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EMOBILITA
DOMÁCE NABÍJAČKY A PRÍSLUŠENSTVO

RRP

EVBox* Box na nabíjací kábel Elvi
Vaše elektrické vozidlo sa stará o životné prostredie. Nechajte tento káblový dok, aby sa
postaral o váš nabíjací kábel. Už žiadne nebezpečenstvo zakopnutia!
montáž na stenu, váha 1kg, rozmery 124 mm x 250 mm x 92 mm – <p>PHEV</p>

2 443 731
102,54 €2

EVBox* Domáca nabíjačka Elvi, so zásuvkou a uzáverom, biela
Inteligentné a efektívne riešenie nabíjania elektrického alebo hybridného vozidla.
Bezpečne nabíja až osemkrát rýchlejšie ako bežná zásuvka. Funguje prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi. Aplikácia pre správu nabíjania „Hey EVBox“. Vyžaduje veľmi malú údržbu
vďaka svojej trvanlivej, nárazuvzdornej a modulárnej konštrukcii. Pripevňuje sa na stenu
alebo stojan (samostatne k dispozícii ako príslušenstvo). Hlavné vlastnosti: max. nabíjacia
kapacita: od 3,7 kW do 22kW (bez nabíjacieho káblu). Pripojovacia kapacita: 3-fázová,
230V - 400V, 50-60 Hz. Max. výstupný výkon: 32A. Rozmery 328 mm x 186 mm x 161 mm.
Hmotnosť: 11 kg. Plne certifikovaná – PHEV

2 443 725
1 021,72 €2

Elektrický nabíjací kábel
Typ 2 (IEC 62196), dĺžka 8 m, 32 A, 3-fázový.

2 493 189
534,47 €2

Elektrický nabíjací kábel pre verejné dobíjacie stanice
Typ 2 konektor (IEC 62196), dĺžka: 8 m, 16 A, 1-fáza

2 493 187
307,84 €2

Elektrický nabíjací kábel pre verejné dobíjacie stanice
Typ 2 konektor (IEC 62196), dĺžka: 6 m, 16 A, 1-fáza

2 493 183
287,50 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.

03 FORD EXPLORER 08/2019 – Posledná aktualizácia:
19.05.2023



Ford Wallbox 1-fázová
Ford Wallbox poskytuje možnosť nabíjania vášho elektrického vozidla doma.

• do 7,36kW
•
• 230 V
•
•
• 7,5m nabíjací kabél s konektorom (typ 2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PHEV

2 576 293
829,16 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Ford Wallbox pre 3-fázové systémy nabíjania
Ford Wallbox poskytuje možnosť nabíjania vášho elektrického vozidla doma.
Vychutnajte si pohodlie jednoduchého a rýchleho nabíjania doma s FordWallbox. Je
špeciálne navrhnutý a kompatibilný s plne elektrickými vozidlami Ford Mustang Mach-E a
Ford PHEV. Vďaka nastaviteľným úrovniam výkonu je váš Ford späť na ceste tak rýchlo,
ako to kapacita vášho domáceho elektrického systému dovoľuje. Užívateľsky prívetivá
zostava zahŕňa dizajn odolný voči poveternostným vplyvom pre vnútornú alebo vonkajšiu
inštaláciu, 7,5 m nabíjací kábel, ergonomickytvarovanú rukoväť adržiak nabíjacieho kábla,
ktorý vám umožní pohodlne uložiť kábel a konektor v blízkosti vášho FordWallbox.
Poznámka: Pre všetky funkcie Ford Wallbox je potrebné pripojenie WiFi/WLAN. Efektívne
časy nabíjania sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej kapacity elektrického obvodu v
domácnosti.

• až do 11kw
•
• 400V
• 50-60 Hz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Rozmery 258 mm x 450 mm x 131 mm
• Váha 6kg
•
•
•
•

PHEV

2 576 303
829,16 €2

DiniTech* Sada konektorov sada konektorov pre nabíjacie zariadenie batérie
NRGkick

• Sada obsahuje 16A 3-pólový konektor, 32A 3-pólový konektor, 16A 5-pólový konektor

<p>PHEV</p>

2 484 137
456,02 €2

EVBox* Stojan pre nabíjačku Elvi, s podstavcom
Nabíjanie vášho elektrického vozidla nemusí byť náročné, tento EVBox * Elvi Pole
umožňuje väčšiu flexibilitu pri umiestnení vášho nabíjacieho bodu Elvi Wallbox - skracuje
dĺžku koncových káblov.
s boxom na nabíjací kábel, váha 18kg – <p>PHEV</p>

2 443 735
649,86 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Taška na nabíjací kábel čierna
Upracte si svoje nabíjacie zariadenia pomocou tejto na mieru vyrobenej nabíjacej káblovej
tašky Ford.
Odolná úložná taška pre vaše palubné nabíjacie zariadenie. Dodáva sa s logom Ford a
pútkami na prenášanie.

•
•

2 495 739
27,26 €2

DiniTech* Zariadenie na nabíjanie batérie štandardná sada pre všetky typy
elektrických vozidiel
Vďaka zariadeniu na nabíjanie batérie NRGkick sa vaša domáca nabíjačka presunula zo
steny do nabíjacieho kábla.
Ľahká manipulácia, vysoký výkon, všetko v jednom nabíjacom zariadení, ktoré je možné
použiť ako alternatívu k wallboxu. Poskytuje veľa voliteľných možností inteligentných
funkcií a vďaka neobmedzenej mobilnej flexibilite sprístupňuje akýkoľvek zdroj energie pre
vaše elektrické vozidlo Ford. Nabíjací výkon až 22 kW. Ovláda sa pomocou aplikácie
Smartphone, ktorá obsahuje množstvo užitočných funkcií monitorovania a prispôsobenia.
Sada predĺženého konektora je k dispozícii samostatne ako príslušenstvo

•
• dĺžka 5m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<p>PHEV</p>

2 483 502
1 687,54 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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PREPRAVA
PREPRAVA (STRECHA)

RRP

Thule®* Nosič kajakov DockGrip 895
Toto inteligentné riešienie umožnuje prepravovať všetko športové náradie potrebné na
objavovanie morí a riek. Nosič sa dokonale prispôsobí tvaru kajaku. Veľké podpery a štyri
nastaviteľné gumové podložky chránia a pevne držia kajak na mieste počas prepravy.
Sada aj s úchytmi

•
•
•
•
• do šírky 90cm
•
•
• nosnosť 40kg
• váha 3,1kg

2 527 029
173,66 €2

Strešné nosiče
Navrhnuté tak, aby boli čo najjednoduhšie na montáž a zabezpečili Vaše prepravné
potreby a aerodynamiku. Minimalizujú aerodynamický hluk a znižujú vplyv na spotrebu
paliva. Priečniky sú ideálnou platformou pre širokú škálu príslušenstva určeného na
strešnú prepravu. Každá sada je určená pre konkrétny model Ford.
hliníkový, uzamykateľný, nosnosť 35kg

2 419 803
419,18 €2

G3* Strešný box Elegance Europe 330, matný čierny
Vezmite si so sebou všetko! Navrhnuté štýlovo a aerodynamicky tak, aby minimalizovali
aerodynamicý hluk a spotrebu paliva. Tieto vysoko kvalitné strešné boxy Thule sú
pripravené niesť širokú škálu vecí a tiež poskytujú ochranu proti krádeži. K dispozícii v
širokej škále veľkostí a štýlov. Voľba je na Vás!
1440 x 860 x 375 mm, objem 330l, s obojstranným otváraním a centrálnym zamykaním,
váha 10kg, nosnosť 75kg

2 191 625
307,79 €2

G3* Strešný box Elegance Europe 370, matný čierny
Vezmite si so sebou všetko! Navrhnuté štýlovo a aerodynamicky tak, aby minimalizovali
aerodynamicý hluk a spotrebu paliva. Tieto vysoko kvalitné strešné boxy Thule sú
pripravené niesť širokú škálu vecí a tiež poskytujú ochranu proti krádeži. K dispozícii v
širokej škále veľkostí a štýlov. Voľba je na Vás!
1928 x 550 x 492 mm, objem 370l, s obojstranným otváraním a centrálnym zamykaním,
váha 12kg, nosnosť 75kg

