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

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
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.
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.

2 486 295

722,00 2

2 430 260

31 174,00 2

2 191 625

17 106,00 2

2 191 628

18 545,00 2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.

03

FORD RANGER 2012 – 01/2019

Status: 02.01.2023

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.
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.
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.
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.

2 191 632

17 909,00 2

2 430 271

40 527,00 2

2 430 267

37 411,00 2

2 430 265

34 293,00 2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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.
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.
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.
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
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
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

2 430 262

28 369,00 2

2 430 269

43 646,00 2

2 143 360

11 221,00 2

1 746 077

6 232,00 2

2 117 636

16 833,00 2

2 318 742

19 950,00 2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Обмежувач для багажу 314
Ці регульовані обмежувачі допоможуть надійно зафіксувати вантаж на багажнику
даху.
Зсувні та регульовані вантажні упори висотою 14,5 см, для базового багажника з
профілем T-track
Thule®* Опори багажника для даху Багажник на дах автомобіля
Встановіть будь-яке обладання, необхідне для ваших транспортних потреб. Кожна
опора багажника на даху спроектована відповідно до конкретної моделі Ford і може
замикатися для захисту від крадіжки. Опори багажника необхідні для
встановлення додаткового обладнання на даху автомобіля.
Алюмінієвий, зачиняється, вага 5 кг. Для кабіни RAP та подвійної кабіни без
заводських решіток на даху. Окрім Wildtrak. Максимальна вантажопідйомність 80
кг. – Тільки в поєднанні з набором кріплення багажника Thule® і набором для
кріплення багажника Thule® 750
Thule®* Петля кріплення Петля для кріплення
В комплекті 2 петлі для кріплення багажу на даху автомобіля.

Thule®* 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.
Максимальна вантажопідйомність 75 кг – Кабіна Wildtrak RAP і подвійна кабіна з
рейками на даху
Thule®* Утримувач 330
з 4 кріпленнями, легке і безпечне кріплення сходів

Thule®* Утримувач Утримувач 311
Забезпечує безпечний, швидкий і простий спосіб завантаження та розвантаження
драбини на даху автомобіля. З функцією висування, механізмом нахилу з 4
регульованими обмежувачами навантаження, ергономічним і надійним кріпленням
драбини.

1 513 390

1 436,00 2

1 582 847

9 584,00 2

1 569 243

1 196,00 2

2 383 411

9 749,00 2

1 569 248

7 187,00 2

1 569 247

32 110,00 2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ТРАНСПОРТУВАННЯ
ТРАНСПОРТУВАННЯ - ЗАДНЯ ЧАСТИНА
RRP
Thule®* Заднє кріплення для велосипедів Coach 276, для 3-х велосипедів,
нахиляється і складається
Малий і легкий носій від Thule® нахиляється за допомогою практичної педалі для
легкого доступу до вантажного відсіку, навіть зі встановленими велосипедами.
Характеристики запатентованої системи складання до дуже компактного розміру
зберігання і буде відповідати більшості приміщень для завантаження.
Інтелектуальна легка конструкція, розширювані рейки для велосипедів з ширшою
колісною базою, пристроєм проти крадіжки та знімними тримачами рами
велосипеда для безперешкодного завантаження велосипедів. Регульована муфта
з однією рукою дозволяє легко прикріпити кріплення. Кронштейн для велосипеда
підходить для велосипедних рамок діаметром 22 мм - 80 мм. Перевізник
замикається на буксирну рейку, а велосипеди також можуть бути заблоковані для
перевізника. Макс. Вантажопідйомність 60 кг, макс. 25 кг на кожен велосипед, вага
приблизно 19 кг, включаючи 13-контактний адаптер. Розмір: 106 x 76 x 28 cm Будь
ласка, зверніть увагу: Вага брутто, встановленого на буксирному кріпленні (вага
аксесуару та його вантажу разом), не може перевищувати дозволене обмеження
ваги носа. Будьте обережні, коли нахиляєте носій із завантаженими велосипедами.
Проеціювання деталей, таких як рукоятка, може торкатися землі і може бути
пошкоджено. Будь ласка, прийміть необхідні заходи безпеки
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, для велосипедних рам діаметром до 75 мм круглої і 75 х 45
мм овальної форми, масса навантаження для кожного велосипеду до 30 кг, також
підходить для E-Bikes, приблизна маса кріплення – 15 кг, включаючи 13-контактний
перехідник. Включає в себе нову застібку iQ без важелів, що робить поводження з
стійкою ще простішим. Розмір: 118 x 69 x 56 см, розмір складенного: 61 х 20 х 60 см.
Вертикальне навантаження: 37 кг.
Uebler* Заднє кріплення для велосипедів I31, для 3 велосипедів.
Кріплення для велосипедів, яке встановлюється на буксирувальному пристрої,
розраховане на 3 велосипеди, механізм нахилу забезпечує легкий доступ до
вантажного відділення, для велосипедних рам діаметром до 75 мм круглої і 75 х 45
мм овальної форми, масса навантаження для кожного велосипеду до 30 кг, також
підходить для E-Bikes, приблизна маса кріплення – 13 кг, включаючи 13-контактний
перехідник. Розмір: 118 x 84 x 71 cm, розмір у складеному стані: 61 x 21 x 76 см.
Вертикальне навантаження: 75 кг.
Uebler* Заднє кріплення для велосипедів X21-S для 2 велосипедів
Кріплення для велосипедів, яке встановлюється на буксирувальному пристрої,
розраховане на 2 велосипеди, механізм нахилу забезпечує легкий доступ до
вантажного відділення, для велосипедних рам діаметром до 75 мм круглої і 75 х 45
мм овальної форми, масса навантаження для кожного велосипеду до 30 кг, також
підходить для E-Bikes, приблизна маса кріплення – 13,5 кг, включаючи 13контактний перехідник.

2 353 444

45 516,00 2

2 241 803

44 272,00 2

2 241 805

52 689,00 2

1 948 382

40 219,00 2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Заднє кріплення для велосипедів X31-S, для 3 велосипедів
Кріплення для велосипедів, яке встановлюється на буксирувальному пристрої,
розраховане на 3 велосипеди, механізм нахилу забезпечує легкий доступ до
вантажного відділення, для велосипедних рам діаметром до 75 мм круглої і 75 х 45
мм овальної форми, масса навантаження для кожного велосипеду до 30 кг, також
підходить для E-Bikes, приблизна маса кріплення – 15 кг, включаючи 13-контактний
перехідник.
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 13контактний адаптер. Розмір: 106 x 60 x 27 cm
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,
вантажопідйомність 30 кг, також підходить для E-Bike, Вага 9,9 кг, включаючи 13контактний адаптер. Розмір: 1180 x 570 x 380 мм, розмір складений: 610 x 200 x 500
мм. Максимальне вертикальне навантаження 30 кг від навантаження на буксирний
стержень 75 кг та значення D 6,7 кН, 33 кг при навантаженні на буксирний стержень
75 кг та значення D 5,3 кН, 30 кг від навантаження на буксирний стержень 50 кг та
D- Значення 5,3 кН. Макс. Відстань втулки велосипедного колеса: 1300 мм.
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,
вантажопідйомність 30 кг для кожного велосипеда, також підходить для E
Велосипеди, вага 12 кг, включаючи 13-контактний адаптер. Розмір: 1180 x 670 x 560
мм, розмір складений: 610 x 200 x 600 мм. Максимальне вертикальне навантаження
60 кг від навантаження на буксирний стержень 75 кг та значення D 6,7 кН, 38 кг при
навантаженні на буксирний стержень 75 кг та значення D 5,3 кН, 38 кг від
навантаження на буксирний стержень 50 кг та D- Значення 5,3 кН. Макс. Відстань
маточини велосипедного колеса: 1300 мм.
Uebler* Заднє кріплення для велосипедів Модель F34
Дуже маленький та легкий причіп для велосипедів на 3 велосипеди, велосипедний
кронштейн, придатний для велосипедних рамок діаметром до 75 мм круглого та 75
х 45 мм овального типу, регульовані пряжки з довгими колісними ремінцями для
зручного кріплення коліс. Завдяки запатентованій складаній системі задніх
ліхтарів, тримачі для велосипедів та опорна рама можуть бути легко та повністю
складені, вантажопідйомність 30 кг для кожного велосипеда, також підходить для
E- Велосипеди, вага 14,5 кг, включаючи 13-контактний адаптер. Розмір: 1180 x 820 x
710 мм, розмір складений: 610 x 200 x 750 мм. Максимальне вертикальне
навантаження 54 кг від навантаження на буксирний стержень 75 кг та значення D
6,7 кН, 35,5 кг при навантаженні на буксирний стержень 75 кг та значення D 6,7 кН,
при значенні D 6,7 кН або буксир навантаження менше 50 кг не допускається. Макс.
Відстань маточини велосипедного колеса: 1300 мм. Зверніть увагу: загальна вага,
встановлена на буксирній тязі (вага аксесуара та його навантаження разом), не
може перевищувати дозволену межу ваги носа

1 948 383

48 637,00 2

2 353 442

39 281,00 2

2 474 454

25 254,00 2

2 474 456

32 424,00 2

2 474 458

39 283,00 2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. 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.

