg.

2 461 044

54,26 €1

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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4pets®* Casetă de Transport Caree , pentru pisici și câini, se fixează în siguranță pe
orice scaun al pasagerului, de culoare Cool Grey
Animalul de companie poate călători în confort, în faţă sau în spate, datorită cuștii pentru
transport Caree, care oferă siguranţă în mișcare animalului de companie.
Soluţie de transport inovativă și sigură pentru pisici și câini mai mici, cu greutate de până
la 15 kg, fixată cu o curea de siguranţă și până la 8 kg fixată cu sistemul rapid ISOFIX.
Dezvoltată în special pentru montare perfectă în orice scaun de mașină și o experienţă de
călătorie confortabilă pentru animalul dvs. de companie. Proiectată în mod atractiv și
fabricată din materiale robuste, de înaltă calitate. Poate fi atașată ușor și sigur de scaun
folosind fie centura de siguranţă , fie dispozitivul de prindere rapidă ISOFIX disponibil
opţional. Îndeplinește cele mai recente și ridicate cerinţe de siguranţă și a fost supus celor
mai stricte teste de către institutul de testare oficial TÜV Süd în Germania, inclusiv teste
de impact și teste de toxicitate asupra materialului. Funcţii principale: Mecanism de
blocare a ușii cu o singură mână "Pull & Klick" , pentru deschiderea și închiderea casetei,
secţiune posterioară flexibilă pentru integrare perfectă în orice scaun de mașină, mânere
faţă și spate pentru manevrarea facilă a casetei, tapiţerie interioară detașabilă, din două
piese - poate fi spălată la 40 °C, căptușeală frontală rabatabilă pentru protecţie la
impact și intimitate, dispozitiv de ghidare a centurii de siguranţă cu prindere rapidă
"Fixlock“, compatibil cu ISOFIX. Perne de rezervă pentru scaun de aceeași culoare
disponibile ca accesoriu suplimentar

2 460 886

356,02 €1

4pets®* Rezervă de pernă pentru scaun , pentru casetă de transport Caree, de
culoare Cool Grey
Țineţi animalul de companie în condiţii superioare cu această pernă pentru scaun
înlocuibilă Caree.
Perna dvs. originală este deteriorată sau are nevoie de un proces de curăţare extins? Pur și
simplu schimbaţi-o cu una nouă și menţineţi mobilitatea animalului dvs. de companie

2 461 207

4pets®* Rezervă de pernă pentru scaun , pentru casetă de transport Caree, de
culoare Smoked Pearl
Țineţi animalul de companie în condiţii superioare cu această pernă pentru scaun
înlocuibilă Caree.
Perna dvs. originală este deteriorată sau are nevoie de un proces de curăţare extins? Pur și
simplu schimbaţi-o cu una nouă și menţineţi mobilitatea animalului dvs. de companie

2 461 209

Suport umbrelă
Cu acest accesoriu util, umbrela dvs. este întotdeauna la locul corect când aveţi nevoie de
ea!
Depozitare practică pentru mini umbrelă, fixaţi cutia cu şuruburi sau banda Velcro®,
oriunde găsiţi un spaţiu

1 524 823

47,12 €1

47,12 €1

39,31 €1

TRANSPORT
ACCESORII PENTRU PORTBAGAJ
RRP
Capitonaj pentru benă negru, tip rigid
Capitonajele de benă sunt fabricate la comandă pentru a se potrivi perfect
autovehiculului dvs. Ford. Concepute pentru utilizarea heavy-duty, acestea păstrează
platforma de încărcare curată și bine protejată împotriva uzurii.
Heavy duty, durabile, rezistente la apă şi pete – pentru o singură cabină

1 671 929

647,84 €1

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Capitonaj pentru benă negru, tip rigid
Capitonajele de benă sunt fabricate la comandă pentru a se potrivi perfect
autovehiculului dvs. Ford. Concepute pentru utilizarea heavy-duty, acestea păstrează
platforma de încărcare curată și bine protejată împotriva uzurii.
Heavy duty, durabile, rezistente la apă şi pete – pentru cabină suplimentară, cu bară sport

1 709 226

451,00 €1

Cutie de organizare pliabilă , din material textil negru, cu oval Ford alb pe ambele
laturi
Nu mai căutaţi pixul sau cablul de încărcare a telefonului, vă puteţi organiza obiectele
personale și le puteţi avea la îndemână datorită Cutiei de Organizare Pliabile.
Soluţie practică de depozitare, se montează pe scaunul din faţă destinat pasagerului sau
pe rândul de scaune din spate. Este prevăzută cu funcţie de închidere a centurii de
siguranţă pentru potrivirea în siguranţă și securizată în timpul deplasării. Este totodată
pliabilă pentru a putea fi strânsă ordonat când nu este utilizată. Dimensiuni: 450 mm x
320 mm x 190 mm.

2 470 825

Cutie de transport pliabilă , din material textil negru, cu oval Ford alb pe ambele
laturi
Această Cutie de Transport Pliabilă inteligentă nu permite deplasarea obiectelor din
compartimentul de încărcare și le menţine în siguranţă, într-un singur loc.
Soluţie practică de depozitare pentru compartimentul de încărcare. Este totodată pliabilă
pentru a putea fi strânsă ordonat când nu este utilizată. Dimensiuni: 475 mm x 335 mm x
200 mm

2 470 827

Style-X* Hard Top
Plafoanele rigide originale ale autovehiculului dvs. Ford transformă rapid zona de
încărcare a autovehiculului dvs. Ford Ranger într-un portbagaj stil wagon, cu ferestre. O
potrivire perfectă garantată.
Vopsit în culoare metalizată argintie – Pentru cabină extra, cu geamuri laterale cu glisare
Style-X* Hard Top
Plafoanele rigide originale ale autovehiculului dvs. Ford transformă rapid zona de
încărcare a autovehiculului dvs. Ford Ranger într-un portbagaj stil wagon, cu ferestre. O
potrivire perfectă garantată.
Vopsit în culoare metalizată argintie – Pentru cabină dublă, fără geamuri laterale
Style-X* Hard Top
Plafoanele rigide originale ale autovehiculului dvs. Ford transformă rapid zona de
încărcare a autovehiculului dvs. Ford Ranger într-un portbagaj stil wagon, cu ferestre. O
potrivire perfectă garantată.
Vopsit în culoare metalizată argintie – Pentru cabină extra, fără geamuri laterale
Style-X* Prelată rezistentă blocabilă, vopsită cu argintiu metalic
Prelatele Ford asigură şi protejează orice aveţi nevoie să transportaţi, indiferent de vreme.
Şi sunt uşor de instalat!
Impermeabilă la vânt şi condiţii meteorologice nefavorabile, depozitare sigură şi uscată,
cu bară sport integrată – Pentru cabină dublă
Prelată soft moale, neagră
Protejaţi-vă într-un mod eficient echipamentul și bunurile din zona de mărfuri împotriva
ploii și a murdăriei, cu acest tip de prelată robustă.
Wildtrack

38,27 €1

28,87 €1

1 504 895

4.070,82 €2

1 473 307

2.979,51 €2

1 504 896

3.755,39 €2

1 487 196

2.362,08 €2

1 596 005

902,06 €2

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Sistem Box-In-Box pentru plasare în interiorul Ford Puma MegaBox, sau ca soluție
de transport individuală pentru toate celelalte vehicule, de culoare neagră
Când mergeţi la supermarket sau chiar la picnic, transportaţi cu ușurinţă obiecte în kitul
box-in-box. Folosiţi cutia de transport pentru orice aveţi nevoie: cumpărături, ustensile
pentru picnic sau pentru organizarea compartimentului de încărcare. Depozitaţi
cumpărăturile sau alimentele care trebuie ţinute reci și proaspete în cutia frigorifică în
timpul transportării cu vehiculul.
Set de cutii mobile personalizate( 2 bucăţi) pentru integrare facilă în Ford Puma MegaBox.
Poate fi folosită și ca soluţie de transport individuală la alte modele. Setul constă într-o
cutie izolată rece și caldă și o cutie de transport cu o partiţie detașabilă în centru. Ambele
cutii sunt echipate cu mânere pentru transportarea confortabilă și cu magneţi în diverse
locuri pentru păstrarea pieselor detașabile precum mânere sau capacul cutiei reci și calde
când nu sunt folosite

2 469 549

140,67 €1

• Cutia rece și caldă:
• cutie unghiulară cu finisaj robust, fermoar pe circumferinţă bidirecţional pe 3 părţi și
căptușeală interioară ușoară
• 2 mânere puternice cu secţiune de prindere la dispozitivele de prindere periferice plus
bandă de prindere mică pentru deschiderea capacului
• echipată cu magneţi pentru capac și mânere pentru fixare atunci când nu sunt folosite
• 4 suporturi în partea de jos (formă piramidală)
• imprimare în 2 culori și sigla Ford
• materiale: la exterior poliester negru, la interior material pe bază de aluminiu argintiu
• dimensiuni (lungime, lăţime, adâncime): 56 cm x 30 cm x 26 cm
• Cutie de transport:
• cutie unghiulară cu finisaj robust și căptușeală interioară ușoară
• 2 mânere puternice cu secţiunea de prindere pe benzile periferice
• echipată cu magneţi pe pereţii interiori și mânere pentru fixare atunci când nu sunt
folosite
• partiţie detașabilă
• are o bandă de lână lată la interiorul cutiei
• 4 suporturi în partea de jos (formă piramidală)
• cu sigla Ford
• materiale: la exterior poliester negru, la interior material pe bază de pânză impermeabilă
• dimensiuni (lungime, lăţime, adâncime): 51 cm x 22 cm x 26 cm

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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PROTECŢIE
PROTECŢIE EXTERIOARĂ
RRP
K&K* Dispozitiv anti-animale , M4700, dispozitiv combinat
Combină funcţia de șoc electric cu radiaţii de unde ultrasonice. Include 6 perii de înaltă
tensiune multi-contact pentru a fi montate în mod flexibil în jurul compartimentului
motorului. Difuzorul cu dom emiteultrasunete pulsatorii la 360 grade, presiune acustică
de 115 dB cu o frecvenţă de 22,5 KHz, fără efect de obișnuinţă,. Întrerupător
de siguranţă al capotei disponibil separat. Vă rugăm să reţineţi: șocurile
electrice sunt suficient de mari pentru a alunga animalele fără a provoca rău!

2 033 208

201,92 €1

• Compatibil cu busul CAN și vehiculul electric
• Curent de funcţionare: 7MA 12 V
• 2 x afișaje cu funcţie LED
• Interval de temperatură de funcţionare: -25°C până la +80°C
• Rezistenţă la acizi: dispozitivul este rezistent la acizi (baterii sau agenţi de curăţare)
• Plastic cu auto-stingere folosit pentru a îndeplini standardele de siguranţă din industria
auto
• Activare automată când motorul vehiculului este oprit
• Monitorul bateriei oprește unitatea dacă tensiunea bateriei vehiculului este prea scăzută
• Instalare rapidă și necomplicată (conexiunea la terminalul 15 al vehiculului nu mai este
acum necesară)
• Waterproof 2.0: electronică, complet etanșă, cu difuzor dom 100% impermeabil, care
depășește standardul de protecţie IP65
• Marcaj E1: confirmă că dispozitivul a fost testat de către Autoritatea Federală de
Transport Auto (KBA)

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Dispozitiv anti-animale , M4700B, dispozitiv combinat
Combină funcţionalitatea șocului electric cu radiaţia undelor ultrasonice. Include 6 perii
de înaltă tensiune multi-contact pentru a fi montate în mod flexibil în jurul
compartimentului motorului. Periile străpung blana, labele și botul, mărind în mod
semnificativ suprafaţa efectivă de impact.Difuzorul cu domemite ultrasunete pulsatorii
360°, presiune acustică de 110 dB, cu o frecvenţă de 22,5 KHz, fără efect de obișnuinţă.
Inclusiv comutator de siguranţă pentru capotă. Vă rugăm să reţineţi: șocurile electrice
sunt atât de puternice încât alungă animalele. Acestea nu produc alte prejudicii!

