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ТРАНСПОРТУВАННЯ
ТРАНСПОРТУВАННЯ - ДАХ

RRP

G3* Fixing Kit Комплект кріплення
T-подібна гайка G3 (4шт)

2 486 295
793,00 1

Thule®* Багажний бокс для даху
Збільшіть можливості Вашого автомобіля Форд! Багажний бокс Thule створений
для перевезення різноманітних вантажів, захищаючи їх від пошкоджень та
крадіжки. З його досконалими аеродинамічними характеристиками Вам не
доведеться турбуватися щодо стороннього шуму або витрати пального. Стильний
вигляд, можливість обрати необхідний розмір. Вибір за Вами!
Технічні характеристикиРазміри (зовнішні / внутрішні): 190 см х 63 см х 42,5 см / 179
см х 52 см х 37 см, об'єм: 300 л, висота від стійки на даху: прибл. 40 см, вага:
приблизно 14,7 кг, максимальна вантажопідйомність: 75 кг. З центральним замком.
Основні характеристики: легко монтується завдяки системі швидкого монтажу
PowerClick. Вбудований індикатор крутного моменту клацає, коли він правильно
встановлений, забезпечуючи швидке та надійне встановлення. Зручно відкривати
та закривати завдяки LockKnob, який також запобігає пошкодженню клавіші
комфорту Thule® *. Відкриття DualSide забезпечує легкий доступ до всіх областей
коробки з будь-якої сторони автомобіля. Зверніть увагу, що залежно від моделі
транспортного засобу коробки на даху можуть перекриватися і приводити до того,
що коробка даху торкнеться багажника при відкриванні – Тільки для Active

2 430 260
34 525,00 1

G3* Багажний бокс для даху Elegance Europe 330, матовий чорного кольору.
Збільшіть можливості Вашого автомобіля Форд! Багажний бокс Thule створений
для перевезення різноманітних вантажів, захищаючи їх від пошкоджень та
крадіжки. З його досконалими аеродинамічними характеристиками Вам не
доведеться турбуватися щодо стороннього шуму або витрати пального. Стильний
вигляд, можливість обрати необхідний розмір. Вибір за Вами!
Розміри 1440 x 860 x 375 мм., об'єм 330 літрів, з повійним відкриванням та
центральним замком, вага 10 кг., максимальне навантаження 75 кг. Аеродинамічний
дизайн, стійкий до будь-якї пори року, чудово захищаючи бакаж. Встановлюється
на будь-які рейлінги діаметром 33-90 мм. Рекемондуєма відстань між рейлінгами
від 570 мм. до 840 мм. Будь ласка зверніть увагу, на те що при встановленнізадня
частина багажного боксу може виступати за розміри кузову автомобіля, та можливе
пошкодження дверей багажника. – Тільки Active

2 191 625
18 791,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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G3* Багажний бокс для даху Elegance Europe 370, чорного матового кольору.
Збільшіть можливості Вашого автомобіля Форд! Багажний бокс Thule створений
для перевезення різноманітних вантажів, захищаючи їх від пошкоджень та
крадіжки. З його досконалими аеродинамічними характеристиками Вам не
доведеться турбуватися щодо стороннього шуму або витрати пального. Стильний
вигляд, можливість обрати необхідний розмір. Вибір за Вами!
Розміри 1928 x 550 x 492 мм., об'єм 370 літрів, з подвійним відкриттям та
центральним замком. Вага 12 кг., максимальне навантаження 75 кг. Аеродинамічний
дизайн, та стійкий для будь-яких погодних умов для захисту багажу. Легко
встановлюється на будь-які рейлінги діаметром  33 - 90 мм. Рекомендується
відстань між рейлінгами від 570 мм до 840 мм. Будь-ласка звертайте уваги при
встановленні, щоб відкривання кришки багажника не впиралось в багажний бокс. –
Тільки для Active

2 191 628
20 373,00 1

G3* Багажний бокс для даху Elegance Europe 390, матовий, чорного кольору.
Збільшіть можливості Вашого автомобіля Форд! Багажний бокс Thule створений
для перевезення різноманітних вантажів, захищаючи їх від пошкоджень та
крадіжки. З його досконалими аеродинамічними характеристиками Вам не
доведеться турбуватися щодо стороннього шуму або витрати пального. Стильний
вигляд, можливість обрати необхідний розмір. Вибір за Вами!
Розміри 1950 x 738 x 360 мм., об'єм 390 літрів, з повійним відкриттям та
центральним замком, вага 13 кг., максимальне навантаження 75 кг. Аеродинамчний
дизайн, стійкий до будь-якої пори року, чудово захищаючи багаж. Встановлюється
на будь-які рейлінги діаметром 33-90 мм, Відстань між рейлінгами має бути від 570
мм., до 840 мм. Зверніть будь-ласка увагу на те, що при встановленні край
вантажного відсіку може виступати за край кузову автомобіля та можливе
пошкодження дверей вантажного відсіку. – Тільки для Active

2 191 632
19 674,00 1

Thule®* Багажний бокс для даху FORCE XT Alpine, Aeroskin, чорного кольору
Збільшіть можливості Вашого автомобіля Форд! Багажний бокс Thule створений
для перевезення різноманітних вантажів, захищаючи їх від пошкоджень та
крадіжки. З його досконалими аеродинамічними характеристиками Вам не
доведеться турбуватися щодо стороннього шуму або витрати пального. Стильний
вигляд, можливість обрати необхідний розмір. Вибір за Вами!
Розміри (зовнішні / внутрішні):230 см x 70 см x 42.5 см/218 см x 59 см x 37 см, об'єм:
420 l, вага: прибл.. 19.4 кг, максимальна вантажопідйомність: 75 кг.З центральним
замком. Основні характеристики: оптимізований дизайн для найкращої
ефективності використання простору. Легко монтується завдяки надзвичайно
широкій попередньо встановленій системі швидкого кріплення PowerClick. Легко
відкривати та закривати в будь-яких умовах завдяки зручним зовнішнім ручкам.
Система SlideLock з окремими функціями блокування та відкривання, автоматично
фіксує кришку на місці та вказує, коли бокс надійно закритий. Система відкривання
DualSide забезпечує легкий доступ до всіх частин боксу з будь-якого боку
автомобіля. Будь ласка, зверніть увагу, що залежно від моделі автомобіля бокси на
даху можуть звисати. – Тільки для Active

2 430 271
44 522,00 1

Thule®* Багажний бокс для даху FORCE XT L , чорного кольору
Збільшіть можливості Вашого автомобіля Форд! Багажний бокс Thule створений
для перевезення різноманітних вантажів, захищаючи їх від пошкоджень та
крадіжки. З його досконалими аеродинамічними характеристиками Вам не
доведеться турбуватися щодо стороннього шуму або витрати пального. Стильний
вигляд, можливість обрати необхідний розмір. Вибір за Вами!
Розміри (зовнішні / внутрішні): 190 см x 84 см x 46 см / 177 см x 73 см x 41 см, об'єм:
450 л, висота від багажника: прибл. 43 см, вага: бл. 18,7 кг, максимальна
вантажопідйомність: 75 кг. З центральним замком. – Тільки для  Active

2 430 267
42 196,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Багажний бокс для даху FORCE XT M, Black Matte
Збільшіть можливості Вашого автомобіля Форд! Багажний бокс Thule створений
для перевезення різноманітних вантажів, захищаючи їх від пошкоджень та
крадіжки. З його досконалими аеродинамічними характеристиками Вам не
доведеться турбуватися щодо стороннього шуму або витрати пального. Стильний
вигляд, можливість обрати необхідний розмір. Вибір за Вами!
Розміри (зовнішні / внутрішні): 175 см х 82 см х 45,5 см / 162 см х 71 см х 40 см, об'єм:
400 л, висота від стійки на даху: прибл. 42 см, вага: бл. 16,4 кг, максимальна
вантажопідйомність: 75 кг. З центральним замком. Основні характеристики: легко
монтується завдяки системі швидкого монтажу PowerClick. – Тільки для Active

2 430 265
38 360,00 1

Thule®* Багажний бокс для даху FORCE XT S , чорного кольору
Збільшіть можливості Вашого автомобіля Форд! Багажний бокс Thule створений
для перевезення різноманітних вантажів, захищаючи їх від пошкоджень та
крадіжки. З його досконалими аеродинамічними характеристиками Вам не
доведеться турбуватися щодо стороннього шуму або витрати пального. Стильний
вигляд, можливість обрати необхідний розмір. Вибір за Вами!
Розміри (зовнішні / внутрішні): 139 см х 89,5 см х 39 см / 127 см х 78 см х 34 см, об'єм:
300 л, висота багажника: прибл. 39 см, вага: приблизно 14,3 кг, максимальна
вантажопідйомність: 75 кг. – Для Active

2 430 262
31 168,00 1

Thule®* Багажний бокс для даху FORCE XT XL , чорного кольору
Збільшіть можливості Вашого автомобіля Форд! Багажний бокс Thule створений
для перевезення різноманітних вантажів, захищаючи їх від пошкоджень та
крадіжки. З його досконалими аеродинамічними характеристиками Вам не
доведеться турбуватися щодо стороннього шуму або витрати пального. Стильний
вигляд, можливість обрати необхідний розмір. Вибір за Вами!
Розміри (зовнішні / внутрішні): 210 см x 86 см x 44 см / 197 см x 75 см x 39 см, об'єм:
500 л, висота від багажника: прибл. 41 см, вага: бл. 21,3 кг, максимальна
вантажопідйомність: 75 кг. – Тільки для Active

2 430 269
47 947,00 1

Thule®* Кріплення для перевезення байдарки на даху DockGrip 895
За допомогою даного кріплення Ви можете перевозити все обладнання, необхідне
для подорожі по річці або каналу. Чудове рішення для перевезення байдарки.
Великі демфери захищають корпус, а чотири регульовані гумові опори разом та
ремені забезпечують надійну фіксацію байдарки під час транспортування.
Одномісний каяк розміщений на 4 поворотних кріпленнях, які ковзають у Т-
образних отворах  та пристосовуються до профілю  байдарки. Закріплюється
потужними регульованими ремінцями 2 х 400 см.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 527 029
10 603,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Кріплення для перевезення велосипедів на даху Expert 298
Візьміть з собою велосипед куди завгодно. Універсальне, просте в установці
кріплення призначене для рам до 80 мм, залежно від моделі (наприклад, гірські
велосипеди).
Комфортне кріплення для велосипедів з рамою до 100мм овальної форми та
рамою до 80 мм круглої форми, максимальне навантаження 20 кг., вага кріплення
4,2 кг. – Тільки для Active

