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NAKLİYE
TAVAN TAŞIMA
RRP
G3* Sabitleme Kiti
G3 T-Somun (4 parça) tavan kutusunu alaşımlı tavan taşıyıcı üzerine sabitlemek için.

Thule®* Delikli Cıvata 320
Yüklerinizi port bagaja sabitlemek ve korumak için "Delikli Civata" ve "Gerginlik Kemeri"
harika bir ikilidir!
2'li set, çapraz çubukların T izlerine uyar, Thule* gerdirme kayışı 323'ü ideal şekilde
tamamlar. – Yalnızca 09/2015 tarihinden itibaren üretilen araçlarda fabrikada takılan
portbagaj ile birlikte
Q-Top® (Q-Tech)* Kaplamalı Teleskopik Merdiven 4 basamaklıdır
Çok yönlü teleskopik merdiven, aracınızın her iki yanından ve arkasından tavan yükünüze
güvenli ve kolay bir şekilde erişmenizi sağlar ve şantiyede geleneksel bir merdiven olarak
da kullanılabilir.
Q-Top® çatı galerisi ile birlikte kullanılan kullanıcı dostu teleskopik merdiven, portbagajın
güvenli ve kolay bir şekilde yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlar. Kalıcı olarak sabitlenmiş
araç merdivenlerinden farklı olarak, her iki tarafta veya arkada herhangi bir konumda
portbagaj üzerine asılarak aracınızın 3 tarafına optimum erişim sağlar. Ek bir avantaj,
şantiyenin kendisinde geleneksel bir merdiven olarak da kullanılabilmesidir. Özel olarak
tasarlanmış bir saklama braketinde kullanılmadığında araç içinde saklanır (ayrı satılır)

2 486 295

370,00 ₺1

1 569 243

508,00 ₺1

2 582 971

11.474,00 ₺1

• ERİŞİM VE ESNEKLİK BİR ARADA
• HAFİF ELOKSALLI ALÜMİNYUM
• AĞIRLIK: 6,2 KG
• TAŞIMA KAPASİTESİ: 150 KG (330 LBS)
• AĞIRLIĞA DAYANIKLI SABİT TUTUŞLU KAUÇUK AYAKLAR
• BOYUTLAR: 1210 X 510 X 75 MM
• ARAÇ İÇİ DEPOLAMA İSTENMEYEN MİSAFİRLERİN TAVAN YÜKÜNÜNE TIRMANMASINI
ENGELLER
• DELME GEREKLİ DEĞİLDİR
• EN131-6 TÜV SERTİFİKALI
Alçak tavanlı

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Q-Top® (Q-Tech)* Kaplamalı Teleskopik Merdiven 6 basamaklıdır
Çok yönlü teleskopik merdiven, aracınızın her iki yanından ve arkasından tavan yükünüze
güvenli ve kolay bir şekilde erişmenizi sağlar ve şantiyede geleneksel bir merdiven olarak
da kullanılabilir.
Q-Top® çatı galerisi ile birlikte kullanılan kullanıcı dostu teleskopik merdiven, portbagajın
güvenli ve kolay bir şekilde yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlar. Kalıcı olarak sabitlenmiş
araç merdivenlerinden farklı olarak, her iki tarafta veya arkada herhangi bir konumda
portbagaj üzerine asılarak aracınızın 3 tarafına optimum erişim sağlar. Ek bir avantaj,
şantiyenin kendisinde geleneksel bir merdiven olarak da kullanılabilmesidir. Özel olarak
tasarlanmış bir saklama braketinde kullanılmadığında araç içinde saklanır (ayrı satılır)

2 582 973

10.346,00 ₺1

• ERİŞİM VE ESNEKLİK BİR ARADA
• HAFİF ELOKSALLI ALÜMİNYUM
• AĞIRLIK: 8,2 KG
• TAŞIMA KAPASİTESİ: 150 KG (330 LBS)
• AĞIRLIĞA DAYANIKLI SABİT TUTUŞLU KAUÇUK AYAKLAR
• BOYUTLAR: 1810 X 510 X 75 MM
• ARAÇ İÇİ DEPOLAMA İSTENMEYEN MİSAFİRLERİN TAVAN YÜKÜNÜNE TIRMANMASINI
ENGELLER
• DELME GEREKLİ DEĞİLDİR
• EN131-6 TÜV SERTİFİKALI
orta tavanlı
Katlanabilir Tavan Temel Taşıycısı
Aracın opsiyonlu olarak fabrikada monte edilmiş katlanabilir tavan bazlı taşıyıcıya sahip
olmadığı durumlarda pratik bir çözümdür. 3'lü çapraz çubuk seti, alüminyum, kendi ağırlığı
16 kg'dır. Maksimum 130 kg yükleme kapasitesine sahiptir (Tourneo Custom Sport için 80
kg) ve katlandığında 75 kg'dır. Kullanılmadığı zaman rüzgar sesi ve yakıt tüketimini azaltır.
Tavan yüksekliği katlandığında 2,04 m, katlanmadığında 2,13 m'dir. Yükleme durdurucuları
dahil entegre T-yuvası profilleri sayesinde Thule® çatı taşımlarıyla uyumludur. – Kısa şasili
ve alçak tavanlı araçlar için
Q-Top® (Q-Tech)* Merdiven Durdurma Seti Tavan Galerisi için, Universal
Durdurma seti ile merdiveninizi port bagaja kolayca sabitleyin.
Merdiveni tavana farklı şekillerde güvenle sabitlemeyi sağlar.

Q-Top® (Q-Tech)* Merdiven Makarası Q-Top® (Q-Tech) Tavan Galerisi için
Eklenebilir merdiven makarası, merdiveni portbagaja yüklerken ve onu yerinden çıkarırken
işlerinizi kolaylaştırır.
Genişlik: 150 cm

2 394 045

16.159,00 ₺1

1 913 407

1.735,00 ₺1

1 913 404

2.790,00 ₺1

• Yükleme ve boşaltma sırasında aracınızı ve ekipmanınızı hasardan korumaya yardımcı
olur
• Uzun hizmet ömrü için dayanıklı yapı
• Hızlı ve kolay kurulum
Menteşeli arka kapılı ve alçak tavanlı araçlar için

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Thule®* Merdiven Tutucusu 311
Merdiveninizi tavan taşıyıcısına güvenli bir şekilde sabitleyin. Kolaylıkla takılır ve güvenlik
için kilitlenebilir.
Güvenli, çabuk ve kolay bir şekilde merdiveni yükleme ve merdiveni çıkartma imkanı sunar.
Kaydırarak çıkarma işlevi, 4 yük durduruculu katlama mekanizması, ergonomik ve güvenli
merdiven bağlama özelliği vardır. – Sadece Thule® Professional tavan barları ile
uyumludur.
Thule®* Merdiven Tutucusu 330
Merdiveninizi tavan taşıyıcısına güvenli bir şekilde sabitleyin. Kolaylıkla takılır ve güvenlik
için kilitlenebilir.
4 adet yük durdurucu vardır, bütünleşik mandal mekanizmasıyla kolay ve güvenli bir
şekilde merdiven bağlamaya imkan sağlar. – Sadece Thule® Professional tavan barları
uyumludur.
G3* Port Bagaj Elegance Europe 330, Mat Siyah Kabartmalı
Ford'unuzun yük kapasitesini kolayca arttırın . Yüksek kaliteli tavan bagajı yelpazemiz,
farklı çeşitlerdeki yüklerinizi güvenle taşıyıp, korumak için tasarlanmıştır. Aracın her iki
tarafından kolay erişim için, pek çok model çift yönlü açılma özelliğine sahiptir.
1440 x 860 x 375 mm, 330 L ölçülerinde olup, ağırlığı 10 kg'dır. Çift açma ve merkezi
kilitleme özelliğine sahip olup maksimum 75 kg yük kapasitesine sahiptir. İstikrarlı,
aerodinamik tasarıma ve her türlü hava koşullarına karşı koruma özelliği mevcuttur. Çapı
33-90 mm / 1,3 "-3,55" arası tüm cross barlara uyumludur. Cross barlar arası minumum
570 mm / 22,44 " ve maksimum 840 mm / 33,07" 'dir. Lütfen dikkat:Araç modeline bağlı
olarak, port bagajlar çıkıntı yapabilir ve açıldığında portbagaj bagaj kapısına dokunabilir. –
Yalnızca kısa dingil mesafeli, alçak tavanlı ve arka kargo kapıları olan araçlar için.
Katlanabilir tavan taşıyıcı ile kombinasyon halinde değil. Thule® ve MontBlanc®
portbagajlarla uyumlu
G3* Port Bagaj Elegance Europe 370, Mat Siyah Kabartmalı
Ford'unuzun yük kapasitesini kolayca arttırın . Yüksek kaliteli tavan bagajı yelpazemiz,
farklı çeşitlerdeki yüklerinizi güvenle taşıyıp, korumak için tasarlanmıştır. Aracın her iki
tarafından kolay erişim için, pek çok model çift yönlü açılma özelliğine sahiptir.
1928x 550 x 492 mm, 370 L ölçülerinde olup, ağırlığı 12 kg'dır. Çift açma ve merkezi
kilitleme özelliğine sahip olup maksimum 75 kg yük kapasitesine sahiptir. İstikrarlı,
aerodinamik tasarıma ve her türlü hava koşullarına karşı koruma özelliği mevcuttur. Çapı
33-90 mm / 1,3 "-3,55" arası tüm cross barlara uyumludur. Cross barlar arası minumum
570 mm / 22,44 " ve maksimum 840 mm / 33,07" 'dir. Lütfen dikkat:Araç modeline bağlı
olarak, port bagajlar çıkıntı yapabilir ve açıldığında portbagaj bagaj kapısına dokunabilir.
G3* Port Bagaj Elegance Europe 390, Mat Siyah Kabartmalı
Ford'unuzun yük kapasitesini kolayca arttırın . Yüksek kaliteli tavan bagajı yelpazemiz,
farklı çeşitlerdeki yüklerinizi güvenle taşıyıp, korumak için tasarlanmıştır. Aracın her iki
tarafından kolay erişim için, pek çok model çift yönlü açılma özelliğine sahiptir.
1950 x 738 x 360 mm, 390 L ölçülerinde olup, ağırlığı 13 kg'dır. Çift açma ve merkezi
kilitleme özelliğine sahip olup maksimum 75 kg yük kapasitesine sahiptir. İstikrarlı,
aerodinamik tasarıma ve her türlü hava koşullarına karşı koruma özelliği mevcuttur. Çapı
33-90 mm / 1,3 "-3,55" arası tüm cross barlara uyumludur. Cross barlar arası minumum
570 mm / 22,44 " ve maksimum 840 mm / 33,07" 'dir. Lütfen dikkat: Araç modeline bağlı
olarak, port bagajlar çıkıntı yapabilir ve açıldığında portbagaj bagaj kapısına dokunabilir.

1 569 247

13.666,00 ₺1

1 569 248

3.048,00 ₺1

2 191 625

8.000,00 ₺1

2 191 628

8.368,00 ₺1

2 191 632

7.757,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Thule®* Port Bagaj FORCE XT M, Aeroskin mat siyah
Ford'unuzun yük kapasitesini kolayca arttırın . Yüksek kaliteli tavan bagajı yelpazemiz,
farklı çeşitlerdeki yüklerinizi güvenle taşıyıp, korumak için tasarlanmıştır. Aracın her iki
tarafından kolay erişim için, pek çok model çift yönlü açılma özelliğine sahiptir.
Boyutlar (dış / iç): 175 cm x 82 cm x 45.5 cm / 162 cm x 71 cm x 40 cm, hacim: 400 l, tavan
rafından yükseklik: yakl. 42 cm, ağırlık: yakl. 16,4 kg, maksimum yük kapasitesi: 75 kg.
Merkezi kilitli. Ana özellikler: PowerClick hızlı montaj sistemi sayesinde montajı kolaydır.
Entegre tork göstergesi, uygun şekilde monte edildiğinde klik sesi çıkararak hızlı ve güvenli
montaj sağlar. Thule® * Konfor Anahtarının hasar görmesini önlemeye de yardımcı olan
LockKnob sayesinde açmak ve kapatmak rahat. DualSide açma, aracın her iki tarafından
da kutunun tüm alanlarına kolay erişim sağlar. Araç modeline bağlı olarak, tavan kutuları
çıkıntı yapabilir ve açıldığında tavan kutusunun bagaj kapağına dokunmasına neden
olabilir. – Kısa dingil mesafeli araçlar, yalnızca Thule® veya MontBlanc® tavan taşıyıcı ile
birlikte. Lütfen dikkat: Orta ve arka tavan taşıyıcılara traverslerine takılacaktır. Tavan
kutusunun uzunluğuna bağlı olarak, bagaj kapağı kapısını açarken bir dokunma koşulu
oluşabilir.
Thule®* Port Bagaj FORCE XT S, Aeroskin mat siyah
Ford'unuzun yük kapasitesini kolayca arttırın . Yüksek kaliteli tavan bagajı yelpazemiz,
farklı çeşitlerdeki yüklerinizi güvenle taşıyıp, korumak için tasarlanmıştır. Aracın her iki
tarafından kolay erişim için, pek çok model çift yönlü açılma özelliğine sahiptir.
Boyutlar (dış / iç): 139 cm x 89,5 cm x 39 cm / 127 cm x 78 cm x 34 cm, hacim: 300 l, tavan
rafının yüksekliği: yakl. 39 cm, ağırlık: yaklaşık 14,3 kg, maksimum yük kapasitesi: 75 kg.
Merkezi kilitli. Ana özellikler: PowerClick hızlı montaj sistemi sayesinde montajı kolaydır.
Entegre tork göstergesi, uygun şekilde monte edildiğinde klik sesi çıkararak hızlı ve güvenli
montaj sağlar. Thule® * Konfor Anahtarının hasar görmesini önlemeye de yardımcı olan
LockKnob sayesinde açmak ve kapatmak rahat. DualSide açma, aracın her iki tarafından
da kutunun tüm alanlarına kolay erişim sağlar. Araç modeline bağlı olarak, tavan kutuları
çıkıntı yapabilir ve açıldığında tavan kutusunun bagaj kapağına dokunmasına neden
olabilir. – Kısa dingil mesafeli araçlar, yalnızca Thule® veya MontBlanc® tavan taşıyıcı ile
birlikte. Lütfen dikkat: Orta ve arka tavan taşıyıcılarına takılacaktır. Tavan kutusunun
uzunluğuna bağlı olarak, bagaj kapağı kapısını açarken bir dokunma söz konusu olabilir.
Thule®* Port Bagaj FORCE XT XL, Aeroskin mat siyah
Ford'unuzun yük kapasitesini kolayca arttırın . Yüksek kaliteli tavan bagajı yelpazemiz,
farklı çeşitlerdeki yüklerinizi güvenle taşıyıp, korumak için tasarlanmıştır. Aracın her iki
tarafından kolay erişim için, pek çok model çift yönlü açılma özelliğine sahiptir.

2 430 265

16.666,00 ₺1

2 430 262

11.920,00 ₺1

2 430 269

19.036,00 ₺1

Boyutlar (dış/iç): 210 cm x 86 cm x 44 cm/197 cm x 75 cm x 39 cm, hacim: 500 l,
portbagajdan yükseklik: yakl. 41 cm, ağırlık: yakl. 21,3 kg, maksimum yük kapasitesi: 75 kg.
Merkezi kilitlli. Ana özellikler: PowerClick hızlı montaj sistemi sayesinde montajı kolaydır.
Entegre tork göstergesi, doğru şekilde monte edildiğinde klik sesi vererek hızlı ve güvenli
montaj sağlar. Thule®* Konfor Anahtarının hasar görmesini önlemeye yardımcı olan
LockKnob sayesinde açması ve kapatması rahattır. DualSide açma, aracın her iki
tarafından kutunun tüm alanlarına kolay erişim sağlar. Araç modeline bağlı olarak, tavan
bagajlarının sarkabileceğini ve açıldığında tavan kutusunun bagaj kapağına temas
etmesine neden olabilir. – Kısa dingil mesafeli araçlar, yalnızca Thule® veya MontBlanc®
tavan taşıyıcı ile birlikte. Lütfen dikkat: Orta ve arka çatı traverslerine takılacaktır. Tavan
kutusunun uzunluğuna bağlı olarak, bagaj kapağı kapısını açarken bir dokunma söz konusu
olabilir.

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Thule®* Tavan Bisiklet Taşıyıcısı Expert 298
Kolay montajlanabilen tavan taşıyıcısı ile bisikletinizi istediğiniz yere götürün.
Kullanılabilir tüm temel taşıyıcı profiller için 100 mm çapa (oval 80 × 100 mm, yuvarlak
22-80 mm) kadar bisiklet çerçevelerine uygun, kendinden ayarlamalı çerçeve tutacağı ile
rahat taşıyıcı, ağırlık 4.2 kg, maksimum yük kapasitesi 20 kg'dır. – Sadece 09/2015 ve
sonrası üretilen kısa şasili araçlar için, MontBlanc® tavan taşıyıcılı ya da fabrikada monte
edilen tavan raylı araçlar içindir.
Thule®* Tavan Bisiklet Taşıyıcısı FreeRide 532
Kolay montajlanabilen tavan taşıyıcısı ile bisikletinizi istediğiniz yere götürün.
Hafif alüminyumdan yapılmış, kullanımı kolay, dikey tavana monte edilmiş tek bisiklet
taşıyıcı, dengeli yumuşak yastıklı çerçeve tutucusu ve çabuk açılan tekerlek kayışları ile
kolay bisiklet sabitleme imkanı sunar. Bisiklet, taşıyıcıya ve taşıyıcı arabanıza güvenli bir
şekilde kilitlenebilir. 80 mm (oval 65 × 80 mm, yuvarlak 22–70 mm) çapa kadar bisiklet
şasileri için uygundur, ağırlığı 3.5 kg'dır. En fazla 17 kg yük kapasitesine sahiptir, elverişli tüm
temel taşıyıcı profiller içindir. – Fabrikada takılan entegre tavan temel taşıyıcısı ile uyumlu
değildir. Sadece kısa dingil mesafeli araçlar için
G3* Tavan Çıtası
Taşıma gereksinimleriniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm bağlantı parçalarını takın. Çapraz
çubuklar, tavan raylarına sahip bir Ford modeline uyacak şekilde tasarlanmıştır. Çoğu
hırsızlığa karşı koruma sağlamak için kilitlenebilir. Tavan çapraz çubukları tavan bağlantı
parçalarının takılması için gereklidir.
Tavan yan raylarına takılacak 2 adet çatı traversi seti, T-yuvalı, kilitlenebilir

2 143 360

4.384,00 ₺1

1 746 077

2.406,00 ₺1

2 548 197

4.225,00 ₺1

• SİYAH AYAKLI VE UÇ KAPAKLI GÜMÜŞ ALÜMİNYUM ÇAPRAZLAR
• AZALTILMIŞ RÜZGÂR DİRENCİ İÇİN AERODİNAMİK VE SİMETRİK PROFİL
• HAFİF AMA SON DERECE GÜÇLÜ
• 2 X TUŞLA KİLİTLENEBİLİR
• TAKIMI KOLAY
• ÇAPRAZ ÖLÇÜLERİ: 1500 X 80 X 30 MM (U X G X Y)
• MAKS. YÜK: 75KG (KENDİ AĞIRLIĞI DAHİL)
• PAKET AĞIRLIĞI: 4,4 KG
Active
Q-Top® (Q-Tech)* Tavan Galerisi
Ford'unuzun yük kapasitesini kolayca arttırın! Ağır hizmet tipi tavan galerisi, değişik
hacimlerdeki yükleri taşımak için tasarlanmıştır.
Sağlam ve dayanıklı, ağır hizmete uygun; alüminyum, 3000 mm x 1500 mm, ağırlığı
yaklaşık 28 kg'dır. En fazla 150 kg yük kapasitesine sahiptir (tavan galerisinin ağırlığı da
dahil). Lastik koruma profilleriyle yakıt tasarrufu sağlayan aerodinamik tasarıma sahiptir,
takılması kolaydır. Merdiven silindiri, merdiven durdurucu seti ve çok amaçlı bağlantı
kancası seti, daha gelişmiş kullanılabilirlik amacıyla aksesuar olarak mevcuttur – Uzun
dingil mesafeli ve alçak tavanlı araçlar için

2 485 870

20.094,00 ₺2

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Thule®* Tavan Kayak&Snowboard Taşıyıcısı SnowPack 7326
6 çift kayak veya 4 adet snowboard için,tavan rayına ve snowboard/kayaklara
sabitlenebilen sistem. Yükleme genişliği 75 cm, yüksekliği ise dikey bir yaylı sistem
sayesinde ayarlanabilir özelliğe sahip. Yumuşak lastik kolları sayesinde kayak ve
snowboardları çizmez, büyük düğmeleri sayesinde eldiven ile rahatça kullanılabilir ve uzun
bağlantıları olan kayakları depolayabilmek için tavan boşluğunu arttıran ayaklar ile
gelmektedir. Bütün tavan taşıyıcı profilleri ile uyumlu, 4.8 kg – Yalnızca kısa uzunluklu
araçlar için. Yalızca 09/2015'ten itibaren üretilmiş fabrika çıkışı tavan rayı ile üretilmiş
araçlar veya MontBlanc® tavan taşıyıcısı bulunan araçlar ile kullanılabilir. Bagaz kapağı
açılırken temas gerçekleşebilir.
Thule®* Tavan Kayak&Snowboard Taşıyıcısı Xtender 739
5 çift kayak veya 2 snowboard için, kolay yükleme ve yük boşaltma için dışarı kayma
işlevine sahip aerodinamik taşıyıcı, her türlü kayak ve snowboardu taşımak için
tasarlanmıştır, kayaklara / snowboardlara ve tavan rafına kilitlenebilir, 87 x 7 x 14 cm
boyutlarında, 62,5 cm yükleme genişliği, yüzeyleri çizmeden kavrayan ultra yumuşak
kauçuk kollarla kayakları ve snowboard'ları güvenli bir şekilde tutar, büyük boy bir düğme
ile eldiven giyerken açıp kapatması kolaydır, dahili uzatma ayakları sayesinde uzun
bağlamalı kayaklar için ek tavan açıklığı taşıyıcıyı kaldıran, kullanılabilir tüm taşıyıcı profiller
için ağırlık 4,8 kg – Kısa şasili araçlar içindir. Sadece 09/2015 veya MontBlanc® tavan ana
taşıyıcısından yapılmış araçlar fabrikada monte edilen tavan rayı ile birlikte
kullanılmaktadır. Kapak açıldığında hafif bir temas oluşabilir.
Q-Top® (Q-Tech)* Tavan Taşıyıcıları için Yük Kancası Tavan Galerisi için, Universal
Küçük şeyler büyük fark yaratır, bu kadar kolay takılan Bağlama Kancası Seti ile Tavan
Galerinize eşyaları sabitlerken artık zorlanmanıza gerek yok - hayat zor olmak zorunda
değil.
Eşyaları tavana sabitleyerek güvenle taşımayı sağlar.
MontBlanc®* Tavan Taşıyıcısı
Taşıma gereksinimleriniz için tüm yüklerinizi sabitleyin.. Cross barlar, Ford'unuza uyacak
şekilde tasarlanmıştır. Çalınmaya karşı kilitlenebilir. Tavan cross barlarının, tavan bağlantı
parçaları ile takılması gerekmektedir..
2 tavan temel taşıyıcısından oluşan set, çelik, kilitlenebilir, en fazla 100 kg yük kapasitesine
sahiptir. Ağırlığı yaklaşık 4 kg'dır, uzatma kiti ile birlikte kullanılabilir (bir ek tavan çıtası) –
Alçak tavanlı araçlar için
Q-Top® (Q-Tech)* Tavan Taşıyıcısı 2li çatı traversi seti ile
Taşıma gereksinimleriniz için tüm yüklerinizi sabitleyin.. Cross barlar, Ford'unuza uyacak
şekilde tasarlanmıştır. Çalınmaya karşı kilitlenebilir. Tavan cross barlarının, tavan bağlantı
parçaları ile takılması gerekmektedir..
Montaj kiti ile birlikte 2 adet tavan taşıyıcısı traversi. Rüzgar gürültüsünü önlemek için ön
difüzörler içerir. İlave tekli Tavan Taşıyıcısı traversi ile kullanılabilir. (2 orta ve uzun dingil
mesafesi için, 3ekstra uzun dingil mesafesi için gereklidir)

2 117 636

6.834,00 ₺1

2 318 742

8.124,00 ₺1

1 913 408

825,00 ₺1

1 819 090

3.640,00 ₺1

2 539 255

4.381,00 ₺1

• PASLANMAZ ÇELİK DÜZENLEMELİ SİYAH TOZ KAPLI ALÜMİNYUM
• HAFİF AMA GÜÇLÜ
• PAKET AĞIRLIĞI: 5 KG
• MAKS. YÜK: 2 TAŞIYICILI 95 KG, 3 TAŞIYICILI 112,5 KG,
Alçak tavanlı araçlar