2 559 660

30 593,00 2

• 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

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

20 079,00 2

•
•
•
•
•
•
•

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

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

Uebler* Сумка для зберігання Сумка для зберігання кріплення для
велосипедів
Сумка для зберігання для кріплення для велосипедів X31-S та F32, коли не
використовується.

2 474 447

4 364,00 2

2 474 452

4 988,00 2

1 948 381

3 803,00 2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Сумка для зберігання Сумка для зберігання кріплення для
велосипедів
Сумка для зберігання кріплення X21-S та F22 для велосипедів, коли не
використовується.

1 948 380

3 554,00 2

ТРАНСПОРТУВАННЯ
ФАРКОПИ
RRP
Brink®* З`ємний буксирувальний пристрій Буксирувальний пристрій
Лише в комбінації з комплектом електрообладнання для відповідної моделі
автомобіля. – Для комплектацій XL і XLT

22 978,00 1

Brink®* З`ємний буксирувальний пристрій Буксирувальний пристрій
Лише в комбінації з комплектом електрообладнання для відповідної моделі
автомобіля – Для комплектацій Limited і Wildtrack

22 978,00 1

Перехідник для буксирувального пристрою к-т Е 7/13-контактний перехідник
7-контактний роз'єм з встроєним 13-контактним перехідником, легко та зручно
дозволить приєднати причеп.
Потрібний для з’єднання 7-контактного роз’єма буксирувального пристрою
автомобіля із 13-контактним штекером причепа

1 785 391

1 785 390

1 697 946

1 679,00 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.
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.

2 461 209

2 433,00 2

2 461 207

2 433,00 2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. 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 закріпіть транспортний контейнер Caree за допомогою кріплення ISOFIX.

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.
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

2 461 044

3 056,00 2

2 460 886

21 763,00 2

1 524 823

1 866,00 2

ТРАНСПОРТУВАННЯ
АКСЕСУАРИ ДЛЯ БАГАЖНОГО
ВІДДІЛЕННЯ
RRP
Pickup Attitude* Висувна вантажна платформа матова чорна
Більше не треба лізти у кузов, ці незручні завантаження стали легшими завдяки
висувній вантажній платформі, просто висуньте та завантажте.
Висувну платформу розроблено для полегшення завантаження та розвантаження
без необхідності залазити на вантажну платформу.

2 490 224

63 577,00 1

• Вантажопідйомність 250 кг
• Для кріплення вашого вантажу на платформі передбачено 6 петель
• Зручна ручка та кнопка
• Сталева рама з чорним покриттям і плавним ковзанням
• Блокується в 3 положеннях: базове, середнє та 70% (макс.)
• Міцна формована вакуумом з ABS-пластику і зносостійким проти-ковзним
малюнком
• Може бути встановлений з пластиковим піддоном або без нього
• 1200 x 320 x 90 мм (Д x Ш x В)
• Вага 35 кг
• Потрібне свердління

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pickup Attitude* Жорсткий верх Fleet Runner, білий
Оригінальний тент швидко перетворить багажний простір Вашого Ford Ranger у
захищений багажний відсік з вікнами, що виглядатиме як фургон. Ідеальне
встановлення гарантовано.
Жорсткий верх із скловолокна з 3 підйомними дверима: 2 бокових дверей з
тонованого карбоволокна, 1 задні двері зі скловолокна, та переднє розсувне вікно зі
сторони кабіни.

2 489 426

233 239,00 1

•
•
•
•
• 1680 x 1670 x 530 мм (Д x Ш x В)
• Вага 73 кг
Для автомобілів з кабіною типу Double Cab
Pickup Attitude* Жорсткий верх Fleet Runner, білий
Оригінальний тент швидко перетворить багажний простір Вашого Ford Ranger у
захищений багажний відсік з вікнами, що виглядатиме як фургон. Ідеальне
встановлення гарантовано.
Жорсткий верх із скловолокна з 3 підйомними дверима: 2 бокових дверей з
тонованого карбоволокна, 1 задні двері зі скловолокна, та переднє розсувне вікно зі
сторони кабіни.

2 489 417

238 621,00 1

•
•
•
•
• 1930 x 1680 x 540 мм (Д x Ш x В)
• Вага 87 кг
Для автомобілів з кабіною типу Rap Cab
Pickup Attitude* Жорсткий верх Fleet Runner, матовий чорний
Оригінальний тент швидко перетворить багажний простір Вашого Ford Ranger у
захищений багажний відсік з вікнами, що виглядатиме як фургон. Ідеальне
встановлення гарантовано.
Жорсткий верх із скловолокна з 3 підйомними дверима: 2 бокових дверей з
тонованого карбоволокна, задні двері зі скловолокна, та переднє розсувне вікно зі
сторони кабіни.

2 489 428

234 027,00 1

•
•
•
•
• 1680 x 1670 x 530 mm (Д x Ш x В)
• Вага 73 кг
Для автомобілів з кабіною типу Double Cab

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pickup Attitude* Жорсткий верх Fleet Runner, чорний матовий
Оригінальний тент швидко перетворить багажний простір Вашого Ford Ranger у
захищений багажний відсік з вікнами, що виглядатиме як фургон. Ідеальне
встановлення гарантовано.
Жорсткий верх із скловолокна з 3 підйомними дверима: 2 бокових дверей з
тонованого карбоволокна, 1 задні двері зі скловолокна, та переднє розсувне вікно зі
сторони кабіни.

2 489 419

239 606,00 1

•
•
•
•
• 1930 x 1680 x 540 mm (Д x Ш x В)
• Вага 87 кг
Для автомобілів з кабіною типу Rap Cab
Aeroklas* Жорсткий верх без бокових вікон, silver
Оригінальний тент швидко перетворить багажний простір Вашого Ford Ranger у
захищений багажний відсік з вікнами, що виглядатиме як фургон. Ідеальне
встановлення гарантовано.
ПофТермоформовані з цілісного пластику ABS, який на 100% підлягає повторній
переробціарбований у сріблястий колір

2 216 677

154 564,00 1

• Не потребує свердління.
•
• Світлодіодне освітлення
•
•
• Зсувне вікно для вентиляції
• Тоноване заднє скло із підігрівом
Для автомобілів з подвійною кабіною, за винятком Wildtrack, а також для
автомобілів без спортивних поперечин, та елементів захисту багажного відсіку.
Aeroklas* Жорсткий верх без бокових вікон, Silver
Оригінальний тент швидко перетворить багажний простір Вашого Ford Ranger у
захищений багажний відсік з вікнами, що виглядатиме як фургон. Ідеальне
встановлення гарантовано.
Пофарбований у сріблястий колір

2 216 673

149 311,00 1

• Не потребує свердління.
•
• Світлодіодне освітлення
•
•
• Зсувне вікно для вентиляції
• Тоноване заднє скло із підігрівом
Для автомобілів з кабіною типу RAP cab, за винятком Wildtrack

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Aeroklas* Жорсткий верх з бічними вікнами, Shadow Black Metallic
Оригінальний тент швидко перетворить багажний простір Вашого Ford Ranger у
захищений багажний відсік з вікнами, що виглядатиме як фургон. Ідеальне
встановлення гарантовано.
Для серій з подвійною кабіною XL, XLT і Limited, за винятком Wildtrak, для
транспортних засобів без спортивних поперечин та елементів захисту багажного
відсіку. Колір Shadow Black Metallic

2 200 008

200 784,00 1

• Встановлення не потребує свердління
•
•
•
•
•
•
•
Для серій з подвійною кабіною XL, XLT і Limited, за винятком Wildtrak, для
транспортних засобів без спортивних поперечин та елементів захисту багажного
відсіку.
Aeroklas* Жорсткий верх З боковими вікнами, Sea Grey (Dark Grey)
Оригінальний тент швидко перетворить багажний простір Вашого Ford Ranger у
захищений багажний відсік з вікнами, що виглядатиме як фургон. Ідеальне
встановлення гарантовано.
З боковими вікнами. Колір Sea Grey (Dark Grey)

2 166 915

200 784,00 1

•
•
•
•
•
•
•
•
Для автомобілів з подвійною кабіною типу XL, XLT та Limited series, за виключенням
Wildtrak, та автомобілів оснащених спортивними поперечинами та елементами
захисту багажного відсіку.