2 046 845

244,71 €1

• Compatibil cu busul CAN și vehiculul electric
• Curent de funcţionare: 7mA 12 V
• 2 x afișaje cu funcţie LED
• Comutatorul de siguranţă al capotei descarcă imediat curentul de înaltă tensiune de pe
plăcile de contact imediat ce capota este deschisă
• Interval de temperatură de funcţionare: -25°C până la +80°C
• Rezistenţă la acizi: dispozitivul este rezistent la acizi (baterii sau agenţi de curăţare)
• Plastic cu auto-stingere folosit pentru a îndeplini standardele de siguranţă din industria
auto
• Activare automată când motorul vehiculului este oprit
• Monitorul bateriei oprește unitatea dacă tensiunea bateriei vehiculului este prea scăzută
• Instalare rapidă și simplă (conexiunea la terminalul 15 al vehiculului nu mai este acum
necesară)
• Waterproof 2.0: electronică complet etanșă, cu difuzor dom 100% impermeabil, care
depășește standardul de protecţie IP65
• Marcaj E1: confirmă că dispozitivul a fost testat de către Autoritatea Federală de
Transport Auto (KBA)

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Dispozitiv anti-animale , M5700N, dispozitiv combinat
Soluţie de înaltă performanţă care asigură o protecţie eficientă în 3 moduri diferite.
Combină funcţionalitatea șocului electric cu radiaţia undelor ultrasonice și diodele care
emit lumina intermitentă. Include 6 difuzoare satelit capsulate, impermeabile, cu
membrane metalice. Difuzoarele emit unde ultrasonice puternice pulsatorii la un unghi de
180° și sunt încărcate cu o tensiune ridicată de aprox. 250 V, în timp ce emite suplimentar
lumină intermitentă – toate în același timp. Presiune sonoră de 105 dB, la o frecvenţă de
22 KHz.
Întrerupător de siguranţă al capotei disponibil separat. Vă rugăm să reţineţi:
șocurile electrice sunt suficient de mari pentru a alunga animalele fără a
provoca rău!

2 033 209

268,79 €1

• Compatibil cu CAN și vehiculul electric
• Curent de funcţionare: 10MA 12 V
• 2 x afișaje cu funcţie LED
• Interval de temperatură de funcţionare: -25°C până la +80°C
• Rezistenţă la acizi: dispozitivul este rezistent la acizi (baterii sau agenţi de curăţare)
• Este utilizat plastic cu auto-stingere folosit pentru a îndeplini standardele de siguranţă
din industria auto
• Activare automată când motorul vehiculului este oprit
• Monitorul bateriei oprește unitatea dacă tensiunea bateriei vehiculului este prea scăzută
• Instalare rapidă și facilă (conexiunea la terminalul 15 al vehiculului nu mai este acum
necesară)
• Waterproof 2.0: electronică complet etanșă, cu difuzor dom 100% impermeabil, care
depășește standardul de protecţie IP65
• Marcaj E1: confirmă că dispozitivul a fost testat de către Autoritatea Federală de
Transport Auto (KBA)

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Dispozitiv anti-animale , M8700, cu protecție cu ultrasunete, pe bază de
baterii

2 033 210

93,24 €1

Emite unde ultrasunete puternice. Funcţionează independent
de bateria vehiculului, astfel încât poate fi utilizat pentru a proteja
vehiculele hibride și electrice sau mașinile clasice și autocaravanele care pot
fi imobilizatepentru perioade lungi de timp, cu baterie dezactivată.
Difuzorul dom emite un ultrasunete sinusoid pulsat de 180° cu o presiune sonoră
de 105 dB la o frecvenţă de 23 KHz, fără efect de obișnuire. De asemenea,
potrivit pentru case mobile, mansarde sau orice spaţii exterioare pentru a ţine
animalele departe de proprietatea dumneavoastră.

• Compatibil cu CAN și vehiculul electric
• Alimentat de un dispozitiv autonom de baterie pentru a permite menţinerea protecţiei
independent de bateria mașinii vehiculului
• Necesita 2 baterii AA de 1,5 V (nu sunt incluse)
• Curent de funcţionare: 0,3 mA 3 V
• Afișaj LED cu funcţie
• Interval de temperatură de funcţionare: -25°C până la +80°C
• Rezistenţă la acizi: dispozitivul este rezistent la acizi (baterii sau agenţi de curăţare)
• Este utilizat plastic cu auto-stingere folosit pentru a îndeplini standardele de siguranţă
din industria auto
• Waterproof 2.0: electronică complet etanșă, cu difuzor dom 100% impermeabil, care
depășește standardul de protecţie IP65
• Marcaj E1: confirmă că dispozitivul a fost testat de către Autoritatea Federală de
Transport Auto (KBA)

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Dispozitiv anti-animale , M9300, cu protecție prin electroșoc
Funcţie de electroșoc cu 6 perii de înaltă tensiune multi-contact montate în jurul
compartimentului motorului. Periile asigură contactul cu blana, labele și botul, ceea ce
crește eficacitatea suprafeţei de contact. Comutatorul de siguranţă pentru capotă
disponibil separat. Vă rugăm să reţineţi: electroșocurile sunt suficient de mari pentru a
alunga animalele, însă fără a le răni!

2 540 999

231,47 €1

• Compatibil cul CAN și vehiculul electric
• Alimentate cu baterii autonome care permit menţinerea protecţiei independent de
bateria vehiculului
• Necesită 4 baterii AA de 1,5 V (nu sunt incluse)
• Curent de funcţionare: 0,2MA 6 V
• Comutator de pornire/ oprire a dispozitivului
• 2 ecrane funcţionale LED: înaltă tensiune și starea bateriei
• Indicatorul LED de descărcare a bateriei vă avertizează dacă bateriile AA se descarcă
• Intervalul temperaturii de funcţionare: -25°C până la +80°C
• Ideal pentru rulote, mașini clasice și alte vehicule care nu sunt folosite foarte des
• Protecţie împotriva acizilor: dispozitivul este rezistent la acizi (baterii sau agenţi de
curăţare)
• Este folosit plastic cu auto-stingere care respectă standardele din industria auto
• Etanșeitate 2.0: dispozitive electronice complet izolate care depășesc standardul de
protecţie IP65
• Marca e1: confirmă că dispozitivul a fost testat de Federal Motor Transport Authority
(KBA)

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Dispozitiv anti-animale , M9700, dispozitiv combinat
Combină funcţia de eletroșoc cu radiaţia undelor ultrasonice. Include 6 perii de înaltă
tensiune multi-contact montate în jurul compartimentului motorului. Periile asigură
contactul cu blana, labele și botul, ceea ce crește eficacitatea suprafeţei de contact. Boxa
de tip dom emite ultrasunete sinus cu impulsuri de 360°, cu o presiune a sunetului de 110
dB la o frecvenţă de 22,5 KHz, fără efect de acomodare. Include comutator de siguranţă
pentru capotă. Vă rugăm să reţineţi: electroșocurile sunt suficient de mari pentru a alunga
animalele, fără a le răni!

2 541 005

293,63 €1

• Compatibil cu busul CAN și vehiculul electric
• Alimentate cu baterii autonome care permit menţinerea protecţiei independent de
bateria vehiculului
• Necesită 4 baterii AA de 1,5 V (nu sunt incluse)
• Curent de funcţionare: 0,2MA 6 V
• Comutator de pornire/oprire a dispozitivului
• 3 ecrane funcţionale LED: ultrasunet, înaltă tensiune și starea bateriei
• Indicatorul LED de descărcare a bateriei vă avertizează dacă bateriile AA se descarcă
• Comutatorul de siguranţă pentru capotă descarcă imediat curentul de înaltă tensiune de
pe plăcile de contact de îndată ce este deschisă capota
• Intervalul temperaturii de funcţionare: -25°C până la +80°C
• Ideal pentru rulote, mașini clasice și alte vehicule care nu sunt folosite foarte des
• Protecţie împotriva acizilor: dispozitivul este rezistent la acizi (baterii sau agenţi de
curăţare)
• Este folosit plastic cu auto-stingere care respectă standardele din industria auto
• Etanșeitate 2.0: dispozitive electronice complet izolate cu boxă de tip dom etanșă 100%
care depășesc standardul de protecţie IP65
• Marca e1: confirmă că dispozitivul a fost testat de Federal Motor Transport Authority
(KBA)

K&K* Dispozitiv anti-animale M2700, protecție cu ultrasunete
Difuzorul emite unde ultrasonice puternice pe o rază de 360°, presiune acustică de 110
dB,cu o frecvenţă de 22 KHz, fără efect de obișnuire.

2 033 207

97,50 €1

Poate fi montat în partea inferioară a compartimentului
motor pentru o eficienţă mai mare datorită rezistenţei sale la apă.

• Compatibil cu busul CAN și vehiculul electric
• Curent de funcţionare: 2mA 12 V
• 2 afișaje cu funcţie LED
• Interval de temperatură de funcţionare: -25°C până la +80°C
• Rezistenţă la acizi: dispozitivul este rezistent la acizi (baterii sau agenţi de curăţare)
• Plastic cu auto-stingere folosit pentru a îndeplini standardele de siguranţă din industria
auto
• Waterproof 2.0: complet etanș, cu difuzor dom 100% impermeabil, care depășește
standardul de protecţie IP65
• Marcaj E1: confirmă că dispozitivul a fost testat de către Autoritatea Federală de
Transport Auto (KBA)

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Preș , pentru dispozitive anti-rozătoare
Preș auto-adeziv care mărește suprafaţa de conducere a curentului electric la piesele din
plastic din compartimentul motorului, de exemplu priza de pământ a motorului. Adecvat
pentru dispozitivele anti-rozătoare M2700, M4700, M4700B și M5700N

2 033 205

17,62 €1

• 20,5 x 14,5 CM

PROTECŢIE
PROTECŢIE INTERIOARĂ
RRP
Covoraşe cauciuc față, negre
Covoraşele din cauciuc originale Ford sunt personalizate astfel încât să se potrivească
perfect în autovehiculul dvs. Materialul elastic realizat din cauciuc sintetic protejează în
mod eficient interiorul împotriva murdăriei şi umezelii.
Conturate, set de 2 bucăţi
Covoraşe premium, velur față, negre
Covoraşele originale Ford din velur perfect adaptate sunt concepute pentru a se asorta cu
ornamentele de interior ale autovehiculului dvs. Carpeta groasă este de înaltă calitate,
contribuind la aspectul elegant al interiorului.
Set de 2 bucăţi, cu logo-ul Ranger

1 096 924

57,38 €1

1 094 418

50,27 €1

Covoraşe premium, velur spate, negre
Covoraşele originale Ford din velur perfect adaptate sunt concepute pentru a se asorta cu
ornamentele de interior ale autovehiculului dvs. Carpeta groasă este de înaltă calitate,
contribuind la aspectul elegant al interiorului.
Set de 2 bucăţi – Pentru cabină dublă

1 096 923

ACTIVline* Husă scaun , pentru orice scaun simplu, imitație de piele de culoare
neagră
Husele pentru scaune sunt proiectate să ofere protecţie împotriva petelor și a semnelor
de uzură generală. De asemenea, protejează valoarea reziduală a vehiculului dvs.
Husă scaun universală premium din imitaţie de piele de culoare neagră, se potrivește cu
orice scaun de mașină. Fabricată la standardele cele mai înalte, asigură durabilitatea
împotriva uzurii. Asigură protecţia eficace a scaunelor, de exemplu împotriva noroiului,
apei, grăsimilor, uleiului, vopselei, prafului, alimentelor și băuturilor. Husa scaunului poate
fi trasă peste cadrul scaunului pentru a proteja și ornamentele din plastic ale scaunului
sau pentru o potrivire mai fermă, împins între scaun și ornamentele din plastic .