2 143 360
11 711,00 1

Thule®* Кріплення для перевезення велосипедів на даху FreeRide 532
Візьміть з собою велосипед куди завгодно. Універсальне, просте в установці
кріплення призначене для рам до 80 мм, залежно від моделі (наприклад, гірські
велосипеди).
Комфортне кріплення для велосипедів з рамою до 80мм овальної форми та рамою
до 80 мм круглої форми, максимальне навантаження 17 кг., вага кріплення 3,5 кг –
Тільки для Active

1 746 077
6 503,00 1

Thule®* Кріплення для перевезення Лиж та Сноуборду на даху автомобіля
SnowPack 7326
Для кріплення 6 пар лиж, або 4 сноуборда, замикається для більш безпечного
транспортування, спеціальне кріплення захищає ковзаючу сторону від подряпин.
ширина навантаження 75 см, регульована висота завдяки вбудованій вертикальній
пружинній системі, надійно тримають лижі та сноуборди з ультра м'якими гумовими
рукавами, що рухаються, не подряпаючи поверхні , легко відкривається та
закривається під час носіння рукавичок за допомогою негабаритного
натискаючого ключа, доповнюється кліматизація для лиж зі високими прив'язками
завдяки включеним подовжувачним столам, які піднімають носій, для всіх основних
профілів носіїв, що використовуються, вага 4,8 кг

2 117 636
18 493,00 1

Thule®* Кріплення для перевезення Лиж та Сноуборду на даху автомобіля
SnowPack Extender 7325
Для 5 пар лиж або 2 сноубордів, замок, регулювання за висотою, придатне для всіх
профілів базових багажників, вага 4.8 кг

2 318 742
21 917,00 1

G3* Поперечини на дах
Встановіть обладнання для транспортування вантажів на даху автомобіля.
Багажники на дах створені для різних моделей автомобілів та замикаються,
забезпечуючи захист від крадіжки.
В комплекті з 2 шт рейлінгів, алюмінієві, з замками, вага 4.2 кг., максимальне
навантаження 75 кг.

2 318 738
7 212,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ТРАНСПОРТУВАННЯ
ТРАНСПОРТУВАННЯ - ЗАДНЯ ЧАСТИНА

RRP

Uebler* Заднє кріплення для велосипедів I21, для 2 велосипедів, 60° tiltable
Кріплення для велосипедів, яке встановлюється на буксирувальному пристрої,
розраховане на 2 велосипеди, механізм нахилу забезпечує легкий доступ до
вантажного відділення, приблизна маса кріплення. Включає в себе нову застібку iQ
без важелів, що робить поводження з стійкою ще простішим.

• Розмір: 1180 x 690 x 560 мм, розмір складенного: 610 х 200 х 600 мм
• Макс. Відстань маточини велосипедного колеса: 1300 мм
• 13 кг, включаючи 13-контактний перехідник
• масса навантаження для кожного велосипеду до 30 кг
• для велосипедних рам діаметром до 75 мм круглої і 75 х 45 мм овальної форми
• також підходить для E-Bikes
• Максимальне вертикальне навантаження 60 кг від навантаження на буксирний
стержень 75 кг та значення D 6,7 кН
• Максимальне вертикальне навантаження 37 кг при навантаженні на буксирний
стержень 75 кг та значення D 6,7 кН
• Максимальне вертикальне навантаження 37 кг від навантаження на буксирний
стержень 50 кг та D- Значення 5,3 кН

2 241 803
46 203,00 1

Uebler* Заднє кріплення для велосипедів X21-S для 2 велосипедів, 60° tiltable
Кріплення для велосипедів, яке встановлюється на буксирувальному пристрої,
розраховане на 2 велосипеди, механізм нахилу забезпечує легкий доступ до
вантажного відділення.

• Розмір: 770 x 1190 x 640мм, розмір складенного: 240 х 630 х 640 мм
• Макс. Відстань маточини велосипедного колеса: 1300 мм
• 13,5 кг, включаючи 13-контактний перехідник
• масса навантаження для кожного велосипеду до 30 кг
• для велосипедних рам діаметром до 75 мм круглої і 75 х 45 мм овальної форми
• також підходить для E-Bikes
• Максимальне вертикальне навантаження 60 кг від навантаження на буксирний
стержень 75 кг та значення D 6,7 кН
• Максимальне вертикальне навантаження 36 кг при навантаженні на буксирний
стержень 75 кг та значення D 6,7 кН
• Максимальне вертикальне навантаження 36 кг від навантаження на буксирний
стержень 50 кг та D- Значення 5,3 кН

1 948 382
41 974,00 1

Thule®* Заднє кріплення для велосипедів для 2 велосипедів
Кронштейн для велосипеда підходить для велосипедних рамок діаметром 22 мм -
80 мм. Багажник встановлюється на буксирну рейку. Макс. Вантажопідйомність 46
кг, макс. 25 кг для кожного велосипеда, приблизно 14,2 кг ваги, включаючи 13-
контактний адаптер. Розмір: 106 x 60 x 27 cm

2 353 442
40 996,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Заднє кріплення для велосипедів Модель F14, для одного велосипеда
Дуже маленький та легкий кріпильний причіп для велосипеда на 1
велосипед.Завдяки запатентованій складаній системі задніх ліхтарів, тримачі для
велосипедів та опорна рама можуть бути легко та повністю складені, носій
закріплюється на буксирній стійці, а велосипеди також замикаються на носії.

• Розмір: 1180 x 570 x 380 мм, розмір складений: 610 x 200 x 500 мм
• Макс. Відстань маточини велосипедного колеса: 1300 мм
• 9,9 кг, включаючи 13-контактний перехідник
• масса навантаження для кожного велосипеду до 30 кг
• для велосипедних рам діаметром до 75 мм круглої і 75 х 45 мм овальної форми
• також підходить для E-Bikes
• Максимальне вертикальне навантаження 30 кг від навантаження на буксирний
стержень 75 кг та значення D 6,7 кН
• Максимальне вертикальне навантаження 33 кг при навантаженні на буксирний
стержень 75 кг та значення D 5,3 кН
• Максимальне вертикальне навантаження 30 кг від навантаження на буксирний
стержень 50 кг та D- Значення 5,3 кН

Тільки Active

2 474 454
26 356,00 1

Uebler* Заднє кріплення для велосипедів Модель F24 для 2 велосипедів
Завдяки запатентованій складаній системі задніх ліхтарів, тримачі для велосипедів
та опорна рама можуть бути легко та повністю складені, кріплення блокується до
буксирувальної планки, а велосипеди також можна зафіксувати на базі.

• Розмір: 1180 x 670 x 560 мм, розмір складений: 610 x 200 x 600 мм
• Макс. Відстань маточини велосипедного колеса: 1300 мм
• вага 12 кг, включаючи 13-контактний адаптер
• вантажопідйомність 30 кг для кожного велосипеда
• для велосипедних рам діаметром до 75 мм круглої і 75 х 45 мм овальної форми
• також підходить для E Велосипеди
• Максимальне вертикальне навантаження 60 кг від навантаження на буксирний
стержень 75 кг та значення D 6,7 кН
• Максимальне вертикальне навантаження 38 кг при навантаженні на буксирний
стержень 75 кг та значення D 5,3 кН
• Максимальне вертикальне навантаження 38 кг від навантаження на буксирний
стержень 50 кг та D- Значення 5,3 кН

Тільки Active

2 474 456
33 840,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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G3* Коробка для багажу GP, встановлюється на фаркоп
Створіть ще більше простору для багажу під час подорожі, встановивши
практичний ящик, що кріпиться на буксирному пристрої.
Бокс для багажу з італійським дизайном, який встановлюється на фаркопі.

• Протиугінний замок
• Легке відкриття
• PS із захистом від ультрафіолетового випромінювання в чорному матовому
тисненні
• Включає пофарбовану сталеву монтажну сітку
• Максимальний об'єм завантаження: 340 літрів
• Максимальна вантажопідйомність: 45 кг
• Вага: 12,8 кг (з решіткою)
• Розміри: 1310 x 610 x 680 мм (включаючи сітку)
• Включає внутрішні фіксуючі ремені

2 559 660
33 607,00 1

Mottez* Кріплення для лиж та сноубордів Встановлюється на фаркоп
Кпілення для лиж та сноуборду, що кріпиться на фаркопі, складається, просте у
використанні та призначене для безпечного транспортування вашого зимового
спортивного спорядження - саме те, що допоможе вам запакувати речі та
вирушити на схили!
На 6 пар лиж, або 4 пари лиж і 1 сноуборд, або 2 пари лиж і 2 сноуборд. Система
швидкого монтажу фіксує кріплення на буксирній кулі без використання будь-яких
інструментів. Лижі та сноуборди можна зафіксувати на кріпленні, а кріплення- на
буксирній кулі.

•
•
•
•
•
•
•

2 483 279
22 537,00 1

Uebler* Сумка для зберігання для заднього велосипедного кріплення Uebler
I21
Для чистого зберігання та захисту заднього кріплення велосипеда, коли він не
використовується – Лише Active

2 474 447
4 793,00 1

Uebler* Сумка для зберігання для заднього велосипедного кріплення Uebler
I31
Для чистого зберігання та захисту заднього кріплення велосипеда, коли він не
використовується – Лише Active

2 474 452
5 481,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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G3* Тримач для багажного боксу Багажник для встановленя на фаркоп
Створіть ще більше місця для багажу під час подорожі, встановивши практичний
багажний бокс на буксирувальний пристрій
Основа багажника, встановлена на фаркопі, розроблена спеціально для
використання з багажником G3 (продається окремо).