2 191 628
333,70 €2

G3* Strešný box Elegance Europe 390, matný čierny
Vezmite si so sebou všetko! Navrhnuté štýlovo a aerodynamicky tak, aby minimalizovali
aerodynamicý hluk a spotrebu paliva. Tieto vysoko kvalitné strešné boxy Thule sú
pripravené niesť širokú škálu vecí a tiež poskytujú ochranu proti krádeži. K dispozícii v
širokej škále veľkostí a štýlov. Voľba je na Vás!
1950 x 738 x 360 mm, objem 390 l, s obojstranným otváraním a centrálnym zamykaním,
váha 13kg, nosnosť 75kg

2 191 632
322,25 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Strešný box FORCE XT Alpine, matný čierny
Vezmite si so sebou všetko! Navrhnuté štýlovo a aerodynamicky tak, aby minimalizovali
aerodynamicý hluk a spotrebu paliva. Tieto vysoko kvalitné strešné boxy Thule sú
pripravené niesť širokú škálu vecí a tiež poskytujú ochranu proti krádeži. K dispozícii v
širokej škále veľkostí a štýlov. Voľba je na Vás!
Rozmery (vonkajšie / vnútorné): 230 cm x70 cm x42,5 cm / 218 cm x59 cm x 37 cm,
objem: 420 l, hmotnosť: cca.19,4 kg, maximálna nosnosť: 75 kg. S centrálnym zamykaním.
Hlavné vlastnosti: optimalizovaný dizajn pre najlepšiu efektívnosť priestoru, aerodynamika
a montáž vozidla. Ľahká montáž vďaka extra širokému, vopred nainštalovanému systému
rýchlej montáže PowerClick. Integrovaný ukazovateľ krútiaceho momentu „klikne“, keď je
správne namontovaný, čo zaisťuje rýchle a bezpečné namontovanie. Ľahko sa otvára a
zatvára za všetkých podmienok vďaka vonkajším držadlom a úchytkám na veko, ktoré sú
priateľské k uchopeniu. Systém SlideLock so samostatnými funkciami zamykania a
otvárania automaticky uzamkne veko na svojom mieste a signalizuje, že je škatuľka
bezpečne zatvorená. Otváranie DualSide umožňuje ľahký prístup do všetkých častí boxu z
ktorejkoľvek strany vozidla. Upozorňujeme, že v závislosti od modelu vozidla sa môžu
strešné boxy previsnúť a spôsobiť, že sa strešný box pri otvorení dotkne dverí
batožinového priestoru

2 430 271
729,26 €2

Thule®* Strešný box FORCE XT L, čierny
Vezmite si so sebou všetko! Navrhnuté štýlovo a aerodynamicky tak, aby minimalizovali
aerodynamicý hluk a spotrebu paliva. Tieto vysoko kvalitné strešné boxy Thule sú
pripravené niesť širokú škálu vecí a tiež poskytujú ochranu proti krádeži. K dispozícii v
širokej škále veľkostí a štýlov. Voľba je na Vás!
Rozmery (vonkajšie / vnútorné): 190 cm x 84 cm x 46 cm / 177 cm x 73 cm x 41 cm, objem:
450 l, výška mimo strešného nosiča: cca. 43 cm, hmotnosť: pribl. 18,7 kg, maximálna
nosnosť: 75 kg. S centrálnym zamykaním. Hlavné vlastnosti: ľahká montáž vďaka
rýchlemu systému PowerClick. Integrovaný ukazovateľ krútiaceho momentu zacvakne,
keď je správne namontovaný, čo zaisťuje rýchle a bezpečné namontovanie. Pohodlné
otváranie a zatváranie vďaka zámku LockKnob, ktorý tiež pomáha predchádzať
poškodeniu Thule® * Comfort Key. Otváranie DualSide umožňuje ľahký prístup do
všetkých častí boxu z ktorejkoľvek strany vozidla. Upozorňujeme, že v závislosti od modelu
vozidla sa môžu strešné boxy previsnúť a spôsobiť, že sa strešný box pri otvorení dotkne
dverí batožinového priestoru

2 430 267
691,16 €2

Thule®* Strešný box FORCE XT M, matný čierny
Vezmite si so sebou všetko! Navrhnuté štýlovo a aerodynamicky tak, aby minimalizovali
aerodynamicý hluk a spotrebu paliva. Tieto vysoko kvalitné strešné boxy Thule sú
pripravené niesť širokú škálu vecí a tiež poskytujú ochranu proti krádeži. K dispozícii v
širokej škále veľkostí a štýlov. Voľba je na Vás!
Rozmery (vonkajšie / vnútorné): 175 cm x 82 cm x 45,5 cm / 162 cm x 71 cm x 40 cm,
objem: 400 l, výška mimo strešného nosiča: cca. 42 cm, hmotnosť: cca. 16,4 kg,
maximálna nosnosť: 75 kg. S centrálnym zamykaním. Hlavné vlastnosti: ľahká montáž
vďaka rýchlemu systému PowerClick. Integrovaný ukazovateľ krútiaceho momentu
zacvakne, keď je správne namontovaný, čo zaisťuje rýchle a bezpečné namontovanie.
Pohodlné otváranie a zatváranie vďaka zámku LockKnob, ktorý tiež pomáha predchádzať
poškodeniu Thule® * Comfort Key. Otváranie DualSide umožňuje ľahký prístup do
všetkých častí boxu z ktorejkoľvek strany vozidla. Upozorňujeme, že v závislosti od modelu
vozidla sa môžu strešné boxy previsnúť a spôsobiť, že sa strešný box pri otvorení dotkne
dverí batožinového priestoru

2 430 265
628,33 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Strešný box Force XT S, matný čierny
Vezmite si so sebou všetko! Navrhnuté štýlovo a aerodynamicky tak, aby minimalizovali
aerodynamicý hluk a spotrebu paliva. Tieto vysoko kvalitné strešné boxy Thule sú
pripravené niesť širokú škálu vecí a tiež poskytujú ochranu proti krádeži. K dispozícii v
širokej škále veľkostí a štýlov. Voľba je na Vás!
Rozmery (vonkajšie / vnútorné): 139 cm x 89,5 cm x 39 cm / 127 cm x 78 cm x 34 cm,
objem: 300 l, výška mimo strešného nosiča: cca. 39 cm, hmotnosť: približne 14,3 kg,
maximálna nosnosť: 75 kg. S centrálnym zamykaním. Hlavné vlastnosti: ľahká montáž
vďaka rýchlemu systému PowerClick. Integrovaný ukazovateľ krútiaceho momentu
zacvakne, keď je správne namontovaný, čo zaisťuje rýchle a bezpečné namontovanie.
Pohodlné otváranie a zatváranie vďaka zámku LockKnob, ktorý tiež pomáha predchádzať
poškodeniu Thule® * Comfort Key. Otváranie DualSide umožňuje ľahký prístup do
všetkých častí boxu z ktorejkoľvek strany vozidla. Upozorňujeme, že v závislosti od modelu
vozidla sa môžu strešné boxy previsnúť a spôsobiť, že sa strešný box pri otvorení dotkne
dverí batožinového priestoru