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Q-Top® (Q-Tech)* Tavan Taşıyıcısı 3lü çatı traversi seti ile
Taşıma gereksinimleriniz için tüm yüklerinizi sabitleyin.. Cross barlar, Ford'unuza uyacak
şekilde tasarlanmıştır. Çalınmaya karşı kilitlenebilir. Tavan cross barlarının, tavan bağlantı
parçaları ile takılması gerekmektedir..
Montaj kiti ile birlikte 3 tavan taşıyıcısı . Rüzgar gürültüsünü önlemek için ön difüzörler
içerir. İlave tekli tavan taşıyıcı traversi ile kullanılabilir. (3 orta ve uzun dingil mesafesi için, 4
ekstra uzun dingil mesafesi için gereklidir)

2 539 257

5.970,00 ₺1

• PASLANMAZ ÇELİK DÜZENLEMELİ SİYAH TOZ KAPLI ALÜMİNYUM
• HAFİF AMA GÜÇLÜ
• PAKET AĞIRLIĞI: 7 KG
• MAKS. YÜK: 2 TAŞIYICILI 95 KG, 3 TAŞIYICILI 112,5 KG,
Düşük tavan orta dingil mesafesine sahip araçlar
Thule®* Tavan Taşıyıcısı Eksta 3. Tavan Cros Barı
Taşıma gereksinimleriniz için tüm yüklerinizi sabitleyin.. Cross barlar, Ford'unuza uyacak
şekilde tasarlanmıştır. Çalınmaya karşı kilitlenebilir. Tavan cross barlarının, tavan bağlantı
parçaları ile takılması gerekmektedir..
Alüminyum, kilitlenebilir, ağırlığı yaklaşık 3,5 kg’dır. 2 bar için 100 kg ve 3 bar için 150 kg
maksimum taşıma kapasitesine sahiptir. Sadece Thule® tavan rayı braket kiti 3123 ve
Thule® tavan rayı ayak kiti 751 (2 ayaklı set) ile kombinasyon halinde kullanılır. – Sadece
alçak tavanlı araçlar için
Thule®* Tavan Taşıyıcısı ikili cross bar seti ile
Taşıma gereksinimleriniz için tüm yüklerinizi sabitleyin.. Cross barlar, Ford'unuza uyacak
şekilde tasarlanmıştır. Çalınmaya karşı kilitlenebilir. Tavan cross barlarının, tavan bağlantı
parçaları ile takılması gerekmektedir..
Alüminyum, kilitlenebilir, ağırlığı yaklaşık 6,6 kg’dır. Sadece Thule® tavan rayı braket kiti ve
Thule® tavan rayı ayak paketi 751 (4 ayaklı set) ile kullanılır. – Sadece alçak tavanlı araçlar
için. Thule® ayak paketi 750 (2 ayaklı set) ve Thule® braket kiti 3123'ün kombinasyonu ile
mümkün olan bir ilave tavan çapraz barının uzatmasıdır. İki çubukla 100 kg, üç çubukla 150
kg maksimum taşıma kapasitesine sahiptir.
Q-Top® (Q-Tech)* Tavan Taşıyıcısı tek çatı traversi ile
Taşıma gereksinimleriniz için tüm yüklerinizi sabitleyin.. Cross barlar, Ford'unuza uyacak
şekilde tasarlanmıştır. Çalınmaya karşı kilitlenebilir. Tavan cross barlarının, tavan bağlantı
parçaları ile takılması gerekmektedir..
Diğer ikisinin uzantısı olarak kullanılmak üzere montaj kitiyle birlikte 1 ek tavan tabanı
taşıyıcı traversi (2 kısa dingil mesafesi için, 3 orta dingil mesafesi için gereklidir)

1 569 267

2.837,00 ₺1

1 569 265

5.062,00 ₺1

2 539 253

2.059,00 ₺1

• PASLANMAZ ÇELİK DÜZENLEMELİ SİYAH TOZ KAPLI ALÜMİNYUM
• HAFİF AMA İSTİSNAİ OLARAK GÜÇLÜ
• PAKET AĞIRLIĞI: 3 KG
• MAKS. YÜK: 2 TAŞIYICILI 95 KG, 3 TAŞIYICILI 112,5 KG
Alçak tavanlı araçlar
MontBlanc®* Tavan Taşıyıcısı Uzatma Kiti
Taşıma gereksinimleriniz için tüm yüklerinizi sabitleyin.. Cross barlar, Ford'unuza uyacak
şekilde tasarlanmıştır. Çalınmaya karşı kilitlenebilir. Tavan cross barlarının, tavan bağlantı
parçaları ile takılması gerekmektedir..
Diğer iki uzantı olarak kullanılacak ilave tavan temel taşıyıcısı, çelik ve kilitlenebilirdir,
ağırlığı yaklaşık. 2 kg'dır. Uzun şasili araçlar için önerilir. – Alçak tavanlı araçlar için

1 819 091

3.409,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Thule®* Yük Durdurucu 314
Bu hareket ettirilebilir yük durdurucular, değerli yükünüzün, tavan temel taşıyıcısı üzerinde,
sabitlenmesine yardımcı olur.
Kolay kavraması ile yükünüzün kaymasını engeller.14,5 cm yüksekliğinde hareketli ve
ayarlanabilir yük durdurucular, T iz profilli temel taşıyıcı içindir. – Sadece Thule®
Professional tavan barları ile uyumludur.
Thule®* Yük Durdurucu 315
Bu hareket ettirilebilir yük durdurucular, değerli yükünüzün, tavan temel taşıyıcısı üzerinde,
sabitlenmesine yardımcı olur.
Kolay yükleme için katlanma işlevi var, 2'li set, herhangi bir ek takım olmadan ayarlanabilir.
– 09/2015 tarihinden itibaren üretilen araçlarda fabrikada monte edilen tavan taşıma ile
kombinasyon halinde
Thule®* Yük Sabitleme Kayışı 323
Portbagaja yüklerin güvenli sabitleme akla geldiğinde Geri Kayışı bir harika! İdeal
kombinasyon için isteğe bağlı delikli cıvata ile deneyiniz.
Geniş saplı ağır hizmet tipi gerdirme kayışı; 4,5 m uzunluğundadır. Uygun Thule* delikli
cıvata 320'yi ideal şekilde tamamlar. – Yalnızca 09/2015 tarihinden itibaren üretilen
araçlarda fabrikada takılan portbagajlı araçlar

1 513 390

862,00 ₺1

1 569 245

1.717,00 ₺1

1 569 257

641,00 ₺1

NAKLİYE
ARKA TAŞIMA
RRP
Thule®* Arka Bisiklet Taşıyıcısı Coach 274, 2 Bisiklet İçin, Katlanabilir ve Eğilebilir
Çeki demirleriniz için yüksek kaliteli çeşitli bisiklet taşıyıcıları mevcuttur; güvenli ve rahat
bir şekilde bisikletinizi istediğiniz yere götürmenize izin verir .
Thule®'un en küçük ve en hafif taşıyıcısı yük bölümüne kolay erişim için üzerinde bisikletler
bile varken pratik bir pedal ile eğilebilir. Patentli katlanabilir mekanizması bagaj bölmesine
kolayca girer. Bisikletlerin problemsiz ve rahat yüklenmesi için hafif bir tasarım, daha geniş
yapılı bisikletler için uzatılabilir raylar, hırzılık önleyici cihaz ve çıkartılabilir bisiklet tutucuları
içerir. Tek el ile kullanılabilen bağlantısı sayesinde çeki demiri bağlanırken kolaylık sağlar.
Bisiklet kolu 22-80 mm'ye kadar bisiklet şasileri için uygundur. Taşıyıcı çeki demirine,
bisiklet de taşıyıcıya kilitlenebilir. 48 kg yük kapasitesine sahip olup yaklaşık 13 pimli
adaptör dahil 14,2 kg ağırlığındadır (her bisiklet maksimum 25 kg olabilir). Boyutları: 106 x
60 x 27 cm. Lütfen dikkat: çeki demirine takılan brüt ağırlık (aksesuar ürünü ve yükün
birlikte ağırlığı) izin verilen ağırlık sınırını aşmamalıdır. Üzerinde bisiklet bulunan taşıyıcıyı
eğerken dikkatli olunuz.didon ve kol gibi dışarı uzanan parçalar yere çarpabilir ve zarar
görebilir. Lütfen gerekli güvenlik önlemlerini alınız. – Lütfen dikkat: bisiklet taşıyıcı
eğilmişken bile arka kapı açılamaz

2 353 442

15.988,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

10

FORD TOURNEO CUSTOM 08/2012 – 01/2018

Durum: 02.01.2023

Thule®* Arka Bisiklet Taşıyıcısı Coach 276, 3 Bisiklet İçin, Katlanabilir ve Eğilebilir
Çeki demirleriniz için yüksek kaliteli çeşitli bisiklet taşıyıcıları mevcuttur; güvenli ve rahat
bir şekilde bisikletinizi istediğiniz yere götürmenize izin verir .
Thule®'un en küçük ve en hafif taşıyıcısı yük bölümüne kolay erişim için üzerinde bisikletler
bile varken pratik bir pedal ile eğilebilir. Patentli katlanabilir mekanizması bagaj bölmesine
kolayca girer. Bisikletlerin problemsiz ve rahat yüklenmesi için hafif bir tasarım, daha geniş
yapılı bisikletler için uzatılabilir raylar, hırzılık önleyici cihaz ve çıkartılabilir bisiklet tutucuları
içerir. Tek el ile kullanılabilen bağlantısı sayesinde çeki demiri bağlanırken kolaylık sağlar.
Bisiklet kolu 22-80 mm'ye kadar bisiklet şasileri için uygundur. Taşıyıcı çeki demirine,
bisiklet de taşıyıcıya kilitlenebilir. 60 kg yük kapasitesine sahip olup yaklaşık 13 pimli
adaptör dahil 19 kg ağırlığındadır (her bisiklet maksimum 25 kg olabilir). Boyutları: 106 x 76
x 28 cm. Lütfen dikkat: çeki demirine takılan brüt ağırlık (aksesuar ürünü ve yükün birlikte
ağırlığı) izin verilen ağırlık sınırını aşmamalıdır. Üzerinde bisiklet bulunan taşıyıcıyı eğerken
dikkatli olunuz.didon ve kol gibi dışarı uzanan parçalar yere çarpabilir ve zarar görebilir.
Lütfen gerekli güvenlik önlemlerini alınız. – Dikkat: bisiklet taşıyıcısı katlandığında bile arka
kapı açılamayabilir.
Thule®* Arka Bisiklet Taşıyıcısı EuroRide 940, 2 Bisklet İçin, Katlanabilir
Çeki demirleriniz için yüksek kaliteli çeşitli bisiklet taşıyıcıları mevcuttur; güvenli ve rahat
bir şekilde bisikletinizi istediğiniz yere götürmenize izin verir .
2 bisiklet için çeki demirine takılan taşıyıcı; katlanabilir mekanizması bagaj bölmesine
kolayca girer. 22–70 mm'ye kadar bisiklet şasileri için uygundur, kilitlenebilir.36 kg yük
kapasitesine sahip olup yaklaşık 14 kg ağırlığındadır. 13 pimli adaptör de pakete dahildir.
Lütfen dikkat: Çeki demirine takılan brüt ağırlık (aksesuar ürünü ve yükün birlikte ağırlığı)
izin verilen ağırlık sınırını aşmamalıdır. – Dikkat: bisiklet taşıyıcısı katlandığında bile arka
kapı açılamayabilir.
Uebler* Arka Bisiklet Taşıyıcısı F14, 1 bisiklet için
Çeki demirleriniz için yüksek kaliteli çeşitli bisiklet taşıyıcıları mevcuttur; güvenli ve rahat
bir şekilde bisikletinizi istediğiniz yere götürmenize izin verir .
1 bisiklet için çok küçük ve hafif çeki demirine monte bisiklet taşıyıcı, 75 mm yuvarlak ve 75
x 45 mm oval çapa kadar bisiklet çerçeveleri için uygun bisiklet kolu. Patentli katlanır
sistemi sayesinde arka lambaları, bisiklet taşıyıcıları ve destek çerçevesi kolayca ve
tamamen katlanabilir, taşıyıcı çeki demirine ve bisikletler de taşıyıcıya kilitlenebilir, 30 kg
yük kapasitesi, E-Bike için de uygundur, 13 pinli adaptör dahil 9,9 kg ağırlık. Boyut: 1180 x
570 x 380 mm, katlanmış boyut: 610 x 200 x 500 mm. 75 kg çeki demiri yükünden
maksimum dikey yük 30 kg ve D-Değeri 6,7 kN, 75 kg çeki demiri yükü altında maksimum
dikey yük 33 kg ve D-Değeri 5,3 kN, 50 kg çeki demiri yükünden 30 kg ve bir D- 5,3 kN
değeri. Maks. bisiklet tekerlek göbeği mesafesi: 1300 mm. Lütfen dikkat: Çeki demirine
monte edilen brüt ağırlığın (aksesuar ürünün ağırlığı ve yükü birlikte), izin verilen burun
ağırlığı sınırını aşmasına izin verilmez.

2 353 444

18.610,00 ₺1

1 782 519

11.374,00 ₺1

2 474 454

12.309,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Durum: 02.01.2023

Uebler* Arka Bisiklet Taşıyıcısı F24, 2 bisiklet için
Çeki demirleriniz için yüksek kaliteli çeşitli bisiklet taşıyıcıları mevcuttur; güvenli ve rahat
bir şekilde bisikletinizi istediğiniz yere götürmenize izin verir .
2 bisiklet için çok küçük ve hafif çeki demirine monte bisiklet taşıyıcı, 75 mm yuvarlak ve 75
x 45 mm oval çapa kadar bisiklet çerçeveleri için uygun bisiklet kolu. Patentli katlanır
sistem arka lambaları sayesinde bisiklet taşıyıcıları ve destek çerçevesi kolayca ve
tamamen katlanabilir, taşıyıcı çeki demirine kilitlenebilir ve bisikletler de taşıyıcıya
kilitlenebilir, her bisiklet için 30 kg yük kapasitesi, ayrıca E- için de uygundur. Bisikletler, 12
kg ağırlık, 13 pinli adaptör dahil. Boyut: 1180 x 670 x 560 mm, katlanmış boyut: 610 x 200 x
600 mm. Maksimum dikey yük 75 kg çeki demiri yükünden 60 kg ve D-Değeri 6,7 kN, 75 kg
çeki demiri yükü altında maksimum dikey yük 38 kg ve D-Değeri 5,3 kN, 50 kg çeki demiri
yükünden maksimum dikey yük 38 kg ve D- 5,3 kN değeri. Maks. bisiklet tekerlek göbeği
mesafesi: 1300 mm. Lütfen dikkat: Çeki demirine monte edilen brüt ağırlığın (aksesuar
ürünün ağırlığı ve yükü birlikte) izin verilen burun ağırlığı sınırını aşmasına izin verilmez.
Uebler* Arka Bisiklet Taşıyıcısı F34, 3 bisiklet için
Çeki demirleriniz için yüksek kaliteli çeşitli bisiklet taşıyıcıları mevcuttur; güvenli ve rahat
bir şekilde bisikletinizi istediğiniz yere götürmenize izin verir .
3 bisiklet için çok küçük ve hafif çeki demirine monte bisiklet taşıyıcı, 75 mm yuvarlak ve 75
x 45 mm oval çapa kadar bisiklet çerçeveleri için uygun bisiklet kolu, tekerleklerin kolay
bağlanması için uzun tekerlek kayışlarına sahip ayarlanabilir tokalar. Patentli katlama
sistemi sayesinde stop lambaları, bisiklet taşıyıcıları ve destek çerçevesi kolayca ve
tamamen katlanabilir, taşıyıcı çeki demirine kilitlenebilir ve bisikletler de taşıyıcıya
kilitlenebilir, her bisiklet için 30 kg yük kapasitesi, E- için de uygundur. Bisikletler, 14,5 kg
ağırlık, 13 pinli adaptör dahil. Boyut: 1180 x 820 x 710 mm, katlanmış boyut: 610 x 200 x
750 mm. 75 kg çeki demiri yükünden maksimum dikey yük 54 kg ve D-Değeri 6,7 kN, 75 kg
çeki demiri yükü altında maksimum dikey yük 35,5 kg ve D-Değeri 6,7 kN veya çeki demiri
altında 6,7 kN D-Değeri 50 kg'ın altındaki yüklere izin verilmez. Maks. bisiklet tekerlek
göbeği mesafesi: 1300 mm. Lütfen dikkat: Çeki demirine monte edilen brüt ağırlığın
(aksesuar ürünün ağırlığı ve yükü birlikte), izin verilen burun ağırlığı sınırını aşmasına izin
verilmez.
Uebler* Arka Bisiklet Taşıyıcısı I21, 2 Bisiklet İçin, 60 ° Eğilebilir
Çeki demirleriniz için yüksek kaliteli çeşitli bisiklet taşıyıcıları mevcuttur; güvenli ve rahat
bir şekilde bisikletinizi istediğiniz yere götürmenize izin verir .
Küçük ve hafif olup çeki demirine monte edilir, 2 bisiklet için bisiklet taşıyıcısı; 75 mm
yuvarlak ve 75 x 45 mm oval çapa kadar çerçeveleri taşımaya uygun bisiklet kolu
mevcuttur. Ayarlanabilir tokaları ve uzun tekerlek askıları ile tekerleklerin kolay
bağlanabilmesini sağlar. Patentli kuyruk lambası katlama sistemi sayesinde, bisiklet
tutucuları ve destek çerçevesi kolayca ve tamamen, saniyeler içinde katlanabilir ve
kilitlenebilir. Her bisiklet için 30 kg yük kapasitesine sahiptir , 13 pin adaptörü pakete
dahildir , ayrıca yaklaşık 13 kg ağırlığında , E- Bisikletler için de uygundur . Boyutu: 118 x 69 x
56 cm , katlanmış boyutu: 61 x 20 x 60 cm . maksimum Dikey yük :37 kg D - Değer 5.3 kN
ve 60 kg D - Değer 6.7 kN'dur . Lütfen dikkat : çeki demiri ( aksesuar ürününün ve yükün
birlikte ağırlığı) üzerine monte brüt ağırlığın, izin verilen ağırlık sınırını aşmamalıdır. – Lütfen
dikkat: bisiklet taşıyıcı eğilse bile arka kapı açılamaz

2 474 456

15.499,00 ₺1

2 474 458

19.382,00 ₺1

2 241 803

20.067,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Durum: 02.01.2023

Uebler* Arka Bisiklet Taşıyıcısı I21, 2 Bisiklet İçin, 90° Derece Eğilebilir
Çeki demirleriniz için yüksek kaliteli çeşitli bisiklet taşıyıcıları mevcuttur; güvenli ve rahat
bir şekilde bisikletinizi istediğiniz yere götürmenize izin verir .
Bisiklet taşıma ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılamanızı sağlayan son derece yenilikçi
özelliklere sahip, çok rahat çeki demirine monte taşıyıcı. Uebler'in şimdiye kadar geliştirdiği
en küçük ve en hafif katlanabilir raf, kullanımını daha da kolaylaştıran tamamen yeni,
kolsuz bir iQ bağlantı elemanı içerir. Ayrıca 90° eğilebilir olduğundan, monte edilmiş
bisikletlerle geniş bagaj bölmesi erişimi artık endişelenecek bir şey değil. Birden fazla test
kazananı olan Uebler i-serisi, güvenlik, ürün kalitesi ve yüklenebilirliği güvenilir bir şekilde
temsil eder. Çok kompakt saklama boyutu için patentli katlama sistemi, akıllı hafif yapı,
patentli, kaldıraçsız iQ bağlantı elemanı, hırsızlığa karşı koruma tertibatlı çıkarılabilir ara
parçası ve çıkarılabilir bisiklet çerçeve tutucuları içerir. Ayak kolu kullanılarak katlanması
kolay, e-bisikletler için ideal, 75 mm yuvarlak ve 75 x 45 mm oval çapa kadar bisiklet
çerçeveleri için uygun bisiklet kolu. Taşıyıcı, çeki demirine kilitlenebilir ve bisikletler de
taşıyıcıya kilitlenebilir, maks. Her bisiklet için 30 kg yük kapasitesi, 13 pinli adaptör dahil
yaklaşık 13 kg ağırlık. Boyut: 1180 x 690 x 560 mm, katlanmış boyut: 610 x 200 x 600 mm.
75 kg çeki demiri yükü ve D-Değeri 6,7 kN'den maksimum dikey yük 60 kg, çeki demiri yükü
75 kg ve D-Değeri 6,7 kN altında maksimum dikey yük 37 kg, çeki demirinden maksimum
dikey yük 37 kg 50 kg yük ve 5,3 kN D-Değeri. Maks. bisiklet tekerlek göbeği mesafesi: 1300
mm. Lütfen dikkat: Çeki demirine monte edilen brüt ağırlığın (aksesuar ürünün ağırlığı ve
yükü birlikte), izin verilen burun ağırlığı sınırını aşmasına izin verilmez. Yüklü bisikletlerle
taşıyıcıyı yatırırken dikkatli olun. Gidon gibi çıkıntı yapan parçalar yere temas edebilir ve
hasar görebilir. Lütfen gerekli güvenlik önlemlerini alınız – Arka kapı bisiklet taşıyıcısı
eğilmişken açılamaz.
Uebler* Arka Bisiklet Taşıyıcısı I31, 3 Bisiklet İçin, 60 ° Eğilebilir
Çeki demirleriniz için yüksek kaliteli çeşitli bisiklet taşıyıcıları mevcuttur; güvenli ve rahat
bir şekilde bisikletinizi istediğiniz yere götürmenize izin verir .
3 bisiklet için çok küçük ve hafif çeki demirine monte edilmiş bisiklet taşıyıcısı, yük
bölmesine kolay erişim sağlayan bisikletler yüklüyken bile bagaja kolay erişim için akıllı
ayak pedalı eğimi. Rafın kullanımını daha da kolaylaştıran yeni kolsuz iQ bağlantı elemanı,
75 mm yuvarlak ve 75 x 45 mm oval çapa kadar bisiklet çerçeveleri için uygun bisiklet kolu
içerir. Patentli katlama sistemi sayesinde stop lambaları, bisiklet taşıyıcıları ve destek
çerçevesi kolayca ve tamamen katlanabilir, taşıyıcı çeki demirine kilitlenebilir ve bisikletler
de taşıyıcıya kilitlenebilir, her bisiklet için 30 kg yük kapasitesi, E- için de uygundur.
Bisikletler, 13 pinli adaptör dahil yaklaşık 16 kg ağırlığında. Boyut: 1180 x 840 x 710 mm,
katlanmış boyut: 610 x 210 x 760 mm. 75 kg çeki demiri yükünden ve D-Değeri 6,7 kN'den
maksimum dikey yük 54 kg, 75 kg çeki demiri yükü altında maksimum dikey yük 34 kg ve
D-Değeri 6,7 kN, D-Değeri altında maksimum dikey yük 6,7 kN veya 50 kg'ın altındaki çeki
demiri yüküne izin verilmez. Maksimum Bisiklet tekerlek göbeği mesafesi: 1300mm. Lütfen
dikkat: Çeki demirine monte edilen brüt ağırlığın (aksesuar ürünün ağırlığı ve yükü birlikte),
izin verilen burun ağırlığı sınırını aşmasına izin verilmez. – Dikkat: bisiklet taşıyıcısı
katlandığında bile arka kapı açılamayabilir.

