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Το έντυπο αυτό ήταν ακριβές κατά το χρόνο έκδοσής του. Πολιτική της Ford, όμως, είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί 
πάντα το δικαίωμα να αλλάζει τις προδιαγραφές, τα χρώματα και τις τιμές των μοντέλων και των προϊόντων που παρουσιάζονται και περιγράφονται 
στην παρούσα έκδοση. Για τις τελευταίες πληροφορίες να συμβουλεύεστε πάντα τον Επίσημο Έμπορο της Ford. Το παρόν έντυπο περιλαμβάνει τόσο 
γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα προμηθευτών μας, τα οποία παρουσιάζονται με τη δική τους μάρκα.

*Όλα τα προϊόντα άλλης μάρκας διατίθενται με εγγύηση των αντίστοιχων προμηθευτών και με τους δικούς τους όρους εγγύησης. Τα αξεσουάρ αυτά, 
επομένως, δεν καλύπτονται από την εγγύηση της Ford.

Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® αποτελούν ιδιοκτησία της Bluetooth® SIG, Inc. Το λογότυπο και η ονομασία iPod αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc.

Εκδίδεται από τη Ford Motor Hellas AEBEΛ. 
Κωνσταντινουπόλεως 4 και Γονατά,
121 33 Περιστέρι,
Τηλ. 210 - 5709900, Fax 210 - 5709800
01.2010
© Ford Motor Company Limited

www.ford.gr

Feel the differenceΚατάλογος αξεσουάρ για 
όλα τα μοντέλα
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Στυλ

Νιώστε τη διαφορά. Το Ford σας είναι κομψά διαμορφωμένο και όμορφα κατασκευασμένο για να σας 
εξασφαλίσει μια εμπνευσμένη και άνετη διαδρομή στη ζωή σας. Είναι επιλογή και τρόπος ζωής που 
θα ταιριάξει άψογα στον κόσμο σας. Και τώρα με τη γκάμα αξεσουάρ που διαθέτουμε, μπορούμε να 
προσφέρουμε περισσότερες επιλογές για να ενισχύσουμε το Ford σας εσωτερικά και εξωτερικά ώστε να 
γίνει πραγματικά δικό σας. Από όμορφα διαμορφωμένες διακοσμήσεις του εσωτερικού μέχρι σπορ κιτ 
διαμόρφωσης του αμαξώματος, τα αξεσουάρ μας είναι σχεδιασμένα και δοκιμασμένα για την ασφάλειά 
τους, ώστε να ταιριάζουν άψογα στο Ford σας και στη ζωή σας.



6 Στυλ 7Στυλ

*ε
πι

λε
γμ

έν
ος

 π
ρο

μη
θε

υτ
ής

 F
or

d

Το νέο Ford Ka λατρεύει να αλλάζει όψη. Γι‘ αυτό αν θέλετε να κάνετε το Ka σας ακόμα πιο απολαυστικό, 
διαλέξετε κάποιο από τα στιλάτα αξεσουάρ του. Από πεντάλ αλουμινίου και λαβές λεβιέ ταχυτήτων μέχρι 
συναρπαστικά εξωτερικά σχέδια και ρίγες. Θα προσθέσουν ακόμα περισσότερο στύλ στο Ka σας και ακόμα 
περισσότερο χαμόγελο στο πρόσωπό σας.

Μάσκα εμπρός

Ασταρωμένο πλαίσιο που 
βάφεται στο χρώμα του 
αμαξώματος ή σε άλλο χρώμα, 
με μαύρο πλέγμα 
 1 554 162 

Πίσω σπόιλερ

Ασταρωμένο, βάφεται στο 
χρώμα του αμαξώματος, για 
ενισχυμένη αεροδυναμική και 
πιο σπορ προφίλ
 1 544 148 

Οι διακοσμητικές λωρίδες που 
εμφανίζονται διατίθενται και 
σε χρώμα Jump (πράσινο)
ή Sunrise Red

Αυτοκόλλητες λωρίδες

Σε λευκό χρώμα, σετ 
αυτοκόλλητων λωρίδων

Για το καπό, την οροφή και 
την πόρτα χώρου αποσκευών, 
για μοντέλα χωρίς σπόιλερ

 1 570 430 
Για καπό, οροφή και πόρτα 
χώρου αποσκευών, για 
μοντέλα με σπόιλερ

 1 570 431 
Για τα πλαϊνά του αμαξώματος

 1 570 425 

Αυτοκόλλητα

Για την οροφή, στυλάτα 
αυτοκόλλητα διακοσμητικά 
“Tattoo”, σε χρώμα ανθρακί 
και ασημί, για μοντέλα χωρίς 
ηλιοροφή 
 1 570 445 

Για τα φτερά, σετ των 2, 
στυλάτα αυτοκόλλητα 
διακοσμητικά “Tattoo”, σε 
χρώμα ανθρακί και ασημί
 1 570 397 

Αριθμός αγωνιστικού 
αυτοκινήτου, κιτ που 
περιλαμβάνει 1 λευκό κύκλο 
και μαύρους αριθμούς από 
0 έως 9, τοποθετείται στις 
πόρτες ή το καπό
 1 570 696 