2 430 262
510,52 €2

Thule®* Strešný box Force XT Sport, matný čierny
Vezmite si so sebou všetko! Navrhnuté štýlovo a aerodynamicky tak, aby minimalizovali
aerodynamicý hluk a spotrebu paliva. Tieto vysoko kvalitné strešné boxy Thule sú
pripravené niesť širokú škálu vecí a tiež poskytujú ochranu proti krádeži. K dispozícii v
širokej škále veľkostí a štýlov. Voľba je na Vás!
Rozmery (vonkajšie / vnútorné): 190 cm x 63 cm x 42,5 cm / 179 cm x 52 cm x 37 cm,
objem: 300 l, výška mimo strešného nosiča: cca. 40 cm, hmotnosť: približne 14,7 kg,
maximálna nosnosť: 75 kg. S centrálnym zamykaním. Hlavné vlastnosti: ľahká montáž
vďaka rýchlemu systému PowerClick. Integrovaný ukazovateľ krútiaceho momentu
zacvakne, keď je správne namontovaný, čo zaisťuje rýchle a bezpečné namontovanie.
Pohodlné otváranie a zatváranie vďaka zámku LockKnob, ktorý tiež pomáha predchádzať
poškodeniu Thule® * Comfort Key. Otváranie DualSide umožňuje ľahký prístup do
všetkých častí boxu z ktorejkoľvek strany vozidla. Upozorňujeme, že v závislosti od modelu
vozidla sa môžu strešné boxy previsnúť a spôsobiť, že sa strešný box pri otvorení dotkne
dverí batožinového priestoru

2 430 260
565,51 €2

Thule®* Strešný box FORCE XT XL, matný čierny
Vezmite si so sebou všetko! Navrhnuté štýlovo a aerodynamicky tak, aby minimalizovali
aerodynamicý hluk a spotrebu paliva. Tieto vysoko kvalitné strešné boxy Thule sú
pripravené niesť širokú škálu vecí a tiež poskytujú ochranu proti krádeži. K dispozícii v
širokej škále veľkostí a štýlov. Voľba je na Vás!
Rozmery (vonkajšie / vnútorné): 210 cm x 86 cm x 44 cm / 197 cm x 75 cm x 39 cm,
objem: 500 l, výška mimo strešného nosiča: cca. 41 cm, hmotnosť: cca. 21,3 kg, maximálna
nosnosť: 75 kg. S centrálnym zamykaním. Hlavné vlastnosti: ľahká montáž vďaka
rýchlemu systému PowerClick. Integrovaný ukazovateľ krútiaceho momentu zacvakne,
keď je správne namontovaný, čo zaisťuje rýchle a bezpečné namontovanie. Pohodlné
otváranie a zatváranie vďaka zámku LockKnob, ktorý tiež pomáha predchádzať
poškodeniu Thule® * Comfort Key. Otváranie DualSide umožňuje ľahký prístup do
všetkých častí boxu z ktorejkoľvek strany vozidla. Upozorňujeme, že v závislosti od modelu
vozidla sa môžu strešné boxy previsnúť a spôsobiť, že sa strešný box pri otvorení dotkne
dverí batožinového priestoru

2 430 269
785,36 €2

Thule®* Strešný nosič bicyklov Expert 298
Vezmite si Váš bicykel kamkoľvek. Univerzálny, ľahko montovateľný nosič určený na ľahké
nakladanie a prepravu bicykla. Je uzamykateľný a Váš bicykel je chránený proti krádeži.
nosnosť 20kg, váha 4,2kg, pre všetky základné typy strešných nosičov

2 143 360
201,91 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Strešný nosič bicyklov FreeRide 532
Vezmite si Váš bicykel kamkoľvek. Univerzálny, ľahko montovateľný nosič určený na ľahké
nakladanie a prepravu bicykla. Je uzamykateľný a Váš bicykel je chránený proti krádeži.
Štandardný nosič na bicykle, pre rámy až do hrúbky 80 mm, použiteľný pre všetky profily
základných strešných nosičov, váha 3,5kg, nosnosť 17kg

1 746 077
112,14 €2

Thule®* Strešný nosič lyží a snowboardov Extender 7325
Perfekté príslušenstvo pre zimné športy. K dispozícii v rôznych veľkostiach. Môžete
prepraviť až 8 párov lyží alebo 6 snowboardov.
Pre 5 párov lyží alebo 2 snowboardy s vysúvaním pre ľahšie nakladanie, váha 4,8kg

2 318 742
358,99 €2

Thule®* Strešný nosič lyží a snowboardov SnowPack 7326
Perfekté príslušenstvo pre zimné športy. K dispozícii v rôznych veľkostiach. Môžete
prepraviť až 8 párov lyží alebo 6 snowboardov.
Pre 6 párov lyži alebo 4 snowboardy. Uzamykateľný. Šírka 75cm. Váha 4,8kg

2 117 636
302,89 €2

G3* Upevňovacia sada
4ks matíc na uchytenie strešného boxu k hliníkovému strešnému nosiču

2 486 295
12,98 €2

PREPRAVA
PREPRAVA (ŤAŽNÉ ZARIADENIE)

RRP

G3* Box na batožinu montáž na ťažné zariadenie
Vytvorte si na cestovanie ešte viac miesta na batožinu namontovaním praktického boxu a
nosiča na ťažné zariadenie.

•
•
•
•
•
• nosnosť 45kg
• váha 12,8kg
• 1310 x 610 x 680 mm
•

2 559 660
550,46 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Mottez* Držiak EČV a zadné osvetlenie vozidla
Ak je zadná poznávacia značka alebo zadné svetlá vášho vozidla zakryté príslušenstvom
namontovaným vzadu, napr. nosičom lyží a snowboardov alebo nosičom bicyklov.

• napájací kábel
•
• Na použitie, keď sú zadná poznávacia značka alebo zadné svetlá vášho vozidla zakryté
príslušenstvom namontovaným vzadu, napr. nosičom lyží a snowboardov alebo nosičom
bicyklov.
•

2 623 845
51,83 €2

G3* Nosič boxu na batožinu
Vytvorte si na cestovanie ešte viac miesta na batožinu namontovaním praktického boxu a
nosiča na ťažné zariadenie.

•
•
•
•
• 13-pinový konektor
• 1080 x 730 x 680 mm
• nosnosť 60kg
• váha 13,6kg

2 559 650
512,66 €2

Mottez* Nosič lyží a snowboardov  na ťažné zariadenie
Nosič lyží a snowboardov namontovaný na ťažnom zariadení je sklopný, ľahko
ovládateľný a navrhnutý pre bezpečnú prepravu vášho zimného športového vybavenia - to
je vec, ktorá vás pobalí a vyrazíte na svah!
Pre 6 párov lyží alebo 4 páry lyží a 1 snowboard alebo 2 páry lyží a 2 snowboardy.
Uzamykateľný

• sklápateľný
•
•
•
•
• váha 19kg
• nosnosť 30kg

2 483 279
369,14 €2

Uebler* Ochranný obal pre Uebler I21 2 474 447
78,52 €2

Uebler* Ochranný obal pre Uebler I31 2 474 452
89,76 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Zadný nosič na bicykle Coach 274
na 2 bicykle, sklopný a skladací
nosnosť 46kg, váha 14,2kg

2 353 442
706,82 €2

Thule®* Zadný nosič na bicykle Coach 276
na 3 bicykle, sklopný a skladací
nosnosť 60kg, váha 19kg

2 353 444
819,02 €2

Thule®* Zadný nosič na bicykle EuroRide 940
Montáž na ťažné zariadenie, nosič bicyklov na 2 bicykle, sklopný mechanizmus umožňuje
ľahký prístup do batožinového priestoru, pre rám bicyklov až do 70 mm, uzamykateľný,
nosnosť 36 kg, hmotnosť približne 14 kg, vrátane 13 pinového konektora

1 782 519
516,10 €2

Uebler* Zadný nosič na bicykle F14, pre 1 bicykel
nosnosť 30kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 474 454
454,40 €2

Uebler* Zadný nosič na bicykle F24, pre 2 bicykle
nosnosť 60kg, váha 12kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 474 456
583,43 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Zadný nosič na bicykle F34, pre 3 bicykle
nosnosť 90kg, váha 14,5kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 474 458
706,86 €2

Uebler* Zadný nosič na bicykle I21
na 2 bicykle, nosnosť 60kg, váha 13kg, sklopný

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 241 803
796,63 €2

Uebler* Zadný nosič na bicykle I21, pre 2 bicykle, sklopný o 90°
uzamykateľný, nosnosť 60kg, váha 13kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 603 910
863,98 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Zadný nosič na bicykle I31, sklopný 60°
na 3 bicykle, nosnosť 90kg, váha 16kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 241 805
948,11 €2

Uebler* Zadný nosič na bicykle X21-S, sklopný 60°
na 2 bicykle, nosnosť 60kg, váha 13,5kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 948 382
723,70 €2

Uebler* Zadný nosič na bicykle X31-S, sklopný 60°
na 3 bicykle, nosnosť 90kg, váha 16,5kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 948 383
875,18 €2

PREPRAVA
ŤAŽNÉ ZARIADENIA

RRP

Ťažné zariadenie odnímateľné 2 387 400
783,79 €1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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PREPRAVA
VNÚTORNÁ PREPRAVA

RRP

Držiak na dáždnik
S týmto užitočným doplnkom je Váš dáždnik vždy na správnom mieste, keď ho budete
potrebovať.
Praktický úložný priestor pre mini dáždnik, upevnite pomocou skrutiek alebo na suchý
zips®

1 524 823
35,60 €2

4pets®* Náhradný vankúš pre transportný box, sivý
Doprajte svojmu rodinnému miláčikovi luxus čistoty s týmto kvalitným náhradným
vankúšom Care.