2 603 910

20.320,00 ₺1

2 241 805

23.032,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Durum: 02.01.2023

Uebler* Arka Bisiklet Taşıyıcısı X21-S, Katlanabilir
Çeki demirleriniz için yüksek kaliteli çeşitli bisiklet taşıyıcıları mevcuttur; güvenli ve rahat
bir şekilde bisikletinizi istediğiniz yere götürmenize izin verir .
Küçük ve hafif olup çeki demirine monte edilir. Akıllı pedal sistemi ile bisikletlerinizi kolayca
yüklemenizi sağlar. 75 mm yuvarlak ve 75 x 45 mm oval çapa kadar çerçeveleri taşımaya
uygun bisiklet kolu mevcuttur, ayarlanabilir tokaları ve uzun tekerlek askıları ile
tekerleklerin kolay bağlanabilmesine olanak tanır. Patentli kuyruk lambası katlama sistemi
sayesinde , bisiklet tutucuları ve destek çerçevesi kolayca ve tamamen, saniyeler içinde
katlanabilir ve kilitlenebilir. Her bisiklet için 30 kg yük kapasitesine sahiptir, 13 pin adaptörü
pakete dahildir, ayrıca yaklaşık 13.5 kg ağırlığında , E- Bisikletler için de uygundur . Boyutu:
770 x 1190 x 640 mm olup, katlanmış boyutu: 240 x 630 x 640 mm'dir. Maksimum Dikey
yük :36 kg D - Değer 5.3 kN ve 60 kg D - Değer 6.7 kN'dur. Lütfen dikkat : Çeki demiri (
aksesuar ürününün ve yükün birlikte ağırlığı) üzerine monte brüt ağırlığın, izin verilen ağırlık
sınırını aşmamalıdır. – lütfen dikkat: bisiklet taşıyıcısı katlandığında bile arka kapı
açılamayabilir.
Uebler* Arka Bisiklet Taşıyıcısı X31-S, 3 bisiklet için, 60° eğilebilir
Çeki demirleriniz için yüksek kaliteli çeşitli bisiklet taşıyıcıları mevcuttur; güvenli ve rahat
bir şekilde bisikletinizi istediğiniz yere götürmenize izin verir .
Oldukça küçük ve hafif, çeki demirine monte edilen, 3 bisiklet için bisiklet taşıyıcı; kolay
gövde erişim için akıllı ayak pedal tilti, bisikletin yüklü durumda olmasında bile yük
bölmesine kolay erişim sağlar, 75 mm yuvarlak ve 75 x 45 mm oval çapa kadar çerçeveleri
taşımaya uygun bisiklet kolu mevcuttur. Ayarlanabilir tokaları ve uzun tekerlek askıları ile
tekerleklerin kolay bağlanabilmesi mümkündür. Patentli kuyruk lambası katlama sistemi
sayesinde , bisiklet tutucuları ve destek çerçevesi kolayca ve tamamen, saniyeler içinde
katlanabilir; ayrıca taşıyıcı çeki demirine kilitlenebilir ve bisikletler de taşıyıcıya kilitlenebilir.
Her bisiklet için 30 kg yük kapasitesi mevcuttur , 13 pin adaptörü pakete dahildir , ayrıca
yaklaşık 15.5 kg ağırlığında , E- Bisikletler için de uygundur . Boyutu: 77 x 119 x 79 mm olup,
katlanmış boyutu: 24 x 63 x 79 mm'dir . Maksimum Dikey yük :54 kg D - Değer 6.7 kN'dur ,
Lütfen dikkat : çeki demiri ( aksesuar ürününün ve yükün birlikte ağırlığı) üzerine monte
brüt ağırlığın, izin verilen ağırlık sınırını aşmasına izin verilmez. – lütfen dikkat: bisiklet
taşıyıcısı katlandığında bile arka kapı açılamayabilir.
G3* Bagaj Alt Taşıyıcısı çekme çubuğuna monte edilmiş
Pratik çeki demirine monte bagaj kutusu ve taşıyıcıyı takarak yolculuğunuz için daha da
fazla bagaj alanı yaratın.
G3 bagaj kutusu (ayrı olarak satılır) ile kullanım için özel olarak tasarlanmış, çeki demirine
monte bagaj kutusu taban taşıyıcısı.

1 948 382

18.542,00 ₺1

1 948 383

22.244,00 ₺1

2 559 650

11.897,00 ₺1

• ÇEKİ TOPU İÇİN HIZLI AÇILAN KİLİT SİSTEMİ
• KOLAY EĞİLME İŞLEMİ, TABAN TAŞIYICIYI ÇIKARMADAN ARABA BAGAJ KAPAĞININ
AÇILMASINI SAĞLAR
• MALZEME: ÇİZİLMEYE KARŞI BOYALI ÇELİK
• RENK: KÖMÜR SİYAHI
• 13 PİMLİ FİŞLİ ARKA AYDINLATMA ÇUBUĞU DAHİLDİR
• BOYUTLAR: 1080 X 730 X 680 MM
• MAKSİMUM YÜK KAPASİTESİ: 60 KG
• AĞIRLIK: 13,6 KG

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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G3* Bagaj Kutusu GP, çeki demirine monte edilmiş
Pratik çeki demirine monte bagaj kutusu ve taşıyıcıyı takarak yolculuğunuz için daha da
fazla bagaj alanı yaratın.
Akıllı İtalyan tasarımlı çeki demirine monte bagaj kutusu, aracınızın yükleme kapasitesini
artırır, boyalı çelik ızgara ve sabitleme kiti içerir, özellikle bagaj kutusu taban taşıyıcısı (ayrı
olarak satılır) ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

2 559 660

12.774,00 ₺1

• HIRSIZLIĞA KARŞI KİLİT
• KOLAY AÇILIR
• PS UV KORUMALI MAT KABARTMALI SİYAH
• BOYALI ÇELİK MONTAJ IZGARASI DAHİLDİR
• MAKSİMUM YÜKLEME HACMİ: 340 LİTRE
• MAKSİMUM YÜKLEME KAPASİTESİ: 45 KG
• AĞIRLIK: 12.8 KG (IZGARA DAHİL)
• ÖLÇÜLER: 1310 X 610 X 680 MM (IZGARA DAHİL)
• İÇ SABİTLEME KEMERLERİ DAHİLDİR

Mottez* Kayak Ve Snowboard Taşıyıcı çekme çubuğuna monte edilmiş
Çeki demirine takılı Kayak & Snowboard Taşıyıcı katlanabilirdir, kullanımı kolaydır ve kış
sporları ekipmanınızın güvenli bir şekilde taşınması için tasarlanmıştır - tam da sizi
toparlayıp pistlere yöneltir!
6 veya 4 çift kayak ve 1 snowboard veya 2 çift kayak ve 2 snowboard için. Hızlı bir tıklama
sistemi, taşıyıcıyı herhangi bir alet kullanmadan çeki topuzuna monte eder. Kayaklar ve
snowboardlar taşıyıcıya, taşıyıcı ise çeki topuzuna kilitlenebilir.

2 483 279

9.302,00 ₺1

•
•
•
•
•
•
•

Uebler* Uebler Taşıma Çantası
Taşıma çantası kolay taşıma ve istifleme imkanı sunar. Bu fayda, Uebler bisiklet taşıyıcınızı
çok kullanışlı ve makul bir aksesuar yapar.
Arka bisiklet taşıyıcılarının kullanılmadıkları zamanlarda temiz şekilde depolanmasını ve
korunmasını sağlar. – X21-S ve F22 Uebler Arka Bisiklet Taşıyıcıları için
Uebler* Uebler Taşıma Çantası Uebler arka bisiklet taşıyıcı I21 için
Taşıma çantası kolay taşıma ve istifleme imkanı sunar. Bu fayda, Uebler bisiklet taşıyıcınızı
çok kullanışlı ve makul bir aksesuar yapar.
Arka bisiklet taşıyıcısının kullanılmadığı zamanlarda temiz bir şekilde saklanması ve
korunması için
Uebler* Uebler Taşıma Çantası Uebler arka bisiklet taşıyıcı I31 için
Taşıma çantası kolay taşıma ve istifleme imkanı sunar. Bu fayda, Uebler bisiklet taşıyıcınızı
çok kullanışlı ve makul bir aksesuar yapar.
Arka bisiklet taşıyıcısının kullanılmadığı zamanlarda temiz bir şekilde saklanması ve
korunması için

1 948 380

1.840,00 ₺1

2 474 447

2.071,00 ₺1

2 474 452

2.024,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Uebler* Uebler Taşıma Çantası X21-S ve F22 Uebler arka bisiklet taşıyıcıları için
Taşıma çantası kolay taşıma ve istifleme imkanı sunar. Bu fayda, Uebler bisiklet taşıyıcınızı
çok kullanışlı ve makul bir aksesuar yapar.
Arka bisiklet taşıyıcının kullanılmadığı zamanlarda temiz depolama ve koruma içindir.

1 948 381

1.893,00 ₺1

NAKLİYE
ÇEKİ DEMİRİ
RRP
Çeki Demiri Elektrik Kiti İçin Adaptör Fişi 13 - 7 Pimli Soket (Tümleşik Soket)
Bu kullanışlı adaptör aracın 13 pimli çeki demirini römorkun 7 pimine bağlanmasını
kolaylaştırır.
Aracın 13 pimli çeki demirini römorkun 7 pimli fişine bağlamak için gereklidir.

Brink®* Sabit Çeki Demiri
Sabit çeki demiri Ford'unuzun elektrik sistemi ile tamamen uyumludur, römorka güvenli
bağlantı kurar, römorku emniyetle taşır. İhtiyacınız olduğunda aracınıza bağlı kalıcı olarak ,
her zaman oradadır.
Sadece araca özel elektrik kiti ile birlikte. Standart Elektronik Denge Kontrolü (ESC)
aracılığıyla Römork Salınım Kontrolü'nün etkinleştirilmesini sağlar – Açılır lastik taşıyıcılı ve
arka havalı süspansiyonlu araçlar için değil

1 513 402

533,00 ₺1

1 815 307

5.926,00 ₺2

NAKLİYE
İÇ TAŞIMA SİSTEMLERİ
RRP
4pets®* Caree ISOFIX Eklentisi Caree taşıma kutuları için
Bu Caree ISOFIX Eklentisi ile ailenizdeki evcil hayvanınızı taşımak artık daha güvenli ve
daha kolay.
Caree taşıma kutunuzu, aracınızdaki herhangi bir koltuk ISOFIX bağlantı noktasına rahat
ve esnek bir şekilde sabitleyin. 8 kg ağırlığa kadar kedi ve küçük köpeklerin taşınması için.

2 461 044

1.484,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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4pets®* Caree Taşıma Kutusu Kedi ve köpeklerin herhangi bir yolcu koltuğuna
güvenli bir şekilde sabitlenmesi içindir, Cool Gri
Rahatça, önde veya arkada seyahat etmelerine izin verin, bu Caree Taşıma Kutusu, sadık
arkadaşınızı hareket halindeyken güvende tutar.
8 kg ağırlığa kadar kediler ve küçük köpekler için yenilikçi ve güvenli taşıma çözümü.
Özellikle tüm araç koltuklarına mükemmel uyum ve evcil hayvanınız için konforlu bir
seyahat deneyimi için geliştirilmiştir. Çekici bir şekilde tasarlanmıştır, sağlam ve yüksek
kaliteli malzemelerden yapılmıştır. Emniyet kemeri veya isteğe bağlı olarak temin
edilebilen ISOFIX hızlı bağlantı elemanı kullanılarak koltuğa kolayca ve güvenli bir şekilde
takılabilir. En son ve en yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılar ve çarpışma testleri ve
malzeme toksisite testleri dahil olmak üzere Almanya'daki resmi test enstitüsü TÜV Süd
tarafından en katı testlere tabi tutulmuştur. Ana özellikler: Kutuyu açmak ve kapatmak için
"Çek ve Klik" tek elle kapı kilidi, herhangi bir araba koltuğuna mükemmel entegrasyon için
kalıplanabilir arka bölüm, kolay kutu kullanımı için ön ve arka kollar, çıkarılabilir iki parçalı iç
döşeme - 40 ° C'de yıkanabilir ° C, çarpma ve mahremiyet koruması için menteşeli ön
kaplama, "Fixkilit" hızlı bağlama kemeri kılavuzu, ISOFIX'e hazır. İsteğe bağlı aksesuar
olarak renk uyumlu yedek koltuk minderleri mevcuttur.
4pets®* Caree Yedek Koltuk Minderi Caree taşıma kutuları için Füme İnci
Bu yüksek kaliteli Caree Yedek Koltuk Minderi ile evcil hayvanlarınızı lüks içinde tutun.
Orijinal yastığınız hasarlı mı veya kapsamlı bir temizlik mi gerekiyor? Sadece yenisiyle
değiştirin ve evcil hayvanınızla hareket halinde kalın.

4pets®* Caree Yedek Koltuk Minderi Caree taşıma kutuları için soğuk gri
Bu yüksek kaliteli Caree Yedek Koltuk Minderi ile evcil hayvanlarınızı lüks içinde tutun.
Orijinal yastığınız hasarlı mı veya kapsamlı bir temizlik mi gerekiyor? Sadece yenisiyle
değiştirin ve evcil hayvanınızla hareket halinde kalın

Metalloproduktsia* Çok Amaçlı Zemin Rafı Sistem Kiti kısa çapraz çubuklu, iç
Kit, 1 bisiklet sabitlemesi için uygun 4 braket ve 2 kısa alüminyum çapraz çubuk içerir.
Braketler koltuk raylarına sabitlenir ve traversler braketlere bağlanır. Çapraz çubuklar
ayrıca bir T somun içerir, böylece normalde tavan çubuklarında taşınacak olan çoğu eşya
ekstra güvenlik için aracın içinde taşınabilir.

2 460 886

8.620,00 ₺1

2 461 209

1.141,00 ₺1

2 461 207

1.141,00 ₺1

2 529 651

5.003,00 ₺1

• AĞIRLIK: 4,25 KG
• 1 BİSİKLET SABİTLEME İÇİN 1 KOLTUK ÇIKARILMASI GEREKİR
Tourneo
Şemsiye Tutucusu
Bu kullanışlı aksesuarla, şemsiyeniz ihtiyaç duyduğunuz anda; daima doğru yerde
olacaktır!
Mini şemsiye için pratik saklama gözü, kutuyu uygun bir alan bulduğunuz yerde vidalarla
veya Velcro® (cırt cırt) bantla sabitleyin

1 524 823

797,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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NAKLİYE
BAGAJ BÖLMESİ
RRP
Katlanabilir Taşıma Kutusu siyah kumaş, her iki tarafta beyaz Ford oval
Artık bir kalem veya telefon şarj kablosu için sürekli arayışa gerek yok, bu önemli kişisel
eşyaları Katlanabilir Düzenleyici Kutusunda düzenli ve elinizin altında tutun.
Ön yolcu koltuğuna veya arka koltuk sırasına sabitlenecek pratik saklama çözümü.
Seyahat ederken emniyetli ve emniyetli bir şekilde takmak için emniyet kemeri kilitleme
işlevine sahiptir. Ayrıca kullanılmadığında düzgünce saklamak için katlanabilir. Boyutlar:
450 mm x 320 mm x 190 mm
Katlanabilir Taşıma Kutusu siyah kumaş, her iki tarafta beyaz Ford oval
Bu akıllı Katlanabilir Taşıma Kutusu, birçok yük bölmesi eşyalarınızın yuvarlanmasını önler
ve tek bir yerde güvenli, temiz ve düzenli tutar.
Aracınızın bagaj bölümü için pratik saklama çözümü. Ayrıca, kullanılmadığında kutuyu
düzgünce istiflemek için katlanabilir. Boyutlar: 475 mm x 335 mm x 200 mm

2 470 825

1.517,00 ₺1

2 470 827

686,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Kutu İiçinde Kutu Seti Ford Puma MegaBox içine yerleştirmek için veya diğer tüm
araçlar için bağımsız bir taşıma çözümü olarak, siyah
Süpermarkete yaptığınız gezilerde veya hatta piknik yaparken, eşyalarınızı kutu içinde kutu
kitinde kolayca taşıyın. İhtiyacınız olan her şey için taşıma kutusunu kullanın: alışveriş,
piknik eşyaları veya sadece bagaj alanınızı düzenli tutmak. Araçta nakliye sırasında soğuk
ve taze tutulması gereken alışverişlerinizi veya yiyeceklerinizi soğuk tutma kutusunda
saklayın.
Ford Puma MegaBox'a düzgün entegrasyon için 2 parçalı terzi işi mobil kutu seti. Diğer
modellerde bağımsız bir taşıma çözümü olarak da kullanılabilir. Set, yalıtımlı bir soğuk ve
sıcak kutudan ve ortasında çıkarılabilir bir bölme bulunan bir taşıma kutusundan oluşur.
Her iki kutuda da rahat taşıma için kulplar ve tutamaklar veya soğuk ve sıcak kutu kapağı
gibi kayıp parçaları mobil kullanımda değilken yoldan uzak tutmak için çeşitli yerlerde
mıknatıslar bulunur.

2 469 549

4.940,00 ₺1

• Soğuk ve sıcak
• sağlam yüzeyli köşeli kutu, 3 tarafı etrafında çevresel 2 yönlü fermuar ve hafif iç dolgu
• Çevresel şeritlerde tutma bölümü olan 2 güçlü tutamak ve kapak açmak için küçük
tutma kayışı
• kapakta mıknatıslar ve mobil kullanımda değilken sabitleme için tutamaklar ile
donatılmıştır
• Altta 4 ayak (piramidal şekil)
• 2 renkli baskı ve Ford logosu
• dışı siyah polyester, iç gümüş alüminyum kumaş
• boyutlar (uzunluk, genişlik, derinlik): 56 cm x 30 cm x 26 cm
• Taşıma kutusu
• sağlam kaplamalı ve hafif iç dolgulu köşeli kutu
• Çevresel şeritlerde kavrama bölümüne sahip 2 güçlü sap
• Mobil kullanımda olmadığında sabitleme için tutamaklarla ve iç duvarlarda mıknatıslarla
donatılmıştır
• çıkarılabilir bölüm
• kutunun iç kısmında geniş bir polar bant içerir
• Altta 4 ayak (piramidal şekil)
• Ford Looglu
• Materyal: siyah polyester dışında, branda kumaşın içinde
• boyutlar (uzunluk, genişlik, derinlik): 51 cm x 22 cm x 26 cm

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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KORUMA
DIŞ MEKAN KORUMASI
RRP
Gövde Alt Koruyucusu Motor ve Şanzıman İçin
Sağlam, paslanmaya karşı, dayanıklı, çelik alt koruyucu, sert yol koşullarında meydana
gelebilecek hasarlara karşı Ford'unuzun motorunu ve şanzımanını korumak için
tasarlamıştır. Bakım için yerinden çıkarmak kolaydır.
Hasara ve darbelere karşı dayanıklı çelik alt koruma. Siyah toz boya kaplı, 2.5 mm
kalınlığında, 14 kg. Uygulama için Sıçrama Koruyucu ayrıca gereklidir.

2 322 055

8.169,00 ₺2

• Arazi ve bozuk zemin kullanımlarında idealdir (ör: çiftçilik, ofroad kullanım vb.)
• Yağ değişimi vb bakım ve servis işlemleri için kolayca çıkarılır.
Yalnızca 2 l dizel motorlu araçlar içindir
K&K* Sansar Kovucu M2700, ultrason korumalı
Motor bölmesindeki sansar gibi hayvanları etkin bir şekilde uzaklaştırmak ve masraflı
onarımlardan kaçınmak istiyorsanız sağlam K & K kovucu sistemler sadece ihtiyacınız olan
son teknoloji ile donatılmıştır.
Dome hoparlör, alışkanlık etkisi olmaksızın 22,5 KHz frekansında 110 dB ses basıncı ile
360° titreşimli sinüs ultrasonu yayar. Suya dayanıklılığı sayesinde daha yüksek verimlilik
için motor bölmesinin alt kısmına takılabilir.

2 033 207

2.473,00 ₺1

• CANBUS VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA UYUMLU
• ÇALIŞMA AKIMI: 2MA 12 V
• 2 X LED FONKSİYON EKRANI
• ÇALIŞMA SICAKLIĞI ARALIĞI: -25°C ila +80°C
• ASİTE DAYANIKLILIK: CİHAZ ASİTLERE DAYANIKLIDIR (PİLLER VEYA TEMİZLİK
MADDELERİ)
• OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ GÜVENLİK STANDARTLARINI KARŞILAMAK İÇİN KULLANILAN
KENDİNDEN SÖNEN PLASTİK
• SU GEÇİRMEZ 2.0: IP65 KORUMA STANDARTINI AŞAN %100 SU GEÇİRMEZ DOME
HOPARLÖRLÜ TAMAMEN SIZDIRMAZ ELEKTRONİK
• E1 İŞARETİ: CİHAZIN FEDERAL MOTOR TAŞIMA YETKİSİ (KBA) TARAFINDAN TEST
EDİLDİĞİNİ ONAYLAR

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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K&K* Sansar Kovucu M4700, combination device
Motor bölmesindeki sansar gibi hayvanları etkin bir şekilde uzaklaştırmak ve masraflı
onarımlardan kaçınmak istiyorsanız sağlam K & K kovucu sistemler sadece ihtiyacınız olan
son teknoloji ile donatılmıştır.
Elektrik şokunun işlevselliğini ultrasonik dalgaların radyasyonuyla birleştirir. Motor
bölmesinin etrafına takılacak 6 paslanmaz çelik yüksek voltajlı temas plakası içerir. Kubbe
hoparlör, alışma etkisi olmadan 22,5 KHz frekansında 115 dB ses basıncıyla 360° titreşimli
sinüs ultrasonu yayar. Kaput güvenlik anahtarı ayrı olarak temin edilebilir. Lütfen dikkat:
elektrik şokları, hayvanları zarar vermeden kovalamaya yetecek kadar yüksektir!

2 033 208

5.129,00 ₺1

• CANBUS VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA UYUMLU
• ÇALIŞMA AKIMI: 7MA 12 V
• 2 X LED FONKSİYON EKRANI
• ÇALIŞMA SICAKLIĞI ARALIĞI: -25°C - +80°C
• ASİTE DAYANIKLILIK: CİHAZ ASİTLERE DAYANIKLIDIR (PİLLER VEYA TEMİZLİK
MADDELERİ)
• OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ GÜVENLİK STANDARTLARINI KARŞILAMAK İÇİN KULLANILAN
KENDİNDEN SÖNEN PLASTİK
• ARAÇ MOTORU KAPATILDIĞINDA OTOMATİK AKTİVASYON
• ARAÇ AKÜ VOLTAJI ÇOK DÜŞÜK OLURSA AKÜ İZLEME CİHAZI KAPATIR
• HIZLI VE KOLAY KURULUM (ARAÇ TERMİNAL 15'E BAĞLANTI ARTIK GEREKLİ
DEĞİLDİR)
• SU GEÇİRMEZ 2.0 : IP65 KORUMA STANDARDINI AŞAN %100 SU GEÇİRMEZ KUBBE
HOPARLÖRLÜ TAM KAPALI ELEKTRONİK
• E1 İŞARETİ: CİHAZIN FEDERAL MOTOR TAŞIMA YETKİSİ (KBA) TARAFINDAN TEST
EDİLDİĞİNİ ONAYLAR

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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K&K* Sansar Kovucu M4700B, kombinasyon cihazı
Motor bölmesindeki sansar gibi hayvanları etkin bir şekilde uzaklaştırmak ve masraflı
onarımlardan kaçınmak istiyorsanız sağlam K & K kovucu sistemler sadece ihtiyacınız olan
son teknoloji ile donatılmıştır.
Elektrik çarpması işlevselliğini ultrasonik dalgaların radyasyonuyla birleştirir. Motor
bölmesinin etrafına takılacak 6 adet çok temaslı yüksek voltajlı fırça içerir. Fırçalar, etkili
darbe yüzeyini büyük ölçüde artıran kürk, patiler ve burun boyunca süpürür. Dome
hoparlör, alışkanlık etkisi olmaksızın 22,5 KHz frekansında 110 dB ses basıncı ile 360°
titreşimli sinüs ultrasonu yayar. Kaput güvenlik anahtarı içerir. Lütfen dikkat: elektrik
şokları, hayvanları zarar vermeden kovalamaya yetecek kadar yüksektir!

2 046 845

6.270,00 ₺1

• OTOBÜS VE ELEKTRİKLİ ARAÇ UYUMLU
• ÇALIŞMA AKIMI: 7MA 12 V
• 2 X LED FONKSİYON EKRANI
• KAPUT EMNİYET ANAHTARI KAPUT AÇILDIĞINDA KONTAK PLAKALARINDAKİ YÜKSEK
GERİLİM AKIMINI HEMEN BOŞALTIR
• ÇALIŞMA SICAKLIĞI ARALIĞI: -25°C - +80°C
• ASİTE DAYANIKLILIK: CİHAZ ASİTLERE DAYANIKLIDIR (PİLLER VEYA TEMİZLİK
MADDELERİ)
• OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ GÜVENLİK STANDARTLARINI KARŞILAMAK İÇİN KULLANILAN
KENDİNDEN SÖNEN PLASTİK
• ARAÇ MOTORU KAPATILDIĞINDA OTOMATİK AKTİVASYON
• ARAÇ AKÜ VOLTAJI ÇOK DÜŞÜKSE AKÜ İZLEYİCİ CİHAZI KAPATIR
• HIZLI VE KOLAY KURULUM (ARAÇ TERMİNALİ 15'E BAĞLANTI ARTIK GEREKLİ
DEĞİLDİR)
• SU GEÇİRMEZ 2.0: IP65 KORUMA STANDARTINI AŞAN %100 SU GEÇİRMEZ DOME
HOPARLÖRLÜ TAMAMEN SIZDIRMAZ ELEKTRONİK
• E1 İŞARETİ: CİHAZIN FEDERAL MOTOR TAŞIMA YETKİSİ (KBA) TARAFINDAN TEST
EDİLDİĞİNİ ONAYLAR

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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K&K* Sansar Kovucu M5700N, kombinasyon cihazı
Motor bölmesindeki sansar gibi hayvanları etkin bir şekilde uzaklaştırmak ve masraflı
onarımlardan kaçınmak istiyorsanız sağlam K & K kovucu sistemler sadece ihtiyacınız olan
son teknoloji ile donatılmıştır.
3 farklı şekilde etkili kovma sağlayan üst düzey çözüm. Elektrik şoku işlevselliğini,
ultrasonik dalgaların radyasyonunu ve yanıp sönen LED ışıklarını birleştirir. Metal zarlı 6
adet su geçirmez kapsüllü uydu hoparlör içerir. Hoparlörler, 180°'lik bir açıyla güçlü
titreşimli saf ultrasonik dalgalar yayar ve yakl. 250 V, ek olarak yanıp sönen bir ışık yayar hepsi aynı anda. 22 KHz frekansında 105 dB ses basıncı. Kaput güvenlik anahtarı ayrı olarak
temin edilebilir. Lütfen dikkat: elektrik şokları, hayvanları zarar vermeden kovalamaya
yetecek kadar yüksektir!