• Система швидкого зняття блокування буксирної кулі
• Легкий нахил дозволяє відкривати двері багажника автомобіля, не знімаючи
базового кронштейна
• Матеріал: пофарбована сталь проти подряпин
• Колір: вугільно-чорний
• Включає задню світлову панель із 13-контактним штекером
• Розміри: 1080 x 730 x 680 мм
• Максимальна вантажопідйомність: 60 кг
• Вага: 13,6 кг

2 559 650
31 298,00 1

ТРАНСПОРТУВАННЯ
ФАРКОПИ

RRP

З`ємний буксирувальний пристрій Фаркоп
Для встановлення рекомендується додатково замовити електро проводку,
сумісний с заднім з кріпленням для 2 велосипедів. – За винятком 4-door and vehicles
with spare wheel. Not in combination with 1.2 l 70 PS engine

2 183 900
25 366,00 2

ТРАНСПОРТУВАННЯ
ТРАНСПОРТУВАННЯ - САЛОН

RRP

4pets®* Змінна подушка сидіння Caree Для транспортних контейнерів Caree,
світло-коричневого кольору
Подаруйте своєму домашньому улюбленцю родинний затишок завдяки цій
високоякісній подушці сидіння Caree.
Ваша оригінальна подушка пошкоджена або потребує глибокого очищення?
Просто замініть її на свіжу й залишайтеся мобільними зі своїм улюблинцем.

2 461 209
3 165,00 1

4pets®* Змінна подушка сидіння Caree Для транспортних контейнерів Caree,
сірого кольору
Подаруйте своєму домашньому улюбленцю родинний затишок завдяки цій
високоякісній подушці сидіння Caree.
Ваша оригінальна подушка пошкоджена або потребує глибокого очищення?
Просто замініть її на свіжу й залишайтеся мобільними зі своїм улюблинцем.

2 461 207
3 165,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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4pets®* Кріплення ISOFIX Caree для транспортувальних боксів Caree
Транспортування свого сімейного улюбленця стало безпечнішим та простішим за
допомогою Caree ISOFIX.
Зручно та гнучко закріпіть транспортну контейнер Caree на будь-якому кріпленні
ISOFIX сидіння у вашому автомобілі. Для перевезення кішок і маленьких собак
вагою до 8 кг.

• Сертифікація TÜV включена

2 461 044
3 645,00 1

4pets®* Транспортний контейнер Caree для котів і собак, який надійно
закріплюється на будь-якому пасажирському сидінні, сірого кольору
Дозвольте своїм улюбленцям подорожувати з комфортом спереду або ззаду, цей
контейнер від Caree захистить вашого вірного друга під час руху.
Інноваційне та безпечне рішення для транспортування котів та невеликих собак
вагою до 8 кг. Спеціально розроблений для ідеального прилягання до будь-якого
автокрісла та комфортного подорожі для вашого вихованця. Привабливо
розроблений і виготовлений з міцних високоякісних матеріалів. Можна легко та
безпечно прикріпити до сидіння, використовуючи або ремінь безпеки, або
додаткову швидку застібку ISOFIX.

2 460 886
23 909,00 1

Тримач для парасольки
За допомогою цього корисного аксесуара Ваша парасолька завжди знаходиться в
потрібному місці, коли Вам це потрібно!
Практичний футляр для маленьких складаних парасольок, кріпиться на болтах чи
липучці у будь-якому зручному місці

1 524 823
2 029,00 1

ТРАНСПОРТУВАННЯ
АКСЕСУАРИ ДЛЯ БАГАЖНОГО
ВІДДІЛЕННЯ

RRP

Килимок для багажного відділення (протиковзний) Захист багажного
відділення
Протиковзний килимок для багажного відсіку призначений саме для Вашого
автомобіля Форд. Килимок захищає багажний відсік та запобігає ковзанню багажа.
З логотипом KA, бортик висотою 50 мм.

2 095 011
3 576,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Комплект контейнерів Box-In-Box Для розміщення всередині Ford Puma
MegaBox або як самостійне транспортне рішення для всіх інших транспортних
засобів, чорного кольору.
Під час поїздок до супермаркету або навіть на пікнік, з легкістю тримайте свої речі у
комплекті контейнерів Box-In-Box. Використовуйте транспортний контерйнер для
будь-яких потреб: для покупок, посуду для пікніка або просто для догляду за
вашим вантажним відділенням. Зберігайте свої покупки або продукти, що
вимагають збереження прохолоди та свіжості, в ізотермічному контейнері під час
транспортування в автомобілі.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 469 549
9 446,00 1

Контейнер-органайзер, що складається , чорна тканина, з білим овалом Форд
з обох боків
Більше не треба спотикатись через ручку або кабель телефонного зарядного
пристрою, тримайте ці важливі особисті речі впорядкованими та під рукою у
контейнері-огранайзері, що складається
Практичне рішення для зберігання, яке кріпиться до переднього пасажирського
сидіння або ряду задніх сидінь. Має функцію блокування ременя безпеки для
надійного кріплення під час подорожі. Його також можна скласти, щоб акуратно
прибрати, коли він не використовується. Розміри: 450 мм х 320 мм х 190 мм

2 470 825
2 570,00 1

Транспортний контейнер, що склається , чорна тканина, з білим овалом Форд з
обох боків
Цей розумний транспортний контейнер, що складається, не дає багатьом речам
валятись навкруги у вантажному відсіку, та зберігає їх у безпеці, акуратність та
охайність в одному місці.
Практичне рішення для зберігання речей у вантажному відсіку вашого автомобіля.
Контейнер можна складати, щоб акуратно прибрати, коли він не використовується.
Розміри: 475 мм х 335 мм х 200 мм

2 470 827
1 938,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ЗАХИСТ АВТОМОБІЛЯ
ЗОВНІШНІЙ ЗАХИСТ АВТОМОБІЛЯ

RRP

Бризковики Задні контурні
Оригінальні бризковики ідеально встановлюються, забезпечуючи ефективний
захист. Вони захищають Ваш автомобіль від бризок, бруду та каміння, зберігаючи
кузов автомобіля в гарному стані.
Комплект з 2шт – 5-door, за винятком A-Line

2 376 779
2 238,00 2

Бризковики Задні, контурні.
Оригінальні бризковики ідеально встановлюються, забезпечуючи ефективний
захист. Вони захищають Ваш автомобіль від бризок, бруду та каміння, зберігаючи
кузов автомобіля в гарному стані.
Комплект з 2шт – Хетчбек, за винятком  A-Line

2 376 783
2 238,00 2

Бризковики Передні,контурні.
Оригінальні бризковики ідеально встановлюються, забезпечуючи ефективний
захист. Вони захищають Ваш автомобіль від бризок, бруду та каміння, зберігаючи
кузов автомобіля в гарному стані.
Комплект з 2шт – За винятком A-Line

2 376 771
2 238,00 2

ClimAir®* Захист заднього бамперу для завантаження накладка, контурна,
глянсова чорна
Ефективно захищає задній бампер автомобіля та бампер край під час
завантаження або розвантаження. Його специфічна модель, ідеально підходяща
форма забезпечує плавне поєднання дизайну автомобіля. Має максимальну захист
від фарби та має самоклеючу стрічку для швидкого і простого монтажу, не вимагає
свердління. Виготовлений з міцного матеріалу – 5-door

2 346 163
5 668,00 2

ClimAir®* Захист заднього бамперу для завантаження накладка, контурна,
глянсовий чорний
Ефективно захищає задній бампер автомобіля та бампер край під час
завантаження або розвантаження. Його специфічна модель, ідеально підходящая
форма забезпечує плавне поєднання дизайну автомобіля. Має максимальну захист
від фарби та має самоклеючу стрічку для швидкого і простого монтажу, не вимагає
свердління. Виготовлений з міцного матеріалу – 5-door

2 346 161
6 322,00 2

Захист заднього бамперу для завантаження фольга, прозора
Дуже тонка, але дуже міцна еластична фольга, яка ефективно захищає задній
бампер вашого автомобіля і край бампера від подряпин при завантаженні та
вивантаженні. Забезпечує гладку та майже невидиму суміш у задній частині
автомобіля дизайн завдяки своїй моделі специфічної ідеально підходить форма,
високий клас прозорості і дуже низькою товщиною. Пропонує довгострокову
довговічність без розвитку пожовтіння. Крім того, він забезпечує складний захист
на краю бампера. Фольгу можна видалити без залишку без впливу на тіло фарби.
Товщина: прибл. 200,0 мкм, термостійкість: від -40 ° C до +110 ° C. Самоклеюча для
швидкого та легкого прилягання – 5-door

2 449 997
938,00 2

K&K* Захист салону автомобіля
Оригінальні аксесуари для заземлення, додадуть вишуканості та яскравості
Вашому авто.
Самоклеючий ковзан, який збільшує електричну провідну поверхню на пластикових
деталях у моторному відсіку, наприклад опірна плита двигуна. Підходить для
пристроїв M2700, M4700, M4700B та M5700N

2 033 205
1 044,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Захист салону автомобіля M4700, комбінований пристрій
Поєднує функціональність електричного шоку з випромінюванням ультразвукових
хвиль. Включає в себе 6 контактних пластин високої напруги з нержавіючої сталі, які
гнучко підлягають встановленню навколо моторного відсіку. Поточний стік макс. 7
мА, випромінює пульсуючий чистий ультразвук без ефекту звикання, звуковий тиск
115 дБ на частоті 22,5 КГц, кут випромінювання 360 °, 100% водонепроникний
акустичний корпус, компоненти відповідають стандарту захисту IP65. Будь ласка,
зверніть увагу: електричні потрясіння так само високі, щоб переслідувати калі. Вони
більше не шкодять!

2 033 208
11 964,00 1

K&K* Захист салону автомобіля M4700B, комбінований пристрій
Поєднує функціональність електричного шоку з випромінюванням ультразвукових
хвиль. Включає в себе 6 багатоконтактних щіток високої напруги, які гнучко
встановлюються навколо моторного відсіку. Щітки проносяться через хутро, лапи і
морду, що значно підвищує ефективну поверхню удару. Поточний стік макс. 5,5 мА,
випромінює пульсуючий чистий ультразвук без ефекту звикання, звуковий тиск 105
дБ на частоті 22,5 КГц, кут випромінювання 360 °, 100% водонепроникний
акустичний корпус, компоненти відповідають стандарту захисту IP65. Включаючи
перемикач капота безпеки. Підходить для більшої відсіки двигуна. Будь ласка,
зверніть увагу: електричні потрясіння є такими ж високими, щоб переслідувати
тварин. Вони більше не шкодять!