2 461 207
51,83 €2

4pets®* Náhradný vankúš pre transportný box, Smoked Pearl
Doprajte svojmu rodinnému miláčikovi luxus čistoty s týmto kvalitným náhradným
vankúšom Care.

2 461 209
51,83 €2

4pets®* Prepravný box na bezpečné pripevnenie mačiek a psov na akékoľvek
sedadlo, sivý
Umožnite im pohodlne cestovať vpredu alebo vzadu v prepravnom boxe Care, ktorý zaistí
bezpečnosť vášho verného priateľa na cestách.
Inovatívne a bezpečné prepravné riešenie pre mačky a menšie psy do hmotnosti 15 kg
(pás vozidla) alebo 8 kg (ISOFIX). Atraktívne navrhnuté a vyrobené z robustných,
vysokokvalitných materiálov. Dá sa ľahko a bezpečne pripevniť k sedadlu pomocou
bezpečnostného pásu alebo voliteľne dostupného rýchleho upevnenia ISOFIX. Jednoručný
zámok dverí „Pull & Klick“ na otváranie a zatváranie, odnímateľná zadná časť pre
perfektnú integráciu do akéhokoľvek sedadla, predná a zadná rukoväť pre ľahkú
manipuláciu s skrinkou, odnímateľné dvojdielne vnútorné čalúnenie - sklopná predná
podložka pre ochranu pred nárazmi a ochranou súkromia, rýchla vodiaca páska „Fixlock“,
pripravená na ISOFIX. Náhradné vankúše na sedenie sú k dispozícii ako voliteľné
príslušenstvo.

2 460 886
391,60 €2

4pets®* Priprevnenie k ISOFIX pre transportné boxy
Preprava rodinného maznáčika bude s upevnením CARE ISOFIX ešte bezpečnejšia a
jednoduchšia.
Pohodlne a flexibilne pripevnite transportný box k akémukoľvek ukotveniu sedadla ISOFIX
vo vašom vozidle

•

2 461 044
59,69 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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PREPRAVA
PRÍSLUŠENSTVO BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU

RRP

4pets®* Klietka pre psa Pro 1
Už žiadne starosti s prepravou vášho najlepšieho priateľa - klietky pre psa v
profesionálnom prevedení spájajú vysokú kvalitu a bezpečnosť s jednoduchou funkciou.
Hliníková, uzamykateľná, váha 13,6kg, max. hmotnosť psa 17kg

2 423 305
492,58 €2

4pets®* Nástupná rampa pre psa
My všetci občas potrebujeme pomoc. Elegantná skladacia rampa pre psa pomôže
všetkým - vám ochráni chrbát a vášmu psovi dôstojnosť!
Teleskopická, protišmyková úprava, nosnosť 100kg, zdvih 82cm

2 423 311
267,05 €2

Protišmyková podložka batožinového priestoru za druhý rad sedadiel
Originálne protišmykové rohože Ford sú dodávané s odolným gumovým povrchom, ktorý
chráni aj Vašu obuv.
s logom Explorer

2 406 856
133,18 €2

Protišmyková podložka batožinového priestoru za tretí rad sedadiel
Originálne protišmykové rohože Ford sú dodávané s odolným gumovým povrchom, ktorý
chráni aj Vašu obuv.
s logom Explorer

2 405 866
92,78 €2

Sieť v batožinovom priestore
O Váš náklad sa netreba báť. Elastická sieť na podlahu batožinového priestoru pripevní
Vaše cenné predmety tak, aby zostali počas jazdy na svojom mieste.

2 405 904
82,70 €2

Skladací organizér čierny, s bielym logom Ford na oboch stranách
Už sa nebudete musieť potkýnať o pero alebo nabíjací kábel telefónu. Majte tieto dôležité
osobné veci usporiadané a po ruke v skladacom boxe.
Uchytenie na zadnej strane sedadiel. Rozmery 450 mm x 320 mm x 190 mm

2 470 825
42,10 €2

Skladací prepravný box čierny, s bielym logom Ford na oboch stranách
Tento inteligentný skladací transportný box zabráni tomu, aby sa vaše predmety v
batožinovom priestore kotúľali a udrží ich v bezpečí, a upratané na jednom mieste.
Uchytenie v batožinovom priestore. Rozmery 475 mm x 335 mm x 200 mm

2 470 827
31,75 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Transportný box pre MegaBox čierny, vložka pre MegaBox
Na výlety do supermarketu alebo na piknik môžete svoje veci ľahko prenášať v súprave
box-in-box. Transportný box môžete použiť na čokoľvek  na čo potrebujete: nákupy,
pomôcky na piknik alebo len jednoducho udržiavať poriadok v batožinovom priestore.
Počas prepravy vo vozidle uložte svoje nákupy alebo potraviny, ktoré musia byť
udržiavané v chlade a čerstvom stave, do škatule na udržiavanie chladu.
Sada 2ks, izolovaný, s úchytom, s logom Ford, 51 cm x 22 cm x 26 cm

• .
• .
• s úchytkami
• .
• .
• s logom Ford
• polyester
• 56 cm x 30 cm x 26 cm
• .
• .
• .
• .
• .
• .
• .
• s logom Ford
• .
• 51 cm x 22 cm x 26 cm

2 469 549
154,73 €2

Zabezpečovací systém nákladu
Systém na prepravu psov urdžuje Vášho psa v bezpečí aj pri prudkom brzdení. Sú dokonca
testované v "Crash testoch", aby zabezpečili, že Vy a Váš pes budete dobre chránení aj pri
čelnom náraze pri rýchlosti 50 km/h.
Uchytenie za 2. rad sedadiel

2 433 215
690,46 €1

Zabezpečovací systém nákladu
Systém na prepravu psov urdžuje Vášho psa v bezpečí aj pri prudkom brzdení. Sú dokonca
testované v "Crash testoch", aby zabezpečili, že Vy a Váš pes budete dobre chránení aj pri
čelnom náraze pri rýchlosti 50 km/h.
Uchytenie za 1. rad sedadiel

2 433 213
882,83 €1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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OCHRANA VOZIDLA
VONKAJŠIA OCHRANA

RRP

K&K* Odpudzovač kún M2700, s ultrazvukovou ochranou
ultrazvukové vlny v okruhu 360°, umiestnenie v spodnej časti motorového priestoru,
vodeodolný

•
•
•
•
•
•
•
•

2 033 207
94,63 €2

K&K* Odpudzovač kún M4700

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 033 208
195,97 €2

K&K* Odpudzovač kún M4700B

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 046 845
237,49 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Odpudzovač kún M5700N

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 033 209
260,86 €2

K&K* Odpudzovač kún M8700

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 033 210
90,48 €2

K&K* Odpudzovač kún M9300

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 540 999
224,64 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Odpudzovač kún M9700

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 541 005
284,98 €2

Ochranná plachta premium čierna s bielou linkou, bielym logom Ford
Výnimočná funkčnosť, aj keď je vozidlo odstavené. Značková ochranná plachta Ford
Premium pre vnútorné použitie je vyrobená presne na mieru.