2 033 209

6.758,00 ₺1

• CANBUS VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA UYUMLU
• ÇALIŞMA AKIMI: 10MA 12 V
• 2 X LED FONKSİYON EKRANI
• ÇALIŞMA SICAKLIĞI ARALIĞI: -25°C - +80°C
• ASİTE DAYANIKLILIK: CİHAZ ASİTLERE DAYANIKLIDIR (PİLLER VEYA TEMİZLİK
MADDELERİ)
• OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ GÜVENLİK STANDARTLARINI KARŞILAMAK İÇİN KULLANILAN
KENDİNDEN SÖNEN PLASTİK
• ARAÇ MOTORU KAPATILDIĞINDA OTOMATİK AKTİVASYON
• ARAÇ AKÜ VOLTAJI ÇOK DÜŞÜK OLURSA AKÜ İZLEME CİHAZI KAPATIR
• HIZLI VE KOLAY KURULUM (ARAÇ TERMİNAL 15'E BAĞLANTI ARTIK GEREKLİ
DEĞİLDİR)
• SU GEÇİRMEZ 2.0 : IP65 KORUMA STANDARDINI AŞAN %100 SU GEÇİRMEZ KUBBE
HOPARLÖRLÜ TAM KAPALI ELEKTRONİK
• E1 İŞARETİ: CİHAZIN FEDERAL MOTOR TAŞIMA YETKİSİ (KBA) TARAFINDAN TEST
EDİLDİĞİNİ ONAYLAR

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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K&K* Sansar Kovucu M8700, ultrason korumalı, pille çalışır
Motor bölmesindeki sansar gibi hayvanları etkin bir şekilde uzaklaştırmak ve masraflı
onarımlardan kaçınmak istiyorsanız sağlam K & K kovucu sistemler sadece ihtiyacınız olan
son teknoloji ile donatılmıştır.
Güçlü ultrasonik dalgalar yayar. Araç aküsünden bağımsız olarak çalışır, bu nedenle hibrit
ve elektrikli araçları veya akü beslemesi devre dışıyken uzun süre ayakta kalabilen klasik
otomobilleri ve karavanları korumak için kullanılabilir. Dome hoparlör, alışkanlık etkisi
olmaksızın 23 KHz frekansında 105 dB ses basıncı ile 180° titreşimli sinüs ultrasonu yayar.
Hayvanları mülkünüzden uzak tutmak için mobil evler, çatı katları veya herhangi bir dış
alan için de uygundur.

2 033 210

2.308,00 ₺1

• CANBUS VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA UYUMLU
• ARACIN OTOMOBİL AKÜSÜNDEN BAĞIMSIZ KORUMA SAĞLAMAK İÇİN OTONOM AKÜ
CİHAZI İLE GÜÇLENDİRİLMEKTEDİR
• 2 X AA PİL GEREKTİRİR 1,5 V (DAHİL DEĞİLDİR)
• ÇALIŞMA AKIMI: 0.3MA 3 V
• LED FONKSİYON EKRANI
• ÇALIŞMA SICAKLIĞI ARALIĞI: -25°C - +80°C
• ASİTE DAYANIKLILIK: CİHAZ ASİTLERE DAYANIKLIDIR (PİLLER VEYA TEMİZLİK
MADDELERİ)
• OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ GÜVENLİK STANDARTLARINI KARŞILAMAK İÇİN KULLANILAN
KENDİNDEN SÖNEN PLASTİK
• SU GEÇİRMEZ 2.0 : IP65 KORUMA STANDARDINI AŞAN %100 SU GEÇİRMEZ KUBBE
HOPARLÖRLÜ TAM KAPALI ELEKTRONİK
• E1 İŞARETİ: CİHAZIN FEDERAL MOTOR TAŞIMA YETKİSİ (KBA) TARAFINDAN TEST
EDİLDİĞİNİ ONAYLAR

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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K&K* Sansar Kovucu M9300, elektrik çarpması korumalı
Motor bölmesindeki sansar gibi hayvanları etkin bir şekilde uzaklaştırmak ve masraflı
onarımlardan kaçınmak istiyorsanız sağlam K & K kovucu sistemler sadece ihtiyacınız olan
son teknoloji ile donatılmıştır.
Motor bölmesinin etrafına takılacak 6 adet çok temaslı yüksek voltajlı fırça ile elektrik
çarpması işlevi. Fırçalar, etkili darbe yüzeyini artıran kürk, patiler ve burun boyunca süpürür.
Kaput güvenlik anahtarı ayrı olarak temin edilebilir. Lütfen dikkat: elektrik şokları,
hayvanları zarar vermeden kovalamaya yetecek kadar yüksektir!

2 540 999

5.080,00 ₺1

• CANBUS VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANDI
• ARACIN OTOMOBİL AKÜSÜNDEN BAĞIMSIZ KORUMA SAĞLAMAK İÇİN OTONOM AKÜ
CİHAZI İLE GÜÇLENDİRİLMEKTEDİR
• 4 X AA PİL GEREKTİRİR 1,5 V (DAHİL DEĞİLDİR)
• ÇALIŞMA AKIMI: 0.2MA 6 V
• CİHAZ AÇMA/KAPAMA ANAHTARI
• 2 X LED FONKSİYON GÖSTERGELERİ: YÜKSEK VOLTAJ VE AKÜ DURUMUNU
GÖSTERİR
• LED ZAYIF PİL GÖSTERGESİ AA PİLLERİ AZALDIĞINDA ÖNCELİKLİ UYARI VERİR
• ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI: -25°C ila +80°C
• OTOMOBİLLER, KLASİK ARABALAR VE ÇOK SIK HAREKET ETMEYEN DİĞER ARAÇLAR
İÇİN İDEAL
• ASİTE DAYANIKLIDIR: CİHAZ ASİTLERE DAYANIKLIDIR (PİL VEYA TEMİZLİK
MADDELERİ)
• OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ GÜVENLİK STANDARTLARINI KARŞILAMAK İÇİN
KULLANILAN KENDİNDEN SÖNEN PLASTİK
• SU GEÇİRMEZ 2.0: IP65 KORUMA STANDARTINI AŞAN TAMAMEN SIZDIRMAZ
ELEKTRONİK
• E1 İŞARETİ: CİHAZIN FEDERAL MOTOR TAŞIMA YETKİSİ (KBA) TARAFINDAN TEST
EDİLDİĞİNİ ONAYLAR

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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K&K* Sansar Kovucu M9700, kombinasyon cihazı
Motor bölmesindeki sansar gibi hayvanları etkin bir şekilde uzaklaştırmak ve masraflı
onarımlardan kaçınmak istiyorsanız sağlam K & K kovucu sistemler sadece ihtiyacınız olan
son teknoloji ile donatılmıştır.
Elektrik çarpması işlevselliğini ultrasonik dalgaların radyasyonuyla birleştirir. Motor
bölmesinin etrafına takılacak 6 adet çok temaslı yüksek voltajlı fırça içerir. Fırçalar, etkili
darbe yüzeyini artıran kürk, patiler ve burun boyunca süpürür. Dome hoparlör, alışkanlık
etkisi olmaksızın 22,5 KHz frekansında 110 dB ses basıncı ile 360° titreşimli sinüs ultrasonu
yayar. Kaput güvenlik anahtarı içerir. Lütfen dikkat: elektrik şokları, hayvanları zarar
vermeden kovalamaya ancak yetecek kadar yüksektir!

2 541 005

6.444,00 ₺1

• CANBUS VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANDI
• ARACIN OTOMOBİL AKÜSÜNDEN BAĞIMSIZ KORUMA SAĞLAMAK İÇİN OTONOM AKÜ
CİHAZI İLE GÜÇLENDİRİLMEKTEDİR
• 4 X AA PİL GEREKTİRİR 1,5 V (DAHİL DEĞİLDİR)
• ÇALIŞMA AKIMI: 0.2MA 6 V
• CİHAZ AÇMA/KAPAMA ANAHTARI
• 3 X LED FONKSİYON GÖSTERGELERİ: ULTRASON, YÜKSEK VOLTAJ VE BATARYA
DURUMU
• LED ZAYIF PİL GÖSTERGESİ AA PİLLERİ AZALDIĞINDA ÖNCEDEN UYARI VERİR
• KAPUT GÜVENLİK ANAHTARI KAPUT AÇILDIĞINDA KONTAK PLAKALARINDAKİ
YÜKSEK GERİLİM AKIMINI HEMEN BOŞALTIR
• ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI: -25°C ila +80°C
• MOTOKARAVAN, KLASİK ARABALAR VE ÇOK SIK HAREKET ETMEYEN DİĞER
ARAÇLAR İÇİN İDEAL
• ASİTE DAYANIKLI: CİHAZ ASİTLERE DAYANIKLIDIR (PİLLER VEYA TEMİZLİK
MADDELERİ)
• OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ GÜVENLİK STANDARTLARINI KARŞILAMAK İÇİN
KULLANILAN KENDİNDEN SÖNEN PLASTİK
• SU GEÇİRMEZ 2.0: IP65 KORUMA STANDARTINI AŞAN %100 SU GEÇİRMEZ DOME
HOPARLÖRLÜ TAMAMEN SIZDIRMAZ ELEKTRONİK
• E1 İŞARETİ: CİHAZIN FEDERAL MOTOR TAŞIMA YETKİSİ (KBA) TARAFINDAN TEST
EDİLDİĞİNİ ONAYLAR

K&K* Zemin Paspası sansar kovucu cihazlar için
K & K sansar kovucu sisteminizi orijinal aksesuar zemin paspasıyla basit fakat akıllı bir
şekilde daha etkili hale getirir
Motor bölmesindeki plastik parçalar üzerinde elektrik ileten yüzeyi artıran kendinden
yapışkanlı paspas, örn. sansarlar için ideal bir duruş alanı olan alt motor kapağı. M2700,
M4700, M4700B ve M5700N sansar kovucu cihazlar için uygundur

2 033 205

726,00 ₺1

• 20.5 X 14.5 CM

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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KORUMA
İÇ MEKAN KORUMASI
RRP
Dört Mevsim Paspasları
Ford Orijinal, her havaya uygun, terzi işi paspaslar aracınızla mükemmel derecede
uyumludur. Sentetik kauçuk malzemesi kir ve neme karşı araç içini korur.
Konturlu, tek parça, Transit logolu

Esnek Koruma Kalkanı
Belirsiz zamanlar esnek çözümler gerektirir. Bu nedenle, Ford araçları için özel olarak
hazırlanmış yeni koruma kalkanlarını sunuyoruz. Müşterilerimizin çalışmaya devam
etmelerine ve sosyal mesafe gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmak için
tasarlanmıştır. Dahası, sürücülere ve yolculara çalışırken ve seyahat ederken daha fazla
gönül rahatlığı sunarlar.
Sürücü ve ön yolcu koltuklarının arasına konumlandırılır.

1 831 004

1.227,00 ₺1

2 501 111

3.095,00 ₺1

• Esnek PVC
• Kolay temizlenir.
• Takması, çıkarması ve saklaması kolaydır.
• Sıcaklık direnci: -20 ° C ila + 50 ° C

Esnek Koruma Kalkanı Koruma Kalkanı, Şeffaf
Belirsiz zamanlar esnek çözümler gerektirir. Bu nedenle, Ford araçları için özel olarak
hazırlanmış yeni koruma kalkanlarını sunuyoruz. Müşterilerimizin çalışmaya devam
etmelerine ve sosyal mesafe gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmak için
tasarlanmıştır. Dahası, sürücülere ve yolculara çalışırken ve seyahat ederken daha fazla
gönül rahatlığı sunarlar.

2 501 123

4.422,00 ₺1

• Esnek PVC
• Kolay temizlenir.
• Takması, çıkarması ve saklaması kolaydır.
• Sıcaklık direnci: -20 ° C ila + 50 ° C

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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ACTIVline* Koltuk Kılıfı 2. sıra üçlü geniş arka koltuk için, siyah deri
Koltuk Kılıfları, aracınızın koltuklarını lekelerden, izlerden ve genel aşınma ve yıpranmadan
korumaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ayrıca aracınızın kalan değerini korumaya
yardımcı olurlar.
Mükemmel uyum için özel olarak üretilmiş ve dayanıklılık, aşınma ve yıpranma için en
yüksek standartlarda üretilmiş birinci sınıf siyah deri koltuk kılıfı. Etkili orijinal koltuk kumaşı
koruması sunar, örn. çamur, su, bulamaç, gres, yağ, boya, toz, yiyecek ve içeceklere karşı.

2 578 751

4.331,00 ₺1

• İHTİYACA ÖZEL TASARLANMIŞTIR
• HAVA YASTIĞI UYUMLU
• TİCARİ KULLANIM İÇİN İDEALDİR
• NEMLİ BİR BEZ İLE KOLAYLIKLA TEMİZLENİR
• DEĞİŞMEYEN KOLTUK FONKSİYONU
2. sıra üçlü geniş arka koltuğa sahip araçlar için
ACTIVline* Koltuk Kılıfı premium, herhangi bir ikili koltuk için, siyah deri
Koltuk Kılıfları, aracınızın koltuklarını lekelerden, izlerden ve genel aşınma ve yıpranmadan
korumaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ayrıca aracınızın kalan değerini korumaya
yardımcı olurlar.
Herhangi bir araçta herhangi bir ikili koltuğun takılması için yapılmış birinci sınıf siyah deri
evrensel koltuk kılıfı. Dayanıklılık ve aşınma ve yıpranma için en yüksek standartlarda
üretilmiştir. Etkili orijinal koltuk kumaşı koruması sunar, örn. çamur, su, bulamaç, gres, yağ,
boya, toz, yiyecek ve içeceklere karşı.Koltuk kılıfı, plastik koltuk çerçevesinin üzerine
çekilerek koltuğun plastik kaplamalarını da korumak veya daha sıkı oturması için koltuk ile
plastik kaplamalar arasına itilebilir.

2 578 781

2.636,00 ₺1

• EVRENSEL UYUMLUDUR
• ÇOK MARKALI
• KOLAY VE HIZLI TAKILMASI VE ÇIKARILMASI
• HAVA YASTIĞI UYUMLU
• TİCARİ KULLANIM İÇİN İDEALDİR
• NEMLİ BİR BEZ İLE KOLAYLIKLA TEMİZLENİR
• KOLTUK FONKSİYONU DEĞİŞMEZ
Çift koltuklu araçlar için

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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ACTIVline* Koltuk Kılıfı premium, herhangi bir ikili koltuk için, siyah kumaş
Koltuk Kılıfları, aracınızın koltuklarını lekelerden, izlerden ve genel aşınma ve yıpranmadan
korumaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ayrıca aracınızın kalan değerini korumaya
yardımcı olurlar.
Herhangi bir araçta herhangi bir ikili koltuğun takılması için yapılmış birinci sınıf siyah
kumaş evrensel koltuk kılıfı. Dayanıklılık ve aşınma ve yıpranma için en yüksek
standartlarda üretilmiştir. Etkili orijinal koltuk kumaşı koruması sunar, örn. çamur, su,
bulamaç, gres, yağ, boya, toz, yiyecek ve içeceklere karşı.Koltuk kılıfı, plastik koltuk
çerçevesinin üzerine çekilerek koltuğun plastik kaplamalarını da korumak veya daha sıkı
oturması için koltuk ile plastik kaplamalar arasına itilebilir.

2 578 787

2.406,00 ₺1

• EVRENSEL UYUM
• ÇOK MARKA
• KOLAY VE HIZLI TAKILIR VE ÇIKARILIR
• HAVA YASTIĞI UYUMLU
• TİCARİ KULLANIM İÇİN İDEAL
• NEMLİ BEZ VEYA FIRÇA İLE KOLAYLIKLA TEMİZLENİR
• KOLTUK FONKSİYONUNU DEĞİŞTİRMEZ
• ALEVLENME GECİKTİRİCİ KUMAŞ

ACTIVline* Koltuk Kılıfı premium, herhangi bir tekli koltuk için, siyah deri
Koltuk Kılıfları, aracınızın koltuklarını lekelerden, izlerden ve genel aşınma ve yıpranmadan
korumaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ayrıca aracınızın kalan değerini korumaya
yardımcı olurlar.
Herhangi bir araçtaki herhangi bir tekli koltuğun takılması için yapılmış birinci sınıf siyah
deri evrensel koltuk kılıfı. Dayanıklılık ve aşınma ve yıpranma için en yüksek standartlarda
üretilmiştir. Etkili orijinal koltuk kumaşı koruması sunar, örn. çamur, su, bulamaç, gres, yağ,
boya, toz, yiyecek ve içeceklere karşı.Koltuk kılıfı, plastik koltuk çerçevesinin üzerine
çekilerek koltuğun plastik kaplamalarını da korumak veya daha sıkı oturması için koltuk ile
plastik kaplamalar arasına itilebilir.

2 578 778

2.040,00 ₺1

• EVRENSEL UYUM
• ÇOK MARKA
• KOLAY VE HIZLI TAKILIR VE ÇIKARILIR
• HAVA YASTIĞI UYUMLU
• TİCARİ KULLANIM İÇİN İDEALDİR
• NEMLİ BİR BEZ İLE KOLAYLIKLA TEMİZLENİR
• KOLTUK FONKSİYONUNU DEĞİŞTİRMEZ

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

29

FORD TOURNEO CUSTOM 08/2012 – 01/2018

Durum: 02.01.2023

ACTIVline* Koltuk Kılıfı premium, herhangi bir tekli koltuk için, siyah kumaş
Koltuk Kılıfları, aracınızın koltuklarını lekelerden, izlerden ve genel aşınma ve yıpranmadan
korumaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ayrıca aracınızın kalan değerini korumaya
yardımcı olurlar.
Herhangi bir araçtaki herhangi bir tekli koltuğun takılması için üretilmiş birinci sınıf siyah
kumaş evrensel koltuk kılıfı. Dayanıklılık ve aşınma ve yıpranma için en yüksek
standartlarda üretilmiştir. Etkili orijinal koltuk kumaşı koruması sunar, örn. çamur, su,
bulamaç, gres, yağ, boya, toz, yiyecek ve içeceklere karşı.Koltuk kılıfı, plastik koltuk
çerçevesinin üzerine çekilerek koltuğun plastik kaplamalarını da korumak veya daha sıkı
oturması için koltuk ile plastik kaplamalar arasına itilebilir.

2 578 783

1.318,00 ₺1

• EVRENSEL UYUMLU
• ÇOKLU MARKA
• KOLAY VE HIZLI TAKILIR VE ÇIKARILIR
• HAVA YASTIĞI UYUMLU
• TİCARİ KULLANIM İÇİN İDEALDİR
• NEMLİ BİR BEZ İLE KOLAYLIKLA TEMİZLENİR
• KOLTUK FONKSİYONU DEĞİŞMEZ
• ALEV GECİKTİRİCİ KUMAŞ

ACTIVline* Koltuk Kılıfı premium, ikili yolcu koltuğu için, siyah deri
Koltuk Kılıfları, aracınızın koltuklarını lekelerden, izlerden ve genel aşınma ve yıpranmadan
korumaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ayrıca aracınızın kalan değerini korumaya
yardımcı olurlar.
Mükemmel uyum için özel olarak üretilmiş ve dayanıklılık, aşınma ve yıpranma için en
yüksek standartlarda üretilmiş birinci sınıf siyah deri koltuk kılıfı. Etkili orijinal koltuk kumaşı
koruması sunar, örn. çamur, su, bulamaç, gres, yağ, boya, toz, yiyecek ve içeceklere karşı.

2 578 749

3.781,00 ₺1

• İHTİYACA ÖZEL TASARLANMIŞTIR
• HAVA YASTIĞI UYUMLU
• TİCARİ KULLANIM İÇİN İDEALDİR
• NEMLİ BİR BEZ İLE KOLAYLIKLA TEMİZLENİR
• KOLTUK FONKSİYONU DEĞİŞMEZ

ACTIVline* Koltuk Kılıfı premium, sürücü koltuğu için, siyah deri
Koltuk Kılıfları, aracınızın koltuklarını lekelerden, izlerden ve genel aşınma ve yıpranmadan
korumaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ayrıca aracınızın kalan değerini korumaya
yardımcı olurlar.
Mükemmel uyum için özel olarak üretilmiş ve dayanıklılık, aşınma ve yıpranma için en
yüksek standartlarda üretilmiş birinci sınıf siyah deri koltuk kılıfı. Etkili orijinal koltuk kumaşı
koruması sunar, örn. çamur, su, bulamaç, gres, yağ, boya, toz, yiyecek ve içeceklere karşı.

2 578 741

3.323,00 ₺1

• İHTİYACA ÖZEL TASARLANMIŞTIR
• HAVA YASTIĞI UYUMLU
• TİCARİ KULLANIM İÇİN İDEALDİR
• NEMLİ BİR BEZ İLE KOLAYLIKLA TEMİZLENİR
• KOLTUK FONKSİYONU DEĞİŞMEZ

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

30

FORD TOURNEO CUSTOM 08/2012 – 01/2018

Durum: 02.01.2023

ACTIVline* Koltuk Kılıfı premium, tek yolcu koltuğu için, siyah deri
Koltuk Kılıfları, aracınızın koltuklarını lekelerden, izlerden ve genel aşınma ve yıpranmadan
korumaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ayrıca aracınızın kalan değerini korumaya
yardımcı olurlar.
Mükemmel uyum için özel olarak üretilmiş ve dayanıklılık, aşınma ve yıpranma için en
yüksek standartlarda üretilmiş birinci sınıf siyah deri koltuk kılıfı. Etkili orijinal koltuk kumaşı
koruması sunar, örn. çamur, su, bulamaç, gres, yağ, boya, toz, yiyecek ve içeceklere karşı.

2 578 747

3.323,00 ₺1

• İHTİYACA ÖZEL TASARLANMIŞTIR
• HAVA YASTIĞI UYUMLU
• TİCARİ KULLANIM İÇİN İDEALDİR
• NEMLİ BİR BEZ İLE KOLAYLIKLA TEMİZLENİR
• KOLTUK FONKSİYONU DEĞİŞMEZ

K&K* Overvoltage Protection
Ford onaylı Aşırı Gerilim Koruması ile elektronik cihazlarınızı dumandan uzak tutun.
Araç üzerindeki elektronik sistemin voltajını sürekli olarak izler ve aracınızdaki ABS, hava
yastığı ve her türlü elektronik cihaz gibi sistem arızalarına yol açabilecek yüksek pikleri
etkin bir şekilde önler. Ayrıca ampullerin daha fazla aşınmasına ve hızlı çalıştırma
işlemlerinden kaynaklanan hasarlara karşı da koruma sağlar.
Paspaslar, Standart Halı ön, siyah
Ford orijinal paspasları sadece iç zemindeki bağlantı noktalarıyla uyum sağlar. Kalitesiyle
ve kolay montajı ile işlevseldir.
Konturlu, 2'li set, sürücü ve yolcu tarafında sabitlemeli – Otomatik şanzımanlı, çift ön
yolcu koltuğu ve fabrikada döşenmiş halı döşemeli araçlar
Paspaslar, Standart Halı ön, siyah
Ford orijinal paspasları sadece iç zemindeki bağlantı noktalarıyla uyum sağlar. Kalitesiyle
ve kolay montajı ile işlevseldir.
Konturlu, 2'li set, sürücü ve yolcu tarafında sabitlemeli – Otomatik şanzımanlı, tek ön
yolcu koltuğu ve fabrikada döşenmiş halı döşemeli araçlar

2 033 206

401,00 ₺2

2 461 248

1.173,00 ₺1

2 461 240

1.049,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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GÜVENLİK
ÇOCUK GÜVENLİĞİ
RRP
Britax Römer® Çocuk Koltuğu DUO Plus ISOFIX
En uygun şekilde konfor ve kapsamlı koruma sağlarlar. Tüm yaşlar için, ISOFIX de dahil
olmak üzere, çeşitli çocuk koltukları mevcuttur. Yasal güvenlik kurallarını karşılarlar.
Çıkarılabilir ve yıkanabilir kılıfa sahiptir
9 – 18 kg arasındaki çocuklar içindir. Merkezi koltuk kemer uzunluğu ayarlanabilir; 5 noktalı
kemer sistemine sahiptir. ECE R 44/04 kurallarına göre test edilmiş ve onaylanmıştır.