2 578 778

16,04 €1

89,14 €1

• Mărime universală
• Pentru mai multe mărci
• Montare și înlăturare rapidă
• Compatibilă cu airbag-urile
• Ideală pentru utilizare comercială
• Se curăţă ușor cu o cârpă umedă
• Funcţionalitatea scaunului rămâne neschimbată

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACTIVline* Husă scaun , pentru orice scaun simplu, material de culoare neagră
Husele pentru scaune sunt proiectate să ofere protecţie împotriva petelor și a semnelor
de uzură generală. De asemenea, protejează valoarea reziduală a vehiculului dvs.
Husă scaun universală premium din material de culoare neagră, se potrivește cu orice
scaun simplu din orice vehicul. Fabricată la standardele cele mai înalte, asigură
durabilitatea împotriva uzurii. Asigură protecţia eficace a scaunelor, de exemplu împotriva
noroiului, apei, materialelor semi-lichide, grăsimilor, uleiului, vopselei, prafului, alimentelor
și băuturilor.
Husa scaunului poate fi trasă peste cadrul scaunului din plastic pentru a proteja și
ornamentele din plastic ale scaunului sau pentru o potrivire mai fermă, împins între scaun
și ornamentele din plastic.

2 578 783

57,60 €1

• Mărime universală
• Pentru mai multe mărci
• Montare și înlăturare rapidă
• Compatibilă cu airbag-urile
• Ideală pentru utilizare comercială
• Se curăţă ușor cu o cârpă umedă sau prin periere
• Funcţionalitatea scaunului rămâne neschimbată
• Material ignifug

K&K* Protecție la supratensiune
Menţineţi în siguranţă dispozitivele electronice, cu această protecţie la supratensiune
aprobată de Ford.
Monitorizează în permanenţă tensiunea sistemului electronic de la bord și previne în mod
eficient vârfurile înalte de tensiune care pot duce la defecţiuni ale sistemului precum ABS,
airbag și toate tipurile de dispozitive electronice din autovehiculul dumneavoastră.
Protejează, de asemenea, împotriva uzurii mari a becurilor, precum și împotriva daunelor
care rezultă din operaţiunile de pornire asistată

2 033 206

10,17 €2

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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SIGURANŢĂ
SIGURANŢĂ PENTRU COPII
RRP
Britax Römer® Scaun auto pentru copii DUO plus ISOFIX
Asigură protecţie de jur împrejur și confort optim. Gama variată de scaune auto pentru
copii îndeplinește toate standardele legale relevante din punct de vedere al siguranţei și
este disponibilă pentru copii de toate vârstele, de asemenea cu ISOFIX. Husă detașabilă și
lavabilă.
Pentru copii cu o greutate cuprinsă între 9 şi 18 kg, sistem de centuri în 5 puncte cu
reglarea lungimii centurii centrale, testat şi aprobat conform standardului ECE R 44/04

1 448 154

496,79 €1

SIGURANŢĂ
ASISTENŢĂ RUTIERĂ
RRP
Ciocan pentru spart geamul în caz de urgență
Accesoriile Ford de asistenţă rutieră asigură siguranţa maximă pentru șoferii și pasagerii
Ford în eventualitatea unei urgenţe. Ciocanul pentru spart geam în caz de urgenţă
îndeplinește cele mai recente cerinţe ale legislaţiei europene.
Inclusiv consolă, asigură fixare sigură, cu buton fluorescent pentru a fi găsit uşor în interior
Life Safety Products* Ciocan pentru spart geamul în caz de urgență , automat
Accesoriile Ford de asistenţă rutieră asigură siguranţa maximă pentru șoferii și pasagerii
Ford în eventualitatea unei urgenţe. Ciocanul pentru spart geam în caz de urgenţă
îndeplinește cele mai recente cerinţe ale legislaţiei europene.
Ciocan de urgenţă automat, include consolă pentru montare sigură. Sparge geamul
imediat. Mânerul include un dispozitiv de tăiere a centurii de siguranţă cu o suprafaţă de
aderenţă ridicată de culoare gri.

1 761 591

21,07 €1

2 471 504

16,84 €1

• Cap de ciocan ceramic
• Reîncărcare automată directă

Life Safety Products* Dispozitiv de curățare a ferestrelor , cu mâner extensibil
Accesoriile Ford Roadside Assistance asigură siguranţa maximă pentru șoferii și pasagerii
Ford în caz de urgenţă. Ciocanul de siguranţă îndeplinește cele mai recente cerinţe
legislative europene.
Dispozitivul de curăţare a ferestrelor din aluminiu, pentru toate anotimpurile, îndepărtează
gheaţa, zăpada, apa și murdăria.

2 471 674

16,84 €1

• Ajunge în locuri greu accesibile, mânerul telescopic se extinde de la 35 la 130 cm
• capul se rotește la 360°
• 3 lame pentru îndepărtarea gheţii
• Lamă din cauciuc pentru zăpadă și apă
• Burete detașabil pentru îndepărtarea murdăriei

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

25

FORD RANGER 2006 – 2011

Status: 02.01.2023

Kalff* Pachet de siguranță premium „Duo” Nano
Accesoriile Ford de asistenţă rutieră asigură siguranţa maximă pentru șoferii și pasagerii
Ford în eventualitatea unei urgenţe. Pachetul de siguranţă premium îndeplinește cele mai
recente cerinţe ale legislaţiei europene.
Trusă extinsă de prim ajutor furnizată în geantă moale, dotată suplimentar cu triunghi de
avertizare. Datorită dimensiunilor foarte mici, este una dintre cele mai eficiente soluţii de
economisire a spaţiului portbagaj de pe piaţă. Are dungi de tip velcro pe partea din spate
pentru montare sigură și sistem cu 2 camere cu spaţiu de depozitare separat pentru
triunghiul de avertizare. Include broșura de prim ajutor care conţine note utile și
importante în limbile engleză, germană, franceză, olandeză, italiană, spaniolă și
portugheză. Conţinut conform ultimelor standarde DIN și ECE R27

2 332 712

Kalff* Pachet de siguranță premium „Duo” standard
Accesoriile Ford de asistenţă rutieră asigură siguranţa maximă pentru șoferii și pasagerii
Ford în eventualitatea unei urgenţe. Pachetul de siguranţă premium îndeplinește cele mai
recente cerinţe ale legislaţiei europene.
Trusă de prim ajutor extinsă, disponibilă într-o geantă moale, dotată suplimentar cu
triunghi de avertizare. Este prevăzută cu benzi din velcro pe partea din spate pentru fixare
în siguranţă și buzunar interior steril. Include o broșură de prim ajutor cu note utile și
importante. 440 x 120 x 60 mm, conţinutul este conform ultimului standard DIN 13164

2 332 723

Kalff* Pachet de siguranță premium „Trio” Nano
Accesoriile Ford de asistenţă rutieră asigură siguranţa maximă pentru șoferii și pasagerii
Ford în eventualitatea unei urgenţe. Pachetul de siguranţă premium îndeplinește cele mai
recente cerinţe ale legislaţiei europene.
Trusă de prim ajutor extinsă livrată într-o geantă moale, dotată suplimentar cu vestă de
avertizare galbenă și triunghi de avertizare. Datorită dimensiunii sale foarte mici, este una
dintre soluţiile care economisesc cel mai mult spaţiu în portbagaj de pe piaţă. Este
prevăzută cu benzi din velcro pe partea din spate pentru fixare în siguranţă și sistem cu
două buzunare cu spaţiu de depozitare separat pentru triunghiul de avertizare. Include o
broșură de prim ajutor care conţine note utile și importante în limbile engleză, germană,
franceză, olandeză, italiană, spaniolă și portugheză. 225 x 190 x 65 mm, conţinutul este
conform ultimelor standarde DIN, ECE R27 și EN ISO 20471

2 332 709

Kalff* Pachet de siguranță premium „Trio” Standard
Accesoriile Ford de asistenţă rutieră asigură siguranţa maximă pentru șoferii și pasagerii
Ford în eventualitatea unei urgenţe. Pachetul de siguranţă premium îndeplinește cele mai
recente cerinţe ale legislaţiei europene.
Trusă de prim ajutor extinsă, livrată în geantă moale, dotată suplimentar cu vestă de
avertizare portocalie și triunghi de avertizare de dimensiuni reduse. Are dungi din velcro pe
partea din spate pentru fixare sigură. Inclusiv broșura de prim ajutor care conţine note utile
și importante în limbile engleză, germană, franceză, olandeză, italiană, spaniolă și
portugheză. 440 x 135 x 60 mm, conţinut conform ultimelor standarde DIN 13164, E11 27R033011 și EN ISO 20471

2 332 721

Pachet de siguranță premium sac moale, albastru
Accesoriile Ford de asistenţă rutieră asigură siguranţa maximă pentru șoferii și pasagerii
Ford în eventualitatea unei urgenţe. Pachetul de siguranţă premium îndeplinește cele mai
recente cerinţe ale legislaţiei europene.
440 x 100 x 90 mm, include un triunghi de avertizare, o vestă de avertizare portocalie şi
trusa de prim ajutor, în conformitate cu standardele DIN

15,71 €1

13,74 €1

17,95 €1

17,95 €1

2 311 429

26,53 €1

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Triunghi reflectorizant în cutie roșie
Accesoriile Ford de asistenţă rutieră au fost selectate pentru a asigura siguranţă maximă
pentru şoferii şi pasagerii Ford în eventualitatea unei defecţiuni sau accident. Toate
produsele întrunesc ultimele cerinţe legislative europene. Toate autovehiculele Ford
conţin elemente de fixare dedicate pentru siguranţă, depozitare accesibilă uşor a
accesoriilor de asistenţă rutieră, atunci când nu se utilizează. Triunghiurile reflectorizante
Ford şi trusele de prim ajutor au fost configurate special pentru a se monta sigur în aceste
elemente de fixare.