2 046 845
14 500,00 1

K&K* Захист салону автомобіля M5700N, комбінований пристрій
Високотехнологічне рішення, що забезпечує ефективне відштовхування у 3 різних
способів. Поєднує функціональність електричного шоку, випромінювання
ультразвукових хвиль та миготливі світлодіоди. В комплект входять 6
водонепроникних капсульних супутникових динаміків з металевими мембранами.
Динаміки випромінюють сильні пульсуючі чисті ультразвукові хвилі під кутом 180 ° і
заряджаються високою напругою приблизно. 200 - 300 В разом з тим, що
додатково випромінює блимає світло - все це в той же час. Поточний стік макс. 10
мА, звуковий тиск 105 дБ на частоті 22 КГц, 100% водонепроникний акустичний
корпус, компоненти відповідають стандарту захисту IP65. Будь ласка, зверніть
увагу: електричні потрясіння є такими ж високими, щоб переслідувати тварин. Вони
більше не шкодять!

2 033 209
15 926,00 1

K&K* Захист салону автомобіля M8700, з ультразвуковим захистом, працює
від батареї
Випромінює сильні ультразвукові хвилі. Працює незалежно від акумулятора
автомобіля та може використовуватися для захисту, наприклад автомобілі або
будинки двигунів з відключеним джерелом живлення. Також підходить для горищ
або будь-яких зовнішніх приміщень, щоб залишити тварин від вашої власності.
Поточний стік прибл. 0,33 мА, випромінює пульсуючий чистий ультразвук без
ефекту звикання, звуковий тиск 105 дБ частотою 23 КГц, діапазон 6 м / 180 ° кут
випромінювання, 100% водонепроникний акустичний корпус. Компоненти
відповідають стандарту захисту IP65

2 033 210
5 525,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Захист салону автомобіля Модель M9300, із захистом від ураження
електричним струмом
Зверніть увагу: ураження електричним струмом досить великі, щоб прогнати
тварин, не завдаючи шкоди!

•
•
• Живлення від 4-х батарей типу АА 1.5 V
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 540 999
13 715,00 1

K&K* Захист салону автомобіля Модель M9700, комбінований пристрій
Поєднує в собі функцію ураження електричним струмом із випромінюванням
ультразвукових хвиль. Включає 6 багатоконтактних щіток високої напруги, які слід
встановити навколо моторного відсіку. Купольний динамік випромінює 360 °
пульсуючий синусоїдний звук зі звуковим тиском 110 дБ на частоті 22,5 кГц, без
ефекту звикання. Зверніть увагу: ураження електричним струмом досить великі,
щоб прогнати тварин, не завдаючи шкоди!

•
•
• Живлення за допомогою 4х батарейок типу АА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 541 005
17 398,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.

15 FORD KA+ 03/2018 – Status: 19.05.2023



ЗАХИСТ АВТОМОБІЛЯ
ЗАХИСТ САЛОНУ АВТОМОБІЛЯ

RRP

K&K* Overvoltage Protection
Збережіть електроніку за допомогою схваленого Ford захисту від перенапруги
Overvoltage Protection.
Постійно контролює напругу бортової електронної системи та ефективно запобігає
високим пікам, які можуть призвести до поломок системи, таких як ABS, подушка
безпеки та всі види електронних пристроїв у вашому транспортному засобі. Він
також захищає від більшого зносу лампочок, а також від пошкоджень,
спричинених операціями запуску

2 033 206
603,00 2

Килимки на підлогу гумові Чорні, задні
Гумові килимки ідеально встановлюються на підлогу Вашого автомобіля. Завдяки
фіксаторам вони не ковзають та не заважають педалям. Розраховані на інтенсивне
використання, забезпечують чистоту та сухість підлоги автомобіля. Доступні
комплекти передніх на задніх килимків.
2 шт. в комплекті.

2 042 166
1 576,00 1

Килимки на підлогу гумові Чорні, передні
Гумові килимки ідеально встановлюються на підлогу Вашого автомобіля. Завдяки
фіксаторам вони не ковзають та не заважають педалям. Розраховані на інтенсивне
використання, забезпечують чистоту та сухість підлоги автомобіля. Доступні
комплекти передніх на задніх килимків.
Контурні, 2 шт. в комплекті, мають форму лотка, з логотипом KA+ , та фіксацією зі
сторони водія та пасажира.

2 196 336
2 410,00 1

Килимки на підлогу стандартні Чорні, задні
Килимки ідеально встановлюються на підлогу Вашого автомобіля. Завдяки
фіксаторам вони не ковзають та не заважають педалям. Всі оригінальні підлогові
килимки відповідають міжнародному стандарту на займистіть ISO 3795. Вони
відштовхують бруд та не знебарвлюються з часом.
2 шт. в комплекті

2 027 005
2 660,00 1

Килимки на підлогу стандартні Чорні, передні
Килимки ідеально встановлюються на підлогу Вашого автомобіля. Завдяки
фіксаторам вони не ковзають та не заважають педалям. Всі оригінальні підлогові
килимки відповідають міжнародному стандарту на займистіть ISO 3795. Вони
відштовхують бруд та не знебарвлюються з часом.
2 шт. в комплекті, з кріпленням зі сторони водія.

1 886 058
3 544,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ACTIVline* Чохол на сидіння для будь-якого одномісного сидіння, чорна
тканина
Чохли для сидінь призначені для захисту сидінь вашого автомобіля від плям, слідів
та загального зносу.
Забезпечує ефективний захист оригінальної тканини сидіння.
Чохол сидіння можна натягнути на пластикову раму сидіння, щоб також захистити
пластикові накладки сидіння, або для міцнішого прилягання проштовхнути його
між сидінням і пластиковими накладками.

•
•
•
•
•
•
•
•

2 578 783
3 179,00 1

ACTIVline* Чохол на сидіння на будь-яке одномісне сидіння, чорний
шкірозамінник
Чохли для сидінь призначені для захисту сидінь вашого автомобіля від плям, слідів
та загального зносу.
Забезпечує ефективний захист оригінальної тканини сидіння

•
•
•
•
•
•
•

2 578 778
4 818,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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БЕЗПЕКА
ДОПОМОГА В ДОРОЗІ

RRP

Kalff* Аварійний жилет Жовтий
Аксесуари для допомоги в дорозі (знак аварійної зупинки, аптечки) забезпечують
максимальний захист водія та пасажирів у разі поломки автомобіля чи ДТП.
Продукція відповідає останнім вимогам європейського законодавства. Всі
автомобілі Форд оснащені спеціальним кріпленням, що забезпечує безпечне та
зручне зберігання даних аксесуарів в автомобілі.
Універсальний розмір. З світловідбиваючими полосами для кращої видимості

1 871 128
195,00 1

Life Safety Products* Аварійний жилет Жовтий
Аксесуари для допомоги в дорозі (знак аварійної зупинки, аптечки) забезпечують
максимальний захист водія та пасажирів у разі поломки автомобіля чи ДТП.
Продукція відповідає останнім вимогам європейського законодавства. Всі
автомобілі Форд оснащені спеціальним кріпленням, що забезпечує безпечне та
зручне зберігання даних аксесуарів в автомобілі.

2 471 506
400,00 1

Kalff* Аварійний жилет жовтогарячий
Аксесуари для допомоги в дорозі (знак аварійної зупинки, аптечки) забезпечують
максимальний захист водія та пасажирів у разі поломки автомобіля чи ДТП.
Продукція відповідає останнім вимогам європейського законодавства. Всі
автомобілі Форд оснащені спеціальним кріпленням, що забезпечує безпечне та
зручне зберігання даних аксесуарів в автомобілі.
Універсального розміру, світловідбивні смуги роблять людину в жилеті помітною в
темряві

1 882 039
195,00 1

Life Safety Products* Аварійний молоток
Комплект Ford, надає можливість водію та пасажирам бути більш захищеними під
час нещасного випадку, відповідає всім юридичним Європейським вимогам.

•
•

2 471 504
1 035,00 1

Аварійний молоток
Комплект Ford, надає можливість водію та пасажирам бути більш захищеними під
час нещасного випадку, відповідає всім юридичним Європейським вимогам.
Включає кронштейн, надійний і безпечний монтаж, флуоресцентна кнопка
допомагає швидко знайти його в салоні

1 761 591
1 087,00 1

Kalff* Знак аварійної зупинки  Знак аварійної зупинки
Аксесуари для допомоги в дорозі (знак аварійної зупинки, аптечки) забезпечують
максимальний захист водія та пасажирів у разі поломки автомобіля чи ДТП.
Продукція відповідає останнім вимогам європейського законодавства. Всі
автомобілі Форд оснащені спеціальним кріпленням, що забезпечує безпечне та
зручне зберігання даних аксесуарів в автомобілі.
Знак аварійної зупинки забезпечує максимальний захист водія та пасажирів у разі
поломки автомобіля чи ДТП. Продукція відповідає останнім вимогам європейського
законодавства. Всі автомобілі Форд оснащені спеціальним кріпленням, що
забезпечує безпечне та зручне зберігання данного аксесуару у автомобілі.

1 460 220
429,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Знак аварійної зупинки  Нано, в червоній упаковці
Аксесуари для допомоги в дорозі (знак аварійної зупинки, аптечки) забезпечують
максимальний захист водія та пасажирів у разі поломки автомобіля чи ДТП.
Продукція відповідає останнім вимогам європейського законодавства. Всі
автомобілі Форд оснащені спеціальним кріпленням, що забезпечує безпечне та
зручне зберігання даних аксесуарів в автомобілі.
Трикутник тривоги попередження простір у жорсткій футлярі забезпечує швидку,
легку та стабільну установку на дорозі. 220 х 65 х 50 мм, розроблений відповідно до
вимог ECE

2 332 717
518,00 1

Life Safety Products* Очищувач скла  З висувною ручкою
Всесезонний алюмінієвий засіб для миття вікон видаляє лід, сніг, воду та бруд.