1 448 154

4.557,00 ₺1

GÜVENLİK
YOL YARDIM
RRP
Life Safety Products* Acil Durum Çekici otomatik
Ford Yol Yardımı aksesuarları, bir arıza veya kaza durumunda Ford sürücüleri ve yolcuları
için en yüksek güvenliği sağlar. İmdat çekiçi yasal gereklilikleri karşılar.
Otomatik acil durum çekici, güvenli ve emniyetli bir montaj sağlamak için braket içerir.
Camı anında kırar. Tutamak, gri kaymaz tutuşlu bir emniyet kemeri kesici içerir.

2 471 504

376,00 ₺1

• SERAMİK ÇEKİÇ BAŞI
• DOĞRUDAN OTOMATİK YENİDEN YÜKLEME

Life Safety Products* Cam Temizleyici uzatılabilir saplı
Dört mevsim alüminyum pencere temizleyicisi buzu, karı, suyu ve kiri temizler.

2 471 674

376,00 ₺1

• ULAŞILMASI ZOR ALANLARA ULAŞIN, TELESKOPİK KULP 35 CM'DEN 130 CM'YE
UZATILIYOR
• 360° DÖNER BAŞLIK
• BUZ KAZIMAK ÇİN 3 BIÇAK
• KAR VE SU İÇİN KAUÇUK BIÇAK
• KİRLERİ SİLMEK İÇİN ÇIKARILABİLİR SÜNGER

Kalff* İkaz Üçgeni , Kırmızı Kutuda
Ford Yol Yardımı aksesuarları, bir arıza veya kaza durumunda Ford sürücüleri ve yolcuları
için en yüksek güvenliği sağlar. Tüm ürünler yasal gerekliliklere uygundur.

1 460 220

159,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Kalff* İkaz Üçgeni Nano, kırmızı kutuda
Ford Yol Yardımı aksesuarları, bir arıza veya kaza durumunda Ford sürücüleri ve yolcuları
için en yüksek güvenliği sağlar. Tüm ürünler yasal gerekliliklere uygundur.

2 332 717

284,00 ₺1

Çok küçük boyutu nedeniyle piyasadaki en yerden tasarruf sağlayan uyarı üçgenlerinden
biridir. Rijit bir kutu içinde tedarik edildiğinden yol kenarında hızlı, kolay ve sağlam kurulum
sağlar. ECE gereksinimlerine göre tasarlanmış 220 x 65 x 50 mm
Kalff* İkaz Yeleği sarı
Ford Yol Yardımı aksesuarları, bir arıza veya kaza durumunda Ford sürücüleri ve yolcuları
için en yüksek güvenliği sağlar. Tüm ürünler yasal gerekliliklere uygundur.
Yüksek görünürlük için yansıtıcı şeritler ile hepsine uyumlu tek beden

1 871 128

126,00 ₺1

Life Safety Products* İkaz Yeleği sarı
Ford Yol Yardımı aksesuarları, bir arıza veya kaza durumunda Ford sürücüleri ve yolcuları
için en yüksek güvenliği sağlar. Tüm ürünler yasal gerekliliklere uygundur.
Yüksek görünürlük için yansıtıcı şeritler ile tek beden herkese uyar. Paspasların altında
saklanmak üzere tasarlanmış ve yapışkan bir şeritle sabitlenmiş ultra düz ambalajlıdır.

2 471 506

Kalff* İkaz Yeleği Turuncu
Ford Yol Yardımı aksesuarları, bir arıza veya kaza durumunda Ford sürücüleri ve yolcuları
için en yüksek güvenliği sağlar. Tüm ürünler yasal gerekliliklere uygundur.
Yüksek görünürlük için yansıtıcı şeritler ile tek beden herkese uyar

1 882 039

Kalff* İlk Yardım Kiti nano, kırmızı
Ford Yol Yardımı aksesuarları, acil durumda Ford sürücüleri ve yolcuları için en yüksek
güvenliği sağlar. İlk yardım kiti yasal gereklililkleri karşılar.
Çok küçük boyutu nedeniyle piyasadaki en yerden tasarruf sağlayan çözümlerden biridir.
Fermuarlı ve 4 bölmeli iç cepli yumuşak çanta içinde teslim edilir. Yararlı, önemli notlar
içeren ilk yardım broşürü dahildir. İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe, İtalyanca,
İspanyolca ve Portekizce dillerinde baskılar ve içerik listesi içerir. 210 x 110 x 70 mm, içerik
en son DIN standartlarına göredir.

2 332 715

Kalff* İlk Yardım Kiti siyah plastik kutuda
Ford Yol Yardımı aksesuarları, acil durumda Ford sürücüleri ve yolcuları için en yüksek
güvenliği sağlar. İlk yardım kiti yasal gereklililkleri karşılar.
Sert plastik bir kutuda verilen kompakt ilk yardım çantası.

152,00 ₺1

126,00 ₺1

284,00 ₺1

2 646 562

519,00 ₺1

• İlk yardım malzemesi en son DIN standartlarına (DIN 13164) uygundur
• Boyutlar: 215 x 113 x 90 mm

İlk Yardım Kiti uyarı üçgeni ve uyarı yeleği ile
Ford Yol Yardımı aksesuarları, acil durumda Ford sürücüleri ve yolcuları için en yüksek
güvenliği sağlar. İlk yardım kiti yasal gereklililkleri karşılar.

2 431 452

956,00 ₺1

231 x 152 x 83 mm. En son DIN 13164-2014, E27 R ve EN ISO 20471 standartlarına göre

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Kalff* Premium Güvenlik Paketi Nano "Duo"
Ford Yol Yardımı aksesuarları, acil bir durumda Ford sürücüleri ve yolcuları için en yüksek
güvenliği sağlar. Premium güvenlik paketi yasal gereklilikleri karşılar.
Yumuşak çanta içinde verilen genişletilmiş ilk yardım çantası, ayrıca uyarı üçgeni ile
donatılmıştır. Çok küçük boyutu nedeniyle piyasadaki en yerden tasarruf sağlayan
çözümlerden biridir. Güvenli montaj için arka tarafta cırt cırt şeritler ve uyarı üçgeni için ayrı
saklama yeri olan 2 odacıklı sistem bulunur. Yararlı, önemli notlar içeren ilk yardım broşürü
dahildir. İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce
dillerinde baskılar ve içerik listesi ile. İçerikler en son DIN standartlarına ve ECE R27'ye
göredir.
Kalff* Premium Güvenlik Paketi Nano "Trio"
Ford Yol Yardımı aksesuarları, acil bir durumda Ford sürücüleri ve yolcuları için en yüksek
güvenliği sağlar. Premium güvenlik paketi yasal gereklilikleri karşılar.
Yumuşak çanta içinde verilen genişletilmiş ilk yardım çantası, ayrıca sarı uyarı yeleği ve
uyarı üçgeni ile donatılmıştır. Çok küçük boyutu nedeniyle piyasadaki en yerden tasarruf
sağlayan çözümlerden biridir. Güvenli montaj için arka tarafta cırt cırt şeritler ve uyarı
üçgeni için ayrı saklama yeri olan iki odacıklı sistem bulunur. Yararlı, önemli notlar içeren ilk
yardım broşürü dahildir. İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe, İtalyanca, İspanyolca
ve Portekizce dillerinde baskılar ve içerik listesi ile. 225 x 190 x 65 mm, içerik, en son DIN
standartlarına göredir, ECE R27 ve EN ISO 20471
Kalff* Premium Güvenlik Paketi Standard "Duo"
Ford Yol Yardımı aksesuarları, acil bir durumda Ford sürücüleri ve yolcuları için en yüksek
güvenliği sağlar. Premium güvenlik paketi yasal gereklilikleri karşılar.
Yumuşak çanta içinde genişletilmiş ilk yardım çantası, ayrıca uyarı üçgeni ile donatılmıştır.
Güvenli uyum ve steril iç cep için arka tarafında cırt cırtlı şeritler bulunur. Yararlı, önemli
notlar içeren ilk yardım broşürü dahildir. 440 x 120 x 60 mm, içerikler en son DIN standardı
13164'e göredir.
Kalff* Premium Güvenlik Paketi Standard "Trio"
Ford Yol Yardımı aksesuarları, acil bir durumda Ford sürücüleri ve yolcuları için en yüksek
güvenliği sağlar. Premium güvenlik paketi yasal gereklilikleri karşılar.
Yumuşak çanta içinde genişletilmiş ilk yardım çantası, ayrıca turuncu uyarı yeleği ve ince
boyutlu uyarı üçgeni ile donatılmıştır. Güvenli montaj için arka tarafında cırt cırtlı şeritler
bulunur. Yararlı, önemli notlar içeren ilk yardım broşürü dahildir. İngilizce, Almanca,
Fransızca, Felemenkçe, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce dillerinde baskılar ve içerik
listesi ile. 440 x 135 x 60 mm, içerikler en son DIN standardı 13164, E11 27R-033011 ve EN
ISO 20471'e göredir

2 332 712

607,00 ₺1

2 332 709

686,00 ₺1

2 332 723

528,00 ₺1

2 332 721

686,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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GÜVENLİK
GÜVENLİK ÜRÜNLERİ
RRP
Brigade®* Geri Vites Sesli İkazı white sound BBS-87
Yayalarında sizi duyacağını bilmek, geri viteste araç kullanırken sizi daha güvende
hissettirecektir.
Geri giden bir aracın etrafındaki tehlikeli alanda bulunan kişilere sesli bir uyarı vermek üzere
tasarlanmış orta hizmet, standart geri vites bip alarmı. bbs-tek® White Sound® yayan
alarm kulağa daha yumuşak gelir ve ses tehlike bölgesiyle sınırlıdır.

2 583 084

1.138,00 ₺2

• 87 DESİBEL
• BBS-TEK® ÇOK FREKANSLI GERİ DÖNÜŞ ALARMLARI GENİŞ BİR BEYAZ SOUND®
FREKANS ARALIĞI KULLANIR, BU DİNLEYİCİ'NİN SES YÖNÜNÜ ANINDA BULMASINI
SAĞLAR
• WHITE SOUND®, AYNI UYARI ETKİSİYLE GELENEKSEL BİPLEME ALARMINDAN 5
DESİBEL DAHA SESSİZ ÇALIŞIR
• WHITE SOUND® HIZLA DAĞITILIR, GÜRÜLTÜ ŞİKAYETLERİNİ ORTADAN KALDIRIR
• ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -40 ila +85°C
• BOYUTLAR: 105 X 65 X 32 MM (GXYXD)
• CE İŞARETLİ
• ÖMÜR BOYU GARANTİ
• IP67 SU GEÇİRMEZ
• 12/24 VOLT

Brigade®* Geri Vites Sesli İkazı white sound BBS-97
Yayalarında sizi duyacağını bilmek, geri viteste araç kullanırken sizi daha güvende
hissettirecektir.
Geri giden bir aracın etrafındaki tehlikeli alanda bulunan kişilere sesli bir uyarı vermek üzere
tasarlanmış orta hizmet, standart geri vites bip alarmı. bbs-tek® White Sound® yayan
alarm kulağa daha yumuşak gelir ve ses tehlike bölgesiyle sınırlıdır.

2 583 087

1.721,00 ₺2

• 97 DESİBEL
• BBS-TEK® ÇOK FREKANSLI GERİ DÖNÜŞ ALARMLARI GENİŞ BİR WHİTE SOUND®
FREKANS ARALIĞI KULLANIR, BU DİNLEYİCİ'NİN SES YÖNÜNÜ ANINDA BULMASINI
SAĞLAR
• WHITE SOUND®, AYNI UYARI ETKİSİYLE GELENEKSEL BİPLEME ALARMINDAN DAHA 5
DESİBEL DAHA SESSİZ ÇALIŞIR
• WHITE SOUND® HIZLA DAĞITILIR, GÜRÜLTÜ ŞİKAYETLERİNİ ORTADAN KALDIRIR
• ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -40 ila +85°C
• BOYUTLAR: 105 X 65 X 32 MM (GXYXD)
• CE İŞARETLİ
• ÖMÜR BOYU GARANTİ
• IP67 SU GEÇİRMEZ
• 12/24 VOLT

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Brigade®* Geri Vites Sesli İkazı white sound SA-BBS-97
Yayalarında sizi duyacağını bilmek, geri viteste araç kullanırken sizi daha güvende
hissettirecektir.
Geri giden bir aracın etrafındaki tehlikeli alanda bulunan kişilere sesli bir uyarı vermek için
tasarlanmış orta hizmet, birinci sınıf geri vites bip alarmı. bbs-tek® White Sound® yayan
alarm kulağa daha yumuşak gelir ve ses tehlike bölgesiyle sınırlıdır.

2 583 089

2.860,00 ₺2

• KENDİNDEN AYARLANAN 77-97 DESİBEL (ALARM, ORTAM ÜZERİNDE 5-10 DB'YE
SÜREKLİ AYARLANIR)
• BBS-TEK® ÇOK FREKANSLI GERİ DÖNÜŞ ALARMLARI GENİŞ BİR BEYAZ SOUND®
FREKANS ARALIĞI KULLANIR, BU DİNLEYİCİ'NİN SES YÖNÜNÜ ANINDA BULMASINI
SAĞLAR
• WHITE SOUND®, AYNI UYARI ETKİSİYLE GELENEKSEL BİPLEME ALARMINDAN 5
DESİBEL DAHA SESSİZ ÇALIŞIR
• WHITE SOUND® HIZLA DAĞITILIR, GÜRÜLTÜ ŞİKAYETLERİNİ ORTADAN KALDIRIR
• ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -40 ila +85°C
• BOYUTLAR: 127 X 76 X 65 MM (GXYXD)
• CE İŞARETLİ
• ÖMÜR BOYU GARANTİ
• IP68 SU GEÇİRMEZ
• 12/24 VOLT

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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KONFOR
KONFOR ÜRÜNLERİ
RRP
Centrum* 4Lü İçten Yapıştırmalı Orijinal Görünümlü Park Sensör
Tampon içi ve / veya tampon dışından montaj yapılabilme özelliği. (isteğe bağlı)1.2 metre
uzaklıktan itibaren bir insanı algılayabilir.Engele olan mesafeyi 1.8 metreden itibaren sesli
olarak bildirir.7 kademeli sesli uyarı sistemi.3 kademe ayarlanabilir sesli uyarı
(düşük,yüksek ve kapalı)Orta sensörler 1.8'de metreden itibaren, kenar sensörler 1.10
metreden itibaren sesli uyarı vermeye başlar.4 adet süper hassas sensör sayesinde
minumum kör nokta.Su geçirmez sonik sensörler ve su geçirmez sensör arkası
soketleri.Çok düşük ve yüksek ısı şartlarında çalışabilme (-35 ~ +80°C)Kendini test
özelliği; arızalı sensörü ekranda gösterir ses ikaz eder.Arızalı sensörü iptal ederek
çalışmaya devam eder.Ayarlanabilir son kademe.10.5 ~ 28v DC (çalışma gerilimi)
Centrum* 4Lü Ses Uyarılı Led Ekranlı Park Sensör
LED ekran üzerinde engele olan mesafeyi ve engelin yönünü gösterir.1.8 metreden itibaren
engeli tespit ederek uzaklığını ve yönünü 10 cm hassasiyetile gösterir.80 ile 140 cm
uzaklıktaki bir insanı algılayabilir.4 kademeli sesli uyarı sistemine sahiptir.Orta sensörler
170 cm’den, kenar sensörler ile 100 cm’den itibaren sesli uyarı vermeye başlarSonik
sensörler ve soketleri su geçirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.Çok düşük ve yüksek sıcaklık
şartlarında çalışabilir. (-35 , +80 C )Test özelliği sayesinde arızalı sensörü ekranda belirtir,
ayrıca ses ile ikaz eder.Arızalı sensörü iptal ederek çalışmaya devam eder.
Centrum* 4Lü Ses Uyarılı Park Sensör
·1.2 metreden itibaren bir insanı algılayabilir.·Engele olan mesafeyi 1.7 metreden itibaren,
kenar sensörler 1 metreden itibaren sesli uyarı vermeye başlar.·4 adet hassas sensör
sayesinde minimum kör nokta.·Su geçirmez sonik sensörler ve su geçirmez soketler.·Çok
düşük ve çok yüksek ısı şartlarında çalışabilme ( -30 - +80 C )·Kendini test özelliği arızalı
sensörü ekranda gösterir ses ikaz eder.·Arızalı sensörü iptal ederek çalışmaya devam
eder.·10.5 – 28v DC ( çalışma gerimi )
Askılık
Artık otel ütülerine gerek yok, sadece bu şık mat siyah Elbise Askısını kullanın ve giysilerinizi
gittiğiniz her yere bozulmadan taşıyın!
Seyahat ederken giysilerinizin rahat taşınması için pratik ve mobil aksesuar. Kenetleme
ünitesini aracınızın koltuk başlığına sabitleyin ve çıkarılabilir elbise askısını giysilerinizle
birlikte gittiğiniz her yere götürün. Herhangi bir gardıropta normal bir elbise askısı olarak
kullanılabilir, bir sonraki seyahatiniz için hazırdır. Maks. yük: 3 kg. Lütfen dikkat: yerleştirme
ünitesinin yalnızca ön koltuk başlıklarına takılması mümkündür. Aktif koltuk başlıkları ile
birlikte kullanılmamalıdır.
ClimAir®* Cam Rüzgarlıkları , Ön Kapı Camları için, Şeffaf
Pencereler açıkken türbülansı ve gürültüyü azaltarak daha keyifli bir sürüş deneyimi sağlar.
Hafif yağmurda bile tercih edilebilir. Rüzgarlıkların Ford'unuza mükemmel bir şekilde
uyum sağlar.
2'li set, iyileştirilmiş havalandırma, kar ve yağmurdan korunma için, 3 mm dökme akrilik
camdır. TÜV, ABE ile test edilmiştir.

T248779

1.401,00 ₺2

T248781

727,00 ₺2

T248780

623,00 ₺2

2 448 529

1.016,00 ₺1

1 815 015

1.392,00 ₺2

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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ClimAir®* Cam Rüzgarlıkları Ön Kapı Camları için, Siyah
Pencereler açıkken türbülansı ve gürültüyü azaltarak daha keyifli bir sürüş deneyimi sağlar.
Hafif yağmurda bile tercih edilebilir. Rüzgarlıkların Ford'unuza mükemmel bir şekilde
uyum sağlar.
2'li set, daha iyi havalandırma, kar ve yağmurdan koruma için, 3 mm dökme akrilik cam.
Rüzgar deflektörünün (ayna alanında) pencere pervazına (ray) oturduğundan ve pencere
yuvasına kaymadığından emin olun. TÜV, ABE ile test edilmiştir.
NEXTBASE* Gösterge Tablosu Kamera 380GWX, ön ve arka Araç Kamerası
kaza sırasında video kanıtı sağlamaya yardımcı olur.
Ön cama ve arka cama monte edilecek akıllı, gizli GPS özellikli kameralar. Öne bakan
kamera arkaya bakan kameraya 6,5 m'lik bir kablo ile bağlanır, her ikisi de aracın güç
kaynağına takılan sigara güç kablosuyla çalışır ve kontak açıldığında kamera kaydını
otomatik olarak başlatır. Kit içeriği: ön kamera ve montaj aparatı, arka kamera, 6,5 m
bağlantı kablosu, sigara güç kablosu, USB kablosu, pil takımı, 32 GB Micro SD kart,
güvenlik paketi, hızlı başlangıç kılavuzu, pencere çıkartmaları ve kılavuzlu yazılım diski.

2 170 133

1.392,00 ₺2

2 534 404

13.067,00 ₺1

• 2,12 MP KAMERALARLA 140° GENİŞ GÖRÜŞ ALANI
• 90° DİKEY LENS AYARI DAHA DÜZ ÖN CAMLARI OLAN ARABALAR VE VAN'LAR İÇİN
İDEAL
• VİDEOYU TAM 1080P VEYA 720P HD, 1920 X1080 @30 FPS, KAYIT FORMATI .MOV
OLARAK YAKALAR
• SD KART DOLDURDUĞUNDA, KAMERA EN ESKİ DOSYALARI OTOMATİK OLARAK
SİLER, YENİ KAYITLAR İÇİN YER AÇAR, BÖYLECE ASLA YERİNİZ OLDUĞU
• GÜNCEL VİDEO DOSYASINI KAYDETMEK İÇİN KAYIT ESNASINDA KORUMA
DÜĞMESİNE BASIN
• KAMERA VİDEO DOSYALARINI 1 DAKİKA UZUNLUKLARDA KAYDETMEK İÇİN
AYARLANMIŞTIR, BOYUTU İNDİRİP SİGORTA ŞİRKETİNİZE GÖNDERMENİZ GEREKİRSE
YÖNETİLEBİLİR
• KAYITLI VİDEOYU İNDİRİN, PAYLAŞIN VEYA GÖRÜNTÜLEYİN YA DA CANLI VİDEOYU
NEXTBASE CAM VIEWER UYGULAMASIYLA İNDİRİN, UYGULAMA MAĞAZINIZDAN, IOS /
ANDROID'DEN ÜCRETSİZ İNDİREBİLİRSİNİZ
• NEXTBASE REPLAY3 YAZILIMI İLE YAZILIM DİSKİ USB ÜZERİNDEN BİLGİSAYAR
BAĞLANTISINI SAĞLAR
• AKILLI TELEFON, TABLET VB. WI-FI BAĞLANTISI
• OLAYLARIN TAM NEREDE VE NE ZAMAN OLUP OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN GPS
KAYITLARI KONUM, HIZ, TARİH VE SAAT
• ARKA KAMERA VİDEOSU CİHAZINIZDA PIP (RESİM İÇİNDE) OLARAK GÖRÜNÜYOR,
EKRANA DOKUNMAK BÜYÜTECEK VEYA BOYUT KÜÇÜLDÜ
• 32 GB MİKRO SD KART DAHİL, 8 – 128 GB İLE UYUMLU, TÜR: SDHC, SDXC, U1
• BATARYA PAKETİ DAHİLDİR
• PARK MODU, ARACINIZ PARK EDİLİRKEN VE MOTOR ÇALIŞMAZKEN ARACINIZIN
ÇEVRESİNİ İZLER. HAREKET TESPİT EDİLDİĞİ TAKTİRDE VE OLDUĞU ZAMAN KAYITA
OTOMATİK OLARAK BAŞLAR
• CİHAZ KONTROLLERİNİ VE SD KARTI KAPATACAK GÜVENLİK PAKETİ İLE BİRLİKTE
VERİLMEKTEDİR, ŞİRKET ARAÇLARI İÇİN İDEAL OLARAK KURCALAMA YAPILMASINI
ÖNLER
• BOYUTLAR: ÖN KAMERA 58 X 98 X 47 MM, ARKA KAMERA 49 X 68 X 37 MM
• AĞIRLIK: ÖN KAMERA 115 G, ARKA KAMERA 50 G
Arka camı olan araçlar

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Garmin®* Gösterge Tablosu Kamera Gösterge Kamera 66W
kaza sırasında video kanıtı sağlamaya yardımcı olur.
2,0" LCD ekranlı ve ön cama monte edilecek ekstra geniş görüş açısına sahip kompakt,
gizli GPS/GALILEO özellikli kamera. Bir olay meydana gelirse, görüntüleri sürekli olarak
kaydeder ve otomatik olarak kaydeder. Bir güç kaynağına takıldığında otomatik olarak
kayda başlar. Kit, manyetik yuva, çakmak için çift USB güç adaptörü, 4 m ve 1.5 m USB
kabloları ve kullanım kılavuzu içerir. Lütfen dikkat: Garmin® hüküm ve koşulları ile sürücü
farkındalığı işlevleri için çalıştırma kısıtlamaları geçerlidir. Daha fazla bilgi için lütfen
Garmin® web sitesine bakın.