1 460 220

Kalff* Triunghi reflectorizant Nano, în cutia roșie
Accesoriile Ford de asistenţă rutieră au fost selectate pentru a asigura siguranţă maximă
pentru şoferii şi pasagerii Ford în eventualitatea unei defecţiuni sau accident. Toate
produsele întrunesc ultimele cerinţe legislative europene. Toate autovehiculele Ford
conţin elemente de fixare dedicate pentru siguranţă, depozitare accesibilă uşor a
accesoriilor de asistenţă rutieră, atunci când nu se utilizează. Triunghiurile reflectorizante
Ford şi trusele de prim ajutor au fost configurate special pentru a se monta sigur în aceste
elemente de fixare.
Datorită dimensiunilor sale foarte mici, este unul dintre triunghiurile de avertizare cu cea
mai mare economie de spaţiu portbagaj de pe piaţă. Furnizat într-o carcasă rigidă, acesta
oferă o instalare rapidă, ușoară și stabilă pe marginea drumului. 220 x 65 x 50 mm,
proiectat conform cerinţelor ECE

2 332 717

Trusă de prim ajutor cu triunghi reflectorizant și vestă reflectorizantă
Accesoriile Ford de asistenţă rutieră asigură siguranţa maximă pentru șoferii și pasagerii
Ford în eventualitatea unei urgenţe. Trusa de prim ajutor îndeplinește cele mai recente
cerinţe ale legislaţiei europene.
231 x 152 x 83 mm. Conform celor mai recente standarde DIN 13164-2014, E27 R și EN ISO
20471
Trusă de prim ajutor geantă moale, albastră
Accesoriile Ford de asistenţă rutieră asigură siguranţa maximă pentru șoferii și pasagerii
Ford în eventualitatea unei urgenţe. Trusa de prim ajutor îndeplinește cele mai recente
cerinţe ale legislaţiei europene.
250 x 135 x 65 mm, conform ultimelor standarde DIN (DIN 13164)
Kalff* Trusă de prim ajutor în cutie de plastic neagră
Accesoriile Ford de asistenţă rutieră asigură siguranţa maximă pentru șoferii și pasagerii
Ford în eventualitatea unei urgenţe. Trusa de prim ajutor îndeplinește cele mai recente
cerinţe ale legislaţiei europene.
Trusă de prim ajutor compactă furnizată într-o cutie de plastic dur.

7,24 €1

8,63 €1

2 431 452

30,50 €1

2 311 396

15,03 €1

2 646 562

13,14 €1

• Materialele de prim ajutor sunt în conformitate cu cele mai recente standarde DIN (DIN
13164)
• Dimensiuni: 215 x 113 x 90 mm

Kalff* Trusă de prim ajutor Nano, roşu
Accesoriile Ford de asistenţă rutieră asigură siguranţa maximă pentru șoferii și pasagerii
Ford în eventualitatea unei urgenţe. Trusa de prim ajutor îndeplinește cele mai recente
cerinţe ale legislaţiei europene.
Datorită dimensiunilor sale foarte mici, este una dintre soluţiile cele mai economice a
spaţiului din portbagaj de pe piaţă. Livrată sub formă de geantă moale cu fermoar și 4
buzunare interiore. Inclusiv broșura de prim ajutor care conţine note utile și importante în
limbile engleză, germană, franceză, olandeză, italiană, spaniolă și portugheză. 210 x 110 x
70 mm, conţinutul conform ultimelor standarde DIN

2 332 715

7,39 €1

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Life Safety Products* Vestă de avertizare , de culoare galbenă
Accesoriile Ford de asistenţă rutieră au fost selectate pentru a asigura siguranţă maximă
pentru şoferii şi pasagerii Ford în eventualitatea unei defecţiuni sau accident. Toate
produsele întrunesc ultimele cerinţe legislative europene. Toate autovehiculele Ford
conţin elemente de fixare dedicate pentru siguranţă, depozitare accesibilă uşor a
accesoriilor de asistenţă rutieră, atunci când nu se utilizează. Triunghiurile reflectorizante
Ford şi trusele de prim ajutor au fost configurate special pentru a se monta sigur în aceste
elemente de fixare.
O dimensiune universală, cu benzi reflectorizante pentru o bună vizibilitate. Ambalată
ultra-plat, poate fi depozitată sub covorașe și prinsă cu o bandă adezivă.

2 471 506

Kalff* Vestă de avertizare galbenă
Accesoriile Ford de asistenţă rutieră au fost selectate pentru a asigura siguranţă maximă
pentru şoferii şi pasagerii Ford în eventualitatea unei defecţiuni sau accident. Toate
produsele întrunesc ultimele cerinţe legislative europene. Toate autovehiculele Ford
conţin elemente de fixare dedicate pentru siguranţă, depozitare accesibilă uşor a
accesoriilor de asistenţă rutieră, atunci când nu se utilizează. Triunghiurile reflectorizante
Ford şi trusele de prim ajutor au fost configurate special pentru a se monta sigur în aceste
elemente de fixare.
O dimensiune universală, cu benzi reflectorizante pentru o bună vizibilitate

1 871 128

Kalff* Vestă de avertizare portocalie
Accesoriile Ford de asistenţă rutieră au fost selectate pentru a asigura siguranţă maximă
pentru şoferii şi pasagerii Ford în eventualitatea unei defecţiuni sau accident. Toate
produsele întrunesc ultimele cerinţe legislative europene. Toate autovehiculele Ford
conţin elemente de fixare dedicate pentru siguranţă, depozitare accesibilă uşor a
accesoriilor de asistenţă rutieră, atunci când nu se utilizează. Triunghiurile reflectorizante
Ford şi trusele de prim ajutor au fost configurate special pentru a se monta sigur în aceste
elemente de fixare.
O dimensiune universală, cu benzi reflectorizante pentru o bună vizibilitate

1 882 039

6,41 €1

3,28 €1

3,28 €1

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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CONFORT
PRODUSE CONFORT
RRP
NEXTBASE* Cameră de bord 380GWX, cameră de bord față și spate
Ajută la furnizarea de dovezi video în eventualitatea unui incident rutier.
Camere inteligente, discrete, cu GPS, montate pe parbriz și lunetă. Camera orientată către
faţă este conectată la camera orientată către spate printr-un cablu de 6,5 m, ambele
alimentate printr-un cablu conectat la sursa de alimentare a vehiculului pentru încărcarea
brichetei, care pornește automat înregistrarea camerelor când este pornită mașina. Kitul
conţine: cameră faţă și consolă de montare, cameră spate, cablu conector de 6,5 m,
cablul pentru sursa de alimentare a brichetei, cablu USB, acumulator, card Micro SD de 32
GB, pachet de securitate, ghid de utilizare, autoadezive pentru ferestre și disc software cu
manualul.

2 534 404

428,40 €1

• Câmp vizual larg de 140° , cu camere de 2,12 MP
• Ajustarea lentilei verticale de 90° este ideală pentru autoturisme și furgonete cu parbrize
mai plate
• Captează video în rezoluţie FULL HD 1080p sau 720p HD, 1920 x1080 @30 fps, format
de înregistrare .MOV
• După ce se umple cardul SD, camera șterge automat cele mai vechi fișiere, eliberând
spaţiu pentru înregistrări noi, pentru a nu rămâne niciodată fără spaţiu
• Apăsaţi butonul de protecţie în timpul înregistrării pentru a salva fișierul video actual
• Camera este setată să înregistreze fișiere video cu lungime de 1 minut, făcând ca
dimensiunea să fie gestionabilă dacă doriţi să descărcaţi și să trimiteţi materialul
înregistrat la compania de asigurări
• Descărcaţi, partajaţi sau vizualizaţi materiale video sau priviţi materiale video live prin
aplicaţia de vizualizare a camerelor NEXTBASE, pe care o puteţi descărca gratuit din
magazinul de aplicaţii, iOS / Android
• Discul software cu firmware NEXTBASE Replay3 permite conectarea computerului prin
USB
• Conexiune Wi-Fi la smartphone, tabletă, etc.
• GPS înregistrează locaţia, viteza, data și ora pentru a arata exact unde și când au avut
loc incidentele
• Materialul video al camerei spate apare ca PiP (picture in picture) pe dispozitivul dvs.,
dacă apăsaţi pe ecran, se va mări sau micșora dimensiunea
• Card Micro SD de 32 GB inclus, compatibil cu 8 – 128 GB, tip: SDHC, SDXC, U1
• Acumulator inclus
• Modul de parcare monitorizează împrejurimile vehiculului în timp ce mașina este parcată
și motorul este oprit. Începe automat înregistrarea, dacă și când este detectată mișcarea
• Livrat cu pachetul de securitate pentru a acoperi comenzile dispozitivului și cardul SD,
aceasta împiedică intervenţiile neautorizate, ceea ce îl face ideal pentru vehiculele
folosite de companii
• Dimensiuni: camera faţă 58 x 98 x 47 mm, camera spate 49 x 68 x 37 mm
• Greutate: camera faţă 115 g, camera spate 50 g

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Cameră de bord 66W
Ajută la furnizarea de dovezi video în eventualitatea unui incident rutier.
Cameră compactă, discretă, compatibilă GPS/GALILEO, cu ecran LCD de 2.0 și unghi de
vizualizare extra-larg, care poate fi montată pe parbriz. Înregistrează continuu și salvează
automat imagini, dacă are loc un incident. Începe să înregistreze automat când este
conectată la o sursă de alimentare. Kitul include sistemul de montare magnetic,
adaptorul de încărcare USB dublu pentru compartimentul brichetei, cabluri USB de 4 m și
1,5 m și manual de utilizare. Reţineţi: Se aplică termenii și condiţiile Garmin® și restricţiile
de funcţionare pentru funcţiile de conștientizare ale șoferului. Consultaţi website-ul
Garmin® pentru informaţii suplimentare

2 489 135

250,88 €1

• Câmp vizual extra-larg de 180 de grade cu camera de 3,7 MP
• Capteaza video la 1440 p (rezolu?ie 2560 x 1400), 1080 p (rezolu?ie 1920 x 1080), sau
720 p (rezoluţie 1280 x 720)
• Senzorul G integrat permite detectarea automata a incidentelor pentru a salva imagini
ale incidenţelor la impact
• GPS înregistreaza locaţia, direcţia, viteza, data și ora pentru a arata exact unde și când
au avut loc incidentele
• Funcţii Wi-Fi și Bluetooth încorporate pentru sincronizare video wireless
• Funcţia de comanda vocala vă permite să porniţi/opriţi înregistrarea, să faceţi o
fotografie sau să porniţi/opriţi funcţia de captare video Travelapse™ (condensează ore
de condus în minute)
• Funcţia Clarity HDR captează detalii sporite în condiţii de luminozitate mare și scăzută
• Înregistrează călatoria într-o buclă continuă, folosind un card microSDHC™ (vândut
separat). Pentru mai multă memorie, adaugaţi un card cu capacitate mai mare, de la 8GB
până la 512 GB (clasa 10 necesară)
• Redaţi materialul filmat pe ecran, îl puteţi analiza mai târziu pe computer sau puteţi
folosi aplicaţia Garmin Drive™ gratuită pe smartphone
• Include funcţii de conștientizare ale șoferului, de avertizare a coliziunii frontale și
avertizare în cazul depășirii liniei dintre benzi
• Funcţia Auto Sync permite conectarea wireless a până la 4 camere de bord Garmin în
faţă, spate și pe laterale pentru o acoperire completă la 360°, dacă salvaţi imagini video
pe o camera, acestea se vor salva și pe celelalte, folosind aplicaţia Garmin Drive™ de pe
smartphone puteţi crea un material video imagine-în-imagine cu oricare doua perspective
în același timp
• Datele privind camerele pentru culoarea roșie a semaforului și camerele de înregistrare a
vitezei vă alertează când camerele pentru culoarea roșie a semaforului și camerele de
înregistreare a vitezei sunt în apropiere si când vehiculul este oprit, de exemplu într-o
intersecţie sau în trafic
• Alerta “Go” vă notifică atunci când traficul din faţa masinii tale se pune din nou în
mișcare
• Modul de parcare monitorizează zonele din jurul vehiculului în timp ce mașina dvs. este
parcată și motorul este oprit. Începe automat înregistrarea, daca și când este detectata
mișcarea (este necesar un cablu pentru modul de parcare Garmin®)
• Dimensiuni: 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm, greutate: 61 grame
• Funcţionează în intervalul -20° C pâna la +55°C
• Baterie încorporată