2 458 167
522,56 €2

K&K* Ochranná podložka pre modely M2700, M4700, M4700B a M5700N
dodatočná ochranná podložka systému na ochranu pred kunami

•

2 033 205
17,11 €2

Zásterky predné, tvarované
Lapače nečistôt Ford sú určené špeciálne pre Vaše vozidlo. Chránia Váš Ford a pomáhajú
udržiavať jeho zostatkovú hodnotu. Redukujú ofŕkanie vozidla a poškodenie od
odletujúcich kamienkov.
Sada 2ks

2 377 810
75,52 €1

Zásterky zadné, tvarované
Lapače nečistôt Ford sú určené špeciálne pre Vaše vozidlo. Chránia Váš Ford a pomáhajú
udržiavať jeho zostatkovú hodnotu. Redukujú ofŕkanie vozidla a poškodenie od
odletujúcich kamienkov.
Sada 2ks

2 377 832
75,52 €1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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OCHRANA VOZIDLA
VNÚTORNÁ OCHRANA

RRP

ACTIVline* Poťah sedadla univerzálny, čierny
Poťahy sedadiel sú navrhnuté tak, aby pomohli chrániť sedadlá vášho vozidla pred
škvrnami, znečistením a všeobecným opotrebovaním. Pomáhajú tiež udržať zostatkovú
hodnotu vášho vozidla.

•
•
•
•
•
•
•
•

2 578 783
52,18 €2

ACTIVline* Poťah sedadla univerzálny, čierny
Poťahy sedadiel sú navrhnuté tak, aby pomohli chrániť sedadlá vášho vozidla pred
škvrnami, znečistením a všeobecným opotrebovaním. Pomáhajú tiež udržať zostatkovú
hodnotu vášho vozidla.

•
•
•
•
•
•
•

2 578 778
80,75 €2

K&K* Prepeťová ochrana
Natrite to súperom - a nie elektronike svojho vozidla. Použite ochranu proti prepätiu
schválenú spoločnosťou Ford.
prepeťová ochrana chrániaca ABS, airbagy a všetky elektrické systémy vozidla

2 033 206
9,88 €1

Rohože, gumené čierne
Gumové rohože Ford sú vyrobené na mieru, aby sa presne zmestili do Vášho vozidla.
Vodičova rohož je upevnená priamo na podlahu, aby sa zabránilo kontaktu s pedálmi.
Vyrobené sú pre náročné používanie a udržujú podlahu vozidla čistú a suchú. K dispozícii
sú predné aj zadné.
Sada 4ks, s logom Explorer

2 328 965
149,23 €2

Rohože, gumené pre tretí rad sedadiel, čierne
Gumové rohože Ford sú vyrobené na mieru, aby sa presne zmestili do Vášho vozidla.
Vodičova rohož je upevnená priamo na podlahu, aby sa zabránilo kontaktu s pedálmi.
Vyrobené sú pre náročné používanie a udržujú podlahu vozidla čistú a suchú. K dispozícii
sú predné aj zadné.
1ks, s logom Explorer – <p>pre vozidlá bez konzoly v treťom rade sedadiel</p>

2 354 558
37,69 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Rohože, štandard čierne
Ford rohože sú vyrobené a navrhnuté na mieru pre Váš model tak, aby zodpovedali
vnútornému priestoru Vášho vozidla. Upevňujú sa priamo na podlahu vodiča, aby sa
zabránilo konkatu s pedálmi. Všetky podlahové rohože Ford sú testované proti požiaru,
aby spĺňali normy ISO 3795. Sú vyrobené z vysoko kvalitného a odolného velúru.
Sada 4ks, s logom Explorer. Pre 1. a 2. rad sedadiel

2 418 916
65,33 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA
DOPLNKY POVINNEJ VÝBAVY

RRP

Kalff* Reflexná vesta oranžová
Cestné a asistenčné príslušenstvo Ford je vyrábané tak, aby zabezpečilo maximálnu
bezpečnosť pre vodiča a cestujúcich v prípade poruchy alebo nehody. Všetky výrobky
spĺňajú najnovšie legislatívne požiadavky. Všetky vozidlá Ford obsahujú špeciálne
upevnenie pre ľahkú montáž, uskladnenie a prístup k cestnému príslušenstvu.
Príslušenstvo je špeciálne navrhnuté tak, aby sa pevne zmestili do týchto upevňovacích
prvkov.
Jedna veľkosť, reflexné pruhy pre dobrú viditeľnosť

1 882 039
3,19 €2

Life Safety Products* Reflexná vesta žltá
Cestné a asistenčné príslušenstvo Ford je vyrábané tak, aby zabezpečilo maximálnu
bezpečnosť pre vodiča a cestujúcich v prípade poruchy alebo nehody. Všetky výrobky
spĺňajú najnovšie legislatívne požiadavky. Všetky vozidlá Ford obsahujú špeciálne
upevnenie pre ľahkú montáž, uskladnenie a prístup k cestnému príslušenstvu.
Príslušenstvo je špeciálne navrhnuté tak, aby sa pevne zmestili do týchto upevňovacích
prvkov.

2 471 506
6,22 €2

Sada prvej pomoci modrá plátená taška
Cestné a asistenčné príslušenstvo Ford je vyrábané tak, aby zabezpečilo maximálnu
bezpečnosť pre vodiča a cestujúcich v prípade poruchy alebo nehody. Všetky výrobky
spĺňajú najnovšie legislatívne požiadavky. Všetky vozidlá Ford obsahujú špeciálne
upevnenie pre ľahkú montáž, uskladnenie a prístup k cestnému príslušenstvu.
Príslušenstvo je špeciálne navrhnuté tak, aby sa pevne zmestili do týchto upevňovacích
prvkov.
250 x 135 x 65mm, podľa štandardov DIN 13164

2 311 396
13,61 €2

Kalff* Sada prvej pomoci v čiernom plastovom boxe
Cestné a asistenčné príslušenstvo Ford je vyrábané tak, aby zabezpečilo maximálnu
bezpečnosť pre vodiča a cestujúcich v prípade poruchy alebo nehody. Všetky výrobky
spĺňajú najnovšie legislatívne požiadavky. Všetky vozidlá Ford obsahujú špeciálne
upevnenie pre ľahkú montáž, uskladnenie a prístup k cestnému príslušenstvu.
Príslušenstvo je špeciálne navrhnuté tak, aby sa pevne zmestili do týchto upevňovacích
prvkov.

• DIN 13164
• 215 x 113 x 90 mm

2 646 562
12,76 €2

Life Safety Products* Stierka na okná s predlžovacou rúčkou (35 - 130cm)
Príslušenstvo Ford Roadside Assistance zaisťuje maximálnu bezpečnosť vodičov a
cestujúcich v prípade núdze. Záchranné kladivko spĺňa najnovšie európske legislatívne
požiadavky.
hliníková

•
•
•
•
•

2 471 674
16,34 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Výstražný trojuholník v červenom balení
Cestné a asistenčné príslušenstvo Ford je vyrábané tak, aby zabezpečilo maximálnu
bezpečnosť pre vodiča a cestujúcich v prípade poruchy alebo nehody. Všetky výrobky
spĺňajú najnovšie legislatívne požiadavky. Všetky vozidlá Ford obsahujú špeciálne
upevnenie pre ľahkú montáž, uskladnenie a prístup k cestnému príslušenstvu.
Príslušenstvo je špeciálne navrhnuté tak, aby sa pevne zmestili do týchto upevňovacích
prvkov.