2 489 135

6.422,00 ₺1

• 3,7 MP KAMERA İLE EKSTRA GENİŞ 180 DERECE GÖRÜŞ ALANI
• VİDEOYU 1440P (2560 X 1400 ÇÖZÜNÜRLÜK), 1080P (1920 X 1080 ÇÖZÜNÜRLÜK)
VEYA 720P (1280 X 720 ÇÖZÜNÜRLÜK) OLARAK YAKALAR
• ENTEGRE G-SENSÖR, OTOMATİK OLAY TESPİTİNİN ETKİ ÜZERİNDEKİ OLAYLARIN
VİDEO ÇEKİMLERİNİ KAYDETMESİNE İZİN VERİR
• OLAYLARIN TAM NEREDE VE NE ZAMAN OLUP OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN GPS
KAYITLARI KONUM, YÖN, HIZ, TARİH VE SAAT
• KABLOSUZ VİDEO SENKRONİZASYONU İÇİN DAHİLİ WIFI VE BLUETOOTH
MEVCUTTUR
• SESLİ KOMUT FONKSİYONU, SES KAYDINI BAŞLATMAYA/DURDURMAYA,
HAREKETSİZ BİR FOTOĞRAF ÇEKMEYE VEYA TRAVELAPSE™ VİDEO ÇEKİM ÖZELLİĞİNİ
BAŞLATMAYA/DURDURMAYA SAĞLAR (SÜRÜŞ SAATLERİNİ ÖNEMLİ DAKİKALARA
YOĞUNLAŞTIRIR)
• CLARITY HDR PARLAK VE DÜŞÜK IŞIK KOŞULLARINDA ARTTIRILMIŞ AYRINTILARI
YAKALAR
• SÜRÜCÜNÜZÜ BİR MICROSDHC™ KART (AYRI SATILIR) KULLANARAK SÜREKLİ BİR
DÖNGÜDE KAYDEDER. DAHA FAZLA BELLEK İÇİN, 8 GB'DEN 512 GB'A KADAR BÜYÜK
BİR KART EKLENMESİ GEREKİR (10. CLASS GEREKLİ)
• ÇEKİMİ DİREKT EKRANDA İZLEYİN, DAHA SONRA BİLGİSAYARINIZDA İNCELEYİN VEYA
AKILLI TELEFONUNUZDA ÜCRETSİZ GARMIN DRIVE™ UYGULAMASINI KULLANIN
• SÜRÜCÜ FARKINDALIK İLERİ ÇARPIŞMA UYARISI VE ŞERİTTEN ÇIKIŞ UYARISI
FONKSİYONLARINI İÇERİR
• OTOMATİK SYNC ÖZELLİĞİ, TAM 360° KAPSAM İÇİN ÖN, ARKA VE YANLARDA
KABLOSUZ OLARAK BAĞLANABİLİR 4 ADET GARMIN DASH KAMERALARINA İZİN VERİR.
AKILLI TELEFONUNUZ SONRA AYNI ANDA İKİ PERSPEKTİFDEN BİR RESİM İÇİNDE RESİM
VİDEOSU OLUŞTURABİLİRSİNİZ
• DAHİLİ KIRMIZI IŞIK VE HIZLI KAMERA VERİLERİ KIRMIZI IŞIK KAMERALARI VEYA HIZ
KAMERALARI YAKINLANDIĞINDA VE ARACINIZ DURDURULDUĞUNDA, ÖR. BİR
KAVŞAKTA VEYA TRAFİKTE
• ARACINIZIN ÖNÜNDEKİ TRAFİK TEKRAR TAŞINDIĞINDA “GO” UYARISI SİZE BİLDİRİR
• PARK MODU, ARACINIZ PARK EDİLİRKEN VE MOTOR ÇALIŞMAZKEN ARACINIZIN
ÇEVRESİNİ İZLER. HAREKET TESPİT EDİLDİĞİ TAKTİRDE VE OLDUĞUNDA KAYIT
YAPMAYA BAŞLAR (GARMIN® PARK MODU KABLOSU GEREKTİRİR)
• ÖLÇÜLER: 4 CM X 5,6 CM X 2,1 CM, AĞIRLIK: 61 GRAM
• -20°C İLE +55°C ARALIĞINDA ÇALIŞIR
• DAHİLİ BATARYA

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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İç Mekan LED Tavan Lambası
Yük bölmesi kapaklarını açarken, yük alanının otomatik olarak aydınlanmasını sağlayın.
Sadece kolayca takılmakla kalmaz, aynı zamanda son derece yüksek enerji verimliliği
sağlar ve oldukça güçlüdür!
9 tekli LED'li yük alanı aydınlatma ünitesi
Centrum* Kamera Ve Monitör Set
4.3 inc monitor. 12VPlaka kamerası veya Tampon Kamera ( 12V)1 / 4 “ color CMOS Sensor
PC7070420 TV Line640 (H) * 480 (V) pixels0.5 – 0.1 LUXIP68 su geçirmez.Park çizgisi
seçilip iptal edilebilir. Ters-Düz görüntü seçilip iptal edilebilir.

Eberspächer* Park Isıtıcısı Uzaktan Kumandası EasyStart Remote
Ford'unuzda bir uzaktan kumanda yardımı ile; konforunuzu, yakıt ateşlemeli ısıtıcınızı
yükselterek arttırın.
Fabrikada monte edilmiş park ısıtıcısı Hydronic II veya Hydronic S3'e sahip araçlar için
sonradan takılan uzaktan kumanda, 1.000 m'ye kadar çalışma aralığına sahip
açma/kapama düğmesi aracılığıyla konforlu kullanım sağlar

2 230 338

476,00 ₺2

T248789

1.323,00 ₺2

2 582 966

11.018,00 ₺2

• ANINDA ISITMA
• HERHANGİ BİR ANAHTARLIĞA KOLAYCA TAKILIR
• LED İLE VERİ İLETİMİ GERİ BİLDİRİM
• SADECE 2 DÜĞME İLE KOLAY KULLANIM

Xvision (SCC)* Park Sensörü , Arka, 4 Sensörlü, Siyah
Arkanızdaki veya önünüzdeki engelleri güvenli bir şekilde tespit eden park sensörü
sayesinde, en doğru zamanda uyarılar alın. Ön ve arka park sensörlerini ayrı olarak satın
alabilirsiniz.
Tüm engellerin güvenilir bir şekilde tespiti, giderek artan aralıklı bipleme ve yakın konumda
kesintisiz ses tonu ile sesli uyarı özelliğine sahiptir. Ayrıca çeki demirli veya dışarıdan
takılan yedek tekerlekli araçlar için, çeşitli modellerde Xvision ön park sensörü ile
birleştirilebilir. Pakette bulunan düz veya açılı algılayıcılar tamponun biçimine göre
takılmasını sağlar. Bu sensör, sadece sesli sinyal vermektedir ve Ford SYNC görsel ünitesi
ile uyumlu değildir. Algılayıcılar aynı zamanda gövde renginde boyanabilir. Ayrıntılı bilgi için
Ford Bayinize başvurunuz.
Vodafone* Park Sensörü , Arka, Mat Siyah Renkli 4 Sensörlü
Arkanızdaki veya önünüzdeki engelleri güvenli bir şekilde tespit eden park sensörü
sayesinde, en doğru zamanda uyarılar alın. Ön ve arka park sensörlerini ayrı olarak satın
alabilirsiniz.
Engellerin algılanmasını sağlamaktadır. Giderek artan aralıklı bipleme ve yakın konumda
tok ses tonu ile sesli uyarı özelliğine sahiptir.
Ayrıca çeki demiri veya dıştan takılmış stepne ile donatılmış araçlar içindir. Çeşitli
modellerde Vodafone ön park mesafesi kontrolü ile kombine edilebilir.Pakete dahil olan
düz ve açılı sensörler tamponun şekline uyum sağlar. Sensörler aracın gövde rengine
boyanabilmektedir. Bu sensör, sadece sesli sinyal vermektedir ve Ford SYNC görsel ünitesi
ile uyumlu değildir. Ayrıntılı bilgi için Ford Bayinize başvurunuz. – Kurulum için gerekli ek
parçalar bulunmaktadır. Detaylı bilgi için Ford bayinize sorunuz

1 935 215

4.400,00 ₺2

2 225 438

5.189,00 ₺2

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Xvision (SCC)* Park Sensörü , Ön, 4 Sensörlü, Siyah
Arkanızdaki veya önünüzdeki engelleri güvenli bir şekilde tespit eden park sensörü
sayesinde, en doğru zamanda uyarılar alın. Ön ve arka park sensörlerini ayrı olarak satın
alabilirsiniz.
Tüm engellerin güvenilir bir şekilde tespiti, giderek artan aralıklı bipleme ve yakın konumda
kesintisiz ses tonu ile sesli uyarı özelliğine sahiptir. Pakette bulunan düz veya açılı
algılayıcılar tamponun biçimine göre takılmasını sağlar. Algılayıcılar aynı zamanda gövde
renginde boyanabilir. Bu sensör, sadece sesli sinyal ile birlikte gelmektedir ve Ford SYNC
görsel ünitesi ile uyumlu değildir.
Ayrıntılı bilgi için Ford Bayinize başvurunuz.
Vodafone* Park Sensörü , Ön, Mat Siyah Renkli 4 Sensörlü
Arkanızdaki veya önünüzdeki engelleri güvenli bir şekilde tespit eden park sensörü
sayesinde, en doğru zamanda uyarılar alın. Ön ve arka park sensörlerini ayrı olarak satın
alabilirsiniz.
Engellerin algılanmasını sağlamaktadır. Giderek artan aralıklı bipleme ve yakın konumda
tok ses tonu ile sesli uyarı özelliğine sahiptir. Pakete dahil olan düz ve açılı sensörler
tamponun şekline uyum sağlar. Sensörler aracın gövde rengine boyanabilmektedir. Bu
sensör, sadece sesli sinyal vermektedir ve Ford SYNC görsel ünitesi ile uyumlu değildir.
Ayrıntılı bilgi için Ford Bayinize başvurunuz.
Centrum* TFT-LCD Dikiz Ayna Monitör, Plaka veya Tampon Kamera 4,3 inç
Dikiz Aynası ÖzellikleriNormal parlaklık denetleyicisi: 800 cd / m2OEM değiştirme
braketiOtomatik parlaklık ayarı Ekran:4.3 "TFT-LCD monitörÇözünürlük: 480 * 272
LCD640 (H) * 480 (V) pixelsParlaklık: 500--800 lux Video girişi2 yol Sinyal formatı: PAL /
AUTO / NTSCDepolama sıcaklığı: -40 °C ~ 85 °CÇalışma sıcaklığı: -20 °C ~ 70
°CAyarlanabilir kılavuz çizgi: Kontrast: 16: 9 «Kamera ÖzellikleriPlaka Kamerası 12V1/4”
color CMOS Sensor PC7070420 TV Line640 (H)* 480 (V) pixels0.5 - 0.1 LUXIP68 Su
geçirmez – Yağmur Sensörü veya Far Sensörüne Sahip Araçlar dışında
Centrum* UV Sterilizatör Virüs Öldürücü Hava Temizleyici
Sterilizasyon etkisi %99,99Ürün uzun ömürlü ve dayanıklı bir tasarıma sahiptir.Kompakt
tasarım, kolay taşınabilir, yer kaplamaz.Alüminyum alaşım gövde, sağlam ve şık.Küçük
alanlar için uygundur. Özellikle araç yolcu kabinleri için tasarlanmıştır. Ayrıca gardrop, kiler,
banyo, mutfak gibi küçük alanlarda kullanılabilir.
ACV* Uyku Başlığı gümüş biyeli siyah PVC deri
'Uyuyan Koltuk Başlığı' ayarlanabilir herhangi bir koltuk başlığına kenetlenir ve yan yastık
görevi görür, dinlenen veya uyuyan yolcular için yan baş ve boyun desteği sağlar ve uzun
yolculukları daha konforlu hale getirir. Eğilme ve eğilme önlenerek yolcularınızın dinlenmiş,
omuz ve boyun ağrısı olmadan uyanmalarını sağlar.

1 935 219

5.278,00 ₺2

2 225 436

5.492,00 ₺2

T263029

2.309,00 ₺2

T350791

986,00 ₺2

2 520 207

819,00 ₺1

• KOLAY KURULUM, KOLAYCA BAŞ DAYAMA YERİNE TAKILABİLİR
• KONFORLU KÖPÜK YAN DESTEK PEDLERİ
• YAN DESTEK PEDLERİ HER YÜKSEKLİĞE GÖRE TAMAMEN AYARLANABİLİR
• 360° AYARLANABİLİR. PEDLERİN KULLANILMADIĞINDA DİK DURUMDA
SAKLANMASINA İZİN VERİR
• BOYUTLAR: 260 X 193 X 98 MM (U X G X Y)
• AĞIRLIK: 850G
Ayarlanabilir kafalıklı yolcu koltukları

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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SÜRÜCÜ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ
SES SİSTEMİ
RRP
Pioneer* DAB+ Digital Radio Adapter SDA-11DAB, Bluetooth'lu
Takması kolay bu DAB + Dijital Radyo Adaptörü ile Dijital Ses Yayınının kristal netliğinde
seslerine kapılın.
DAB+ Dijital Radyo ve Bluetooth'u aracınızın ses sistemine kolayca ekleyin. Kullanımı çok
kolay bir menü ve özel radyo ön ayar düğmeleri ile birlikte kristal netliğinde dijital radyo
alımı sağlayan bağımsız tuner. Dahil olan tüm gerekli kurulum aksesuarlarıyla birlikte ön
panele veya ön cama takması kolaydır. Kablosuz veya kablolu, mevcut fabrika stereo
sisteminizle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Yerleşik Bluetooth işlevi, telefon görüşmelerini
rahat ve güvenli bir şekilde yapmanızı ve almanızı sağlar. Ana özellikler: Bluetooth
üzerinden eller serbest arama ve müzik yayını, dahili mikrofon ve hoparlör (aracın hoparlör
sisteminden ses çalmak için Line-Out jakına değiştirilebilir), trafik duyuruları,
otomatik/manuel frekans arama, DAB abc arama fonksiyonu, aydınlatma zamanlayıcısı,
parlaklık kontrolü ve metin kaydırma fonksiyonu ile 2,4" (6,1 cm) TFT Ekran,5 renk
seçeneği ile (beyaz, kırmızı, amber, yeşil veya mavi). Bağlantılar: yardımcı giriş ve çıkış.
Menü dillerİ: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Felemenkçe, Türkçe, Danca,
Norveççe. DAB+ ön cam aktif anteni, çift USB güç adaptörü, Mikro-USB güç kablosu, 3,5
mm (AUX) ses kablosu, ön cam montaj sehpası, ön cam montaj sehpası dahil , kurulum
aleti ve emniyet kemeri ile birliktedir.
Pioneer* Hoparlör TS-170 Ci
Premium çeşitlilikteki ön ve arka Pioneer + hoparlörler; üst sınıf araç içi ses performansının
yanında, yüksek basınç seviyelerinde güçlü bas vaat eder - ve Ford'unuza mükemmel
uyum sağlar.
Ön ve arka kapı için, 17 cm 2 yollu hoparlör sistemi, en fazla 170 W – Sadece ön kapı
montajı için uygundur, ayrıca hoparlör için adaptör halkası gerekir.
Pioneer* Müzik Sistemi DEH-S2000UI
Güçlü ses sistemleri yelpazemiz ile kristal netliğindeki sesin tadını çıkarın. Tüm araç stereo
sistemlerimiz; USB bağlantısı ile MP3 dosyalarına ve iPhone® / Android telefonlara
uyumlu teknolojiyi sunar .
RDS FM / AM Tuner (24 ön ayarlı istasyon), çok renkli düğme aydınlatmalı ve CD sürücülü
stereo alıcı. Dahili MOSFET 50W x 4 amplifikatör, MP3 / WMA / WAV dosya formatlarıyla
uyumlu, iPod®, iPhone® ve Android cihazlarının USB üzerinden kolay bağlantısı, pil şarj
fonksiyonu dahil. Ön AUX girişi, ön USB bağlantı noktası ve 2 arka RCA çıkışı içerir.
Koruyucu kılıf dahil çıkarılabilir ön panel. Gelişmiş özellikler, DJ'den ilham alan çeşitli
efektler ve kulüp tarzı aydınlatma ile tamamlanmış müzik kitaplığınızın kesintisiz bir
karışımını çalmak için MIXTRAX işlevini içerir; Spotify işlevi, akıllı telefonunuzda en
sevdiğiniz çalma listelerine, albümlere, parçalara ve sanatçılara rahatça göz atmanızı
sağlar ana ünite kontrollerini kullanan cihaz. Ayrıca, akıllı telefonunuzu güçlü bir
dokunmatik ekranlı uzaktan kumandaya dönüştüren Gelişmiş Uzaktan Kumanda
Uygulamasını (Pioneer ARC) destekler. Lütfen dikkat: fabrikada takılan amplifikatör /
subwoofer ile uyumlu değildir. Kurulum için anten adaptörü ve CAN-Bus / Uzaktan
Kumanda Adaptörü (fabrikada takılmış direksiyon simidi uzaktan kumandası olan araçlar
için) veya ISO Adaptörü (fabrikada takılmış direksiyon simidi uzaktan kumandası olmayan
araçlar için) gereklidir. CAN-Bus / Uzaktan Kumanda Adaptörü, yalnızca fabrikada takılan
direksiyon simidi uzaktan kumandası aracılığıyla radyo işlevlerinin çalıştırılması isteniyorsa
gereklidir. Diğer tüm durumlarda ISO Adaptörü geçerli olabilir

2 427 199

4.859,00 ₺1

1 595 410

1.116,00 ₺2

2 302 664

3.244,00 ₺2

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Pioneer* Müzik Sistemi MVH-S220DAB
Güçlü ses sistemleri yelpazemiz ile kristal netliğindeki sesin tadını çıkarın. Tüm araç stereo
sistemlerimiz; USB bağlantısı ile MP3 dosyalarına ve iPhone® / Android telefonlara
uyumlu teknolojiyi sunar .
CD sürücüsü olmayan dijital radyo alıcısı. Akıllı telefonunuzu güçlü bir dokunmatik ekranlı
uzaktan kumandaya dönüştüren Gelişmiş Uzaktan Kumanda uygulamasını (Pioneer ARC)
destekler. Ana özellikler arasında RDS'li kristal netliğinde DAB+ dijital radyo, trafik
duyuruları ve en iyi istasyon belleği, 5 bantlı grafik ekolayzır ve USB akıllı telefon bağlantısı
üzerinden Spotify bulunur.

2 539 437

3.597,00 ₺2

• RED BUTTON AYDINLATMALI GENİŞ AÇILI VA BEYAZ LCD EKRAN
• KULLANIMI KOLAY ÖN AYARLI DÜĞMELERE SAHİP DAB+ DİJİTAL RADYO RADYO
RADYOSU
• DİJİTAL RADYO TİK İŞARETİ ONAYLANMIŞTIR
• 5-BAND GRAFİK EKOLAYZER
• MAKSİMUM GÜÇ: MOSFET 50W X 4
• KURULUM TÜRÜ: 1-DIN
• AKILLI TELEFONUNUZU ŞARJ ETMEK VEYA MÜZİK ÇALMAK İÇİN BAĞLAMAK İÇİN USB
GİRİŞİ
• MP3, WMA, AAC, WAV PLAYBACK
• IPHONE / IPOD İÇİN YAPILMIŞ, ANDROID İLE UYUMLU
• SPOTIFY® BAĞLANTILI AKILLI TELEFONUNUZ İLE KULLANILABİLİR
• GELİŞMİŞ UZAKTAN KUMANDA UYGULAMASI (PIONEER ARC)
• MECHAFREE, CDSİZ, MODERN DİJİTAL MÜZİK FORMATLARI İÇİN TASARLANDI
• MENÜ DİLLERİ: İNGİLİZCE / TÜRKÇE / RUSÇA
• GÜVENLİK İÇİN ÇIKARILABİLİR ÖN PANEL KORUYUCULU
• RCA ÇIKIŞLARI: 2 (ÖN, ARKA VEYA SUBWOOFER)
• AUX GİRİŞİ: ÖN
• SABİT KABLOLU UZAKTAN HAZIR
• DAB ANTENİ GEREKTİRİR

Connects2®* Sayısal Radyo Yükseltmesi
DAB radyo programlarının yepyeni dünya deneyimine, mevcut Orijinal Ford müzik
sisteminizi yükselterek yolculuk yapın ! Tüm yol boyunca üstün ses kalitesi ve net bir
duyunun tadını çıkarın!
Aracınızın ses sistemine tamamen entegre olur ve dijital ses yayını yapan radyo
istasyonlarının (DAB) alınmasını sağlar. Kolay tak ve çalıştır kurulumu, fabrikada takılan
radyo ekranı ve direksiyon kontrollerini kullanır. Favori radyo istasyonlarınızı saklar ve radyo
metni, şarkı ve sanatçı bilgilerini görüntüler. AppLink'li Ford SYNC ve Ford SYNC 2'ye sahip
araçlar hariç – Entegre radyo ekranlı araçlar için
Axion* Sayısal Radyo Yükseltmesi AF Fonksiyonlu RDS-FM radyolar için
DAB radyo programlarının yepyeni dünya deneyimine, mevcut Orijinal Ford müzik
sisteminizi yükselterek yolculuk yapın ! Tüm yol boyunca üstün ses kalitesi ve net bir
duyunun tadını çıkarın!
Bu Çok Araçlı DAB+ güçlendirme çözümüyle çok çeşitli dijital radyo istasyonlarının ve CD
kalitesinde ses çıkışının keyfini çıkarın. Hızlı seçim işlevine sahip 12 radyo istasyonu ön ayarı,
araç içi ekran grafikleri ve bilgi ekranı, albüm kapak resmini, şarkı adlarını, sanatçı adlarını,
haberleri, spor sonuçlarını vb. gösterir. TPEG aracılığıyla canlı trafik ve seyahat bilgilerini
içerir ve trafik almanıza olanak tanır akış bilgileri, canlı radyonun duraklatılması ve geri
sarılması ve harici ses kaynakları için aux-in konektörü. Kit, DAB+ modülü, anten, uzaktan
kumanda, gerekli tüm kabloların yanı sıra kullanım kılavuzu ve kurulum kılavuzu içerir.