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Xvision (SCC)* Kit încălzitor scaun pentru două scaune
Bucuraţi-vă de o experienţă a condusului mai plăcută şi mai confortabilă în zilele
friguroase datorită încălzitoarelor pentru scaune puternice, ajustabile şi cu încălzire rapidă.
Elemente de încălzire puternice, din fibră de carbon, pentru perna scaunului și spătar.
Temperatura ajustabilă în poziţiile joasă sau înaltă, putere de ieșire de max. 90 W.
Instalarea nu este posibilă pentru autovehiculele unde husele scaunelor sunt lipite de
căptușeala din spumă a scaunelor. Vă rugăm să contactaţi dealer-ul Ford pentru detalii
suplimentare
Xvision (SCC)* Kit încălzitor scaun pentru un scaun
Bucuraţi-vă de o experienţă a condusului mai plăcută şi mai confortabilă în zilele
friguroase datorită încălzitoarelor pentru scaune puternice, ajustabile şi cu încălzire rapidă.
Elemente de încălzire puternice, din fibră de carbon, pentru perna scaunului și spătar.
Temperatura ajustabilă în poziţiile joasă sau înaltă, putere de ieșire de max. 90 W.
Instalarea nu este posibilă pentru autovehiculele unde husele scaunelor sunt lipite de
căptușeala din spumă a scaunelor. Vă rugăm să contactaţi dealerul Ford pentru detalii
suplimentare
Lumină suplimentară cu LED pentru interior
Iluminaţi interiorul autovehiculului dvs. Ford cu ajutorul unei puternice lămpi cu LED.
Carcasă compactă cu 5 LED-uri, lumină albastră strălucitoare şi stilizată, se poate utiliza
pentru a ilumina de ex. spaţiul pentru picioare sau portbagaj

ACV* Tetieră pentru dormit piele PVC neagră cu ornamente argintii
Răsfăţaţi-vă pasagerii, permiţându-le să călătorească ușor și confortabil într-un scaun cu
tetierele pentru dormit.
Perna pentru tetieră se montează de orice tetieră și este folosită ca pernă laterală, oferă
suport pentru partea laterală a capului și gât pentru pasagerii care doresc să doarmă sau
să se odihnească și sporește confortul călătoriilor lungi. Perna nu se deformează sau
îndoaie, permiţând pasagerilor să se trezească odihniţi și fără dureri de umeri și gât.

2 021 595

302,06 €2

2 021 594

151,64 €2

1 488 607

68,69 €2

2 520 207

39,95 €1

• Instalare facilă, pur și simplu se prinde de barele tetierei
• Perne de suport confortabile laterale din spumă cu memorie
• Pernele de suport laterale sunt complet reglabile pentru orice înălţime a pasagerului
• Reglarea la 360° permite depozitarea pernelor în poziţie verticală atunci când nu sunt
folosite
• Dimensiuni: 260 x 193 x 98 mm (lungime x lăţime x înălţime)
• Greutate: 850 g
Scaunele pasagerilor cu tetieră reglabilă
Umeraș cu unitate de suport, culoare negru mat
Nu mai este nevoie să folosiţi fierul de călcat de la hotel, pur și simplu folosiţi acest
umeraș negru mat atrăgător și transportaţi-vă hainele în stare impecabilă oriunde
mergeţi!
Accesoriu practic și mobil pentru transportul comod al hainelor dvs. când călătoriţi. Fixaţi
pur și simplu unitatea de suport pe tetiera vehiculului dvs. și luaţi-vă umerașul detașabil
cu hainele dvs. oriunde mergeţi. Poate fi utilizat ca un umeraș obișnuit în orice șifonier,
pregătit pentru următoarea dvs. deplasare. Sarcină maximă: 3 kg. Reţineţi: montarea
unităţii de suport se poate face doar pe tetierele scaunelor din faţă. Nu se va utiliza în
combinaţie cu tetierele active

2 448 529

50,37 €1

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT
AUDIO
RRP
Axion* Actualizare radio digital , pentru radio RDS-FM cu funcție AF
Bucuraţi-vă de o gamă largă de posturi de radio digitale și de o calitate bună a sunetului
cu această soluţie multi-vehicul DAB + retrofit. 12 posturi de radio cu funcţii de selecţie
rapidă, grafică în ecran și afișaj informativ, ilustrează coperta albumului, titluri cântece,
nume de artiști, știri, rezultate sportive etc. Caracteristici de trafic și informaţii despre
călătorie prin TPEG, permiţându-vă să primiţi informaţii despre fluxul de trafic, pauză și
derulare înapoi a conectorului radio și a conectorului aux-in pentru surse audio externe. Kit
inclus pentru modulul DAB +, antenă, telecomandă, toate cablajele necesare, precum și
ghidul de utilizare și de instalare.
Pioneer* Adaptor DAB + Radio Digital SDA-11DAB, cu Bluetooth
Bucuraţi-vă de sunetele perfecte ale Transmisiilor Audio Digitale cu acest Adaptor Radio
Digital DAB ușor de montat.
Adăugaţi în mod convenabil funcţiile Radio Digital DAB + și Bluetooth la sistemul audio al
vehiculului dvs. Tuner-ul independent asigură o recepţie radio digitală foarte clară
combinată cu un meniu foarte ușor de folosit și butoane presetate dedicate. Ușor de
montat pe bord sau parbriz cu toate accesoriile de instalare necesare incluse. Proiectat să
funcţioneze cu sistemul stereo livrat din fabrică, fie wireless fie prin cablu. Funcţia
Bluetooth incorporată vă permite să efectuaţi și să primiţi apeluri telefonice în mod
confortabil și sigur. Funcţii principale: apelare hands-free și streaming audio prin
Bluetooth, microfon și difuzor incorporate (pot fi comutate la fișa Line-Out pentru redare
audio prin sistemul de difuzoare al vehiculului), anunţuri de trafic, căutare de frecvenţe
automată/manuală, funcţie de căutare DAB abc, ecran TFT de 6,1 cm cu 5 culori
disponibile (alb, roșu, galben, verde sau albastru), cronometru cu iluminare, controlul
luminozităţii și funcţie de derulare a textului. Conexiuni: aux-in și line-out. Limbile
meniului: Engleză, franceză, germană, italiană, olandeză, turcă, daneză și norvegiană.
Include o antenă activă de parbriz DAB +, adaptor USB dual, cablu de alimentare MicroUSB, cablu audio de 3,5 mm (AUX), stand montat pe parbriz, stand montat pe bord,
instrument de instalare și bandă de siguranţă
Pioneer* Subwoofer TS-WH500A
Completaţi-vă sistemul sonor cu subwoofer-ul Pioneer+ extrem de puternic, însă care
ocupă spaţiu redus pentru o senzaţie de bas şi mai bună. Şi este aşa de compact, încât îl
puteţi instala chiar sub scaunul pasagerilor - fără a compromite performanţa.
Sistem subwoofer activ compact și puternic cu amplificator MOSFET 150 W încorporat.
Poate fi montat chiar și sub scaun, datorită designului ultra-plat. Tehnologia sa unică
Horizontal Vertical Transforming (HVT) produce vibraţii verticale printr-o forţă de
generare orizontală, producând un sunet de bas clar și cu frecvenţă largă. Specificaţii:
ieșire de putere 150 W max., putere de intrare nominală 50 W. Dimensiunile șasiului: 340
mm x 60 mm x 250 mm (l x î x a)

2 146 136

179,87 €2

2 427 199

174,31 €1

2 409 070

271,34 €2

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Subwoofer TS-WX130DA
Completaţi-vă sistemul sonor cu subwoofer-ul Pioneer+ extrem de puternic, însă care
ocupă spaţiu redus pentru o senzaţie de bas şi mai bună. Şi este aşa de compact, încât îl
puteţi instala chiar sub scaunul pasagerilor - fără a compromite performanţa.
Subwoofer activ compact și puternic, poate fi montat sub scaun datorită designului său
ultra-plat. Este dotat cu amplificator încorporat de 160 W max. și control digital al basului
pentru moduri cu bas pronunţat sau dinamic. Woofer din aluminiu, de 20 cm, putere
nominală de intrare de 50 W. Simplu de montat. Dimensiuni: 280 x 70 x 200 mm, greutate
3,5 kg. A nu se monta sub scaun atunci când acesta are reglare electrică. Subwooferul
poate fi montat în orice vehicul cu ajutorul mufei cinch sau al cablului pentru difuzor. În
unele cazuri, poate fi necesar un cablu de difuzor universal suplimentar (aprox. 0,5 m)

2 302 684

235,64 €2

INFOTAINMENT
ALTE ACCESORII INFOTAINMENT
RRP
Bury* Adaptor USB Micro USB până la USB tip C
Adaptor USB pentru utilizare cu suport telefon cu încărcare wireless Bury+.
Necesar în combinaţie cu sistemul Bury* POWERMOUNT pentru încărcarea smartphoneurilor cu conector Micro USB

2 279 208

Bury* Adaptor USB Micro- USB pentru Apple®, conector iluminat
Adaptor USB pentru utilizare cu suport telefon cu încărcare wireless Bury+.
Necesar în combinaţie cu sistemul Bury* POWERMOUNT pentru încărcarea iPhone® 5
sau versiuni mai recente

2 279 206

Cablu adaptor iPhone®/iPod® la AUX sau USB
Bucuraţi-vă de melodiile favorite de pe iPhone® sau iPod® prin intermediul sistemului
audio sau de navigaţie al autovehiculului dvs.
Conectează dispozitivul dvs. audio la sistemul audio sau de navigaţie al autovehiculului.
Compatibil numai cu iPhone 3 sau 4
ACV* Carcasă de Încărcare Qi pentru IPhone® 5/5S, argintiu
Îmbunătăţește încărcarea wireless la iPhone-urile selectate.
Carcasă de protecţie cu funcţie wireless de încărcare integrată. Pentru utilizarea în
combinaţie cu kitul wireless Qi de încărcare

ACV* Carcasă de Încărcare Qi pentru IPhone® 5/5S, negru
Îmbunătăţește încărcarea wireless la iPhone-urile selectate.
Carcasă de protecţie cu funcţie wireless de încărcare integrată. Pentru utilizarea în
combinaţie cu kitul wireless Qi de încărcare

ACV* Carcasă de Încărcare Qi pentru IPhone® 6/6S, argintie
Îmbunătăţește încărcarea wireless la iPhone-urile selectate.
Carcasă de protecţie cu funcţie wireless de încărcare integrată. Pentru utilizarea în
combinaţie cu kitul wireless Qi de încărcare