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Aeroklas* Жорсткий верх З боковими вікнами, Colorado Red
Оригінальний тент швидко перетворить багажний простір Вашого Ford Ranger у
захищений багажний відсік з вікнами, що виглядатиме як фургон. Ідеальне
встановлення гарантовано.
Виготовлений з переробленогоABS-пластика

2 166 921

200 784,00 1

•
•
•
•
•
•
•
•
Для автомобілів з подвійною кабіною типу XL, XLT, та серії Limited, за виключенням
Wildtrak, та автомобілів оснащених спортивними поперечинами та елементами
захисту багажного відсіку.
Aeroklas* Жорсткий верх З боковими вікнами, Copper Red
Оригінальний тент швидко перетворить багажний простір Вашого Ford Ranger у
захищений багажний відсік з вікнами, що виглядатиме як фургон. Ідеальне
встановлення гарантовано.
Виготовлений з переробленого ABS-пластика.

2 166 909

200 784,00 1

•
•
•
•
•
•
•
•
Для автомобілів з подвійною кабіною типу XL, XLT, та серії Limited, за виключенням
Wildtrak
Aeroklas* Жорсткий верх З боковими вікнами, Moondust Silver
Оригінальний тент швидко перетворить багажний простір Вашого Ford Ranger у
захищений багажний відсік з вікнами, що виглядатиме як фургон. Ідеальне
встановлення гарантовано.
Виготовлений з переробленогоABS-пластика

2 166 925

200 784,00 1

•
•
•
•
•
•
•
•
Для автомобілів з подвійною кабіною типу XL, XLT та Limited series, за виключенням
Wildtrak.

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Aeroklas* Жорсткий верх З боковими вікнами, Oyster Silver Metallic
Оригінальний тент швидко перетворить багажний простір Вашого Ford Ranger у
захищений багажний відсік з вікнами, що виглядатиме як фургон. Ідеальне
встановлення гарантовано.

2 166 906

200 784,00 1

•
•
•
•
•
•
•
•
Для автомобілів з подвійною кабіною, XL, XLT, та Limited, за виключенням Wildtrak.
Aeroklas* Жорсткий верх З боковими вікнами, Panther Black
Оригінальний тент швидко перетворить багажний простір Вашого Ford Ranger у
захищений багажний відсік з вікнами, що виглядатиме як фургон. Ідеальне
встановлення гарантовано.

2 166 919

200 784,00 1

•
•
•
•
•
•
•
•
Для автомобілів з подвійною кабіною, XL, XLT, та Limited, виключаючи Wildtrak,
захисні шторки, дуги
Aeroklas* Жорсткий верх З боковими вікнами, Performance Blue
Оригінальний тент швидко перетворить багажний простір Вашого Ford Ranger у
захищений багажний відсік з вікнами, що виглядатиме як фургон. Ідеальне
встановлення гарантовано.
Виготовлений з переробленого ABS-пластика

2 166 911

200 784,00 1

•
•
•
•
•
•
•
•
Для автомобілів з подвійною кабіною, XL, XLT, та Limited, виключаючи Wildtrak.

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Aeroklas* Жорсткий верх З боковими вікнами, білий
Оригінальний тент швидко перетворить багажний простір Вашого Ford Ranger у
захищений багажний відсік з вікнами, що виглядатиме як фургон. Ідеальне
встановлення гарантовано.

2 166 917

200 784,00 1

•
•
•
•
•
•
•
•
Для автомобілів з подвійною кабіною типу XL, XLT, та серії Limited, за виключенням
Wildtrak, та автомобілів оснащених спортивними поперечинами та елементами
захисту багажного відсіку.
Aeroklas* Жорсткий верх з боковими вікнами,сріблястий
Оригінальний тент швидко перетворить багажний простір Вашого Ford Ranger у
захищений багажний відсік з вікнами, що виглядатиме як фургон. Ідеальне
встановлення гарантовано.
Пофарбований у сріблястий колір

2 216 669

173 338,00 1

•
•
•
•
•
•
•
•
Для авто з кабіною типу RAP, за винятком серії Wildtrak
Aeroklas* Жорсткий верх З боковими вікнами. Колір Ocean Blue
Оригінальний тент швидко перетворить багажний простір Вашого Ford Ranger у
захищений багажний відсік з вікнами, що виглядатиме як фургон. Ідеальне
встановлення гарантовано.
Для автомобілів double cab XL, XLT and Limited series, за вилюченням Wildtrak.

2 166 913

200 784,00 1

•
•
•
•
•
•
•
•
Для автомобілів double cab XL, XLT and Limited series, за вилюченням Wildtrak.

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Aeroklas* Захисні дуги Для вантажного відсіку.
Захищає вантажний відсік під час завантаження та розвантаження. – Для
автомобілів з кабіною типу RAP cab, подвійною кабіною типу XL, XLT та серії Limited.

3 534,00 1

RIVAL* Захист багажного віддділення
Зпобігає пошкодженню петель кришки багажника. Зверніть увагу: зменшує
вантажопідйомність задніх дверей від 220 кг макс. до 200 кг макс

4 339,00 1

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.

2 207 827

2 195 512

2 469 549

8 599,00 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

2 232,00 2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Aeroklas* Покриття жорсткої конструкції
Зберігає вантажний відсік в чистоті та запобігає зносу, зроблено для надважких
умов експлуатації. Чудово підходить до Вашого автомобілю Ford.
Підвищена зносостійкість, довговічний, водонепроникний і брудозахисний
матеріал – Для автомобілів з кабіною super single, за винятком Wildtrack
Aeroklas* Покриття жорсткої конструкції, тип «overrail» (захист верху бортів)
Зберігає вантажний відсік в чистоті та запобігає зносу, зроблено для надважких
умов експлуатації. Чудово підходить до Вашого автомобілю Ford.
Підвищена зносостійкість, довговічний, водонепроникний і брудозахисний
матеріал – Для автомобілів з одинарною кабіною
Aeroklas* Покриття Піддон кузова, тип «overrail» (захист верху бортів)
Зберігає вантажний відсік в чистоті та запобігає зносу, зроблено для надважких
умов експлуатації. Чудово підходить до Вашого автомобілю Ford.
Захищає від води бруду та механічних пошкоджень – Для автомобілів з подвійною
кабіною серія XL та XLT. За винятком автомобілів з встановленим кунгом
Рейлінги Для ролета, чорні
Набір з 2-х ригелів, алюміній, вага прибл. 1 кг, максимальна вантажопідйомність 75
кг. – Wildtrak

Mountain Top®* Рейлінги Сріблясті, для встановлення на ролету вантажного
відсіку
Комплект складається з 2-х алюмінієвих рейлінгів, вага 1 кг., максимальне
навантаження 75 кг. – Для версії Wildtrak

Mountain Top®* Рейлінги Сріблясті, для встановлення на ролету вантажного
відсіку
В комплекті 2 алюмінієві рейлінга. З замком. Вага 1 кг., максимальне навантаження
75 кг. – Всі серії, за винятком Wildtrak та Raptor

EGR* Складна шторка багажного відсіку Жорсткий, з рейками.
Захищає Ваш багаж від дощу та бруду.
Алюмінієва кришка, що закриває багажне відділення, орієнтовна вага -18 кг.
Максимальна вантажопідйомність 50 кг. Вантаж може бути закріплений за
допомогою ременів до бічних рейок.Бічні рейки призначені для забезпечення
сумісності стандартних аксесуарів що кріпляться на даху. Бічні рейки можуть
залишатися навіть якщо кришка знята. – Для версії з подвійною кабіною. За
виключенням Wildtrak
Pickup Attitude* Сходинка Задня сходинка
Задня Т-подібна сходинка, що висувається, забезпечує безпечний та легкий доступ
до вантажного відсіку.