2 096 073

6.655,00 ₺2

2 146 136

4.912,00 ₺2

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Connects2®* Sayısal Radyo Yükseltmesi DAB-FO3
DAB radyo programlarının yepyeni dünya deneyimine, mevcut Orijinal Ford müzik
sisteminizi yükselterek yolculuk yapın ! Tüm yol boyunca üstün ses kalitesi ve net bir
duyunun tadını çıkarın!
Aracınızın ses sistemiyle tam olarak bütünleşir ve sayısal müzik yayını radyo kanallarının
(DAB) alınmasını sağlar. Kolay tak ve çalıştır tipi kurulum, fabrikada takılan radyo ekranı ve
direksiyon üzerinden müzik sistemi kontrolü kullanır. En sevdiğiniz radyo kanallarını
kaydeder ve radyo metinlerini, şarkı ve sanatçı bilgilerini görüntüler – Orta ve büyük matris
çok işlevli ekran bulunan araçlar için
Pioneer* Subwoofer TS-WH500A
Müzik sisteminizi, oldukça güçlü ve bir o kadar da az yer kaplayan Pioneer Subwoofer ile
tamamlayın.
Dahili MOSFET 150 W amplifikatörlü kompakt ve güçlü aktif subwoofer sistemi. Ultra düz
tasarımı sayesinde koltuğun altına bile takılabilir. Benzersiz Yatay Dikey Dönüştürme
teknolojisi (HVT), yatay bir tahrik kuvveti aracılığıyla dikey titreşimler üreterek net ve geniş
aralıklı bir bas sesi üretir. Özellikler: 150 W maks. güç çıkışı, 50 W nominal giriş gücü. Kasa
boyutları: 340 mm x 60 mm x 250 mm (g x y x d)
Pioneer* Subwoofer TS-WX120A
Müzik sisteminizi, oldukça güçlü ve bir o kadar da az yer kaplayan Pioneer Subwoofer ile
tamamlayın.
Kompakt ve güçlü aktif subwoofer, ultra düz tasarımı sayesinde koltuğun altına bile monte
edilebilir. Kablolu uzaktan kumandaya, dahili MOSFET (en fazla 150 W) yükselticiye ve
çizilmeye dayanıklı yüzeye sahiptir. Boyutları: 280 x 70 x 200 mm'dir. Koltuk altına monte
edildiğinde elektrikli koltuk ayarı ile birlikte kullanılmaz. Bazı durumlarda ek hoparlör
kablosu gerekebilir (yaklaşık 0,5 m)

1 895 515

7.193,00 ₺2

2 409 070

9.408,00 ₺2

2 302 684

8.749,00 ₺2

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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SÜRÜCÜ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ
NAVİGASYON
RRP
Pioneer* Navigasyon & Multimedya AVIC-Z6100BT
Yolculuk sırasında bir navigasyon sisteminden daha fazlasını istiyorsanız, multimedya
navigasyon sistemleri isteklerinizi karşılayacaktır. Güncel versiyonlarında, Avrupa
ülkelerinin tüm haritalarının kullanımı, Bluetooth® eller serbest modülü, DVD oynatıcı ve
iPhone®/iPod®bağlantısı bulunmaktdır.Ayrıca çeşitli dosya biçimleri ile tam uyumlu
çalışma imkanı sunarlar. Yani nereye seyahat ediyor olursanız olun hiçbir şey
kaçırmayacaksınız!
Özellikler şunlardır:• 6,2" (15,75 cm) 24 bit Gerçek Renk Şeffaf Tip Dirençli WVGA çoklu
dokunmatik ekran
• Çok renkli aydınlatma
• Apple CarPlay®
• RDS tuner ve TMC alıcısı
• 14 ülkenin TMC kapsamı
• Dahili Wi-Fi®, akıllı telefonunuz ve alıcı arasında kablosuz bağlantıyı destekler
• Mobil cihazınızın Kablosuz Yansıtma
• AppRadio Modu +
• Bluetooth® eller serbest arama ve kablosuz ses akışı
• Ses ve video dosyaları için 2 USB girişi Oynatma, aynı anda 2 Akıllı Telefon bağlantısı,
müzik çalma ve şarj etme dahil
• HERE® Haritalar
• 10 milyon POI
• Dahili flash bellekte 45 Avrupa ülkesinin tam harita kapsamı
• Metin-Konuşma özelliğine sahip sesli rehberlik (29 dil)
• DVD-R/-RW, CD-R/RW, MP3, WMA, AAC, FLAC, MPEG4, H.264, WMV, DivX™ oynatma
• Full HD video
• Dijital Sinyal İşlemci ve optimize edilmiş 13 bantlı Grafik EQ
• iPod®, iPod® Touch ve iPhone® 4/4S/5/5S/5C/6/6+/6S/6S+/SE/7/7+ Müzik/Video
Doğrudan Kontrol, Siri Eyes Free dahil
• Hızlı Şarj dahil Android Auto uyumlu
• 2 arka giriş aracılığıyla diğer AV cihazlar
• Arka görüş ve ön görüş kamerası girişleri
• Seçilen hatlarda araç iklimi ve park mesafesi kontrol bilgilerinin görüntülenmesi
mümkündür
• Hırsızlığa karşı koruma için kısmen çıkarılabilir ön panel
Kurulum için 2-DIN çerçeve ve CAN-Bus/Uzaktan Kumanda Adaptörü (fabrikada takılmış
direksiyon simidi uzaktan kumandası olan araçlar için) veya ISO Adaptörü (fabrikada
takılmış direksiyon simidi uzaktan kumandası olmayan araçlar için) gereklidir. CANBus/Uzaktan Kumanda Adaptörü, yalnızca fabrikada takılan direksiyon simidi uzaktan
kumandası aracılığıyla radyo işlevlerinin çalıştırılması isteniyorsa gereklidir. Diğer tüm
durumlarda ISO Adaptörü geçerli olabilir. Lütfen dikkat: Ford Radyo düğmeleri aracılığıyla
çalıştırılan ve ayrıca Ford IP orta ekranında görsel olarak gösterilen tüm carlines'a özgü
özellikler dağıtılacaktır, örn. SYNC, TPMS, yağmur sensörü, Aktif Şehir Durdurma, Yokuş
Kalkış Desteği. Bu, özellikle yüksek özellikli Ford B-MAX için önemlidir. – Montaj için ayrıca
yedek hava yastığı göstergesi gereklidir. 2-DIN çerçeve aracın ön paneline takıldığında
hava yastığı göstergesinin yeri değiştirilir

2 302 656

22.513,00 ₺2

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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SÜRÜCÜ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ
DİĞER SÜRÜCÜ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ
AKSESUARLARI
RRP
ACV* INBAY Evrensel Şarj Cihazı Qi uyumlu akıllı telefonlar için, siyah
Aracınızın içindeki herhangi bir bardak tutucuya kusursuz bir şekilde uyan zarif kablosuz
şarj çözümü. Maks. akıllı telefon genişliği: 70 mm. Kit, sigorta tutuculu ve 6,3 mm
konektörlü bağlantı kablosu, 2 x branşman konektörü 2,5 mm², 2 x branşman konektörü 1,5
mm², akıllı telefonların ve yapışkan bandın optimum şekilde sabitlenmesi için 3 çift çene
içerir. Qi sertifikalı
ACV* INBAY Qi Şarj Alıcısı evrensel, Micro-USB 2.0 konektörlü, siyah
Qi uyumlu olmayan akıllı telefonlar için kablosuz şarjı etkinleştirir. Telefon kılıfı ve mevcut
koruyucu kılıf arasına kolayca takılabilir. INBAY evrensel şarj cihazı kabı veya diğer
herhangi bir Qi kablosuz şarj cihazı ile birlikte kullanılabilir.

2 344 025

1.510,00 ₺1

2 344 017

442,00 ₺1

ACV* INBAY Qi Şarj Alıcısı evrensel, USB 3.1 Tip C konektörlü, siyah
Qi uyumlu olmayan akıllı telefonlar için kablosuz şarjı etkinleştirir. Telefon kılıfı ve mevcut
koruyucu kılıf arasına kolayca takılabilir. INBAY evrensel şarj cihazı kabı veya diğer Qi
uyumlu kablosuz şarj cihazları ile birlikte kullanılır.

2 344 019

ACV* INBAY Qi Şarj Alıcısı IPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+ için, siyah
Qi uyumlu olmayan modeller için kablosuz şarjı etkinleştirir. Telefon kılıfı ve mevcut
koruyucu kılıf arasına kolayca takılabilir. Bardak tutucu için INBAY evrensel şarj cihazı veya
diğer herhangi bir Qi kablosuz şarj cihazı ile birlikte kullanılabilir.

2 344 015

Pioneer* iPod Kablosu
iPhone®/iPod®larınızı kolaylıkla aracınızın navigasyon ve Pioneer ses sistemine bağlayın.
Bir iPod'u çoklu ortam navigasyon sistemine bağlamak için gerekir

1 794 187

Bury* POWERMOUNT Sistemi
Estetik ve işlevsel tasarımıyla POWERMOUNT Sisteminin sınırı yoktur, kişisel konforunuz
için cep telefonunuzu en uygun yere yerleştirin.
Konsol, orta konsol, gösterge paneli veya alternatif olarak bir A Sütunu tutucu için OEM
Premium Kalite akıllı telefon tutucusu. Montaj tabanı, esnek tutma kolu ve USB şarj
yuvasından oluşan evrensel kullanımı kolay akıllı telefon şarj sistemi. Ayarlanabilir dört
eksenli sistem, ek cihazın tutucu kolda optimum konumlandırılmasını sağlar. Modern
tasarımı, yüksek kaliteli malzemeleri ve çoklu konumlandırma seçenekleri sayesinde
Ford'unuzun iç kısmına sorunsuz bir şekilde uyum sağlar. Yapışkan bantla montaj
seçeneği, sistemi birbirinin yerine kullanılabilir hale getirir ve kalıntı bırakmadan çıkarılabilir.
Vidalarla kalıcı montaj da mümkündür. İPhone®'u (iPhone® 5'ten itibaren) şarj etmek için
USB - Lightning adaptörü ve diğer tüm cihazlar için Mikro USB, aksesuar olarak ayrı olarak
mevcuttur. Onaylar: CE, BIN / RECYCLING ve RoHS

442,00 ₺1

521,00 ₺1

844,00 ₺1

2 279 204

3.244,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Bury* POWERMOUNT Sistemi GÜÇ ŞARJI QI
Estetik ve işlevsel tasarımıyla POWERMOUNT Sisteminin sınırı yoktur, kişisel konforunuz
için cep telefonunuzu en uygun yere yerleştirin.
Orta konsol, gösterge paneli veya alternatif olarak bir A sütunu tutucu için OEM Premium
Kalite akıllı telefon tutucusu. Qi uyumlu akıllı telefonlar için montaj tabanı, esnek tutma
kolu ve kablosuz Qi endüktif şarj yuvasından oluşan evrensel, kullanımı kolay akıllı telefon
şarj sistemi. Ayrıca Qi uyumlu olmayan telefonlar için kullanılabilen kablo bağlantılı şarj
için 1 USB-C tipi fişe sahiptir. LED şarj durumu göstergesi ile. Son derece ayarlanabilir dört
eksenli sistem, ek cihazın tutucu kolda optimum konumlandırılmasını sağlar. Modern
tasarımı, yüksek kaliteli malzemeleri ve çoklu konumlandırma seçenekleri sayesinde
Ford'unuzun iç kısmına sorunsuz bir şekilde uyum sağlar. Yapışkan bantla montaj
seçeneği, sistemi birbirinin yerine kullanılabilir hale getirir ve kalıntı bırakmadan çıkarılabilir.
Vidalarla kalıcı montaj da mümkündür. İPhone®'u (iPhone® 5'ten itibaren) şarj etmek için
USB - Lightning adaptörü ve diğer tüm cihazlar için Mikro USB, aksesuar olarak ayrı olarak
mevcuttur. Maks. Alan sayısı telefon boyutları: yükseklik: evrensel, genişlik: 60 mm - 90
mm, derinlik: 6 mm - 10 mm. Çalışma voltajı: 10V - 16V, maks. akım tüketimi: 2A. Endüktif
Şarj performansı: 5W, USB üzerinden şarj voltajı: 5V, USB üzerinden şarj akımı: 3A. Çalışma
sıcaklığı aralığı: -20 ° C ila + 70 ° C. Onaylar: CE, BIN / RECYCLING ve RoHS
ACV* Qi Masa Şarj İstasyonu beyaz
Qi uyumlu akıllı telefonlar için kolay ve kullanışlı kablosuz masaüstü şarjı sağlar

ACV* Qi Masa Şarj İstasyonu siyah
Qi uyumlu akıllı telefonlar için kolay ve kullanışlı kablosuz masaüstü şarjı sağlar.

ACV* Qi Şarj Alıcısı iPhonelar® için
Qi uyumlu olmayan modeller için kablosuz şarjı etkinleştirir. Telefon kılıfı ve mevcut
koruyucu kılıf arasına kolayca takılabilir

ACV* Qi Şarj Kılıfı IPhone® 5/5S için, gümüş
Entegre kablosuz şarj fonksiyonlu koruyucu kılıf. Qi kablosuz şarj kiti ile birlikte kullanılır.

ACV* Qi Şarj Kılıfı IPhone® 5/5S için, siyah
Entegre kablosuz şarj fonksiyonlu koruyucu kılıf. Qi kablosuz şarj kiti ile birlikte kullanılır.

ACV* Qi Şarj Kılıfı IPhone® 6/6S için, gümüş rengi
Entegre kablosuz şarj fonksiyonlu koruyucu kılıf. Qi kablosuz şarj kiti ile birlikte kullanılır.

2 332 681

3.554,00 ₺1

2 102 313

976,00 ₺1

2 102 315

1.273,00 ₺1

2 102 323

521,00 ₺1

2 102 319

739,00 ₺1

2 102 321

759,00 ₺1

2 102 317

885,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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ACV* Qi Şarj Kılıfı IPhone® 6/6S/7 için, altın rengi
Entegre kablosuz şarj fonksiyonlu koruyucu kılıf. Qi kablosuz şarj kiti ile birlikte kullanılır.

2 146 840

ACV* Qi Şarj Kılıfı IPhone® 6/6S/7 için, gümüş
Entegre kablosuz şarj fonksiyonlu koruyucu kılıf. Qi kablosuz şarj kiti ile birlikte kullanılır.

2 146 836

ACV* Qi Şarj Kılıfı IPhone® 6/6S/7 için, rosegold rengi
Entegre kablosuz şarj fonksiyonlu koruyucu kılıf. Qi kablosuz şarj kiti ile birlikte kullanılır.

2 146 838

ACV* Qi Şarj Kılıfı IPhone® 6/6S/7 için, siyah
Entegre kablosuz şarj fonksiyonlu koruyucu kılıf. Qi kablosuz şarj kiti ile birlikte kullanılır.

2 146 842

ACV* Qi Şarj Kılıfı IPhone® 6+/7+ için, gümüş rengi
Entegre kablosuz şarj fonksiyonlu koruyucu kılıf. Qi kablosuz şarj kiti ile birlikte kullanılır

2 146 844

Bury* USB Adaptörü Micro-USB - Apple® Lightning konnektörü
Bury * POWERMOUNT Sistemiyle kullanım için USB adaptörü
İPhone® 5 veya üst modelleri şarj etmek için Bury * POWERMOUNT sistemiyle birlikte
gereklidir

2 279 206

Bury* USB Adaptörü USB tip C'den Mikro USB'ye
Bury * POWERMOUNT Sistemiyle kullanım için USB adaptörü
Mikro USB konektörlü akıllı telefonları şarj etmek için Bury * POWERMOUNT sistemiyle
birlikte gereklidir

2 279 208

ACV* Zens Qi Base Station beyaz
Kablo yok, sınır yok, kablosuz şarj mobil teknolojinin geleceğidir, bu parlak siyah Zens Qi
Baz İstasyonu ile bu işlevi evinize getirin.
Qi uyumlu akıllı telefonlar için hafif ve kompakt kablosuz endüktif şarj ünitesi. 7 indüksiyon
bobini, Qi sertifikalı
ACV* Zens Qi Base Station siyah
Kablo yok, sınır yok, kablosuz şarj mobil teknolojinin geleceğidir, bu parlak siyah Zens Qi
Baz İstasyonu ile bu işlevi evinize getirin.
Qi uyumlu akıllı telefonlar için hafif ve kompakt kablosuz endüktif şarj ünitesi. 7 indüksiyon
bobini, Qi sertifikalıdır.

627,00 ₺1

627,00 ₺1

627,00 ₺1

627,00 ₺1

627,00 ₺1

403,00 ₺1

146,00 ₺1

2 344 023

1.253,00 ₺1

2 344 021

1.253,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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ACV* Zens Qi Charging Case IPhone® 7 için, siyah
Bu Zens Qi Şarj Kutusu ile Akıllı Telefonunuza hayat verin - görünümü koruyun, işlevi
artırın!
Entegre kablosuz şarj fonksiyonlu koruyucu kılıf. Qi uyumlu olmayan modeller için
kablosuz şarjı etkinleştirir. Zens Qi baz istasyonu veya diğer Qi uyumlu kablosuz şarj
cihazlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlandı.
NEXTBASE* Gösterge Tablosu Kamera 380GWX, ön ve arka Araç Kamerası
kaza sırasında video kanıtı sağlamaya yardımcı olur.
Ön cama ve arka cama monte edilecek akıllı, gizli GPS özellikli kameralar. Öne bakan
kamera arkaya bakan kameraya 6,5 m'lik bir kablo ile bağlanır, her ikisi de aracın güç
kaynağına takılan sigara güç kablosuyla çalışır ve kontak açıldığında kamera kaydını
otomatik olarak başlatır. Kit içeriği: ön kamera ve montaj aparatı, arka kamera, 6,5 m
bağlantı kablosu, sigara güç kablosu, USB kablosu, pil takımı, 32 GB Micro SD kart,
güvenlik paketi, hızlı başlangıç kılavuzu, pencere çıkartmaları ve kılavuzlu yazılım diski.

2 344 013

1.253,00 ₺1

2 534 404

13.067,00 ₺1

• 2,12 MP KAMERALARLA 140° GENİŞ GÖRÜŞ ALANI
• 90° DİKEY LENS AYARI DAHA DÜZ ÖN CAMLARI OLAN ARABALAR VE VAN'LAR İÇİN
İDEAL
• VİDEOYU TAM 1080P VEYA 720P HD, 1920 X1080 @30 FPS, KAYIT FORMATI .MOV
OLARAK YAKALAR
• SD KART DOLDURDUĞUNDA, KAMERA EN ESKİ DOSYALARI OTOMATİK OLARAK
SİLER, YENİ KAYITLAR İÇİN YER AÇAR, BÖYLECE ASLA YERİNİZ OLDUĞU
• GÜNCEL VİDEO DOSYASINI KAYDETMEK İÇİN KAYIT ESNASINDA KORUMA
DÜĞMESİNE BASIN
• KAMERA VİDEO DOSYALARINI 1 DAKİKA UZUNLUKLARDA KAYDETMEK İÇİN
AYARLANMIŞTIR, BOYUTU İNDİRİP SİGORTA ŞİRKETİNİZE GÖNDERMENİZ GEREKİRSE
YÖNETİLEBİLİR
• KAYITLI VİDEOYU İNDİRİN, PAYLAŞIN VEYA GÖRÜNTÜLEYİN YA DA CANLI VİDEOYU
NEXTBASE CAM VIEWER UYGULAMASIYLA İNDİRİN, UYGULAMA MAĞAZINIZDAN, IOS /
ANDROID'DEN ÜCRETSİZ İNDİREBİLİRSİNİZ
• NEXTBASE REPLAY3 YAZILIMI İLE YAZILIM DİSKİ USB ÜZERİNDEN BİLGİSAYAR
BAĞLANTISINI SAĞLAR
• AKILLI TELEFON, TABLET VB. WI-FI BAĞLANTISI
• OLAYLARIN TAM NEREDE VE NE ZAMAN OLUP OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN GPS
KAYITLARI KONUM, HIZ, TARİH VE SAAT
• ARKA KAMERA VİDEOSU CİHAZINIZDA PIP (RESİM İÇİNDE) OLARAK GÖRÜNÜYOR,
EKRANA DOKUNMAK BÜYÜTECEK VEYA BOYUT KÜÇÜLDÜ
• 32 GB MİKRO SD KART DAHİL, 8 – 128 GB İLE UYUMLU, TÜR: SDHC, SDXC, U1
• BATARYA PAKETİ DAHİLDİR
• PARK MODU, ARACINIZ PARK EDİLİRKEN VE MOTOR ÇALIŞMAZKEN ARACINIZIN
ÇEVRESİNİ İZLER. HAREKET TESPİT EDİLDİĞİ TAKTİRDE VE OLDUĞU ZAMAN KAYITA
OTOMATİK OLARAK BAŞLAR
• CİHAZ KONTROLLERİNİ VE SD KARTI KAPATACAK GÜVENLİK PAKETİ İLE BİRLİKTE
VERİLMEKTEDİR, ŞİRKET ARAÇLARI İÇİN İDEAL OLARAK KURCALAMA YAPILMASINI
ÖNLER
• BOYUTLAR: ÖN KAMERA 58 X 98 X 47 MM, ARKA KAMERA 49 X 68 X 37 MM
• AĞIRLIK: ÖN KAMERA 115 G, ARKA KAMERA 50 G
Arka camı olan araçlar

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

49

FORD TOURNEO CUSTOM 08/2012 – 01/2018

Durum: 02.01.2023

Garmin®* Gösterge Tablosu Kamera Gösterge Kamera 66W
kaza sırasında video kanıtı sağlamaya yardımcı olur.
2,0" LCD ekranlı ve ön cama monte edilecek ekstra geniş görüş açısına sahip kompakt,
gizli GPS/GALILEO özellikli kamera. Bir olay meydana gelirse, görüntüleri sürekli olarak
kaydeder ve otomatik olarak kaydeder. Bir güç kaynağına takıldığında otomatik olarak
kayda başlar. Kit, manyetik yuva, çakmak için çift USB güç adaptörü, 4 m ve 1.5 m USB
kabloları ve kullanım kılavuzu içerir. Lütfen dikkat: Garmin® hüküm ve koşulları ile sürücü
farkındalığı işlevleri için çalıştırma kısıtlamaları geçerlidir. Daha fazla bilgi için lütfen
Garmin® web sitesine bakın.

2 489 135

6.422,00 ₺1

• 3,7 MP KAMERA İLE EKSTRA GENİŞ 180 DERECE GÖRÜŞ ALANI
• VİDEOYU 1440P (2560 X 1400 ÇÖZÜNÜRLÜK), 1080P (1920 X 1080 ÇÖZÜNÜRLÜK)
VEYA 720P (1280 X 720 ÇÖZÜNÜRLÜK) OLARAK YAKALAR
• ENTEGRE G-SENSÖR, OTOMATİK OLAY TESPİTİNİN ETKİ ÜZERİNDEKİ OLAYLARIN
VİDEO ÇEKİMLERİNİ KAYDETMESİNE İZİN VERİR
• OLAYLARIN TAM NEREDE VE NE ZAMAN OLUP OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN GPS
KAYITLARI KONUM, YÖN, HIZ, TARİH VE SAAT
• KABLOSUZ VİDEO SENKRONİZASYONU İÇİN DAHİLİ WIFI VE BLUETOOTH
MEVCUTTUR
• SESLİ KOMUT FONKSİYONU, SES KAYDINI BAŞLATMAYA/DURDURMAYA,
HAREKETSİZ BİR FOTOĞRAF ÇEKMEYE VEYA TRAVELAPSE™ VİDEO ÇEKİM ÖZELLİĞİNİ
BAŞLATMAYA/DURDURMAYA SAĞLAR (SÜRÜŞ SAATLERİNİ ÖNEMLİ DAKİKALARA
YOĞUNLAŞTIRIR)
• CLARITY HDR PARLAK VE DÜŞÜK IŞIK KOŞULLARINDA ARTTIRILMIŞ AYRINTILARI
YAKALAR
• SÜRÜCÜNÜZÜ BİR MICROSDHC™ KART (AYRI SATILIR) KULLANARAK SÜREKLİ BİR
DÖNGÜDE KAYDEDER. DAHA FAZLA BELLEK İÇİN, 8 GB'DEN 512 GB'A KADAR BÜYÜK
BİR KART EKLENMESİ GEREKİR (10. CLASS GEREKLİ)
• ÇEKİMİ DİREKT EKRANDA İZLEYİN, DAHA SONRA BİLGİSAYARINIZDA İNCELEYİN VEYA
AKILLI TELEFONUNUZDA ÜCRETSİZ GARMIN DRIVE™ UYGULAMASINI KULLANIN
• SÜRÜCÜ FARKINDALIK İLERİ ÇARPIŞMA UYARISI VE ŞERİTTEN ÇIKIŞ UYARISI
FONKSİYONLARINI İÇERİR
• OTOMATİK SYNC ÖZELLİĞİ, TAM 360° KAPSAM İÇİN ÖN, ARKA VE YANLARDA
KABLOSUZ OLARAK BAĞLANABİLİR 4 ADET GARMIN DASH KAMERALARINA İZİN VERİR.
AKILLI TELEFONUNUZ SONRA AYNI ANDA İKİ PERSPEKTİFDEN BİR RESİM İÇİNDE RESİM
VİDEOSU OLUŞTURABİLİRSİNİZ
• DAHİLİ KIRMIZI IŞIK VE HIZLI KAMERA VERİLERİ KIRMIZI IŞIK KAMERALARI VEYA HIZ
KAMERALARI YAKINLANDIĞINDA VE ARACINIZ DURDURULDUĞUNDA, ÖR. BİR
KAVŞAKTA VEYA TRAFİKTE
• ARACINIZIN ÖNÜNDEKİ TRAFİK TEKRAR TAŞINDIĞINDA “GO” UYARISI SİZE BİLDİRİR
• PARK MODU, ARACINIZ PARK EDİLİRKEN VE MOTOR ÇALIŞMAZKEN ARACINIZIN
ÇEVRESİNİ İZLER. HAREKET TESPİT EDİLDİĞİ TAKTİRDE VE OLDUĞUNDA KAYIT
YAPMAYA BAŞLAR (GARMIN® PARK MODU KABLOSU GEREKTİRİR)
• ÖLÇÜLER: 4 CM X 5,6 CM X 2,1 CM, AĞIRLIK: 61 GRAM
• -20°C İLE +55°C ARALIĞINDA ÇALIŞIR
• DAHİLİ BATARYA

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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ALÜMİNYUM ALAŞIM JANTLAR
ALÜMİNYUM ALAŞIM JANTLAR
RRP
16" Alüminyum Alaşım Jant 5 kollu tasarım, parlak gümüş
Alaşım jantlar, Ford'unuza her açıdan benzersiz ve kişisel bir görünüm verir. Tüm gövde
tasarım ürünleri, kalite, güvenlik ve elbette harika görünüm için test edilmiştir.
6.5J x 16", ofset 60
Tek alüminyum alaşım jant içermektedir. Montaj için ek parçalar gereklidir.

16" Alüminyum Alaşım Jant 5 x 2 kollu tasarım, parlak gümüş
Alaşım jantlar, Ford'unuza her açıdan benzersiz ve kişisel bir görünüm verir. Tüm gövde
tasarım ürünleri, kalite, güvenlik ve elbette harika görünüm için test edilmiştir.
6.5J x 16", ofset 60. Takma işlemi için ek parçalar gerekir, daha ayrıntılı bilgi için Ford
Bayinize başvurunuz
Tek alüminyum alaşım jant içermektedir. Montaj için ek parçalar gereklidir.

1 886 435

3.178,00 ₺3

1 842 987

3.018,00 ₺3

ALÜMİNYUM ALAŞIM JANTLAR
JANT AKSESUARLARI
RRP
Jant Göbeği
Jant göbekleri, alaşım jantların ortasına takılarak şık ve tamamlayıcı bir görüntü sağlar.