4,33 €1

11,36 €1

1 529 487

59,33 €1

2 102 319

26,88 €1

2 102 321

27,58 €1

2 102 317

28,71 €1

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Carcasă de Încărcare Qi pentru IPhone® 6/6S/7, argintiu
Îmbunătăţește încărcarea wireless la iPhone-urile selectate.
Carcasă de protecţie cu funcţie wireless de încărcare integrată. Pentru utilizarea în
combinaţie cu kitul wireless Qi de încărcare

2 146 836

ACV* Carcasă de Încărcare Qi pentru IPhone® 6/6S/7, auriu
Îmbunătăţește încărcarea wireless la iPhone-urile selectate.
Carcasă de protecţie cu funcţie wireless de încărcare integrată. Pentru utilizarea în
combinaţie cu kitul wireless Qi de încărcare

2 146 840

ACV* Carcasă de Încărcare Qi pentru IPhone® 6/6S/7, negru
Îmbunătăţește încărcarea wireless la iPhone-urile selectate.
Carcasă de protecţie cu funcţie wireless de încărcare integrată. Pentru utilizarea în
combinaţie cu kitul wireless Qi de încărcare

2 146 842

ACV* Carcasă de Încărcare Qi pentru IPhone® 6/6S/7+, roz-auriu
Îmbunătăţește încărcarea wireless la iPhone-urile selectate.
Carcasă de protecţie cu funcţie wireless de încărcare integrată. Pentru utilizarea în
combinaţie cu kitul wireless Qi de încărcare

2 146 838

ACV* Carcasă de Încărcare Qi pentru IPhone® 6+/7+, argintiu
Îmbunătăţește încărcarea wireless la iPhone-urile selectate.
Carcasă de protecţie cu funcţie wireless de încărcare integrată. Pentru utilizarea în
combinaţie cu kitul wireless Qi de încărcare

2 146 844

ACV* Carcasă de Încărcare Zens Qi pentru IPhone® 7, negru
Aduceţi smartphone-ul la viaţă cu această carcasă de încărcare Zens Qi - menţineţi
aspectul, sporiţi funcţionalitatea!
Carcasă de protecţie cu funcţie wireless de încărcare integrată. Permite încărcarea fără fir
pentru modelele care nu sunt compatibile Qi. Pentru utilizarea în combinaţie cu staţia de
bază Zens Qi sau cu orice alt dispozitiv de încărcare fără fir compatibil Qi
Conector audio extern jack căşti la intrarea AUX
Vreţi să fiţi binedispus? Ford oferă o gamă de soluţii uşor de fixat la sistemul dvs. audio
sau navigaţie Ford la o varietate de surse audio externe. Alegeţi pur şi simplu cel mai
adecvat dispozitiv pentru necesităţile dvs. şi profitaţi la maxim de sistemul dvs. audio Ford
cu un jack de intrare AUX. Vă rugăm să vă contactaţi dealerul Ford pentru detalii şi
informaţii suplimentare despre conectorii noştri audio.
Conectează orice dispozitiv muzical cu o ieşire de căşti la sistemul de navigaţie sau audio
al autovehiculului prin jack-ul de intrare AUX

22,75 €1

22,75 €1

22,75 €1

22,75 €1

22,75 €1

2 344 013

45,83 €1

1 358 534

22,79 €1

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Încărcător universal INBAY sub formă de pahar , pentru smartphone-uri
compatibile Qi, de culoare negru
Încărcarea wireless Qi este o tehnologie care permite încărcarea echipamentelor mobile
pe distanţe scurte fără un cablu. Nu aveţi nevoie de priză de fiecare dată: pur și simplu
plasaţi dispozitivul în cupa de încărcare wireless și va încărca inductiv dispozitivul
compatibil.
Soluţie elegantă de încărcare fără fir care se potrivește perfect în orice suport pentru
pahare din interiorul autovehiculului dvs. Lăţimea maximă a smartphone-ului: 70 mm.
Kitul include cablu de conectare cu suport pentru siguranţe și conectori de 6,3 mm, 2
conectori cu ramificaţie, 2,5 mm², 2 conectori cu ramificaţie, 1,5 mm² și 3 perechi de cleme
pentru fixarea optimă a smartphone-urilor și bandă adezivă. Certificat Qi

2 344 025

ACV* Receptor de încărcare INBAY Qi universal, cu conector USB 3.1 Tip C, de
culoare neagră
Încărcarea wireless Qi este o tehnologie care permite încărcarea echipamentelor mobile
pe distanţe scurte fără un cablu. Receptoarele de încărcare ACV* INBAY Qi adaugă
funcţionalitate wireless Qi.
Permite încărcarea fără fir pentru smartphone-urile care nu sunt compatibile cu Qi. Poate
fi instalat cu ușurinţă între carcasa telefonului și husa de protecţie existentă. Pentru
utilizarea în combinaţie cu încărcătorul universal INBAY sub formă de pahar sau cu orice
alt dispozitiv de încărcare fără fir compatibil Qi

2 344 019

ACV* Receptor de încărcare INBAY Qi , pentru IPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+, de
culoare neagră
Încărcarea wireless Qi este o tehnologie care permite încărcarea echipamentelor mobile
pe distanţe scurte fără un cablu. Receptoarele de încărcare ACV* INBAY Qi adaugă
funcţionalitate wireless Qi.
Permite încărcarea fără fir pentru modelele care nu sunt compatibile Qi. Poate fi instalat
cu ușurinţă între carcasa telefonului și husa de protecţie existentă. Pentru utilizarea în
combinaţie cu încărcătorul universal INBAY pentru suportul pahar sau cu orice alt
dispozitiv de încărcare fără fir Qi

2 344 015

ACV* Receptor de încărcare INBAY Qi , universal, cu conector Micro-USB 2.0, de
culoare neagră
Încărcarea wireless Qi este o tehnologie care permite încărcarea echipamentelor mobile
pe distanţe scurte fără un cablu. Receptoarele de încărcare ACV* INBAY Qi adaugă
funcţionalitate wireless Qi.
Permite încărcarea fără fir pentru telefoanele inteligente care nu sunt compatibile cu Qi.
Poate fi instalat cu ușurinţă între carcasa telefonului și husa de protecţie existentă. Pentru
utilizarea în combinaţie cu încărcătorul universal INBAY sub formă de pahar sau cu orice
alt dispozitiv de încărcare fără fir Qi
ACV* Receptor de Încărcare Qi pentru IPhones®
Îmbunătăţește încărcarea wireless la smart phone-urile selectate.
Permite încărcarea fără fir, nu pentru modelele compatibile Qi. Poate fi instalat cu
ușurinţă între carcasa telefonului și husa de protecţie existentă.

ACV* Stație de bază Zens Qi alb
Fără cabluri, fără limite, încărcarea wireless este viitorul tehnologiei mobile, aduceţi acasă
această funcţionalitate odată cu staţia de încărcare elegantă Zens Qi Base.
Încărcător wireless, fără fir, ușor și compact pentru telefoane inteligente compatibile Qi.
Dispune de 7 bobine de inducţie, certificate Qi

55,20 €1

16,11 €1

18,98 €1

2 344 017

16,08 €1

2 102 323

18,94 €1

2 344 023

45,83 €1

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Stație de bază Zens Qi negru
Fără cabluri, fără limite, încărcarea wireless este viitorul tehnologiei mobile, aduceţi acasă
această funcţionalitate odată cu staţia de încărcare elegantă Zens Qi Base.
Unitate de încărcare fără fir ușoară și compactă pentru smartphone-urile compatibile Qi.
Dispune de 7 bobine de inducţie, certificate Qi.
ACV* Stație de încărcare de masă Qi de culoare albă
Staţie de încărcare de masă Qi inductivă alimentată prin USB, de culoare neagră sau albă,
pentru utilizare acasă sau la birou.
Permite încărcarea wireless ușoară și convenientă, pentru Smartphone-urile compatibile
Qi
ACV* Stație de încărcare de masă Qi de culoare neagră
Staţie de încărcare de masă Qi inductivă alimentată prin USB, de culoare neagră sau albă,
pentru utilizare acasă sau la birou.
Permite încărcarea wireless ușoară și convenientă, pentru Smartphone-urile compatibile
Qi

2 344 021

45,83 €1

2 102 313

29,98 €1

2 102 315

29,98 €1

Dension* Suport pentru smartphone
Ventuză cu fixare pe parbriz sau tabloul de bord (nu este compatibilă cu o consolă de
comunicaţie a stâlpului A), suportă apelare mâini libere, redarea muzicii, inclusiv funcţie
de încărcare.
Suport andocare, montare pe parbriz sau tabloul de bord, calitate avansată a sunetului
prin intermediul sistemului audio Ford, microfon încorporat, ieşire audio AUX şi FM. Funcţie
de încărcare a telefonului prin mufa brichetei. Include cablu audio auxiliar. Compatibil cu
smartphone cu încărcare Micro- USB și o lăţime a telefonului de la 56 la 70 mm ,
adaptorul Apple Litghtning pentru Micro-USB este necesar pentru Iphone 5.

1 831 835

Bury* Suport telefon cu încărcare wireless
Cu designul său estetic și funcţional, sistemul POWERMOUNT nu are limite; vă puteţi
plasa telefonul mobil în cel mai convenabil loc pentru confortul dvs. personal.
Suport pentru smartphone OEM Premium Quality pentru consola centrală, consola de
mijloc, panoul de bord sau, alternativ, un suport pentru stâlpul A. Sistem universal de
încărcare smartphone, ușor de utilizat, format din bază de montare, braţ suport flexibil și
soclu de încărcare USB. Foarte ajustabil – sistemul cu patru axe asigură poziţionarea
optimă a dispozitivului add-on în braţul suportului. Se potrivește perfect oriunde în
interiorul autovehiculului dvs. Ford, datorită designului său modern, a materialelor de
înaltă calitate și a opţiunilor de poziţionare multiple. Opţiunea de montare cu bandă
adezivă face sistemul interschimbabil și poate fi îndepărtat fără a lăsa urme. Este posibilă
și montarea definitivă cu șuruburi. De la USB la adaptorul cu iluminare pentru încărcarea
telefoanelor iPhone® (începând cu versiunea iPhone® 5) și Micro USB pentru toate
celelalte dispozitive sunt disponibile separat ca accesoriu. Aprobări: CE, BIN/RECYCLING
și RoHS

2 279 204

95,12 €1

90,99 €1

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Bury* Suport telefon cu încărcare wireless , încărcare rapidă QI
Cu designul său estetic și funcţional, sistemul POWERMOUNT nu are limite; vă puteţi
plasa telefonul mobil în cel mai convenabil loc pentru confortul dvs. personal.
Suport pentru smartphone OEM Premium Quality pentru consola centrală, consola de
mijloc, panoul de bord sau, alternativ, un suport pentru stâlpul A. Sistem universal de
încărcare smartphone, uşor de utilizat, format din bază de montare, braţ de suport flexibil
şi soclu de încărcare prin inducţie Qi pentru telefoane smartphone compatibile Qi.
Prevăzut și cu 1 conector de tip USB C pentru încărcare prin cablu, care poate fi utilizat
pentru telefoanele care nu sunt compatibile Qi. Cu indicator al stării de încărcare cu LED.
Sistemul ajustabil cu patru axe asigură poziţionarea optimă a dispozitivului auxiliar în
braţul suportului. Se potriveşte perfect oriunde în interiorul autovehiculului dvs. Ford,
datorită design-ului său modern, a materialelor de înaltă calitate şi a opţiunilor de
poziţionare multiple. Opţiunea de montare cu bandă adezivă face sistemul
interschimbabil şi poate fi îndepărtat fără a lăsa urme. Este posibilă şi montarea definitivă
cu şuruburi. De la USB la adaptorul cu iluminare pentru încărcarea telefoanelor iPhone®
(începând cu versiunea iPhone® 5) şi Micro USB pentru toate celelalte dispozitive sunt
disponibile separat ca accesoriu. Dimensiunile max. pentru telefon: înălţime: universală,
lăţime: 60 mm – 90 mm, adâncime: 6 mm – 10 mm. Tensiune de funcţionare: 10V – 16V,
consum de curent max.: 2A. Performanţa încărcării inductive: 5W, tensiune de încărcare
prin USB: 5V, curent de încărcare prin USB: 3A. Intervalul temperaturii de funcţionare: între
-20°C și +70°C. Aprobări: CE, BIN/RECYCLING și RoHS