1 460 220
7,02 €2

Záchranné kladivko
Cestné a asistenčné príslušenstvo Ford je vyrábané tak, aby zabezpečilo maximálnu
bezpečnosť pre vodiča a cestujúcich v prípade poruchy alebo nehody. Všetky výrobky
spĺňajú najnovšie legislatívne požiadavky. Všetky vozidlá Ford obsahujú špeciálne
upevnenie pre ľahkú montáž, uskladnenie a prístup k cestnému príslušenstvu.
Príslušenstvo je špeciálne navrhnuté tak, aby sa pevne zmestili do týchto upevňovacích
prvkov.
Vrátane držiaku, poskytuje spoľahlivú a bezpečnú montáž s fluorescenčným povrchom na
uľahčenie hľadania v interiéri

1 761 591
19,09 €2

Life Safety Products* Záchranné kladivko automatické
Cestné a asistenčné príslušenstvo Ford je vyrábané tak, aby zabezpečilo maximálnu
bezpečnosť pre vodiča a cestujúcich v prípade poruchy alebo nehody. Všetky výrobky
spĺňajú najnovšie legislatívne požiadavky. Všetky vozidlá Ford obsahujú špeciálne
upevnenie pre ľahkú montáž, uskladnenie a prístup k cestnému príslušenstvu.
Príslušenstvo je špeciálne navrhnuté tak, aby sa pevne zmestili do týchto upevňovacích
prvkov.
s držiakom

•
•

2 471 504
16,34 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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KOMFORT
DOPLNKY KOMFORTU

RRP

Držiak kabátov matný čierny
Teraz sa už zaobídete bez hotelových žehličiek. S elegantným matným čiernym vešiakom
prepravíte svoj oblek v dokonalom stave, nech už pôjdete kamkoľvek!
Praktické a mobilné príslušenstvo pre pohodlnú prepravu oblečenia pri cestovaní. Stačí
pripevniť k opierke hlavy vášho vozidla a odnímateľný vešiak na šaty spolu so svojím
oblečením vezmite kamkoľvek. Môže byť použitý ako bežný vešiak na šaty v každom
šatníku. Nosnosť 3 kg. Poznámka: Inštalácia je možná iba do opierok hlavy predných
sedadiel. Nepoužívať v kombinácii s aktívnymi opierkami hlavy

2 448 529
45,62 €2

NEXTBASE* Kamera 380 GWX, predná a zadná kamera
Poskytuje videozáznamy v prípade nehody alebo incidentu v premávke
Inteligentné, diskrétne kamery s podporou GPS sa dajú namontovať na predné sklo a
zadné okno. Predná kamera je pripojená k zadnej kamere pomocou 6,5 m kábla,
automatické spustenie nahrávania kamier po zapnutí zapaľovania. Sada obsahuje: prednú
kameru a bajonet, zadnú kameru, 6,5 m konektorový kábel, napájací kábel, USB kábel,
batériu, 32 GB kartu Micro SD, bezpečnostný balíček, príručku pre rýchly štart, samolepky
na okno a disk so softvérom s príručkou.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 534 404
471,20 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Kamera Dash Cam 66W
Poskytuje videozáznamy v prípade nehody alebo incidentu v premávke

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 489 135
275,95 €2

Kamera HD
Poskytuje videozáznamy v prípade nehody alebo incidentu v premávke
elegantná integráciu do vášho vozidla. Perfektne sa hodí do zóny spätného zrkadla bez
toho, aby obmedzoval výhľad vodiča dopredu a dozadu. Zaznamenané údaje sa
automaticky uložia na kartu SD v prípade nehody, vrátane ochrany pred nárazmi pri
parkovaní. Širokouhlý fotoaparát zachytáva takmer všetky incidenty okolo vozidla.
Poskytuje tiež geografické údaje, napr. súradnice a rýchlosť. Funkcie fotoaparátu a
zaznamenané údaje je možné pohodlne ovládať prostredníctvom mobilného zariadenia
vďaka kompatibilite Wi-Fi a špeciálnej aplikácii pre smartfóny. Jednoduché a funkčné
ovládanie je zaručené prostredníctvom obrazovky Applink by SYNC 3 a / alebo hlasového
ovládania. Hlavné vlastnosti: 139 ° širokouhlý fotoaparát s plným HD rozlíšením za
akýchkoľvek svetelných podmienok, prijímač GPS a snímač G-Force. Vrátane 16 GB karty
SD a montážneho materiálu

•
•
•
•
•
•

2 697 153
290,20 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Opierka hlavy na spanie čierna PVC koža so strieborným lemovaním
Rozmaznávajte svojich cestujúcich a nechajte ich ľahko a pohodlne snívať cestovaním na
sedadle so spánkovou opierkou hlavy.

•
•
•
•
• 260 x 193 x 98 mm
• váha 850g

Sedadlá spolujazdcov s nastaviteľnou opierkou hlavy

2 520 207
36,19 €2

Xvision (SCC)* Sada vyhrievania sedadiel pre dve sedadlá
Nie pre vozidlá s prilepením poťahom k sedáku, len pre predné sedadlá, 90W

2 021 595
293,15 €1

Xvision (SCC)* Sada vyhrievania sedadiel pre jedno sedadlo
Nie pre vozidlá s prilepením poťahom k sedáku, len pre predné sedadlá, 90W

2 021 594
147,17 €1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT
AUDIO

RRP

Pioneer* DAB+ digitálny rádio adaptér SDA-11DAB, s Bluetooth
Nechajte sa uniesť kryštalicky čistým zvukom digitálneho rozhlasového vysielania, ktorý
zaistia adaptér pre príjem digitálneho rádia DAB + s jednoduchou inštaláciou.

2 427 199
191,74 €2

Axion* Digital radio upgrade pre RDS-FM rádio s AF funkciou 2 146 136
197,84 €1

Pioneer* Subwoofer TS-WH500A
Doplňte svoj audio systém o vysokovýkonný, ale priestorovo úsporný Pioneer + subwoofer
- pre ešte lepší pocit z basov. Je tak kompaktný, že sa môže dokonca nainštalovať pod
sedadlo spolujazdca - bez kompromisov na výkone a kvalite zvuku!
rozmery 340 mm x 60 mm x 250 mm, 150 W max

2 409 070
298,46 €1

Pioneer* Subwoofer TS-WX130DA
Doplňte svoj audio systém o vysokovýkonný, ale priestorovo úsporný Pioneer + subwoofer
- pre ešte lepší pocit z basov. Je tak kompaktný, že sa môže dokonca nainštalovať pod
sedadlo spolujazdca - bez kompromisov na výkone a kvalite zvuku!
aktívny subwoofer, zosilňovač max 160 W

2 302 684
259,20 €1

INFOTAINMENT
INÉ DOPLNKY PRE INFOTAINMENT

RRP

Dension* Držiak mobilného telefónu na smartfóny
Viacúčelový zvukový vysielač, uchytenie na čelnom skle alebo prístrojovej doske, moderná
kvalita zvuku prostredníctvom audiosystému značky Ford so vstavaným mikrofónom,
zvukový výstup AUX a FM. S funkciou nabíjania telefónu cez zástrčku zapaľovača, vrátane
pomocného audiokábla. Kompatibilný s väčšími smartfónmi, napr. Samsung Galaxy S4
alebo Sony Xperia Z. Potrebný adaptér pre iPhone 5.

1 831 835
104,62 €2

Bury* Držiak mobilu
Vďaka svojmu estetickému a funkčnému dizajnu nemá systém POWERMOUNT žiadne
obmedzenia. Umiestnite svoj mobilný telefón na najvhodnejšom mieste pre svoje osobné
pohodlie.

2 279 204
100,08 €2

Bury* Držiak mobilu POWERCHARGE QI
Vďaka svojmu estetickému a funkčnému dizajnu nemá systém POWERMOUNT žiadne
obmedzenia. Umiestnite svoj mobilný telefón na najvhodnejšom mieste pre svoje osobné
pohodlie.

2 332 681
139,27 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Nabíjacia podložka biela
Indukčná stolná nabíjacia stanica Qi napájaná z USB v čiernej alebo bielej farbe pre
použitie doma alebo v kancelárii.

2 102 313
32,96 €2

ACV* Nabíjacia podložka čierna
Indukčná stolná nabíjacia stanica Qi napájaná z USB v čiernej alebo bielej farbe pre
použitie doma alebo v kancelárii.