2 192 748

27 101,00 2

2 202 940

29 620,00 2

2 192 774

26 460,00 2

2 618 000

17 247,00 2

1 862 425

16 282,00 2

1 862 426

16 282,00 2

1 882 091

73 969,00 1

2 489 893

20 032,00 1

• Легко висувається та складається
• Витримує максимальне навантаження 150 KG
•
• Антислизька поверхня
Для автомобілів із заднім бампером Ford, крім Raptor

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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
Шторка багажного відсіку типу роллет Сріблястого кольору
Шторка вантажного відсіку надійно захистить Ваш вантаж від потрапляння дощу
та бруду.
Міцна конструкція з надміцного екструдованого алюмінію. Має високоякісний
запірний механізм, щоб повністю закріпити вантажну зону та захистити ваш
інструмент та обладнання. Також сумісний з ригелями (можна придбати окремо) –
Для автомобілів з кабінами типу RAP, виключаючи комплектацію Wildtrak.Для авто
не обладнаних піддоном кузова.
Шторка багажного відсіку типу роллет Сріблястого кольору.
Шторка вантажного відсіку надійно захистить Ваш вантаж від потрапляння дощу
та бруду.
Міцна конструкція з надміцного екструдованого алюмінію. Має високоякісний
запірний механізм, щоб повністю закріпити вантажну зону та захистити ваш
інструмент та обладнання. Також сумісний з рейлінгами (можна придбати окремо)
– Для автомобілів з подвійною кабіною, без дуг, за винятком Wildtrack
Шторка багажного відсіку типу роллет Тент кузова роликового типу,
сріблястого кольору
Шторка вантажного відсіку надійно захистить Ваш вантаж від потрапляння дощу
та бруду.
Для подвійної кабіни серії Wildtrack без захисних дуг. Не підходить до авто
обладнаних піддоном кузова – Для автомобілів з подвійною кабіною, лише для
Wildtrack
Шторка багажного відсіку типу роллет Тент кузова роликового типу,
сріблястого кольору
Шторка вантажного відсіку надійно захистить Ваш вантаж від потрапляння дощу
та бруду.
Шторка вантажного відсіку надійно захистить Ваш вантаж від потрапляння дощу
та бруду – Для автомобілів з кабіною RAP Cab, лише для версії Wildtrack.

2 470 827

1 641,00 2

2 410 196

125 913,00 1

2 410 198

125 913,00 1

2 315 767

125 913,00 1

2 410 193

122 601,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ЗАХИСТ АВТОМОБІЛЯ
ЗОВНІШНІЙ ЗАХИСТ АВТОМОБІЛЯ
RRP
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
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!
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!
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!

2 033 205

970,00 2

2 033 208

11 000,00 2

2 046 845

13 331,00 2

2 033 209

14 642,00 2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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
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!

2 033 210

5 079,00 2

2 540 999

12 609,00 2

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

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!

2 541 005

15 997,00 2

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

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Style-X* Шноркель Ironman 4x4
Полюбляєте їздити по бездоріжжю чи перетинати річку в брод? Шноркель
захистить Ваш автомобіль від потрапляння води та бруду в систему Вашого
автомобіля.
Шноркель, чудово захищає двигун Вашого автомобіля від потрапляння воді та
бруду, під час пересування по бездоріжжю. Зверніть увагу на те що, глибина броду
немає перевищувати 80 см. – Лише для авто з двигуном 2.2L Duratorq

1 873 725

28 485,00 1

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
Килимки на підлогу велюрові Задні чорні
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.
Комплект з 2шт – Для RAP Cab Wildtrak
Килимки на підлогу велюрові Задні, чорні
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.
Комплект з 2шт – Для авто з подвійною кабіною серії Wildtrak
Килимки на підлогу велюрові Передній, чорний для водія
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.
Комплект з 2шт.З логотипом Wildtrak – Для RAP та з подвійною кабіною . Серія
Wildtrak
Килимки на підлогу велюрові Передній, чорний для водія
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.
Для XL та XLT серій

2 033 206

560,00 1

1 781 411

3 173,00 2

1 901 711

3 625,00 2

1 901 693

3 565,00 2

5 328 659

2 574,00 2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Килимки на підлогу велюрові Передній, чорний для пассажира
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.
Для RAP та Double Cab Wildtrak серій – Для RAP та авто з подвійною кабіною.Серія
Wildtrak
Килимки на підлогу велюрові Передній, чорний для пассажира
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.
Для XL та XLT серій
Килимки на підлогу гумові в підносному стилі з піднятими краями, чорні
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.
Набір з 3, з логотипом Ranger на водійському та пасажирському боці та кріплення на
стороні водія. Підняті краї забезпечують ще кращий захист внутрішнього килима
від бруду та вологості – Double Cab
Килимки на підлогу гумові Передні та 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.
Комплект з чотирьох килимів. З логотипом Performance – Double Cab
Килимки на підлогу гумові Передні та 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.
Контурні. Комплект з 4шт. З логотипом Performance – RAP Cab
Килимки на підлогу гумові Передні та задні.Чорні
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.
Набір з 3, з логотипом Ranger на водійському та пасажирському боці та кріплення на
стороні водія. Підняті краї забезпечують кращий захист внутрішнього килима від
бруду та вологості – Для авто з кабіною типу RAP
Килимки на підлогу гумові по контуру з піднятими краями, передні, чорні
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.
Набір з 2, з логотипом Ranger на водійському та пасажирському боці та кріплення на
стороні водія. Підняті краї забезпечують ще кращий захист внутрішнього килима
від бруду та вологості – Single Cab

1 735 900

2 047,00 2

1 735 899

2 013,00 2

2 208 158

4 160,00 2

2 286 287

4 160,00 2

2 286 291

3 660,00 2

2 208 154

3 660,00 2

2 208 140

2 205,00 2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. 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

2 733,00 2

•
•
•
•
•
•
•
•

HDD* Чохол на сидіння для заднього сидіння, чорний
Чохли для сидінь призначені для захисту сидінь вашого автомобіля від плям, слідів
та загального зносу.
Забезпечує ефективний захист тканини сидінь від : бруду, води, шламу, жиру,
оливи, фарби, пилу, продуктів харчування та напоїв. Легко чистити вологою
ганчіркою або щіткою. Ідеально підходить для комерційного використання.
Розміри (довжина/ ширина/висота): 120 мм/120 мм/305 мм. Вага: 1.849 кг – Для
авто з подвійною кабіною
HDD* Чохол на сидіння Для пасажирського сидіння, чорний.
Чохли для сидінь призначені для захисту сидінь вашого автомобіля від плям, слідів
та загального зносу.
Забезпечує ефективний захист тканини сидінь від : бруду, води, шламу, жиру,
оливи, фарби, пилу, продуктів харчування та напоїв. Легко чистити вологою
ганчіркою або щіткою. Ідеально підходить для комерційного використання.Розміри
(довжина/ ширина/висота): 100 мм/100 мм/245 мм. Вага: 0.76 кг
HDD* Чохол на сидіння для сидіння водія, чорний
Чохли для сидінь призначені для захисту сидінь вашого автомобіля від плям, слідів
та загального зносу.
Індивідуально підібраний для ідеальної посадки та виготовлений у відповідності
до найвищіх стандартів міцності та зносостійкості. Забезпечує ефективний захист
тканини сидіння від бруду,води,оливи,їжі,напоїв,тощо.Легко миється вологою
ганчіркою або щіткою.Ідеальні для комерційного використання .Розміри :100мм х
100мм х 245мм. Вага: 0,76кг

2 326 854

4 786,00 2

2 326 836

3 240,00 2

2 326 848

3 240,00 2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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