2 332 681

126,62 €1

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Cameră de bord 380GWX, cameră de bord față și spate
Ajută la furnizarea de dovezi video în eventualitatea unui incident rutier.
Camere inteligente, discrete, cu GPS, montate pe parbriz și lunetă. Camera orientată către
faţă este conectată la camera orientată către spate printr-un cablu de 6,5 m, ambele
alimentate printr-un cablu conectat la sursa de alimentare a vehiculului pentru încărcarea
brichetei, care pornește automat înregistrarea camerelor când este pornită mașina. Kitul
conţine: cameră faţă și consolă de montare, cameră spate, cablu conector de 6,5 m,
cablul pentru sursa de alimentare a brichetei, cablu USB, acumulator, card Micro SD de 32
GB, pachet de securitate, ghid de utilizare, autoadezive pentru ferestre și disc software cu
manualul.

2 534 404

428,40 €1

• Câmp vizual larg de 140° , cu camere de 2,12 MP
• Ajustarea lentilei verticale de 90° este ideală pentru autoturisme și furgonete cu parbrize
mai plate
• Captează video în rezoluţie FULL HD 1080p sau 720p HD, 1920 x1080 @30 fps, format
de înregistrare .MOV
• După ce se umple cardul SD, camera șterge automat cele mai vechi fișiere, eliberând
spaţiu pentru înregistrări noi, pentru a nu rămâne niciodată fără spaţiu
• Apăsaţi butonul de protecţie în timpul înregistrării pentru a salva fișierul video actual
• Camera este setată să înregistreze fișiere video cu lungime de 1 minut, făcând ca
dimensiunea să fie gestionabilă dacă doriţi să descărcaţi și să trimiteţi materialul
înregistrat la compania de asigurări
• Descărcaţi, partajaţi sau vizualizaţi materiale video sau priviţi materiale video live prin
aplicaţia de vizualizare a camerelor NEXTBASE, pe care o puteţi descărca gratuit din
magazinul de aplicaţii, iOS / Android
• Discul software cu firmware NEXTBASE Replay3 permite conectarea computerului prin
USB
• Conexiune Wi-Fi la smartphone, tabletă, etc.
• GPS înregistrează locaţia, viteza, data și ora pentru a arata exact unde și când au avut
loc incidentele
• Materialul video al camerei spate apare ca PiP (picture in picture) pe dispozitivul dvs.,
dacă apăsaţi pe ecran, se va mări sau micșora dimensiunea
• Card Micro SD de 32 GB inclus, compatibil cu 8 – 128 GB, tip: SDHC, SDXC, U1
• Acumulator inclus
• Modul de parcare monitorizează împrejurimile vehiculului în timp ce mașina este parcată
și motorul este oprit. Începe automat înregistrarea, dacă și când este detectată mișcarea
• Livrat cu pachetul de securitate pentru a acoperi comenzile dispozitivului și cardul SD,
aceasta împiedică intervenţiile neautorizate, ceea ce îl face ideal pentru vehiculele
folosite de companii
• Dimensiuni: camera faţă 58 x 98 x 47 mm, camera spate 49 x 68 x 37 mm
• Greutate: camera faţă 115 g, camera spate 50 g

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Cameră de bord 66W
Ajută la furnizarea de dovezi video în eventualitatea unui incident rutier.
Cameră compactă, discretă, compatibilă GPS/GALILEO, cu ecran LCD de 2.0 și unghi de
vizualizare extra-larg, care poate fi montată pe parbriz. Înregistrează continuu și salvează
automat imagini, dacă are loc un incident. Începe să înregistreze automat când este
conectată la o sursă de alimentare. Kitul include sistemul de montare magnetic,
adaptorul de încărcare USB dublu pentru compartimentul brichetei, cabluri USB de 4 m și
1,5 m și manual de utilizare. Reţineţi: Se aplică termenii și condiţiile Garmin® și restricţiile
de funcţionare pentru funcţiile de conștientizare ale șoferului. Consultaţi website-ul
Garmin® pentru informaţii suplimentare

2 489 135

250,88 €1

• Câmp vizual extra-larg de 180 de grade cu camera de 3,7 MP
• Capteaza video la 1440 p (rezolu?ie 2560 x 1400), 1080 p (rezolu?ie 1920 x 1080), sau
720 p (rezoluţie 1280 x 720)
• Senzorul G integrat permite detectarea automata a incidentelor pentru a salva imagini
ale incidenţelor la impact
• GPS înregistreaza locaţia, direcţia, viteza, data și ora pentru a arata exact unde și când
au avut loc incidentele
• Funcţii Wi-Fi și Bluetooth încorporate pentru sincronizare video wireless
• Funcţia de comanda vocala vă permite să porniţi/opriţi înregistrarea, să faceţi o
fotografie sau să porniţi/opriţi funcţia de captare video Travelapse™ (condensează ore
de condus în minute)
• Funcţia Clarity HDR captează detalii sporite în condiţii de luminozitate mare și scăzută
• Înregistrează călatoria într-o buclă continuă, folosind un card microSDHC™ (vândut
separat). Pentru mai multă memorie, adaugaţi un card cu capacitate mai mare, de la 8GB
până la 512 GB (clasa 10 necesară)
• Redaţi materialul filmat pe ecran, îl puteţi analiza mai târziu pe computer sau puteţi
folosi aplicaţia Garmin Drive™ gratuită pe smartphone
• Include funcţii de conștientizare ale șoferului, de avertizare a coliziunii frontale și
avertizare în cazul depășirii liniei dintre benzi
• Funcţia Auto Sync permite conectarea wireless a până la 4 camere de bord Garmin în
faţă, spate și pe laterale pentru o acoperire completă la 360°, dacă salvaţi imagini video
pe o camera, acestea se vor salva și pe celelalte, folosind aplicaţia Garmin Drive™ de pe
smartphone puteţi crea un material video imagine-în-imagine cu oricare doua perspective
în același timp
• Datele privind camerele pentru culoarea roșie a semaforului și camerele de înregistrare a
vitezei vă alertează când camerele pentru culoarea roșie a semaforului și camerele de
înregistreare a vitezei sunt în apropiere si când vehiculul este oprit, de exemplu într-o
intersecţie sau în trafic
• Alerta “Go” vă notifică atunci când traficul din faţa masinii tale se pune din nou în
mișcare
• Modul de parcare monitorizează zonele din jurul vehiculului în timp ce mașina dvs. este
parcată și motorul este oprit. Începe automat înregistrarea, daca și când este detectata
mișcarea (este necesar un cablu pentru modul de parcare Garmin®)
• Dimensiuni: 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm, greutate: 61 grame
• Funcţionează în intervalul -20° C pâna la +55°C
• Baterie încorporată

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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JANTE
JANTE DE ALIAJ
RRP
Jantă din aliaj 18" design cu 6 spițe, argintiu
Jantele din aliaj oferă autovehiculului dvs. Ford un aspect unic şi personal, fiind proiectate
astfel încât să completeze designul acestuia din fiecare unghi. Fiecare jantă este testată
împreună cu toate tipurile de caroserie pentru a se asigura calitatea, siguranţa şi,
bineînţeles, aspectul extraordinar.
8 x 18", pentru anvelope 255/60 R18

4 986 991

428,98 €3

JANTE
ACCESORII DE ROATĂ
RRP
Kit piulițe antifurt pentru jante din aliaj
Asiguraţi-vă jantele din aliaj şi protejaţi-le împotriva furtului cu piuliţele de jantă cu
blocare. Se pot îndepărta numai cu unealta specială inclusă în kit.

4 070 102

124,53 €1

Set de 4

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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LINIE STILISTICĂ
DESIGN CAROSERIE
RRP
Bară spate design cromat
Aspectul și stilul individual sunt garantate cu această bară spate cromată.
Ø 76 mm – 4WD fără control al distanţei de parcare

1.067,98 €2

Bară spate design cromat
Aspectul și stilul individual sunt garantate cu această bară spate cromată.
Ø 76 mm – 4WD cu control al distanţei de parcare

1.073,38 €2

Bară sport design cromat
Bara sport proeminentă cu finisare cromată este îmbunătăţirea perfectă pentru
autovehiculul dvs. Ford Ranger: având un aspect impresionant și fiind foarte solidă.
Ø 76 mm, cutia pentru încărcături montată

Suport pentru plăcuța de înmatriculare Ford argintiu, cu oval Ford și text „BRING ON
TOMORROW”
Pachetul conţine 2 suporturi pentru numerele de înmatriculare.

1 684 301

1 679 529

1 549 262

1.010,31 €2

2 569 770

25,19 €1

• Dimensiuni: 524 x 114 x 24 mm

Suport pentru plăcuța de înmatriculare Ford de culoare neagră, cu oval Ford alb și
text „BRING ON TOMORROW”
Pachetul conţine 2 suporturi pentru numerele de înmatriculare.

2 460 006

Suport pentru plăcuța de înmatriculare Ford de culoare neagră, cu oval Ford și text
„BRING ON TOMORROW”
Pachetul conţine 2 suporturi pentru numerele de înmatriculare.

2 569 816

15,30 €1

25,19 €1

• Dimensiuni: 524 x 114 x 24 mm

LINIE STILISTICĂ
DESIGN INTERIOR
RRP
Protecție praguri față şi spate, cu logo-ul Ford
Protecţiile pentru praguri din oţel inoxidabil lustruit au un aspect extraordinar şi protejează
eficient pragurile uşilor autovehiculului dvs. Ford împotriva zgârieturilor.
Pentru cabină dublă

1 549 225

128,59 €2

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Protecție praguri față şi spate, cu logo-ul Ford
Protecţiile pentru praguri din oţel inoxidabil lustruit au un aspect extraordinar şi protejează
eficient pragurile uşilor autovehiculului dvs. Ford împotriva zgârieturilor.
Cabină extra

1 549 224

128,59 €2

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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OUTDOOR LIFESTYLE
OUTDOOR LIFESTYLE
RRP
ARB* Compresor de aer portabil, de înaltă performanță
Pentru activităţi profesionale și de divertisment, compresorul de aer se poate dovedi un
echipament esenţial de luat cu dvs., umflă rapid anvelopele și toate tipurile de
echipamente de divertisment.
Compresorul de aer este construit în întregime din materiale ușoare și rezistente, pentru
funcţionare silenţioasă și o durată de funcţionare îndelungată. Are o clasificare de debit
superioară și a fost proiectat pentru umflarea rapidă a anvelopelor, cu diverse alte funcţii,
pentru utilizări profesionale sau de divertisment. Kitul include un furtun de aer portocaliu
de 19 ft, cleme pentru baterie și kit de umflare, toate depozitate într-o cutie de transport
inteligentă și durabilă.