2 102 315
32,96 €2

ACV* Nabíjacie púzdro pre  IPhone® 5/5S, čierne
Aktualizuje vybrané telefóny iPhone na bezdrôtové nabíjanie.
Ochranné púzdro s funkciou bezdrôtového dobíjania. Len v kombinácii so sadou
bezdrôtového dobíjania

2 102 321
30,34 €2

ACV* Nabíjacie púzdro pre  IPhone® 5/5S, strieborné
Aktualizuje vybrané telefóny iPhone na bezdrôtové nabíjanie.
Ochranné púzdro s funkciou bezdrôtového dobíjania. Len v kombinácii so sadou
bezdrôtového dobíjania

2 102 319
29,57 €2

ACV* Nabíjacie púzdro pre  IPhone® 6/6S, strieborné
Aktualizuje vybrané telefóny iPhone na bezdrôtové nabíjanie.
Ochranné púzdro s funkciou bezdrôtového dobíjania. Len v kombinácii so sadou
bezdrôtového dobíjania

2 102 317
31,58 €2

ACV* Nabíjacie púzdro pre  IPhone® 6/6S/7, čierne
Aktualizuje vybrané telefóny iPhone na bezdrôtové nabíjanie.
Ochranné púzdro s funkciou bezdrôtového dobíjania. Len v kombinácii so sadou
bezdrôtového dobíjania

2 146 842
25,02 €2

ACV* Nabíjacie púzdro pre  IPhone® 6/6S/7, ružovo-zlaté
Aktualizuje vybrané telefóny iPhone na bezdrôtové nabíjanie.
Ochranné púzdro s funkciou bezdrôtového dobíjania. Len v kombinácii so sadou
bezdrôtového dobíjania

2 146 838
25,02 €2

ACV* Nabíjacie púzdro pre  IPhone® 6/6S/7, strieborné
Aktualizuje vybrané telefóny iPhone na bezdrôtové nabíjanie.
Ochranné púzdro s funkciou bezdrôtového dobíjania. Len v kombinácii so sadou
bezdrôtového dobíjania

2 146 836
25,02 €2

ACV* Nabíjacie púzdro pre  IPhone® 6/6S/7, zlaté
Aktualizuje vybrané telefóny iPhone na bezdrôtové nabíjanie.
Ochranné púzdro s funkciou bezdrôtového dobíjania. Len v kombinácii so sadou
bezdrôtového dobíjania

2 146 840
25,02 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Nabíjacie púzdro pre  IPhone® 6+/7+, strieborné
Aktualizuje vybrané telefóny iPhone na bezdrôtové nabíjanie.
Ochranné púzdro s funkciou bezdrôtového dobíjania. Len v kombinácii so sadou
bezdrôtového dobíjania

2 146 844
25,02 €2

ACV* Prijímač bezdrôtového nabíjania pre IPhone®
Aktualizuje vybrané inteligentné telefóny na bezdrôtové nabíjanie.

2 102 323
20,83 €2

Bury* USB Adaptér Micro USB na USB typ C
USB adaptér pre použitie so systémom Bury * POWERMOUNT.

2 279 208
4,76 €2

Bury* USB Adaptér USB typ C na Apple® konektor
USB adaptér pre použitie so systémom Bury * POWERMOUNT.
nabíjanie iPhone® 5 a vyššie

2 279 206
12,50 €2

NEXTBASE* Kamera 380 GWX, predná a zadná kamera
Poskytuje videozáznamy v prípade nehody alebo incidentu v premávke
Inteligentné, diskrétne kamery s podporou GPS sa dajú namontovať na predné sklo a
zadné okno. Predná kamera je pripojená k zadnej kamere pomocou 6,5 m kábla,
automatické spustenie nahrávania kamier po zapnutí zapaľovania. Sada obsahuje: prednú
kameru a bajonet, zadnú kameru, 6,5 m konektorový kábel, napájací kábel, USB kábel,
batériu, 32 GB kartu Micro SD, bezpečnostný balíček, príručku pre rýchly štart, samolepky
na okno a disk so softvérom s príručkou.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 534 404
471,20 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Kamera HD
Poskytuje videozáznamy v prípade nehody alebo incidentu v premávke
elegantná integráciu do vášho vozidla. Perfektne sa hodí do zóny spätného zrkadla bez
toho, aby obmedzoval výhľad vodiča dopredu a dozadu. Zaznamenané údaje sa
automaticky uložia na kartu SD v prípade nehody, vrátane ochrany pred nárazmi pri
parkovaní. Širokouhlý fotoaparát zachytáva takmer všetky incidenty okolo vozidla.
Poskytuje tiež geografické údaje, napr. súradnice a rýchlosť. Funkcie fotoaparátu a
zaznamenané údaje je možné pohodlne ovládať prostredníctvom mobilného zariadenia
vďaka kompatibilite Wi-Fi a špeciálnej aplikácii pre smartfóny. Jednoduché a funkčné
ovládanie je zaručené prostredníctvom obrazovky Applink by SYNC 3 a / alebo hlasového
ovládania. Hlavné vlastnosti: 139 ° širokouhlý fotoaparát s plným HD rozlíšením za
akýchkoľvek svetelných podmienok, prijímač GPS a snímač G-Force. Vrátane 16 GB karty
SD a montážneho materiálu

•
•
•
•
•
•

2 697 153
290,20 €2

Garmin®* Kamera Dash Cam 66W
Poskytuje videozáznamy v prípade nehody alebo incidentu v premávke

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 489 135
275,95 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ZLIATINOVÉ DISKY
DISKY KOLIES Z ĽAHKÝCH ZLIATIN

RRP

Disk z ľahkej zliatiny 20" 10-lúčový, strieborný
Cíťte sa a vyzerajte odlišne s našou radou zliatinových diskov. Elegantné, účelné a kvalitné.
Pri Vašom výbere si môžete byť istý, že boli vyrobené podľa najvyšších štandardov a z
najlepších materiálov a vydržali dlhodobé náročné testovanie, aby Vás udržali v bezpečí
na ceste. A keďže každý zliatinový disk bol testovaný, môžete si byť istý, že sú rovnako
kvalitné ako vyzerajú.
8 x 20", ET 37,5
Zahŕňa jeden disk z ľahkej zliatiny. Dodatočné diely potrebné na montáž.

2 320 002
545,46 €3

Disk z ľahkej zliatiny 20" 5 x 2-lúčový, čierny
Cíťte sa a vyzerajte odlišne s našou radou zliatinových diskov. Elegantné, účelné a kvalitné.
Pri Vašom výbere si môžete byť istý, že boli vyrobené podľa najvyšších štandardov a z
najlepších materiálov a vydržali dlhodobé náročné testovanie, aby Vás udržali v bezpečí
na ceste. A keďže každý zliatinový disk bol testovaný, môžete si byť istý, že sú rovnako
kvalitné ako vyzerajú.
8,5 x 20", ET 40
Zahŕňa jeden disk z ľahkej zliatiny. Dodatočné diely potrebné na montáž.

2 320 333
545,46 €3

Disk z ľahkej zliatiny 20" 5 x 2-lúčový, matný
Cíťte sa a vyzerajte odlišne s našou radou zliatinových diskov. Elegantné, účelné a kvalitné.
Pri Vašom výbere si môžete byť istý, že boli vyrobené podľa najvyšších štandardov a z
najlepších materiálov a vydržali dlhodobé náročné testovanie, aby Vás udržali v bezpečí
na ceste. A keďže každý zliatinový disk bol testovaný, môžete si byť istý, že sú rovnako
kvalitné ako vyzerajú.
8 x 20", ET 37,5
Zahŕňa jeden disk z ľahkej zliatiny. Dodatočné diely potrebné na montáž.

2 400 644
545,46 €3

ZLIATINOVÉ DISKY
DOPLNKY KOLIES

RRP

Kryt disku lesklý čierny s červeným logom ST
Stredové kryty sú ozdobným prvkom zakrývajúcim stredovú časť zliatinových kolies

2 566 957
11,93 €2

Kryt disku lesklý čierny, s logom Ford
Stredové kryty sú ozdobným prvkom zakrývajúcim stredovú časť zliatinových kolies

2 037 230
9,84 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.