4 230,00 2

•
•
•
•
•
•
•

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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БЕЗПЕКА
БЕЗПЕКА ДІТЕЙ
RRP
Britax Römer® Дитяче сидіння Safefix Plus
Надає оптимальну безпеку та комфорт, відповідає всім юридичним вимогам
стандартів безпеки, підходить для любого віку дитини, з системою кріплення
ISOFIX, з'ємний чохол також придатний для прасування.
Для дітей з масою тіла 9–18 кг; 5-точкова система пасів з центральним
регулюванням довжини паса; фіксація в точках кріплення ISOFIX, можливе
встановлення за допомогою 3-точкового ременя безпеки, оптимальний захист від
бокових зіткнень, підголівник та паси регулюються, регулювання спинки в
декількох положеннях, ексклюзивна система Pivot Link обмежує рух тіла дитини
вперед у разі зіткнення; виріб пройшов випробування та ухвалений згідно з нормою
ECE R 44/04

1 754 966

28 894,00 2

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
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.
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

1 871 128

155,00 2

2 471 506

349,00 2

1 882 039

155,00 2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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

917,00 2

•
•

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

1 761 591

1 001,00 2

1 460 220

344,00 2

2 332 717

410,00 2

2 471 674

758,00 2

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

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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КОМФОРТ
КОМФОРТ
RRP
Eberspächer* Автономний обігрівач Додатковий комплект для встановлення
Необхідно для встановлення додаткового підігрівача – До: 08/2015

Eberspächer* Автономний обігрівач Комплект додаткового обігрівача
Eberspächer
Комплект для встановлення додаткового обігрівача Eberspächer. Включає в себе
пульт управління, проводку, патрубки, кронштейни і всі необхідні кріплення.
Додатково необхідно замовляти к-т 2402281.
Для автомобілів з автоматичним кондиціонером доступний ще один спеціальний
монтажний комплект, який необхідно замовляти додатково до вищезазначених
комплектів – До: 08/2015
Eberspächer* Автономний обігрівач Комплект додаткового обігрівача
Eberspächer
Комплект для встановлення додаткового обігрівача Eberspächer. Включає в себе
пульт управління, проводку, патрубки, кронштейни і всі необхідні кріплення. Для
автомобілів з клімат контролем необхідно використовувати інший комплект. – З:
09/2015 onwards
Eberspächer* Автономний обігрівач Комплект додаткового обігрівача
Eberspächer для автомобілів з клімат контролем
Необхідний комплект для встановлення додаткового обігрівача який в себе
включає все необхідне для встановлення обігрівача та додаткове обладнання
якщо автомобіль оснащено системою клімат-контроля – До: 08/2015
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.

1 828 191

14 223,00 1

2 373 315

79 933,00 1

2 043 249

171 207,00 1

1 801 360

8 627,00 1

2 489 135

14 457,00 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. 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, USBкабель, акумулятор, 32 Гб карту Micro SD, пакет безпеки, короткий посібник із
початку роботи, наклейки на вікна та диск із програмним забезпеченням з
інструкцією.

2 534 404

24 685,00 2

• 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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rear camera view may be obstructed if hardtop is fitted
Відеореєстратор з повною роздільною здатністю HD
Допомагає надати відеодокази у випадку ДТП
Чудово вписується в зону дзеркала заднього виду, не перешкоджаючи погляду
водія вперед та назад. Ваші улюблені моменти та спогади зберігаються в безпеці
та є у вашому розпорядженні в будь-який час та в будь-якому місці. Записані дані
будуть автоматично зберігатися на SD-картці у випадку аварії, включаючи захист
від удару при парковці. Ширококутна камера фіксує майже будь-які інциденти
навколо транспортного засобу. Також надає географічні дані, наприклад
координати та швидкість. Функціями камери та записаними даними можна зручно
керувати через ваш мобільний пристрій завдяки сумісності Wi-Fi та спеціальному
додатку для смартфонів. Просте, оперативне управління FORD DashCam
гарантується через Applink за допомогою екрана SYNC 3 та / або голосового
управління. Основні характеристики: ширококутна камера 139 ° з повною
роздільною здатністю HD при будь-яких умовах освітлення, GPS-приймач та датчик
G-Force. У тому числі SD-картки на 16 ГБ і примірного матеріалу

2 557 542

15 202,00 2

•
•
•
•
•

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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
ClimAir®* Дефлектор для бокових вікон для вікон задніх дверей, чорного
кольору
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.
2 шт. в комплекті, поліпшують вентиляцію, захист від снігу та дощу, 3-міліметрове
лите акрилове скло – Для автомобілів з подвійною кабіною
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.
2 шт. в комплекті, поліпшують вентиляцію, захист від снігу та дощу, 3-міліметрове
лите акрилове скло – Для автомобілів з подвійною кабіною
ClimAir®* Дефлектор для бокових вікон для вікон передніх дверей, чорного
кольору
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.
Комплект із 2шт, поліпшують вентиляцію, захист від снігу та дощу, 3-міліметрове
лите акрилове скло. – Для автомобілів з подвійною кабіною
ClimAir®* Дефлектор для бокових вікон для задніх вікон, 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.
2 шт. в комплекті, поліпшують вентиляцію, захист від снігу та дощу, 3-міліметрове
лите акрилове скло – Для автомобілів з подвійною кабіною
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. – Тільки для передніх сидінь.

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. – Можливе встановлення тільки на передні
сидіння

2 448 529

2 390,00 2

1 772 109

1 833,00 1

2 104 569

3 291,00 1

1 772 107

3 291,00 1

2 104 574

1 833,00 1

2 021 595

14 535,00 1

2 021 594

7 298,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Підголівник чорна ПВХ шкіра зі срібною окантовкою
«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.

2 520 207

1 896,00 2

• 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
Xvision (SCC)* 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. Зверніть увагу: датчики не можуть бути пофарбовані в колір кузову.
Цей комплект для паркування забезпечує лише звуковий сигнал і не інтегрується з
дисплеєм Ford / SYNC. – За винятком Limited та Wildtrack
Vodafone* Система допомоги при паркуванні задній, 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.
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 Vodafone 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. Цей комплект для паркування забезпечує лише
звуковий сигнал і не інтегрується з дисплеєм Ford / SYNC. Будь ласка, зверніться до
дилера компанії Ford для отримання більш детальної інформації – Для XL та XLT
Xvision (SCC)* Система допомоги при паркуванні Передні, 4 сенсори, 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.
Система допомоги при паркуванні, за допомогою звукового сигналу в залежності
від відстані до об'єктів переходить від преривчатого до монотонного сигналу. В
комплекті йдуть кріплення для встановлення, також можливо пофарбувати в колір
бамперу. Цей комплект допомоги при паркуванні забезпечує лише звуковий сигнал
і не інтегрується з дисплеєм Ford / SYNC. За деталями будь-ласка звертайтесь до
Вашого офіційного дилера. – До: 08/2015

1 932 379

11 189,00 1

2 225 440

9 520,00 1

1 935 219

9 908,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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

10 077,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. 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.
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.

2 427 199

10 144,00 2

2 539 431

7 170,00 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Динамік TS-170 Ci
Ви любите музику? Ви любите гучний, чіткий та якісний звук? Тоді ми маємо щось
саме для Вас. Широкий вибір передніх та задніх динаміків Pioneer+ преміум класу,
що гарантують якісний звук та потужні баси. Ідеально підходять для Вашого
автомобіля Форд.
Для передніх і задніх дверей, 17 см, 2-смугова акустична система, макс. потужність
170 Вт – Лише для установки в передні двері.Додатково потрібно встановити
перехідне кільце для динаміка.
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.
Connects2®* Оновлення для цифрового радіо Оновлення для цифорового
радіо
Повністю інтегрується в аудіосистему автомобіля і забезпечує прийом цифрового
звукового мовлення радіостанцій (DAB). Легко підключається та встановлються,
Підтримує керування магнітолою на кермі. Зберігає ваші улюблені радіостанції та
відображає назву радіостанції, пісню і інформацію про виконавця. Не для
автомобілів з SYNC з AppLink і SYNC 2 – Для автомобілів із середнім і великим
матричним багатофункціональним дисплеєм
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 ультраплоскої 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
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.