Jant Göbeği , Mavi Ford Logolu
Jant göbekleri, alaşım jantların ortasına takılarak şık ve tamamlayıcı bir görüntü sağlar.

Kilitli Bijon Somunları , Alaşım Jantlar için
Sadece kitte bulunan, özel takım ile sökülebilen kilitli bijon somunlarıyla; alaşım jantlarınızı
güvenceye alın.
4'lü set, anahtar dahil, alaşım jantlar için hırsızlığa karşı koruma sunar.

2 037 230

185,00 ₺1

1 429 118

177,00 ₺1

2 221 666

1.392,00 ₺1

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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TASARIM
GÖVDE TASARIMI
RRP
Dodik ön ve arka
Ford'unuza daha sağlam bir görünüm verirken, onu çizilmelere karşı daha fazla koruyun.
4'lü set, daha şık görünüm için ön kaydırma plakası ile birlikte takılması önerilir. – Arka
çamurlukları bulunmayan araçlar için

Dodik ön ve arka
Ford'unuza daha sağlam bir görünüm verirken, onu çizilmelere karşı daha fazla koruyun.
4'lü set, daha şık görünüm için ön kaydırma plakası ile birlikte takılması önerilir. – Arka
çamurlukları bulunan araçlar için

Ford Plaka Tutucu gümüş, Ford logolu "BRING ON TOMORROW" yazılı
Paket içerisinde 2 adet plakalık bulunmaktadır.

1 906 936

43.346,00 ₺2

1 906 934

29.922,00 ₺2

2 569 770

504,00 ₺1

• BOYUTLAR: 524 X 114 X 24 MM

Ford Plaka Tutucu siyah, beyaz Ford logolu ve "BRING ON TOMORROW" yazılı
Paket içerisinde 2 adet plakalık bulunmaktadır.

Ford Plaka Tutucu siyah, Ford logolu "BRING ON TOMORROW" yazılı
Paket içerisinde 2 adet plakalık bulunmaktadır.

2 460 006

89,00 ₺1

2 569 816

504,00 ₺1

• BOYUTLAR: 524 X 114 X 24 MM

Ön Tampon Kaydırma Plakası , Gümüş
Ford'unuzun ön tampon eteğine şık kaydırma plakası ekleyerek daha etkileyici bir görünüm
yakalayın- mükemmel uyum ve hayranlık dolu bakışları garanti ediyoruz. Aracın dış
tasarımını güçlendirmek için tasarlanan tüm gövde tasarım parçaları, sıkı kalite kontrolleri
ve en uygun montaj prosedürleri ile mükemmel montaj uyumunu garanti eder.
Daha şık görünüm için ön ve arka davlumbaz ile birlikte takılması önerilir.

1 904 973

11.534,00 ₺2

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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OUTDOOR YAŞAM STİLİ
OUTDOOR YAŞAM STİLİ
RRP
ARB* Bağlama Kayışı Kiti Sıfır elektrikli ARB soğutucu için
Bağlantı kiti, Sıfır elektrikli ARB soğutma kutusu için özel olarak tasarlanmıştır. güvenli ve
emniyetli bir bağlama sağlar ve taşıma sırasında hareketi engeller. Soğutma kutusuna ikiz
kancalar takılır ve gerilim uygulamak için ayarlanabilir dokuma kayışlar kullanılır.

2 616 035

1.058,00 ₺1

• AKILLI, FONKSİYONEL VE ŞIK TASARIM
• DOKUMA KAYIŞLAR VE KALİTELİ YAY YÜKLÜ KLİPSLER
• SİYAH PUDRA KAPLI ÇELİK KELEPÇELER
• PLASTİK KAPLI ÇİFT KANCA
• PASLANMAZ ÇELİK DONANIM

ARB* Hava Kompresörü taşınabilir, yüksek performans, 12v
Hava kompresörü, sessiz bir çalışma ve ekstra uzun ömür için tamamen hafif ve yüksek
mukavemetli malzemelerden yapılmıştır. Sınıfında lider bir akış hızına sahiptir ve hem iş
hem de gündelik için bir dizi başka işlevle hızlı lastik şişirme için tasarlanmıştır. Kit, tamamı
akıllı ve dayanıklı bir taşıma çantasında bulunan 19 ft turuncu hava hortumu, pil kelepçeleri
ve şişirme kiti içerir.

2 616 039

10.169,00 ₺1

• NEM VE TOZA DAYANIKLILIK İÇİN MÜHÜRLÜ
• AZALTILMIŞ SÜRTÜNME İÇİN SERT ELOKSAL SİLİNDİR DELİK
• MAKSİMUM SORUNSUZ YAŞAM İÇİN TEFLON EMPRENYE KARBON FİBER PİSTON
KEÇESİ
• AŞIRI BASINÇ GÜVENLİK VALFİ İLE DONATILMIŞTIR
• MOTOR AŞIRI SICAKLIK HASARLARINA KARŞI İÇİ ISI KORUMALIDIR
• PROFESYONEL HATTI DEVRE KORUMASI İÇİN DONATILMIŞ AĞIR HİZMET MAXI
SİGORTA

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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ARB* Hızlı Başlatıcı güç paketi ile, taşınabilir, 12v
Boş bir akü sizi yolda bırakabilir, takviyeli marş sizi zor durumdan kurtarır ve tekrar yola
çıkmanızı sağlar.
Güç paketine sahip lityumla çalışan portatif atlama marş motoru, 5L V8 dizel veya 6L
benzine kadar motor kapasitelerine sahip herhangi bir 12v aracı çalıştırmak için yeterli güce
sahiptir. Güç paketi, DC veya AC şarj cihazı kullanılarak şarj edilir ve akıllı algılama ve şarj
teknolojisi sayesinde dahili sensörler, lityum pilin aşırı veya yetersiz şarj edilmesini önler.
Aracınızdaki takviyeli marş motorunu kullanma zamanı geldiğinde, akıllı, ağır hizmet tipi
takviye kabloları akü voltajını, polariteyi ve şarj koşullarını izler ve bir dizi LED ışığı
aracılığıyla kullanıcıyı olası kurulum sorunlarına karşı uyarır. Kullanılmadığı zaman, tümü
akıllı bir ARB logolu sağlam ve kompakt EVA naylon, siyah ve turuncu saklama kutusuna
düzgün bir şekilde yerleştirilir.

2 618 911

7.062,00 ₺1

• YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK PARLAK TURUNCU LİTYUM PİL 24000 MAH
• 500 CCA SÜREKLİ & 1000 CCA ARTIRMA
• PİL BOYUTU: 188 X 134 X 37 MM
• YÜKSELTME FONKSİYONLU, TERS POLARİTELİ VE KIVILCIM KORUMALI AKILLI
ATLAMA KABLOLARI
• HEM 12V DC ŞARJ CİHAZI VE 240V AC ŞARJ CİHAZI İÇERİR
• 4 MODLU (YÜKSEK, STROBE, SOS, KAPALI) DAHİLİ 100 LÜMEN EL LAMBASI
• AYDINLATMA, LASTİK ŞİŞİRME VE SOĞUTMA KUTUSU GİBİ CİHAZLARA GÜÇ VERMEK
İÇİN 12V PRİZ
• 2X USB PORTU VE ÇOĞU ANDROID® & APPLE® AKILLI TELEFONUNU ŞARJ EDEN BİR
AKILLI USB KABLOSU
• AİLE ARACI, TEKNE, MOTOSİKLET, OTURMA MAKİNA, VB. İÇİN MÜKEMMELDİR

ARB* Kamp Masası taşıma çantası ile, alüminyum
Geniş ve güçlü alüminyum yüzeye sahip ve sağlamlık sağlamak için kare boru ayaklara
sahip katlanabilir kamp masası, çapraz destekler benzer tablolarda görülmeyen ekstra
güç ve destek sağlar. 4 kişilik bir aileye yetebilecek kadar büyük, ancak kullanılmadığında
kompakt taşıma çantasına düzgünce yerleştirilebilecek mükemmel boyuttadır.

2 615 990

4.528,00 ₺1

• PİŞİRME HAZIRLIĞI İÇİN ISIYA DAYANIKLIDIR
• MASA MONTE EDİLDİĞİNDE 30 KG'YE KADAR TAŞIYABİLİR
• ÖLÇÜLER: 860 X 700 X 700 MM (U X G X Y)
• 22 X 22 MM SİYAH ELOKSAL AYAKLAR
• OMUZ KAYIŞLI KOMPAKT TAŞIMA ÇANTASI İLE GELİR
• AĞIRLIK: 4KG

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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ARB* Kamp Sandalyesi taşıma çantası ile, siyah ve bej
Kompakt saklama ve kolay taşıma için katlanabilir kamp sandalyesi ve omuz askılı uygun
taşıma çantası. Toz boyalı çelik makas çerçeveli güçlü, dayanıklı Oxford dokuma
malzemeden üretilmiştir.

2 615 988

3.551,00 ₺1

• AĞIRLIK: 150 KG'YE KADAR
• PEDLİ KOLTUK VE SIRTLIK
• İŞLEMELİ ARB TOURING LOGOSU
• SIRTLIĞIN ARKASINDA FİLELİ DERGİ CEPİ
• ANAHTARLAR, CÜZDAN VE DİĞER KÜÇÜK EŞYALAR İÇİN KAPAKLI YAN CEP
• SANDALYE KENARINA KOLAYCA TAKILILAN İÇECEKLİKLİ SERT GÖVDE MASA
• KONFOR İÇİN DÜZ YÜZEYLİ KOLLAR
• KOLTUK ÖLÇÜLERİ: 56 CM (G) X 47 CM (D)
• KURULUM BOYUTU: 92 CM (Y) X 61 CM (D) X 66 CM (G)

ARB* Kargo Organizatörü büyük
Her şey için bir yer ve her şey yerli yerinde, kargo organizatörü tüm eşyalarınız için
mükemmel bir depolama çözümü sunuyor.
Kargo organizatörü her şeyi tek bir yerde tutar. İçeriğinizi temiz, güvenli ve taşınabilir tutar.
600D ağır hizmet tipi PU kaplı Oxford naylon malzemeden kaliteli fermuarlar ve dokuma
kulplarla yapılmıştır. Modüler makaralı çekmecelere sorunsuz bir şekilde sığacak şekilde
tasarlanmıştır veya bağımsız bir depolama düzenleyicisi olarak kullanılabilir.

2 616 000

2.202,00 ₺1

• HAREKETİ AZALTMAK İÇİN KAUÇUK TUTUCU AYAKLAR
• HER ŞEYİ ERİŞİLEBİLİR TUTMAK İÇİN HAREKETLİ VE ÇIKARILABİLİR BÖLÜCÜLER
• İÇERİKLERİNİZİ KOLAYCA TANIMLAMAK İÇİN 4 ADET KİMLİK ETİKETİ
• SAKLAMASI KOLAY, KULLANILMADIĞINDA DÜZ KATLANIR
• 400 X 400 X 180 MM (GXDXY)

ARB* Kargo Organizatörü küçük
Her şey için bir yer ve her şey yerli yerinde, kargo organizatörü tüm eşyalarınız için
mükemmel bir depolama çözümü sunuyor.
Kargo organizatörü her şeyi tek bir yerde tutar. İçeriğinizi temiz, güvenli ve taşınabilir tutar.
600D ağır hizmet tipi PU kaplı Oxford naylon malzemeden kaliteli fermuarlar ve dokuma
kulplarla yapılmıştır. Modüler makaralı çekmecelere sorunsuz bir şekilde sığacak şekilde
tasarlanmıştır veya bağımsız bir depolama düzenleyicisi olarak kullanılabilir.

2 616 004

1.101,00 ₺1

• HAREKETİ AZALTMAK İÇİN KAUÇUK TUTUCU AYAKLAR
• HER ŞEYİ ERİŞİLEBİLİR TUTMAK İÇİN HAREKETLİ VE ÇIKARILABİLİR BÖLÜCÜLER
• İÇERİKLERİNİZİ KOLAYCA TANIMLAMAK İÇİN 4 ADET KİMLİK ETİKETİ
• SAKLAMASI KOLAY, KULLANILMADIĞINDA DÜZ KATLANIR
• 400 X 160 X 180 MM (GXDXY)

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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ARB* Kargo Organizatörü orta boy
Her şey için bir yer ve her şey yerli yerinde, kargo organizatörü tüm eşyalarınız için
mükemmel bir depolama çözümü sunuyor.
Kargo organizatörü her şeyi tek bir yerde tutar. İçeriğinizi temiz, güvenli ve taşınabilir tutar.
600D ağır hizmet tipi PU kaplı Oxford naylon malzemeden kaliteli fermuarlar ve dokuma
kulplarla yapılmıştır. Modüler makaralı çekmecelere sorunsuz bir şekilde sığacak şekilde
tasarlanmıştır veya bağımsız bir depolama düzenleyicisi olarak kullanılabilir.

2 616 002

1.568,00 ₺1

• HAREKETİ AZALTMAK İÇİN KAUÇUK TUTUCU AYAKLAR
• HER ŞEYİ ERİŞİLEBİLİR TUTMAK İÇİN HAREKETLİ VE ÇIKARILABİLİR BÖLÜCÜLER
• İÇERİKLERİNİZİ KOLAYCA TANIMLAMAK İÇİN 4 ADET KİMLİK ETİKETİ
• SAKLAMASI KOLAY, KULLANILMADIĞINDA DÜZ KATLANIR
• 600 X 200 X 180 MM (GXDXY)

Kargo Organizatörü yumuşak kenarlı
Her şey için bir yer ve her şey yerli yerinde, kargo organizatörü tüm eşyalarınız için
mükemmel bir depolama çözümü sunuyor.
Yumuşak taraflı kargo düzenleyici, yiyeceklerinizi ve kişisel eşyalarınızı saklamanın
mükemmel bir yoludur, içeriklerinizi temiz ve güvenli tutar.
Bölmelerden birine mükemmel şekilde uyan, yumuşak kenarlı Finis 2181470 soğutucu
çanta ile birlikte kullanılabilir.

2 181 468

3.464,00 ₺1

• Yerleşik kulplu 3 küf dayanıklı bölme
• Gerekirse düz saklanabilir
• Kolayca temizler
• Ford logolu siyah
• Yaklaşık 60 cm uzunluğunda

ARB* Kargo Takip ve Yükleme Halkası Kiti ARB soğutma kutusu bağı için, 2'li set
Kargo yolu ve yük halkası kiti 2 x yük halkası, 2 x 45 mm uzunluğunda kargo yolu ve
sabitlemeleri içerir. Coolbox bağlama kiti için bir bağlantı noktası olarak kullanılabilir.

2 616 026

702,00 ₺1

• GÜVENLİ BAĞLAMA NOKTALARI SAĞLARAK KARGO KAYIŞLARININ ETKİLİ
KULLANILMASINA İZİN VERİR
• MAVİ ALÜMİNYUM TABANLI VE SİYAH METAL KARGO PARÇALARI İLE ÇELİK HALKALI

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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ARB* Sıfır Elektrikli Soğutma Kutusu 36L
Buz küpleri yapmak mı yoksa sadece biralarınızı soğutmak mı istiyorsunuz? Kamp
gezilerinizde ve dışarıda geçirdiğiniz günlerde, soğuk kutu tüm yiyecek ve içeceklerinizi
mükemmel sıcaklıkta tutacaktır.
Önden açılır kapaklı taşınabilir tek bölgeli elektrikli soğutucu, buzdolabı veya dondurucu
olarak kullanılabilir ve bir çiftin veya küçük bir ailenin kamp gezilerine çıkması için
mükemmel boyuttadır. Gömme kulplarla taşıması kolaydır. Aracınızdayken
kullanabileceğiniz kullanışlı ön ve arka DC girişleri ve evde veya elektrikli bir kamp alanında
kullanabileceğiniz bir ön AC girişine sahiptir. Dokunmatik yüzeyli kontrol paneli, sıcaklığı
kontrol etmenizi, ayarlamanızı ve artırmanızı sağlar. Google Play veya Apple uygulama
mağazasından ücretsiz olarak indirilebilen bir uygulama, bluetooth özellikli cihazınızla
soğutma kutunuzu kablosuz olarak izlemenize ve kontrol etmenize de olanak tanır.
Ek güvenlik için, ARB bağlama kiti veya ARB kargo yolu ve yük halkası kiti (ayrı olarak
satılır) ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.
ARB bağlama kiti ve ARB kargo yolu ve yük halkası kiti (ayrı olarak satılır) ile birlikte
kullanılabilir

2 615 992

30.459,00 ₺1

• KAPASİTE: 36L (47 X 375 ML TENEKE KUTULAR İÇİN)
• DÜŞÜK GÜÇ ÇEKİMLİ LED İÇ AYDINLATMA
• SOĞUTMA KAPASİTESİ: -22°C - +10°C
• CİHAZLARINIZI ŞARJ ETMEK İÇİN BİR USB 5V ÇIKIŞINA SAHİPTİR
• KOLAY TEMİZLİK İÇİN TAHLİYE TAPASI
• KAPAK SÖKME VE TAKMA İÇİN HIZLI ÇIKARMA CIVATALARI
• KAPAK ÜZERİNDE BULUNAN KAYMAZ CAM/ŞİŞE UYGULAMASI
• YÜKSEK VERİMLİ, DEĞİŞKEN HIZLI KOMPRESÖR, HIZLI SOĞUMA SÜRESİ
• TAŞIMA SIRASINDA SOĞUTMA KUTUSUNUN GÜVENLİ OLMASI İÇİN 2 YUVA BAĞLAMA
NOKTASI
• DIŞ ÖLÇÜLER: 675 X 423 X 436 MM (U X G X Y)
• İÇ ÖLÇÜLER: ÜST BÖLME 482 X 292 X 143 MM (U X G X Y) ALT BÖLME 316 X 292 X 180
MM (U X G X Y)
• GÜÇ: ENTEGRE AKÜ KORUMA SİSTEMİ İLE 12/24V DC 100/240V AC
• AKIM ÇEKME: 0.8AH (DC12V 5°C, 32°C ORTAM SICAKLIĞINA AYARLANIR)
• F TİPİ EURO FİŞ İLE BİRLİKTE VERİLİR
• AĞIRLIK: 22,2 KG

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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ARB* Sıfır Elektrikli Soğutma Kutusu 44L
Buz küpleri yapmak mı yoksa sadece biralarınızı soğutmak mı istiyorsunuz? Kamp
gezilerinizde ve dışarıda geçirdiğiniz günlerde, soğuk kutu tüm yiyecek ve içeceklerinizi
mükemmel sıcaklıkta tutacaktır.
Önden açılır kapaklı taşınabilir tek bölgeli elektrikli soğutucu, buzdolabı veya dondurucu
olarak kullanılabilir ve bir çiftin veya küçük bir ailenin kamp gezilerine çıkması için
mükemmel boyuttadır. Gömme kulplarla taşıması kolaydır. Aracınızdayken
kullanabileceğiniz kullanışlı ön ve arka DC girişleri ve evde veya elektrikli bir kamp alanında
kullanabileceğiniz bir ön AC girişine sahiptir. Dokunmatik yüzeyli kontrol paneli, sıcaklığı
kontrol etmenizi, ayarlamanızı ve artırmanızı sağlar. Google Play veya Apple uygulama
mağazasından ücretsiz olarak indirilebilen bir uygulama, bluetooth özellikli cihazınızla
soğutma kutunuzu kablosuz olarak izlemenize ve kontrol etmenize de olanak tanır.
Ek güvenlik için, ARB bağlama kiti veya ARB kargo yolu ve yük halkası kiti (ayrı olarak
satılır) ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.

2 616 045

32.844,00 ₺1

• KAPASİTE: 44L (65 X 375 ML TENEKE KUTULAR İÇİN)
• DÜŞÜK GÜÇ ÇEKİMLİ LED İÇ AYDINLATMA
• SOĞUTMA KAPASİTESİ: -22°C - +10°C
• CİHAZLARINIZI ŞARJ ETMEK İÇİN BİR USB 5V ÇIKIŞINA SAHİPTİR
• KOLAY TEMİZLİK İÇİN TAHLİYE TAPASI
• KAPAK SÖKME VE TAKMA İÇİN HIZLI ÇIKARMA CIVATALARI
• KAPAK ÜZERİNDE BULUNAN KAYMAZ CAM/ŞİŞE UYGULAMASI
• YÜKSEK VERİMLİ, DEĞİŞKEN HIZLI KOMPRESÖR, HIZLI SOĞUMA SÜRESİ
• TAŞIMA SIRASINDA SOĞUTMA KUTUSUNUN GÜVENLİ OLMASI İÇİN 2 YUVA BAĞLAMA
NOKTASI
• DIŞ ÖLÇÜLER: 675 X 423 X 496 MM (U X G X Y)
• İÇ ÖLÇÜLER: ÜST BÖLME 482 X 292 X 203 MM (U X G X Y) ALT BÖLME 316 X 292 X
180 MM (U X G X Y)
• GÜÇ: ENTEGRE AKÜ KORUMA SİSTEMİ İLE 12/24V DC 100/240V AC
• GÜNCEL ÇİZİM: 0.8AH (DC12V 5°C, 32°C ORTAM SICAKLIĞINA AYARLANIR)
• F TİPİ EURO FİŞ İLE BİRLİKTE VERİLİR
• AĞIRLIK: 21,6 KG

Soğutucu Çanta yumuşak kenarlı
Yumuşak kenarlı, dolgulu soğutucu çanta, soğutulmuş yiyecek ve içeceklerinizi soğuk veya
ısıtılmış yiyecek ve içeceklerinizi sıcak tutar. Suya dayanıklı ve kolay temizlenebilir bir
alüminyum film ile izole edilmiştir.
Bu soğutucu çanta, bölmelerinden birine mükemmel bir şekilde sığdığından Finis 2181468
kargo düzenleyici ile birlikte kullanılabilir.

2 181 470

-

• Fermuarlı üst kısmı ile hafif ve katlanabilir
• Ayarlanabilir taşıma askısı
• Beyaz Ford logolu siyah
• Boyutlar: 36 x 33 x 27 cm (g x u x y)

* Ford Otosan Tedarikçisi Firma garantisindedir.
1. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi olduğu ÖTV
dilimdeki vergi oranına tabidir. Belirtilen fiyatlar bu ay başından geçerli olan fiyatlardır. Ford Otosan’ın fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
2. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin.
3. KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. ÖTV ve işçilik bedelleri fiyatlara dahil değildir. Araç satın alımları beraberinde alınan ilave aksesuarlar, ilgili aracın tabi
olduğu ÖTV dilimdeki vergi oranına tabidir. İşçilik gerektiren ürünlerin bedeline işçilik fiyatı eklenecektir. Lütfen ilave montaj ve boya işçilik ücretleri için Ford
Yetkili bayilerinden bilgi isteyin. Price is per alloy and excludes tyre and fitting parts.
Fiyatlar 02.01.2023 dan itibaren geçerlidir. Ford'un fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Ford Motor Company Limited.
Registered in England No 235446.
Registered Office: Arterial Road,
Laindon, Essex, SS15 6EE,
England
www.fordaksesuar.com
Gösterilen aksesuarlarla ilgili finansal opsiyonlar için Ford Yetkili Satıcınıza başvurabilirsiniz.

FERAGATNAME:
Ford’ Otosan’ın ve Ford Motor Company’nin politikası sürekli ürün gelişimidir. Bu çevrimiçi yayındaki modellerin teknik özelliklerinde,
renklerinde, fiyatlarında ve resimleri çizilen ve anlatılan parçalarda istenen zamanda değişiklik yapma hakkı saklıdır ve görüntüler
değişebilir. Bu çevrimiçi yayın hem orijinal Ford aksesuarlarını hem de tedarikçilerimizin sağladığı bir ürün yelpazesini içermektedir.
*Tanımlanan aksesuarlar özenli bir şekilde seçilen üçüncü taraflara ait tedarikçi markalı aksesuarlardır ve farklı garanti koşullarına sahip
olabilirler, bu koşulların ayrıntıları her bir üründe gösterilen garanti simgesi aracılığıyla veya Ford Bayinizden öğrenilebilir. Bluetooth® ismi ve
logoları Bluetooth SIG, Inc.’in tescilli markasıdır ve Ford Motor Company tarafından izin alarak kullanılmaktadır. iPhone/iPod ismi ve logoları
Apple Inc.'e aittir. Diğer ticari markalar ve ticari isimler de kendi sahiplerine aittir.
Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu hakkında not: Yakıt tüketimi, CO2 emisyonu ve araça özel CO2 emisyonu hakkında daha fazla bilgi
edinmek için "Guide on the fuel economy, CO2-Emissions and power consumption" yazısına bakın. Bu yazıya bayinizden ve de
https://www.datgroup.com/ sitesinden ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz.
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