32 FORD EXPLORER 08/2019 – Posledná aktualizácia:
19.05.2023



Kryt disku modrý, s logom Ford
Stredové kryty sú ozdobným prvkom zakrývajúcim stredovú časť zliatinových kolies

1 429 118
9,84 €2

Kryt disku strieborný, s logom Ford
Stredové kryty sú ozdobným prvkom zakrývajúcim stredovú časť zliatinových kolies

2 373 667
15,76 €2

Sada bezpečnostných matíc pre hliníkové disky
Zabezpečte svoje kolesá pred krádežou sadou bezpečnostných matíc. Sú odnímateľné iba
s priloženým špeciálnym nástavcom.
Sada 4ks

2 108 467
100,80 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ŠTÝL
DIZAJN KAROSÉRIE

RRP

Ford držiak EČV čierny, s bielym logom Ford a logom "BRING ON TOMORROW"
1ks

2 460 006
6,92 €2

Ford držiak EČV čierny, s modrým logom Ford a bielym logom "Eine Idee weiter"
1ks

2 460 012
5,51 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.

34 FORD EXPLORER 08/2019 – Posledná aktualizácia:
19.05.2023



AKTÍVNY ŽIVOTNÝ ŠTÝL
AKTÍVNY ŽIVOTNÝ ŠTÝL

RRP

Chladiaca taška mäkké strany
Mäkká vystužená chladiaca taška udrží vaše chladené potraviny a nápoje chladené alebo
ohrievané jedlo a nápoje teplé. Izolované hliníkovou fóliou, ktorá je vodeodolná a ľahko sa
čistí.
Dá sa použiť v kombinácii s organizérom nákladu Finis 2181468, pretože táto chladiaca
taška sa perfektne zmestí do jednej z jej priehradiek.

•
•
•
•

2 181 470
65,26 €2

ARB* Kempingová stolička s taškou, čierna a béžová

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 615 988
155,53 €2

ARB* Kempingový stôl s obalom, hliníkový

•
•
• 860 x 700 x 700 mm
•
•
• váha 4kg

2 615 990
186,41 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Ochranný kufor
Kufor je ideálny na odkladanie kuchynského náradia alebo dokonca na uloženie vášho
nevyhnutného off-roadového náradia. Pozostáva z vreciek rôznych veľkostí, ktoré
uspokoja všetky vaše úložné potreby, od veľkého vnútorného vrecka, skvelého na uloženie
tanierov, až po menšie vrecká so slučkami, ktoré sú skvelé na uloženie príborov. Vrecká
majú tiež odolnú sieťovinu, ktorá je skvelá na rýchlu identifikáciu predmetov. Puzdro sa
dodáva s gumenou rukoväťou na prenášanie a odolným zipsom s gumovým krúžkom.

•
•
•
•

2 683 517
137,42 €2

ARB* Organizér nákladu
Organizér nákladu, ktorý je miestom pre všetko a všetko na svojom mieste, poskytuje
perfektné úložné riešenie pre všetky vaše predmety.

•
•
•
•
•

2 683 519
67,40 €2

ARB* Organizér nákladu malý
Organizér nákladu, ktorý je miestom pre všetko a všetko na svojom mieste, poskytuje
perfektné úložné riešenie pre všetky vaše predmety.

•
•
•
•
•

2 683 528
43,98 €2

Organizér nákladu mäkké strany
Organizér nákladu, ktorý je miestom pre všetko a všetko na svojom mieste, poskytuje
perfektné úložné riešenie pre všetky vaše predmety.
Možno použiť v kombinácii s chladiacou taškou Finis 2181470 s mäkkou stranou, ktorá sa
perfektne zmestí do jednej z priehradiek.

•
•
•
•
• 60cm

2 181 468
202,42 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.

36 FORD EXPLORER 08/2019 – Posledná aktualizácia:
19.05.2023



ARB* Organizér nákladu stredná veľkosť
Organizér nákladu, ktorý je miestom pre všetko a všetko na svojom mieste, poskytuje
perfektné úložné riešenie pre všetky vaše predmety.

•
•
•
•
• 600 x 200 x 180 mm

2 683 525
60,49 €2

ARB* Organizér nákladu veľký
Organizér nákladu, ktorý je miestom pre všetko a všetko na svojom mieste, poskytuje
perfektné úložné riešenie pre všetky vaše predmety.

•
•
•
•
•

2 616 000
96,43 €2

ARB* Sada elektroinštalácie Napájanie 12/24 V, elektrický chladiaci box
12/24 V DC elektroinštalačná sada s napájacou zásuvkou ideálna na pridanie stáleho
zdroja energie pre elektrické chladiace boxy a pod. Obsahuje sada skrutkovacích zásuviek
pre povrchovú montáž a 6 m dvojitého izolovaného 6 mm kábla

2 683 521
-

Napier Stan na zadnú časť vozidla
Stan na dvere batožinového priestoru je navrhnutý tak, aby sa dal postaviť na zem a spojiť
cez otvorené dvere batožinového priestoru vášho vozidla pomocou univerzálneho,
obopínajúceho puzdra. Tento celoročný stan pre 4 osoby bol postavený tak, aby odolal
prírodným živlom, takže je ideálny pre vaše kempingové dobrodružstvá po celý rok.

•
•
•
•
•
•
• Priestranná plocha na spanie 2,74 m x 2,74 m s viac ako 2,13 m svetlou výškou v strede a
1,83 m v rohoch
•
• 2 x veľké vchodové dvere a 3 x sieťované okná
•
•
•
•
•

5 147 380
684,32 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Štartér s napájacím zdrojom, prenosný, 12v
Vybitá batéria vás môže zastihnúť nepripravených, štartér vás dostane z nepríjemnej
situácie a vráti vás na cestu.

• 24000 mAh
•
• 188 x 134 x 37 mm
•
•
•
•
•
•

2 618 911
309,36 €2

ARB* Vzduchový kompresor prenosný, 12v
Pre prácu a voľný čas sa vzduchový kompresor môže ukázať ako nevyhnutný nástroj na
nosenie so sebou, rýchle nahustenie pneumatík a všetky druhy vybavenia pre voľný čas.

•
•
•
•
•
•

2 616 039
445,79 €2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford).
2. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
3. Odporúčaná maloobchodná cena s DPH, bez montáže (viac informácií u predajcov Ford). Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.

Tuhovská 9

831 07 Bratislava
www.ford-prislusenstvo.sk

Viac informácií o možnostiach financovania príslušenstva Vám poskytne Váš predajca Ford

ODMIETNUTIE:
Stratégiou spoločnosti Ford je neustály vývoj. Vyhradzujeme si právo zmeny cien, farieb, výbav a technických špecifikácií modelov a
produktov uvedených v tomto katalógu bez predchádzajúceho upozornenia. Kvôli najnovším informáciám vždy kontaktujte Vášho
autorizovaného predajcu Ford. Tento katalóg obsahuje tak pôvodné príslušenstvo značky Ford, ako aj produkty od našich dodávateľov.
*Identifikované príslušenstvo je starostlivo vybrané príslušenstvo tretích strán, na ktoré sa nevzťahuje záruka spoločnosti Ford, ale záruka
pôvodného dodávateľa. Podrobnosti získate cez ikonu "Záruka" pri každom zobrazenom produkte alebo od Vášho predajcu Ford. Značka a
logo Bluetooth® sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tejto značky spoločnosťou Ford Motor Company je pod licenciou.
Názov a logo iPhone/iPod sú duševným vlastníctvom spoločnosti Apple Inc. Ostatné obchodné značky a mená sú majetkom ich vlastníkov.
Note on fuel consumption and CO2 emission data: For more information about the official fuel consumption and the official model specific
CO2 emissions please refer to the "Guide on the fuel economy, CO2-Emissions and power consumption" which can be obtained at your
dealership and on https://www.datgroup.com/ free of charge.
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