1 595 410

3 646,00 1

2 146 136

10 365,00 1

1 895 515

7 227,00 1

2 409 070

15 636,00 1

2 302 684

13 579,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ІНФОРМАЦІЯ ТА РОЗВАГИ
НАВІГАЦІЯ
RRP
Pioneer* Камера заднього виду для AVIC-F940BT та AppRadio SPH-DA100
Будь-які перешкоди позаду автомобіля відображаються на дисплеї мультимедійної
розважальної системи.
Водонепроникна камера, 135° по горизонталі, 105° по вертикалі, кронштейн з
кришкою, розміри - 23 x 23 x 24 мм, набір необхідних кабелів включено до комплекту
поставки
Pioneer* Мультимедійна навігаційна система AVIC-Z6100BT
Якщо Ви хочете мати більше ніж просто навігацію - мультимедійна навігаційна
система це найкращий вибір. Автоматичне оновлення карт, Bluetooth®, двд
програвач, підключення iPhone®/iPod®.
Включає в себе:
6.2 ""(15,75 см) кольоровий дисплей з 3D мульти сенсорним екраном
Apple, CarPlay®
DAB / DAB + Цифровий радіоприймач
RDS-тюнер і приймач TMC
Bluetooth® з підтримкою A2DP і AVRCP 1.4
Micro карт SD ™ і 2 USB ззаду входи для аудіо та відео файлів відтворення
3D карти
Повна карта покриття з 45 європейських країн на вбудованії флеш-пам'яті
Голосові підказки з можливістю Text-To-Speech (18 мов)
DVD-R / -RW, CD-R / RW, MP3, WMA, AAC, FLAC, MPEG4, H.264, WMV, DivX ™
відтворення
Цифровий сигнальний процесор і оптимізований 13-смуговий графічний
еквалайзер
iPod®, iPod® та iPhone® підтримка 4 / 4S / 5 / 5S / 5C / 6/6 + Музика / Відео Пряме
управління за допомогою USB (необхідний додатковий кабель)
Android-Авто сумісні
Android-підключення через USB
Інші AV пристрою через 2 задніх допоміжних входів
вхід для камери заднього виду
Відображення клімату транспортного засобу і керуючої інформації при парковці
можна за обраними Carlines
Частково знімна передня панель для захисту від крадіжки – Для встановлення 2DIN панелі додатково потребується перенесення кнопки вмикання аварійної
сигналізації., До: 08/2015
Оновлення карти навігації 2021, для системи SYNC 2
Нова версія (F10) забезпечує подальшу оптимізацію та ще більш зручне наведення
маршруту разом із розширеними функціями, такими як удосконалене уникнення
інтенсивного руху та розширений діапазон точок інтересу (POI). Зміст: оновлення
найближчих дилерських центрів або сервісних партнерів Ford, покриття
навігаційною картою для 40 європейських країн, покращена точність очікуваного
часу прибуття (ETA), нові житлові та промислові райони, розширена мережа доріг з
новими вулицями, оновлені розв’язки автомагістралей та виходи тощо, а також
додаткові об’єкти інтересів, зокрема банкомати, заправні станції, ресторани,
магазини та готелі. Поставляється на SD-карті – З: 10/2015 До: 04/2016

2 013 854

5 752,00 1

2 302 656

45 081,00 1

2 527 021

11 101,00 2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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TomTom* Оновлення карти навігації Для навігації Ford MFD
Містить оновлення карт на 2017рік, включаючи Росію, Болгарію, Румунію, та
більшість головних доріг Європи. – До: 09/2015

TomTom* Оновлення карти навігації Для навігації Ford MFD
Містить оновлення карт на 2017 рік для Європи, Турції та більшості головних доріг
Південно-Східної Європи. – До: 09/2015

2 608 622

6 311,00 2

2 608 624

5 958,00 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.
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
Bury* USB - адаптер Перехідник з Micro USB на USB type C

2 279 204

5 243,00 2

2 332 681

7 296,00 2

2 279 208

249,00 2

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. 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

655,00 2

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
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
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

2 344 023

2 641,00 2

2 344 021

2 641,00 2

1 529 487

2 958,00 2

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

1 727,00 2

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

1 091,00 2

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

1 727,00 2

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

2 102 313

2 102 323

2 102 315

2 344 015

1 094,00 2

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

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. 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 будьяким іншим пристроєм бездротової зарядки Qi
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 будьяким іншим Qi-сумісним бездротовим зарядним пристроєм
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
Комплект бездротової зарядки Зарядний пристрій
Бездротовий зарядний пристрій для Qi сумісних смартфонів (індуктивної технології
зарядки).

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

2 344 017

927,00 2

2 344 019

929,00 2

2 344 013

2 641,00 2

2 452 283

2 796,00 2

2 344 025

3 181,00 2

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

1 550,00 2

2 102 319

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

1 589,00 2

2 102 321

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. 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

1 655,00 2

2 102 317

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

1 312,00 2

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

1 312,00 2

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

1 312,00 2

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

1 312,00 2

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

1 312,00 2

2 146 840

2 146 838

2 146 836

2 146 842

2 146 844

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. 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, USBкабель, акумулятор, 32 Гб карту Micro SD, пакет безпеки, короткий посібник із
початку роботи, наклейки на вікна та диск із програмним забезпеченням з
інструкцією.

2 534 404

24 685,00 2

• 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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rear camera view may be obstructed if hardtop is fitted
Відеореєстратор з повною роздільною здатністю HD
Допомагає надати відеодокази у випадку ДТП
Чудово вписується в зону дзеркала заднього виду, не перешкоджаючи погляду
водія вперед та назад. Ваші улюблені моменти та спогади зберігаються в безпеці
та є у вашому розпорядженні в будь-який час та в будь-якому місці. Записані дані
будуть автоматично зберігатися на SD-картці у випадку аварії, включаючи захист
від удару при парковці. Ширококутна камера фіксує майже будь-які інциденти
навколо транспортного засобу. Також надає географічні дані, наприклад
координати та швидкість. Функціями камери та записаними даними можна зручно
керувати через ваш мобільний пристрій завдяки сумісності Wi-Fi та спеціальному
додатку для смартфонів. Просте, оперативне управління FORD DashCam
гарантується через Applink за допомогою екрана SYNC 3 та / або голосового
управління. Основні характеристики: ширококутна камера 139 ° з повною
роздільною здатністю HD при будь-яких умовах освітлення, GPS-приймач та датчик
G-Force. У тому числі SD-картки на 16 ГБ і примірного матеріалу

2 557 542

15 202,00 2

•
•
•
•
•

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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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

14 457,00 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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КОЛІСНІ ДИСКИ
ПІДВІСКА
RRP
Eibach®* Pro-Lift Kit Пружини для збільшення кліренсу
Зробіть свій Ford Ranger більш привабливим, та розширюйте його позашляхові
можливості встановивши комплект Pro-Lift.
Збільшення кліренсу передньої та задньої вісі на 30mm. Максимальне
навантаження спереду/ззаду 1480 kg/1850 kg – Повний привід з двигунами 2,2 л
TDCI та 3,2 л TDCI

2 457 016

15 195,00 1

КОЛІСНІ ДИСКИ
ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ
RRP
Легкосплавний колісний диск 16" 6 х 2- спицевий дизайн, срібного кольору
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.
7 х 16", виліт 55, для шин типорозміром 255/70R16. – З: 09/2015 onwards
Включає лише легкосплавний диск. Додаткові деталі, необхідні для встановлення.
За додатковою інформацією зверніться до офіційного дилера Ford.
Легкосплавний колісний диск 16" 6-спицевий дизайн, 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.
8.0 x 16", для шин 255/70 R16 – До: 08/2015
Включає лише легкосплавний диск. Додаткові деталі, необхідні для встановлення.
За додатковою інформацією зверніться до офіційного дилера Ford.
Легкосплавний колісний диск 17" 6-спицева конструкція, сріблясті
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.
8.0 x 17", для шин 265/65 R17. Стандарт у комплектації Limited – До: 08/2015
Включає лише легкосплавний диск. Додаткові деталі, необхідні для встановлення.
За додатковою інформацією зверніться до офіційного дилера Ford.