• Терескопічна ручка подовжується з 35см до 130см
•
•
•
•

2 471 674
997,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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КОМФОРТ
КОМФОРТ

RRP

Rati* Qi Charging Kit Для розміщення всередині підлокітника OE1
Створіть відчуття комфорту за допомогою зарядного комплекту  QI Charging Kit,
який забезпечить вражаючий коефіцієнт та ідеально підійде до підлокітника
вашого Ford.
Додаткова бездротова зарядка для розміщення в підлокітнику. Просто помістіть
ваш смартфон, сумісний зі стандартом Qi, на планшет, і він негайно почне
заряджатися

2 409 775
4 442,00 1

Garmin®* Відеореєстратор Відеореєстратор
Допомагає надати відеодокази у випадку ДТП
 У комплект входить магнітне кріплення, подвійний USB-адаптер живлення для
прикурювача, USB-кабелі довжиною 4 м та 1,5 м та керівництво користувача.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 489 135
15 724,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Відеореєстратор Відеореєстратор 380GWX
Допомагає надати відеодокази у випадку ДТП
Розумні, непомітні камери з підтримкою GPS, які можна встановити на переднє скло
та заднє скло. Передня камера підключена до задньої камери за допомогою
кабелю довжиною 6,5 м, обидва живляться за допомогою кабелю живлення від
прикурювача вставленого в блок живлення автомобіля, який автоматично запускає
запис камер при включенні запалення. Комплект містить: фронтальну камеру та
кріплення, задню камеру, кабель роз’єму 6,5 м, кабель живлення прикурювача, USB-
кабель, акумулятор, 32 Гб карту Micro SD, пакет безпеки, короткий посібник із
початку роботи, наклейки на вікна та диск із програмним забезпеченням з
інструкцією.

• Широкий кут огляду 140° з роздільною здатністю камери 2.12 MP
• WIDE 140° FIELD OF VIEW WITH 2.12 MP CAMERAS
• WIDE 140° FIELD OF VIEW WITH 2.12 MP CAMERAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 534 404
26 850,00 1

Вішалка З док-станцією, матовий чорний
Більше не потрібно прасок для готелів, просто скористайтеся цією гладкою
матовою чорною вішалкою і  ваш одяг буде у бездоганному стані куди б ви не
поїхали!
Практичний та мобільний аксесуар для зручного транспортування вашого одягу
під час подорожі. Просто закріпіть док-станцію до підголівника вашого автомобіля
і візьміть знімну вішалку для пальто разом із одягом куди завгодно. Можна
використовувати як звичайну вішалку для пальто в будь-якому гардеробі, готову
до наступної поїздки. Макс. вантаж: 3 кг. Зверніть увагу: установка стикувального
блоку можлива лише на підголовники переднього сидіння. Не використовувати в
поєднанні з активними підголівниками

2 448 529
2 600,00 1

ClimAir®* Дефлектор для бокових вікон Для вікон задніх дверей, прозорі
Зменшіть турбулентність та рівень шуму під час їзди з опущеним склом (навіть під
час дощу). Виготовлені з 3-міліметрового високоякісного акрилового скла.
Удосконалений дизайн забезпечує ідеальне встановлення.
В комплекті 2- шт., захищає від потрапляння води та снігу під час відкритих вікон
для провітрювання, пластик, товщина 3 мм.

2 104 435
1 995,00 2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ClimAir®* Дефлектор для бокових вікон для вікон передніх дверей, прозорий
Зменшіть турбулентність та рівень шуму під час їзди з опущеним склом (навіть під
час дощу). Виготовлені з 3-міліметрового високоякісного акрилового скла.
Удосконалений дизайн забезпечує ідеальне встановлення.
В комплекті 2-шт., Для захисту від потрапляння води та снігу під час відкритих
вікон, пластикові, товщина 3 мм.

2 104 433
3 580,00 2

ClimAir®* Дефлектор для бокових вікон Для вікон передніх дверей, чорний
Зменшіть турбулентність та рівень шуму під час їзди з опущеним склом (навіть під
час дощу). Виготовлені з 3-міліметрового високоякісного акрилового скла.
Удосконалений дизайн забезпечує ідеальне встановлення.
В комплекті 2 -шт., захищає від потрапляння води та снігу під час відкритих вікон,
пластик, товщина 3 мм.

2 104 431
1 995,00 2

ClimAir®* Дефлектор для бокових вікон Для вікон передніх дверей, чорний
Зменшіть турбулентність та рівень шуму під час їзди з опущеним склом (навіть під
час дощу). Виготовлені з 3-міліметрового високоякісного акрилового скла.
Удосконалений дизайн забезпечує ідеальне встановлення.
В комплекті 2 - шт., захищає від потрапляння води та снігу під час відкритих вікон,
пластик, товщина 3 мм.

2 104 429
3 580,00 2

Xvision (SCC)* Комплект підігріву сидінь Для двох сидінь
Міцний та потужний підігрівач сидінь, з регулюванням температури підігріву від
найменшої до на йбільшої. Не можна встановлювати на автомобілі з встановленими
сидіннями з пінним наповнювачем.

2 021 595
17 897,00 2

Xvision (SCC)* Комплект підігріву сидінь Для одного сидіння
Міцний та потужний підігрівач сидінь, з регулюванням температури підігріву від
найменшої до на йбільшої. Не можна встановлювати на автомобілі з встановленими
сидіннями з пінним наповнювачем.

2 021 594
8 984,00 2

ACV* Підголівник чорна ПВХ шкіра зі срібною окантовкою
Нехай ваші пасажири подорожують легко і комфортно, разом із підголівниками
для сну.

«Підголівник для сну» кріпиться до будь-якого регульованого підголівника та діє
як бічна подушка, забезпечує бічну підтримку голови та шиї для відпочинку або сну
пасажирів і робить довгі подорожі більш комфортними. Попереджено сутулість і
згинання, що дозволяє вашим пасажирам прокидатися бадьорими і без болю в
плечах і шиї.

• Легкий монтаж, він просто кріпиться до ніжок підголівника
• Зручні бічні опори з піни з пам'яттю
• Бічні опорні накладки повністю регулюються під будь-який зріст пасажира
• Регулювання на 360° дозволяє зберігати електроди у вертикальному положенні,
коли вони не використовуються
• Розміри: 260 x 193 x 98 мм (Д x Ш x В)
• Вага 850г

Пасажирські сидіння з регульованим підголівником

2 520 207
2 062,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Підлокітник Дизайн  Armster OE1, без вбудованого  USB слоту
Зробіть Вашу подорож більш комфортною, а автомобіль більш стильним, а також
збільшіть місткість Вашого автомобіля - все встановлюється швидко та легко.
Відкидний підлокітник, що встановлюється збоку сидіння водія. Має вбудований
просторий ящик для зберігання речей з протиковзною поверхнею зі
шкірозамінника, регульованою висотою та кутом нахилу.  Ємність прибл. 1 літр, колір
корпусу підлокітника чорний. Поставляється з металевим адаптером для монтажу
– За винятком авто зі штатно-встановленим підлокітником

2 554 709
5 688,00 2

Rati* Підлокітник дизайн Armster OE1, з вбудованим USB-слотом для
заряджання мобільного пристрою
Зробіть Вашу подорож більш комфортною, а автомобіль більш стильним, а також
збільшіть місткість Вашого автомобіля - все встановлюється швидко та легко.
Розкладний підлокітник, встановлений на бік сидіння водія. Має інтегровану
простору коробки для зберігання багажу з протиковзким шаром та оздобленою
поверхнею шкіри, регульованою висотою та кутом, м'якою функцією відкривання /
закриття, розсувним верхом та USB-слотом всередині підлокітника для
заряджання (тільки для енергозабезпечення). Ємність зберігання прибл. 1 літр,
підлокітник кольору корпусу чорного кольору. Поставляється з металевим
адаптером для установки

2 330 781
7 585,00 2

Підлокітник З вбудованим USB-слотом
Зробіть Вашу подорож більш комфортною, а автомобіль більш стильним, а також
збільшіть місткість Вашого автомобіля - все встановлюється швидко та легко.
Складаний підлокітник, який встановлюється збоку від місця водія. Має вбудований
просторий ящик для зберігання речей з протиковзкою килимкою і м'якою
поверхнею зі шкірозамінника, регульованою висотою та кутом нахилу, м'якою
функцією відкривання / закриття, розсувною верхівкою та гніздом USB всередині
підлокітника для зарядки (лише для енергопостачання) Ємність прибл. 1 літр, колір
корпусу підлокітника чорний. Поставляється з металевим адаптером для монтажу
– Для Active, крім транспортних засобів із встановленим на заводі підлокітником

2 464 180
7 368,00 2

Vodafone* Система допомоги при паркуванні Задні, 4 датчика, матові, чорного
кольору
Be warned in advance. With a parking distance system which detects obstacles behind or
in front of you. Front and rear parking sensors are available as separate kits.
Датчики паркування визначають об'єкти та відстань, що знаходяться перед ними,
та за допомогою звукового сигналу від короткого до монотонного попереджає
водія про зближення. Також підходять для автомобілів з фаркопом, та автомобілів
в яких запасне колесо встановлене ззовні. Може працювати з встановленими
передніми датчиками паркування. Комплект включає в себе 4 датчика та кріплення
до бамперу. Цей комплект допомоги при паркуванні забезпечує лише звуковий
сигнал і не інтегрується з дисплеєм Ford / SYNC. Зверніть увагу: датчики не можуть
бути пофарбовані в колір авто.