2 616 039

405,29 €1

• Izolat pentru rezistenţă la umezeală și praf
• Alezajul cilindrului anodizat pentru fricţiune redusă
• Izolaţia pistonului din fibră de carbon impregnată cu teflon pentru rezistenţă maximă
• Echipat cu o supapă de siguranţă pentru supra-presiune
• Motorul este protejat termic intern împotriva daunelor cauzate de temperaturile extreme
• Siguranţă MAXI rezistentă pentru protecţia profesională a circuitelor în-linie

ARB* Dispozitiv pentru pornire forțată cu pachet de baterii, portabil, 12v
O baterie descărcată este o neplăcere, dar kitul de încărcare a bateriei vă salvează de
situaţiile neplăcute și vă ajută să vă puneţi din nou în mișcare.
Dispozitivul de pornire forţată cu baterii pe bază de litiu cu pachet electric are suficientă
putere pentru a porni orice vehicul 12v cu capacităţi de motor de până la 5L V8 diesel sau
6L benzină. Pachetul de baterii este încărcat folosind încărcătorul CC sau CA și datorită
tehnologiei cu senzori inteligenţi și de încărcare, senzorii incorporaţi împiedică bateria pe
bază de litiu să fie încărcată prea mult sau prea puţin. Când vine momentul să folosiţi
dispozitivul pentru pornire forţată la vehiculul dvs., cablurile de pornire rezistente
inteligente monitorizează tensiunea bateriei, polaritatea și condiţiile de încărcare, alertând
utilizatorul de orice probleme de instalare potenţiale printr-o serie de lumini LED. Când nu
este folosit, se împachetează în mod eficient într-o cutie de depozitare rezistentă și
compactă din nailon EVA, cu negru și portocaliu, cu siglă ARB inteligentă.

2 618 911

281,26 €1

• Baterie pe bază de litiu de culoare portocaliu deschis, extrem de vizibilă, de 24000 mAh
• Alimentare de 500 CCA continuă & 1000 CCA de pornire
• Dimensiunea bateriei: 188 x 134 x 37 mm
• Cabluri de pornire inteligente cu funcţie de pornire, polaritate inversă și protecţie la
scântei
• Include încărcător CC de 12v și CA de 240v
• Baterie incorporată de 100 lumeni cu 4 moduri (ridicat, stroboscopic, SOS, oprit)
• Mufă pentru încărcătorul de mașină 12v pentru alimentarea unor dispozitive precum cele
de iluminat, de umflare a anvelopelor și pentru cutia de refrigerare
• 2 porturi USB și un cablu USB inteligent, capabil să încarce majoritatea smartphoneurilor Android® & Apple®
• Perfect pentru vehicule de familie, bărci, motociclete, echipamente de tuns iarba, etc.

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Geantă frigorifică material textil
Această geantă frigorifică căptușită, cu laturi din material textil, vă păstrează alimentele
congelate și băuturile răcoritoare sau mâncarea încălzită și băuturile calde. Izolată cu o
folie de aluminiu, aceasta este rezistentă la apă și ușor de curăţat.
Poate fi utilizată împreună cu organizatorul de mărfuri cu codul finis 2181468, întrucât
această geantă frigorifică se potrivește perfect în unul dintre compartimentele acestuia.

2 181 470

48,62 €1

• Ușoară și pliabilă, cu o parte superioară prevăzută cu fermoar
• Curea reglabilă pentru transport
• Neagră cu alb și sigla Ford
• Dimensiuni: 36 x 33 x 27 cm (lăţime x lungime x înălţime)

ARB* Masă camping cu geantă de transport, aluminiu
Masă de camping pliabilă cu suprafaţă cu șipci din aluminiu mare și puternică și picioare
tubulare pătrate care asigură soliditate, traverse care asigură rezistenţă sporită și sprijin,
caracteristici care nu pot fi găsite la mese similare. Suficient de mare pentru o familie de 4
persoane, dar cu dimensiunea perfectă pentru a fi ambalată în mod eficient în geanta de
transport compactă atunci când nu este folosită.

2 615 990

169,47 €1

• Rezistentă la căldură pentru pregătirea alimentelor
• Masa poate susţine până la 30 kg când este asamblată
• Dimensiuni: 860 x 700 x 700 mm (lungime x lăţime x înălţime)
• Picioare anodizate de culoare neagră 22 x 22 mm
• Este livrată cu o geantă de transport compactă cu curea de umăr
• Greutate: 4 kg

Organizator de mărfuri cu laturi din material textil
Organizatorul de mărfuri vă ajută să vă organizaţi toate obiectele și vă oferă soluţia de
depozitare perfectă pentru acestea.
Organizatorul de mărfuri cu laturi din material textil este o modalitate excelentă pentru
păstrarea alimentelor și a obiectelor personale, menţinând conţinutul curat și sigur.
Se poate folosi împreună cu geanta frigorifică cu codul finis 2181470, laturi din material
textill, care se potrivește perfect în unul dintre compartimentele acestuia.

2 181 468

150,82 €1

• 3 compartimente rezistente la mucegai, cu mânere încorporate
• Se poate depozita pliat dacă este necesar
• Se curăţă ușor
• Negru cu alb și sigla Ford
• Lungime aproximativă 60 cm

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Organizator de mărfuri mare
Organizatorul de mărfuri vă ajută să vă organizaţi toate obiectele și vă oferă soluţia de
depozitare perfectă pentru acestea.
Organizatorul de mărfuri vă ajută să organizaţi totul într-un singur loc. Vă ajută să păstraţi
conţinutul curat, sigur și portabil. Fabricat din material pe bază de nailon Oxford rezistent
acoperit cu PU 600 D, cu fermoare de calitate și mânere de prindere. Proiectat să se
potrivească în mod eficient cu sertarele cu role modulare sau poate fi utilizat ca
organizator de depozitare individual.

2 616 000

87,67 €1

• Suporturi aderente din cauciuc pentru a reduce mișcare
• Separatoare mobile detașabile pentru ca totul să fie accesibil
• 4 etichete de identificare individuale pentru a identifica facil conţinutul dvs.
• Ușor de depozitat, se pliază plat când nu este folosit
• 400 x 400 x 180 mm (lăţime x adâncime x înălţime)

ARB* Organizator de mărfuri mediu
Organizatorul de mărfuri vă ajută să vă organizaţi toate obiectele și vă oferă soluţia de
depozitare perfectă pentru acestea.
Organizatorul de mărfuri vă ajută să organizaţi totul într-un singur loc. Vă ajută să păstraţi
conţinutul curat, sigur și portabil. Fabricat din material pe bază de nailon Oxford rezistent
acoperit cu PU 600 D, cu fermoare de calitate și mânere de prindere. Proiectat să se
potrivească în mod eficient cu sertarele cu role modulare sau poate fi utilizat ca
organizator de depozitare individual.

2 616 002

62,44 €1

• Suporturi aderente din cauciuc pentru a reduce mișcare
• Separatoare mobile detașabile pentru ca totul să fie accesibil
• 4 etichete de identificare individuale pentru a identifica facil conţinutul dvs.
• Ușor de depozitat, se pliază plat când nu este folosit
• 600 x 200 x 180 mm (lăţime x adâncime x înălţime)

ARB* Organizator de mărfuri mic
Organizatorul de mărfuri vă ajută să vă organizaţi toate obiectele și vă oferă soluţia de
depozitare perfectă pentru acestea.
Organizatorul de mărfuri vă ajută să organizaţi totul într-un singur loc. Vă ajută să păstraţi
conţinutul curat, sigur și portabil. Fabricat din material pe bază de nailon Oxford rezistent
acoperit cu PU 600 D, cu fermoare de calitate și mânere de prindere. Proiectat să se
potrivească în mod eficient cu sertarele cu role modulare sau poate fi utilizat ca
organizator de depozitare individual.

2 616 004

43,84 €1

• Suporturi aderente din cauciuc pentru a reduce mișcare
• Separatoare mobile detașabile pentru ca totul să fie accesibil
• 4 etichete de identificare individuale pentru a identifica facil conţinutul dvs.
• Ușor de depozitat, se pliază plat când nu este folosit
• 400 x 160 x 180 mm (lăţime x adâncime x înălţime)

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Scaun de camping Cu geantă de transport, negru și bej
Scaun de camping pliabil și geantă de transport asortată cu curea de umăr pentru
depozitare compactă și transport facil. Fabricat din material ţesut Oxford rezistent și
durabil cu cadru de tip foarfece din oţel vopsit în câmp electrostatic.

2 615 988

141,40 €1

• Greutate nominală până la 150 kg
• Șezut și spătar căptușite
• Siglă touring ARB brodată
• Buzunar de depozitare din plasă în spatele spătarului
• Buzunar lateral cu închidere velcro pentru chei, portofel și alte obiecte mici
• Masă solidă cu suport pentru băuturi care se prinde cu ușurinţă de partea laterală a
scaunului
• Suporturi pentru braţe cu suprafaţă plată pentru confort
• Dimensiunile șezutului: 56 cm (lăţime) x 47 cm (adâncime)
• Dimensiunile scaunului: 92 cm (înălţime) x 61 cm (adâncime) x 66 cm (lăţime)

* Garanţie oferită de furnizorul Ford.
1. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3. Preţ recomandat de vânzare, TVA inclus. Vă rugăm să contactaţi dealerul dvs. Ford pentru costuri suplimentare de montare. Vă rugăm să reţineţi că pot fi
necesare piese suplimentare. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Preţul este pe jantă din aliaj şi exclude anvelopa.
Prices valid from 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Emis de Ford Romania SA,
Departamentul Post-Vânzare şi Servicii Clienţi,
Global City Business Park,
Şoseaua Bucureşti Nord,
nr. 10, Voluntari,
Ilfov 077190, Bucuresti
www.accesorii-ford.ro

NOTĂ:
Politica Ford este una de continuă dezvoltare a produsului. Este rezervat dreptul modificării în orice moment a specificaţiilor, culorilor şi
preţurilor modelelor şi articolelor ilustrate şi descrise în această publicaţie online şi imaginile pot varia. Această publicaţie online conţine
atât accesoriile originale Ford, cât şi o gamă de produse de la furnizorii noştri terţi. +Accesoriile identificate sunt accesorii alese cu grijă de
la furnizori terţi şi pot avea diferite condiţii de garanţie, iar detaliile acestora pot fi obţinute prin pictograma de garanţie afişată cu fiecare
produs sau de la dealerul dvs. Ford. Denumirea Bluetooth® şi logourile sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a unor astfel
de mărci de către compania Ford Motor Company se face sub licenţă. Denumirea iPhone/iPod şi logourile sunt proprietatea Apple Inc.
Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt deţinute de respectivii proprietari.
Notă privind consumul de combustibil și emisiile de CO2: Pentru informaţii suplimentare despre consumul oficial de combustibil și emisiile
de CO2 oficiale specifice modelului, vă rugăm să consultaţi „Ghidul privind ecnomisirea de combustibil, emisii de CO2 și consumul de
energie” care poate fi obţinut de la dealerul vostru și de la adresa https://www.datgroup.com/ cu titlu gratuit.
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