2 450 120

13 262,00 3

1 737 241

13 262,00 3

1 737 242

14 945,00 3

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Легкосплавний колісний диск 17" 6-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.
8 x 17", виліт 55, шини 265/65 R17 – З: 09/2015 onwards
Включає лише легкосплавний диск. Додаткові деталі, необхідні для встановлення.
За додатковою інформацією зверніться до офіційного дилера Ford.
Легкосплавний колісний диск 17" 6х2 Дизайн, Чорного кольору.
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.
8 x 17", виліт 55, для шини 265/65 R17 – До: 08/2015
Включає лише легкосплавний диск. Додаткові деталі, необхідні для встановлення.
За додатковою інформацією зверніться до офіційного дилера Ford.
Легкосплавний колісний диск 17" 6-шпицевий дизайн, 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.
8 х 17 ", зміщення 55, для шин 265/65 R17 – З: 09/2015 onwards
Включає лише легкосплавний диск. Додаткові деталі, необхідні для встановлення.
За додатковою інформацією зверніться до офіційного дилера Ford.
Легкосплавний колісний диск 18" 6 x 2-спицевий дизайн, 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.
8 x 18", винос 55, для гуми 265/60 R18 – З: 09/2015 onwards
Включає лише легкосплавний диск. Додаткові деталі, необхідні для встановлення.
За додатковою інформацією зверніться до офіційного дилера Ford.
Легкосплавний колісний диск 18" 6 -спиць Y дизайн, срібного кольору
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.
8.0 х 18", для шин типорозміром 265/60R18 – До: 08/2015
Включає лише легкосплавний диск. Додаткові деталі, необхідні для встановлення.
За додатковою інформацією зверніться до офіційного дилера Ford.

1 883 705

14 945,00 3

1 868 060

14 945,00 3

2 040 180

14 945,00 3

2 256 278

18 912,00 3

1 737 243

18 912,00 3

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Легкосплавний колісний диск 18" 6 х 2- спицевий дизайн, Arctic Grey
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.
8 х 18, винос 55, для шин типорозміром 265/60R18 – З: 09/2015 onwards
Включає лише легкосплавний диск. Додаткові деталі, необхідні для встановлення.
За додатковою інформацією зверніться до офіційного дилера Ford.

1 921 398

18 912,00 3

КОЛІСНІ ДИСКИ
АКСЕСУАРИ ДЛЯ КОЛІС
RRP
Замок запасного колеса Замок запасного колеса
Захищає запасне колесо від крадіжки.

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.

1 754 351

4 924,00 1

1 751 660

3 564,00 2

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

367,00 2

2 037 230

Центральний ковпачок Сріблясті
Центральні ковпачки - це декоративні елементи, що покривають центральну
частину легкосплавних дисків - чудовий завершальний штрих.

588,00 2

1 732 431

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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СТИЛЬ
ЗОВНІШНІЙ ДИЗАЙН
RRP
Eibach®* Pro-Spacer Kit Колісні проставки System 4, срібні анодовані
Завершіть створення своеї мрії завдяки витонченим лініям, що входять до
комплекту Pro-Spacer.
У комплект входить 1 пара (2 прокладки). Ваш автомобіль виглядає ширшим із
встановленими колісними прокладками, оскільки його колеса розташовані врівень
із зовнішніми краями колісних арок, що значно покращує його зовнішній вигляд.
Завдяки збільшенню ширини колії також досягається оптимізована поведінка в
поєднанні з більшою стабільністю, оскільки це позитивно впливає на крен шасі.

2 457 014

8 947,00 1

• Товщина однієї проставки 30мм. Розширюють колію на 60мм
• Виготовлені з алюмінієвого сплаву
•
•
•
• Ідеальна комбінація з використанням комплекту підвіски EIBACH® PRO-KIT
• Висококласний захист від корозії

Eibach®* Pro-Spacer Kit Колісні проставки EIBACH®
Завершіть створення своеї мрії завдяки витонченим лініям, що входять до
комплекту Pro-Spacer.
Пара колісних проставок. Кожна товщиною 21 мм

2 516 578

10 128,00 1

•
• Виготовлені з алюмінієвого сплаву
•
•
•
•
•

Eibach®* Pro-Spacer Kit Колісні проставки EIBACH®
Завершіть створення своеї мрії завдяки витонченим лініям, що входять до
комплекту Pro-Spacer.
Пара колісних проставок. Кожна товщиною 25 мм

2 516 580

10 515,00 1

•
• Виготовлені з алюмінієвого сплаву
•
•
•
•
•

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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Номерна рамка Срібляста, з логотипом Ford та написом "BRING ON
TOMORROW"
Комплект містить два тримачі для рамки

2 569 770

1 196,00 2

• Розмір : 524 X 114 X 24 MM

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

2 569 816

1 196,00 2

• Розмір : 524 X 114 X 24 MM

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

2 460 006

249,00 2

СТИЛЬ
ДИЗАЙН САЛОНУ
RRP
Накладки на пороги Передні накладки на пороги
Накладки на пороги з нержавіючої сталі чи алюмінію не лише додадуть стилю
Вашому автомобілю, але й захистять його.
З логотипом Ranger, одинарна пластина – Для кабіни типу RAP

Накладки на пороги Передні накладки на пороги
Накладки на пороги з нержавіючої сталі чи алюмінію не лише додадуть стилю
Вашому автомобілю, але й захистять його.
З логотипом Ranger, одинарна пластина – Для здвоєної кабіни

Накладки на пороги Передні, на праву сторону
Накладки на пороги з нержавіючої сталі чи алюмінію не лише додадуть стилю
Вашому автомобілю, але й захистять його.
З логотипом Ranger, 1 шт. на ліву строну треба замовляти окремо FINIS 1734198.

Накладки на пороги Передні, на праву сторону
Накладки на пороги з нержавіючої сталі чи алюмінію не лише додадуть стилю
Вашому автомобілю, але й захистять його.
З логотипом Ranger, 1 шт., для замовлення на ліву сторону треба використовувати
FINIS 1733967.

1 733 967

13 427,00 1

1 734 198

11 839,00 1

1 734 196

11 839,00 1

1 733 966

13 868,00 1

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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СТИЛЬ
СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ
RRP
Pickup Attitude* Накладка на фари Чорні матові
Стильні кришки для фар надають вашому Ford міцного вигляду, а також
допомагають захистити ваші передні та задні фари від каміння та пошкоджень.
Стильні накладки на фари, що захищають фари від сколів, потертостей та
подряпин. Набір з 2шт.

2 489 887

5 463,00 1

• ABS- пластик
• Легко встановлюються на клейку стрічку

Pickup Attitude* Світлодіодні задні ліхтарі чорна серія
Додайте стилю задній частині вашого Ford за допомогою яскравих світлодіодних
задніх ліхтарів.
LED. Комплект з 2шт.

2 489 891

39 529,00 1

• Прозора зовнішня лінза
• Чевоний світловод з чорним фоном
• Підключення Plug & Play
• Встановлюються так саме, як оригінальні ліхтарі
• Анти-туман
•

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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СТИЛЬ ЖИТТЯ НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ
СТИЛЬ ЖИТТЯ НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ
RRP
ARB* Багажник на дах алюмінієвий
Надзвичайно гладкий, низькопрофільний і легкий базовий багажник на даху
встановлюється близько до лінії даху автомобіля завдяки своїй надзвичайній
міцності. Виготовлений із повністю звареного екструдованого алюмінію з
поперечною балкою, кожна внутрішня та периметральна балка виготовлена з
єдиної безшовної екструдованої алюмінієвої коробки з внутрішніми кріпленнями
для додаткової міцності, тому немає потреби в підтримуючій рамі. Базовий
багажник на даху також може похвалитися революційною ковзною системою
бокового кріплення типу «ластівчин хвіст», яка робить кріплення, переміщення та
видалення вантажів і аксесуарів простішим, швидшим і безпечнішим.