2 225 438
10 355,00 2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Xvision (SCC)* Система допомоги при паркуванні Задні, в комплекті 4 датчики
парковки, чорного матового кольору.
Be warned in advance. With a parking distance system which detects obstacles behind or
in front of you. Front and rear parking sensors are available as separate kits.
Забезпечує виявлення перешкод, має акустичне попередження зі збільшенням з
переривчатого звукового сигналу до монотонного сигналу в безпосередній
близькості. Крім того, для автомобілів з фаркопом або встановленим з зовні
запасним колесом. Поєднується з Xvision передньої системи контролю парковки на
різних моделях. Плоскі або кутові датчики, включені в пакет дозволяють
комплектувати відповідно до форми бампера. Датчики також можуть бути
пофарбовані в колір кузова. Будь ласка, зверніться до дилера компанії Ford для
отримання більш детальної інформації

1 935 216
9 439,00 2

Xvision (SCC)* Система допомоги при паркуванні передні, з 4 датчиками в
матовому чорному кольорі
Be warned in advance. With a parking distance system which detects obstacles behind or
in front of you. Front and rear parking sensors are available as separate kits.
Забезпечує виявлення перешкод, особливості акустичного попередження з
посиленням переривчастої гучності і суцільного тонусу в безпосередній близькості.
Повністю промиті сенсори, що входять до складу пакета, дозволяють встановити
відповідність форми бампера. Датчики також можуть бути пофарбовані в колір
тіла. Будь ласка, попросіть свого дилера Ford для отримання додаткової
інформації

2 231 907
10 077,00 2

Vodafone* Система допомоги при паркуванні Передній, з чотирма датчиками
матового чорного кольору
Be warned in advance. With a parking distance system which detects obstacles behind or
in front of you. Front and rear parking sensors are available as separate kits.
Плоскі або кутові датчики, включені в комплект дозволяють комплектувати
відповідно до форми бампера. Датчики також можуть бути пофарбовані в колір
кузова. Цей комплект паркування забезпечує лише звуковий сигнал і не
інтегрується з дисплеєм Ford / SYNC. Будь ласка, зверніться до дилера компанії
Ford для отримання більш детальної інформації

2 225 436
10 960,00 2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ІНФОРМАЦІЯ ТА РОЗВАГИ
АУДІО

RRP

Pioneer* DAB+ Digital Radio Adapter SDA-11DAB, with Bluetooth
Пориньте у кришталево чисті звуків цифрового звучання за допомогою простого у
встановленні адаптера цифрового радіо DAB+Digital Radio Adaptor.
Автономний тюнер, що забезпечує кришталево чистий цифровий радіоприйом у
поєднанні з дуже простим у використанні меню та спеціальними кнопками
попереднього налаштування радіо. Основні характеристики: дзвінки в режимі ``
вільні руки '' та підключення музики через Bluetooth, вбудований мікрофон та
динамік (можна переключити на роз'єм Line-Out для відтворення аудіо через
акустичну систему автомобіля), повідомлення про дорожній рух, автоматичний /
ручний пошук частоти, DAB abc функція пошуку, 2,4-дюймовий (6,1 см) TFT-дисплей
з можливістю вибору 5 кольорів (білий, червоний, бурштиновий, зелений або синій),
таймер підсвічування, контроль яскравості та функція прокрутки тексту.

2 427 199
10 925,00 1

Pioneer* Soundupgrade Multichannel-Amplifier Модель DEQ-S1000A2
Збільшіть свої враження від прослуховування за допомогою цього компактного та
простого у встановленні багатоканального підсилювача Soundupgrade Multichannel
Amplifier.
Дуже компактний універсальний 48-розрядний звуковий процесор, призначений
для оновлення звуку вашої автомобільної стереосистеми та динаміків. Його можна
легко встановити поза полем зору завдяки своїм маленьким розмірам. Додаток
Pioneer Sound Tune дозволяє легко керувати вашим смартфоном для
налаштування та якісного налаштування звуку, а також 31-смуговий графічний
еквалайзер, Super Todoroki Boost (вимкнено, низько, високо) та Live Simulation
(концертний зал, пленер, клуб і кафе). Поставляється з ручним пультом
дистанційного керування, а для полегшення з’єднання - ISO-T-джгутом та
кабелями OTG для користувачів смартфонів Android.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 539 431
7 721,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Аудіосистема MVH-S220DAB
Насолоджуйтесь кришталево чистим звуком, перебуваючи в дорозі за допомогою
нашої гами потужних аудіосистем. Усі автомобільні стереосистеми пропонують
найсучасніші технології, такі як USB-з'єднання, MP3-файли та сумісність телефонів
iPhone® / Android.
Цифровий радіоприймач без CD-приводу. Підтримує програму Advanced Remote
Control (Pioneer ARC), яка перетворює ваш смартфон на потужний сенсорний пульт
дистанційного керування. Основні функції включають кришталево чисте цифрове
радіо DAB + з RDS, повідомлення про дорожній рух та найкращу пам'ять станції, 5-
смуговий графічний еквалайзер та Spotify через USB-з'єднання для смартфона.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 539 437
7 755,00 2

Axion* Оновлення для цифрового радіо Для RDS-FM radios з AF-Function
Насолоджуйтесь різноманітними цифровими радіостанціями та звуком. 12
попередньо налаштованих радіостанцій з функцією швидкого вибору, графічний
та інформаційний дисплей показують обкладинки альбому, назви пісень, імена
виконавців, новини, результати спортивних показів тощо. Особливості живого
трафіку та інформації про подорожі за допомогою TPEG, що дозволяє отримувати
інформацію про трафік. Комплект, до складу якого входить модуль DAB +, антена,
пульт дистанційного керування, вся необхідна проводка, а також інструкція з
експлуатації та посібник з установки.

2 146 136
11 273,00 2

Pioneer* Сабвуфер TS-WH500A
Доповніть Вашу акустичну систему потужним, але компактним сабвуфером
Pioneer+ для ще кращого відтворення басів. Він настільки компактний, що може
встановлюватись під пасажирським сидінням, не втрачаючи при цьому потужність!
Компактна і потужна активна система сабвуфера з вбудованим підсилювачем
MOSFET 150 Вт. Може навіть бути встановлений під сидінням завдяки своїй ультра-
плоскої конструкції. Його унікальна технологія горизонтального вертикального
перетворення (HVT) виробляє вертикальні коливання через горизонтальну
рушійну силу, створюючи чіткий і широкий діапазон басів. Технічні характеристики:
150 Вт макс. вихідна потужність, номінальна вхідна потужність 50 Вт. Розміри шасі:
340 мм x 60 мм х 250 мм

2 409 070
17 008,00 2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Сабвуфер TS-WX130DA
Доповніть Вашу акустичну систему потужним, але компактним сабвуфером
Pioneer+ для ще кращого відтворення басів. Він настільки компактний, що може
встановлюватись під пасажирським сидінням, не втрачаючи при цьому потужність!
Компактний та потужний сабвуфер, навіть може бути встановлений під сидіння
завдяки його надтонкому дизайну. Особливості вбудованого макс. 160 Вт.
підсилювач та Digital Bass Control для глибоких або динамічних режимів басу. 20 см
алюмінієвий вуфер, 50 Вт номінальна вхідна потужність. Легко встановити. Розміри:
280 x 70 x 200 мм, вага: 3,5 кг. Не в поєднанні з електричним регулюванням сидіння
під час встановлення під сидіння. Сабвуфер може бути встановлений у всіх
автомобілях через штепсельну вилку або гучномовний кабель. У деяких випадках
(приблизно 0,5 м) може знадобитися додатковий універсальний гучномовний
кабель.

2 302 684
14 770,00 2

ІНФОРМАЦІЯ ТА РОЗВАГИ
ІНШІ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНІ
АКСЕСУАРИ

RRP

Bury* POWERMOUNT System
Завдяки своєму естетичному та функціональному дизайну система POWERMOUNT
не має обмежень, знайдіть свій мобільний телефон у найбільш зручному місці для
вашого особистого комфорту.
Тримач смартфона для центральної консолі.Універсальна проста у використанні
система зарядки для смартфонів, що складається з кріпильної основи, гнучкого
кронштейна і USB-підставки для зарядки.Адаптер USB до Lightning для зарядки
iPhones® (від iPhone® 5 і далі) та Micro USB для всіх інших пристроїв доступні
окремо як аксесуар.

2 279 204
5 702,00 1

Bury* POWERMOUNT System POWERCHARGE QI
Завдяки своєму естетичному та функціональному дизайну система POWERMOUNT
не має обмежень, знайдіть свій мобільний телефон у найбільш зручному місці для
вашого особистого комфорту.
Тримач смартфона EM Premium Quality для центральної консолі, середньої консолі,
панелі приладів або, як варіант, тримача A-стовпа. Універсальна проста у
використанні система зарядки смартфонів, що складається з кріпильної основи,
гнучкого кронштейна і бездротової індуктивної підзарядної підставки Qi для
смартфонів, сумісних із Qi. Також має 1 штекер типу USB-C для зарядки за
допомогою кабелю, який можна використовувати для телефонів, не сумісних із Qi.
Світлодіодний індикатор стану зарядки.Макс. Розміри телефону: висота:
універсальна, ширина: 60 мм - 90 мм, глибина: 6 мм - 10 мм. Робоча напруга: 10 В - 16
В, макс. споживання струму: 2А. Ефективність індуктивної зарядки: 5 Вт, напруга
зарядки через USB: 5 В, струм зарядки через USB: 3 А

2 332 681
7 935,00 1

Bury* USB - адаптер Перехідник з Micro USB на USB type C 2 279 208
271,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Bury* USB - адаптер Перехідник з Micro-USB на Apple® Lightning connector 2 279 206
712,00 1

ACV* Zens Qi Base Station  Білий
Без кабелів, без обмежень. Бездротове заряджання - це майбутнє мобільних
технологій. Принесіть цю функцію у свій будинок за допомогою Zens Qi Base Station.
Легкий та компактний бездротовий індуктивний зарядний пристрій для
смартфонів, сумісних із Qi. Має 7 індукційних котушок, сертифікованих Qi

2 344 023
2 872,00 1

ACV* Zens Qi Base Station  Чорний
Без кабелів, без обмежень. Бездротове заряджання - це майбутнє мобільних
технологій. Принесіть цю функцію у свій будинок за допомогою Zens Qi Base Station.
Легкий і компактний бездротовий індуктивний зарядний пристрій для Qi-сумісних
смартфонів. Має 7 індукційних котушок, сертифікованих Qi

2 344 021
2 872,00 1

Адаптерний кабель для iPhone®/iPod® до USB або AUX
Зручне та швидке підключення Вашого iPhone® or iPod® до мультимедійної
системи.
Підключає ваш аудіопристрій до ауідосистеми чи навігаційної системи автомобіля

1 529 487
3 251,00 1

ACV* Зарядний пристрій Білий
Простий у використані бездротовий зарядний пристрій для смартфонів.Дозволяє
легко та зручно заряджати смартфони, сумісні з Qi

2 102 313
1 879,00 1

ACV* Зарядний пристрій Для IPhones®
Зарядний пристрій для смартфонів. Легко встановлюється між телефоном та
захисним чохлом.

2 102 323
1 187,00 1

ACV* Зарядний пристрій Чорний
Забезпечує легку та зручну бездротову настільну зарядку для Qi-сумісних
смартфонів

2 102 315
1 879,00 1

ACV* Зарядний пристрій Qi INBAY  IPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+, чорний
Бездротова зарядка Qi — це технологія, яка дозволяє заряджати мобільні пристрої
на дуже короткій відстані без кабелю. Приймачі зарядки ACV* INBAY Qi додають
бездротові функції Qi.
Вмикає бездротову зарядку для моделей, які не сумісні з Qi. Можна легко
встановити між чохлом для телефону та наявним захисним кожухом.
Використовується в поєднанні з універсальним зарядним пристроєм INBAY для
підстаканників або будь-яким іншим бездротовим зарядним пристроєм Qi

2 344 015
1 189,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Зарядний пристрій Qi INBAY  Універсальний, з Micro-USB 2.0 конектором,
чорний
Бездротова зарядка Qi — це технологія, яка дозволяє заряджати мобільні пристрої
на дуже короткій відстані без кабелю. Приймачі зарядки ACV* INBAY Qi додають
бездротові функції Qi.
Дозволяє бездротову зарядку для смартфонів, які не підтримують Qi. Можна легко
встановити між корпусом телефону та наявною захисною кришкою. Для
використання в поєднанні з універсальним зарядним пристроєм INBAY або будь-
яким іншим пристроєм бездротової зарядки Qi

2 344 017
1 007,00 1

ACV* Зарядний пристрій Qi INBAY  Універсальний. З роз'ємом USB 3.1 Type C.
Чорний
Бездротова зарядка Qi — це технологія, яка дозволяє заряджати мобільні пристрої
на дуже короткій відстані без кабелю. Приймачі зарядки ACV* INBAY Qi додають
бездротові функції Qi.
Дозволяє бездротову зарядку для смартфонів, які не підтримують Qi. Можна легко
встановити між корпусом телефону та наявною захисною кришкою. Для
використання в поєднанні з універсальним зарядним пристроєм INBAY або будь-
яким іншим Qi-сумісним бездротовим зарядним пристроєм

2 344 019
1 010,00 1

ACV* Зарядний пристрій Zens Qi Для IPhone® 7, чорний
Оживіть свій смартфон за допомогою зарядного чохла Zens Qi - зберігайте
зовнішній вигляд, збільшуйте функцію!
Захисний чохол із вбудованою функцією бездротової зарядки. Вмикає бездротову
зарядку для не сумісних моделей Qi. Використовується в поєднанні з базовою
станцією Zens Qi або будь-якими іншими Qi-сумісними бездротовими зарядними
пристроями

2 344 013
2 872,00 1

Комплект бездротової зарядки Зарядний пристрій
Бездротовий зарядний пристрій для Qi сумісних смартфонів (індуктивної технології
зарядки).

2 452 283
2 796,00 1

ACV* Універсальна зарядна чашка INBAY для Qi-сумісних смартфонів, чорний
Бездротова зарядка Qi — це технологія, яка дозволяє заряджати мобільні пристрої
на дуже короткій відстані без кабелю. Немає потреби щоразу підключати та
відключати: просто помістіть пристрій у чашку для бездротової зарядки, і він
індуктивно заряджатиме сумісний пристрій.
Елегантне рішення для бездротової зарядки, яке легко поміститься в будь-який
підстаканник у вашому автомобілі. Макс. ширина смартфона: 70 мм. У комплект
входить з’єднувальний кабель із тримачем запобіжника та роз’ємами 6,3 мм, 2
роз’єми розгалуження 2,5 мм², 2 роз’єми розгалуження 1,5 мм², 3 пари губок для
оптимальної фіксації смартфонів і липка стрічка. Сертифікат Qi

2 344 025
3 460,00 1

ACV* Чохол зарядки Для IPhone® 5/5S, сріблястого кольору
Захисний чохол з вбудованою функцією бездротової зарядки. Для того, щоб
використовуватися в комбінації з комплектом бездротової зарядки Qi

2 102 319
1 684,00 1

ACV* Чохол зарядки Для IPhone® 5/5S, чорного кольору
Захисний чохол з вбудованою функцією бездротової зарядки. Для того, щоб
використовуватися в комбінації з комплектом бездротової зарядки Qi

2 102 321
1 729,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Чохол зарядки Для IPhone® 6/6S, сріблястого кольору
Захисний чохол з вбудованою функцією бездротової зарядки. Для того, щоб
використовуватися в комбінації з комплектом бездротової зарядки Qi

2 102 317
1 799,00 1

ACV* Чохол зарядки Для IPhone® 6/6S/7, золотого кольору
Захисний чохол з вбудованою функцією бездротової зарядки. Для того, щоб
використовуватися в комбінації з комплектом бездротової зарядки Qi

2 146 840
1 425,00 1

ACV* Чохол зарядки Для IPhone® 6/6S/7, рожево-золотого кольору
Захисний чохол з вбудованою функцією бездротової зарядки. Для того, щоб
використовуватися в комбінації з комплектом бездротової зарядки Qi

2 146 838
1 425,00 1

ACV* Чохол зарядки Для IPhone® 6/6S/7, сріблястого кольору
Захисний чохол з вбудованою функцією бездротової зарядки. Для того, щоб
використовуватися в комбінації з комплектом бездротової зарядки Qi

2 146 836
1 425,00 1

ACV* Чохол зарядки Для IPhone® 6/6S/7, чорного кольору
Захисний чохол з вбудованою функцією бездротової зарядки. Для того, щоб
використовуватися в комбінації з комплектом бездротової зарядки Qi

2 146 842
1 425,00 1

ACV* Чохол зарядки Для IPhone® 6+/7+, сріблястого кольору
Захисний чохол з вбудованою функцією бездротової зарядки. Для того, щоб
використовуватися в комбінації з комплектом бездротової зарядки Qi

2 146 844
1 425,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Відеореєстратор Відеореєстратор 380GWX
Допомагає надати відеодокази у випадку ДТП
Розумні, непомітні камери з підтримкою GPS, які можна встановити на переднє скло
та заднє скло. Передня камера підключена до задньої камери за допомогою
кабелю довжиною 6,5 м, обидва живляться за допомогою кабелю живлення від
прикурювача вставленого в блок живлення автомобіля, який автоматично запускає
запис камер при включенні запалення. Комплект містить: фронтальну камеру та
кріплення, задню камеру, кабель роз’єму 6,5 м, кабель живлення прикурювача, USB-
кабель, акумулятор, 32 Гб карту Micro SD, пакет безпеки, короткий посібник із
початку роботи, наклейки на вікна та диск із програмним забезпеченням з
інструкцією.

• Широкий кут огляду 140° з роздільною здатністю камери 2.12 MP
• WIDE 140° FIELD OF VIEW WITH 2.12 MP CAMERAS
• WIDE 140° FIELD OF VIEW WITH 2.12 MP CAMERAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 534 404
26 850,00 1

Garmin®* Відеореєстратор Відеореєстратор
Допомагає надати відеодокази у випадку ДТП
 У комплект входить магнітне кріплення, подвійний USB-адаптер живлення для
прикурювача, USB-кабелі довжиною 4 м та 1,5 м та керівництво користувача.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 489 135
15 724,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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КОЛІСНІ ДИСКИ
ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ

RRP

Легкосплавний колісний диск 15" 4 х 2-спицевий дизайн, Rock Metalic
Змініть зовнішній вигляд Вашого автомобіля за допомогою оригінальних
легкосплавних колісних дисків. Обтічні, зухвалі або елегантні - які б Ви не обрали -
вони відповідають найвищим стандартам, виготовлені з найкращих матеріалів,
пройшли тривалі випробування, щоб забезпечити Вашу безпеку на дорозі. Кожен
диск перевіряється на наявність дефектів рентгенівським промінням.
Переконайтеся, що їхні характеристики відповідають зовнішньому вигляду.
6 x 15 ", офсет 32,5, для шин 185/60 R15 – Active
Включає лише легкосплавний диск. Додаткові деталі, необхідні для встановлення.
За додатковою інформацією зверніться до офіційного дилера Ford.

2 248 124
15 509,00 3

Легкосплавний колісний диск 15" 5 х 2 спицевий, Panther Black
Змініть зовнішній вигляд Вашого автомобіля за допомогою оригінальних
легкосплавних колісних дисків. Обтічні, зухвалі або елегантні - які б Ви не обрали -
вони відповідають найвищим стандартам, виготовлені з найкращих матеріалів,
пройшли тривалі випробування, щоб забезпечити Вашу безпеку на дорозі. Кожен
диск перевіряється на наявність дефектів рентгенівським промінням.
Переконайтеся, що їхні характеристики відповідають зовнішньому вигляду.
6J х 15", виліт 47.5, для шин 195/55R15. – Окрім A-Line
Включає лише легкосплавний диск. Додаткові деталі, необхідні для встановлення.
За додатковою інформацією зверніться до офіційного дилера Ford.

2 237 414
12 355,00 3

Легкосплавний колісний диск 15" 5 х 2- спиць, срібний колір
Змініть зовнішній вигляд Вашого автомобіля за допомогою оригінальних
легкосплавних колісних дисків. Обтічні, зухвалі або елегантні - які б Ви не обрали -
вони відповідають найвищим стандартам, виготовлені з найкращих матеріалів,
пройшли тривалі випробування, щоб забезпечити Вашу безпеку на дорозі. Кожен
диск перевіряється на наявність дефектів рентгенівським промінням.
Переконайтеся, що їхні характеристики відповідають зовнішньому вигляду.
6 х 15", виліт 47.5, для шин типорозміром 195/55R15.  Для встановлення необхідно
використовувати додаткові матеріали, будь-ласка зверніться до найближчого
дилера.
Включає лише легкосплавний диск. Додаткові деталі, необхідні для встановлення.
За додатковою інформацією зверніться до офіційного дилера Ford.