2 616 010

33 280,00 2

• Унікальний цільний дизайн для міцності та довговічності
• Базовий багажник на даху забезпечує неперевершену простоту, гнучкість і
персоналізацію налаштування багажника на даху
• Система бокового кріплення «ластівчин хвіст» звільняє більше безперервного
простору для вантажу вздовж верхньої частини кожної балки
• Нескінченні варіанти монтажу та кріплення
•
• Низький рівень шуму вітру
Double Cab. Зверніть увагу: не можна встановлювати на кунг

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Бокс висувний з роликовою верхньою підлогою
Ящик на роликах забезпечує організований і охайний спосіб безпечного зберігання
та перенесення будь-якого обладнання.
Роликовий ящик забезпечує легкий доступ до багажу. Він постачається з
роликовим верхом, який має плоску поверхню для встановлення холодильника з
морозильною камерою, що дозволяє його розгортати та розгортати за потреби.
Виготовлений із водостійкої морської фанери зі сталевими щитками для чудової
міцності та покритий комерційним килимом, стійким до ультрафіолетового
випромінювання, який доповнить ваш інтер’єр.
Можна використовувати в поєднанні з кухнею ARB, комплектом ARB для бічної
підлоги, комплектом ARB для передньої підлоги та електричним холодильником
ARB (продається окремо)

2 615 996

71 163,00 2

• Для зручності замикається на засув на ключ
• Розроблений для доріг і бездоріжжя з дизайном, що запобігає хрипу
• Складені опорні напрямні з нержавіючої сталі для надзвичайно плавного
висувного висувного ящика
• Повністю герметичні пило- та водостійкі роликові підшипники для довговічності
• Самоблокуюча система проти відкату фіксується на місці при повному висуненні,
це утримує шухляду від перекочування закритою навіть на схилах
• Повністю модульні, блоки можуть розташовуватися поруч або один над одним, що
забезпечує більшу гнучкість, якщо потреби зміняться в майбутньому
• Може також використовуватися для зберігання речей, не пов’язаних з
транспортними засобами, наприклад, для сараїв і гаражів
• Максимальна вага ящика: 150 кг
• Максимальна вантажопідйомність роликової підлоги: 100 кг (75 кг у розкладеному
стані)
• Зовнішні розміри: 1355 х 505 х 310 мм
• Внутрішні розміри: 1255 x 435 x 250 мм
• Вага 54,5кг
Double Cab
ARB* Захист від вітру для тенту, 2м
Вітрозахисний захист, розроблений таким чином, щоб нахилятися від вашого
навісу, забезпечує додатковий захист від дощу та створює додаткову тінь від
сонця. Вітроізоляція також створює екранований захист для стільців та інших
предметів зберігання під навісом.
Для використання в поєднанні з навісом ARB (продається окремо)

2 616 031

6 994,00 2

• Виготовлено з легкого поліуретанового полотна щільністю 300 г/кв.м.
• Повністю водонепроникний і забезпечує захист від УФ-променів 50+
• Забезпечує додатковий бічний захист вашого тенту
• 4 регульовані точки кріплення
Double Cab

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Комплект для передньої підлоги для роликових ящиків ARB
Комплект для передньої підлоги містить панелі та кронштейни для усунення зазору
між задньою частиною роликових ящиків ARB і передньою частиною кузова. Панелі
також містять замикаючий механізм, що забезпечує легкий доступ до додаткових
прихованих місць зберігання.Можна використовувати в поєднанні з комплектом
бічних панелей ARB (продається окремо) для завершення встановлення та
збільшення площі плоскої поверхні.

2 616 008

11 429,00 2

•
Double Cab
ARB* К-т покриття підлоги для роликових ящиків ARB
Комплект бокової підлоги включає ліву та праву бічні панелі, кронштейни та
кріплення для перекриття зазору між стороною роликових ящиків ARB та стороною
кузова. Це забезпечує рівну поверхню по всій платформі. Панелі також містять
механізм фіксації, що забезпечує легкий доступ до додаткових прихованих місць
зберігання.Можна використовувати в поєднанні з комплектом передньої панелі ARB
(продається окремо) для завершення встановлення та збільшення площі плоскої
поверхні.

2 616 006

11 193,00 2

• Розроблено, щоб ідеально поєднуватися з роликовими ящиками
Double Cab
ARB* Органайзер для вантажного відділення маленький
Місце для всього і все на своєму місці, органайзер для вантажного відділення
забезпечує ідеальне рішення для зберігання всіх ваших речей.
Органайзер для вантажного відділення зберігає все в одному місці. Він зберігає
ваш вміст чистим, безпечним і портативним. Виготовлений із міцного нейлону
Оксфорд з поліуретановим покриттям 600D з якісними блискавками та стрічковими
ручками. Розроблений так, щоб легко вставлятися в модульні роликові висувні
ящики або може використовуватися як окремий органайзер для зберігання.

2 616 004

2 526,00 2

• Гумові ніжки для зменшення ковзання
• Рухливі 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 mm (Ш x Д x В)

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Палатка на дах Flinders,з драбиною
Знайдіть ідеальне місце, щоб встановити намет на даху, ваше ліжко на ніч буде
буквально скрізь, куди вас зможе доставити ваш автомобіль.
Намет на даху ARB Flinders призначений для встановлення на базі багажника ARB
на даху вашого автомобіля або на власних поперечинах даху. Міцний, жорсткий і
водостійкий, він стане ідеальним компаньйоном для всіх ваших походів. Він
розрахований на двох дорослих і підходить для будь-яких погодних умов. Ваш
намет можна розбити будь-де, куди зможе доставити вас автомобіль.
Налаштування відбувається швидко та легко, оскільки підстилка та каркас
повністю інтегровані. Просто розстебніть кришку, яку не потрібно знімати, відкрийте
намет за допомогою драбини та посуньте висувні стовпи на місце, усі внутрішні
стовпи розгорнуться віялом на свої місця. За допомогою висувної алюмінієвої
драбини легко вставати та вставати з ліжка. Упаковувати намет просто за
допомогою 2 внутрішніх шнурів банджі, які допомагають затягнути боки намету,
коли він складається.
Використовується в поєднанні з комплектом монтажної пластини для вузького
моста ARB для основи багажника на даху ARB або комплектом монтажного
кронштейна ARB для поперечин даху (продається окремо)

2 616 022

107 577,00 2

• Пінопластовий матрац високої щільності товщиною 50 мм зі знімним чохлом і
ременями для кріплення постільної білизни
• 4 вбудовані кишені для зберігання/кишені для взуття
• Вбудована світлодіодна сенсорна лампа 300 люмен, 2 порти USB для зарядки та
розетка 12 В
• Захист від комах, 3 вікна на блискавці, двері на блискавці, мансардне вікно, що
дивиться на зірки, і всепогодний вентиляційний отвір
• Навіси від дощу та сонця до бічних вікон та входу
• Висота в упакованому стані лише 200 мм (без драбини) для зменшення опору
вітру та покращеної аеродинаміки
• Розміри в упаковці: 1400 x 1200 x 200 мм (300 мм з драбиною) (Д x Ш x В)
• Розкриті розміри: 1400 x 2400 x 1400 мм (Д x Ш x В)
• Вантажопідйомність драбини: 120 кг
• Вага: 56 кг
Подвійна кабіна. Зверніть увагу: не можна встановлювати на жорсткий дах
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.

2 615 990

9 765,00 2

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

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Тент з LED світильником, 2 м x 2.5 м
Ваш тент створює відкритий простір під час кемпінгу та забезпечує необхідний
притулок від дощу або тінь від сонця.
Автономний висувний тент, який забезпечує необхідну тінь від сонця або захист від
дощу під час кемпінгу. Акуратно прикріплений до базового багажника ARB на даху
вашого автомобіля, він готовий до використання одразу після прибуття, оскільки
налаштування займає лише 30 секунд. Просто розстебніть захисну сумку,
відстебніть дві липучки та розгорніть. Підтримується двома регульованими по
висоті вертикальними телескопічними ніжками та утримується натягнутими двома
горизонтальними телескопічними палицями.
Може використовуватися в поєднанні з тентовою кімнатою ARB deluxe і
вітрозахисною зоною ARB (продається окремо)

2 616 029

29 205,00 2

• Розроблений для суворих умов дикої природи
• Виготовлено з міцного бавовняного полотна щільністю 300 г/кв.
• Повністю водонепроникний і забезпечує захист від УФ-променів 50+
• Вбудована світлодіодна світлодіодна стрічка на даху (1200 люмен), 2
кольоровими режимами холодний білий або бурштиновий і 4-метровий кабель
живлення від прикурювача автомобіля
• Телескопічні ніжки з анодованого алюмінію, регульовані по висоті
• Застібки-липучки для кріплення полотна даху до горизонтальних стовпів
• Тент закріплений у стійкому до УФ-випромінювання, міцному, ламінованому ПВХмішку з подвійними блискавками
•
Double Cab

* Warranty covered by third party supplier.
1. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ. Будь ласка, дізнайтеся у Вашого дилера Форд вартість встановлення.
2. Рекомендована роздрібна ціна, включаючи ПДВ.
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 02.01.2023. 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.

Status: 02.01.2023