2 017 681
13 004,00 3

Легкосплавний колісний диск 15" 6 х 2-спицевий дизайн, Magnetic
Змініть зовнішній вигляд Вашого автомобіля за допомогою оригінальних
легкосплавних колісних дисків. Обтічні, зухвалі або елегантні - які б Ви не обрали -
вони відповідають найвищим стандартам, виготовлені з найкращих матеріалів,
пройшли тривалі випробування, щоб забезпечити Вашу безпеку на дорозі. Кожен
диск перевіряється на наявність дефектів рентгенівським промінням.
Переконайтеся, що їхні характеристики відповідають зовнішньому вигляду.
6 х 15 ", виліт 47,5, для шин 195/55 R15 – Окрім A-Line
Включає лише легкосплавний диск. Додаткові деталі, необхідні для встановлення.
За додатковою інформацією зверніться до офіційного дилера Ford.

2 411 285
12 584,00 3

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Легкосплавний колісний диск 15" 8 х 2-спицевий дизайн, Sparkle Silver
Змініть зовнішній вигляд Вашого автомобіля за допомогою оригінальних
легкосплавних колісних дисків. Обтічні, зухвалі або елегантні - які б Ви не обрали -
вони відповідають найвищим стандартам, виготовлені з найкращих матеріалів,
пройшли тривалі випробування, щоб забезпечити Вашу безпеку на дорозі. Кожен
диск перевіряється на наявність дефектів рентгенівським промінням.
Переконайтеся, що їхні характеристики відповідають зовнішньому вигляду.
6 х 15 ", виліт 47,5, для шин 195/55 R15 – Окрім A-Line
Включає лише легкосплавний диск. Додаткові деталі, необхідні для встановлення.
За додатковою інформацією зверніться до офіційного дилера Ford.

2 248 122
15 509,00 3

КОЛІСНІ ДИСКИ
АКСЕСУАРИ ДЛЯ КОЛІС

RRP

Аксесуари для коліс Накладки на колеса
В комплекті 5 штук для встановлення на одне колесо. Накладки додають
контрастний колір легкосплавним дискам. – Для легкосплавних дисків FINIS
1852616 та FINIS 2237414

2 075 092
1 189,00 1

Ковпак колеса 16"
Ford пропонує Вам велику колекцію ковпаків на колеса. Це ідеальне рішення, щоб
прикрасити Ваші стальні диски на зимових колесах.
Один ковпак

2 138 464
1 613,00 1

Ковпак колеса Ковпак колеса 15"
Ford пропонує Вам велику колекцію ковпаків на колеса. Це ідеальне рішення, щоб
прикрасити Ваші стальні диски на зимових колесах.
Ковпак колеса 15" 1-шт.

2 017 684
1 613,00 1

Ковпак колеса Ковпак колеса R14
Ford пропонує Вам велику колекцію ковпаків на колеса. Це ідеальне рішення, щоб
прикрасити Ваші стальні диски на зимових колесах.
1 шт.

1 892 673
1 613,00 1

Ковпак колеса Розмір R14
Ford пропонує Вам велику колекцію ковпаків на колеса. Це ідеальне рішення, щоб
прикрасити Ваші стальні диски на зимових колесах.
В комплекті 4 шт.

2 058 231
4 718,00 1

Комплект секретних гайок для легкосплавних колісних дисків
Захистіть колісні диски "секретними" гайками. Їх можна зняти лише за допомогою
спеціального ключа, що міститься в комплекті.
4 шт. в комплекті, плюс ключ; захист легкосплавних дисків від викрадення.

1 751 660
3 877,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Центральний ковпачок Глянцеві чорні. З логотипом Ford
Центральні ковпачки - це декоративні елементи, що покривають центральну
частину легкосплавних дисків - чудовий завершальний штрих.

2 037 230
400,00 1

Центральний ковпачок Сині.З логотипом Ford
Центральні ковпачки - це декоративні елементи, що покривають центральну
частину легкосплавних дисків - чудовий завершальний штрих.

1 429 118
400,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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СТИЛЬ
ЗОВНІШНІЙ ДИЗАЙН

RRP

Номерна рамка Срібляста, з логотипом Ford та написом  "BRING ON
TOMORROW"
Комплект містить два тримачі для рамки

• Розмір : 524 X 114 X 24 MM

2 569 770
1 300,00 1

Номерна рамка Чорна, з логотипом Ford та білим написом "BRING ON
TOMORROW"

• Розмір : 524 X 114 X 24 MM

2 569 816
1 300,00 1

Номерна рамка Чорна, з логотипом Ford та написом "BRING ON TOMORROW" 2 460 006
395,00 1

СТИЛЬ
СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ

RRP

Navco* Лед лампи  Лед лампи Navco
2 в 1 рішення з високою якістю світлодіодних технологій. Серед особливостей
захист від корозії об'єктива та зменшення енергоспоживання. Повна система
підключення та відтворення.

2 228 436
15 387,00 2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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СТИЛЬ ЖИТТЯ НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ
СТИЛЬ ЖИТТЯ НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ

RRP

ARB* Комплект електропроводки Електроживлення 12/24 В, електричний
холодильник
Набір електропроводки 12/24 В постійного струму з розеткою живлення ідеально
підходить для додавання постійного джерела живлення для електричних
холодильних боксів тощо. Містить набір гвинтових розеток для поверхневого
монтажу та 6 м автоматичного кабелю 6 мм з подвійною ізоляцією, попередньо
зібраного з вбудованим кабелем вушка для клем запобіжника та акумулятора.

2 683 521
3 947,00 1

ARB* Крісло для кемпінгу з сумкою для перенесення, чорно-бежевий
Незалежно від того, перебуваєте ви в кемпінгу чи на пляжі, крісло для кемпінгу, яке
можна взяти будь-куди, легко розкладається, щоб ви могли відпочити та
розслабитися.
Складне кемпінгове крісло та відповідна сумка з плечовим ременем для
компактного зберігання та зручного транспортування. Виготовлений з міцного,
довговічного матеріалу Оксфордського плетіння зі сталевою ножицею з
порошковим покриттям.

• Вага: розрахована до 150 кг
• М'які сидіння та спинка
• Вишитий туристичний логотип ARB
• Сітчаста кишеня для журналів на задній частині спинки
• Бічна кишеня з клапаном на липучці для ключів, гаманця та інших дрібниць
• Жорсткий столик із тримачем для напоїв, який легко фіксується збоку стільця
• Підлокітники з плоскою поверхнею для комфорту
• Розміри сидіння: 56 см (ш) x 47 см (г)
• Розмір набору: 92 см (в) x 61 см (г) x 66 см (ш)

2 615 988
8 863,00 1

ARB* Органайзер для вантажного відділення малий
Місце для всього і все на своєму місці, органайзер для вантажного відділення
забезпечує ідеальне рішення для зберігання всіх ваших речей.
Вантажний органайзер зберігає все в одному місці. Він зберігає ваш вміст чистим,
безпечним і портативним, а також має прозору верхню частину, щоб її вміст можна
було побачити, не відкриваючи. Виготовлений із міцного нейлону Оксфорд з
поліуретановим покриттям 600D з якісними блискавками та стрічковими ручками.
Розроблений так, щоб легко вставлятися в модульні роликові ящики або може
використовуватися як окремий органайзер для зберігання.

• Гумові ніжки для зменшення рухів
• Пересувні та знімні розділювачі, щоб все було доступним
• 4 індивідуальні ідентифікаційні мітки для легкої ідентифікації вашого вмісту
• Легко зберігати, складається, коли не використовується
• 400 x 160 x 180 мм (Ш x Г x В)

2 683 528
2 506,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Стіл для кемпінгу з сумкою для перенесення, алюміній
Стіл для кемпінгу дозволяє вашій родині комфортно їсти, пити та відпочивати під
час походів і вихідних.
Складний стіл для кемпінгу з великою та міцною алюмінієвою решітчастою
поверхнею та квадратними трубчастими ніжками для забезпечення міцності,
поперечні скоби забезпечують додаткову міцність та підтримку, яких немає в
подібних столах. Досить великий, щоб вмістити сім’ю з 4 осіб, але ідеального
розміру, щоб його акуратно упакувати в компактну сумку для перенесення, коли він
не використовується.

• Термостійкий для варіння
• У зібраному вигляді стіл витримує до 30 кг
• Розмір : 860 x 700 x 700мм
•
•
• Вага 4кг

2 615 990
10 621,00 1

Сумка-холодильник з м'якими боками
Сумка-холодильник із м’якими боками та м’якою підкладкою зберігає вашу
охолоджену їжу та напої охолодженими або підігріту їжу та напої. Ізольована
алюмінієвою плівкою, яка є водостійкою та легко чиститься.
Можна використовувати разом з вантажним органайзером Finis 2181468, оскільки
ця сумка-холодильник ідеально поміщається в одне з його відділень.

• Легкий і розбірний, верхня частина на блискавці
• Регульований ремінь для перенесення
• Чорний з білим логотипом Ford
• Розміри: 36 x 33 x 27 см (Ш x Д x В)

2 181 470
2 599,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
3. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення. Price is per alloy and
excludes tyre and fitting parts.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ТОВ «Віннер Імпортс Україна, ЛТД.». Код ЄДРПОУ 20054535

www.ford-accessories.com.ua
www.ford-accessories.com.ua

При виникненні будь-яких питань звертайтесь до Вашого найближчого дилера Ford

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:
Повідомленян про обмеження відповідальності: політикою Ford є постійне вдосконалення продукції. Ми залишаємо за собою
право в будь-який час змінювати специфікації, кольори та ціни моделей і компонентів, представлених і описаних у цій публікації.
У цій  публікації згадуються як фірмові аксесуари Ford, так і низка виробів наших постачальників.  Відмічені аксесуари, що є
ретельно відібраними виробами з логотипами сторонніх постачальників. На такі аксесуари не поширюється
гарантія Ford. Натомість для них чинна власна гарантія стороннього постачальника, про детальні умови якої можна дізнатися у
дилера Ford. Торговий знак Bluetooth® (слово і логотипи) є власністю Bluetooth SIG, Inc., і право на будь-яке використання цих
марок компанією Ford Motor Company надається за ліцензією. Торговий знак iPhone/iPod (слово і логотипи) є власністю Apple Inc.
Інші торгові знаки і назви належать відповідним власникам.
Note on fuel consumption and CO2 emission data: For more information about the official fuel consumption and the official model specific
CO2 emissions please refer to the "Guide on the fuel economy, CO2-Emissions and power consumption" which can be obtained at your
dealership and on https://www.datgroup.com/ free of charge.
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