Χρωμιωμένη εξάτμιση

Για πετρελαιοκίνητα μοντέλα
 1 633 884    

Για βενζινοκίνητα μοντέλα
 1 633 883    

Δερμάτινο τιμόνι

Προσθέτει μια νότα πολυτέλειας, με χειριστήρια ηχοσυστήματος

Μαύρο, με διακοσμητικό σε λευκό περλέ χρώμα
 1 573 470    

Σε μαύρο/κόκκινο χρώμα, με διακοσμητικό σε λευκό περλέ χρώμα
1 573 500   

Σε χρώμα Dark Florida, με διακοσμητικό σε λευκό περλέ χρώμα 
1 573 438    

Σε χρώμα Jump (πράσινο)/μαύρο
 1 573 519    

Τα δερμάτινα τιμόνια που εμφανίζονται διατίθενται και χωρίς 
χειριστήρια ηχοσυστήματος

1 573 4701 570 397

Σπορ πεντάλ αλουμινίου

Κιτ με 3 καλύμματα 
πεντάλ χωρίς υποπόδιο, με 
αντιολισθητικές προσθήκες 
καουτσούκ στην επιφάνεια, 
για μοντέλα με μηχανικό 
κιβώτιο ταχυτήτων
1 576 661 

Μαρσπιέ

Τρισδιάστατο σχέδιο, σετ των 
2, με το λογότυπο του Ka
 1 557 359 

Eibach* Κιτ χαμηλώματος 
σπορ ανάρτησης

Ισορροπημένη άνεση υπό 
κανονικές συνθήκες, δυναμική 
και σπορ στα λειτουργικά όρια, 
χαμηλώνει το αυτοκίνητο 
κατά 30 mm

Για όλα τα βενζινοκίνητα 
μοντέλα, από 12/2008 και άνω
 1 569 240 

Για όλα τα πετρελαιοκίνητα 
μοντέλα
 1 595 241 

FordKa 
από 11/2008

Οι φωτογραφίες δίνονται μόνο σαν παράδειγμα
4 Για τις ζάντες ελαφρού κράματος για το Ford Ka δείτε από τη σελίδα 45. Για βασικά αξεσουάρ, δείτε από τη σελίδα 60. 4
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MS Design* 
Κάλυμμα εξάτμισης

Μέχρι τη φλάντζα

MS Design* 
Σπόιλερ οροφής

MS Design* 
Ποδιά πίσω προφυλακτήρα

MS Design* 
Ποδιά πίσω προφυλακτήρα

Smoke Silver

MS Design* 
Αεραγωγοί εμπρός

Brilliant Silver, σετ των 2, 
για την αριστερή και τη δεξιά 
πλευρά

MS Design* 
Κιτ πλαϊνής ποδιάς 
αμαξώματος

Σετ των 2, για την αριστερή 
και τη δεξιά πλευρά

MS Design* 
Κιτ πλευρικών λωρίδων

Λωρίδες ασημί/κόκκινες σε 
σχέδιο “Sport”, σετ των 3, για την 
αριστερή και τη δεξιά πλευρά

MS Design* 
Ποδιά προφυλακτήρα 
εμπρός

Smoke Silver

MS Design* 
Ποδιά προφυλακτήρα 
εμπρός

Κιτ διαμόρφωσης αμαξώματος MS Design*

Tα προϊόντα που εμφανίζονται είναι ένα μέρος από τα διαθέσιμα 
προϊόντα MS Design*. Επικοινωνήστε με τον επίσημο έμπορο της 
Ford για περισσότερες λεπτομέρειες.

1 561 094

Χιτώνιο χειρόφρενου

Από βινύλιο, σε μαύρο χρώμα, συνδυάζεται ιδανικά με το ανάλογο 
κάλυμμα χειρόφρενου
 1 552 555 

Λαβή λεβιέ ταχυτήτων

Σχέδιο σε δέρμα και αλουμίνιο, για μοντέλα με μηχανικό κιβώτιο 
ταχυτήτων

Με διακοσμητικό σε χρώμα Jump (πράσινο)  1 561 094   
Με διακοσμητικό σε χρώμα Sunrise Red  1 561 095   
Με μαύρο διακοσμητικό  1 561 093   

FordKa
από 11/2008 (συνέχεια)

Κάλυμμα χειρόφρενου

Δερμάτινο, συμπληρώνει ιδανικά την ανάλογη λαβή λεβιέ 
ταχυτήτων

Σε μαύρο χρώμα  1 552 558 
Σε χρώμα Jump (πράσινο)  1 552 556 
Σε χρώμα Sunrise Red  1 552 557 

1 552 558

Δίχτυ αποθήκευσης κεντρικής κονσόλας

Με μαύρο δίχτυ σε κάθε πλευρά, κομψή και πρακτική θήκη για 
μικροαντικείμενα, όπως για παράδειγμα κινητά τηλέφωνα, με το 
λογότυπο Ka

Σε μαύρο χρώμα  1 559 594   
Σε χρώμα Jump (πράσινο)  1 559 593   
Σε χρώμα Pearl White 1 559 592

1 559 592

1 561 094
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Τιμόνι

Δερμάτινο, προσθέτει μια νότα 
πολυτέλειας
 1 122 972 

Μαρσπιέ

Σε μαύρο χρώμα, σετ των 2, 
με το λογότυπο του Ka
 1 037 562 

Σπόιλερ οροφής

Από 09/1996 έως 08/2008
 1 033 153 

Πλευρικά προστατευτικά 
αμαξώματος

Τριπλό σχέδιο, σετ των 3, 
από 09/1996 έως 08/2008
 1 033 533 

Διακοσμητικό μάσκας 
εμπρός

Χρωμιωμένο διακοσμητικό 
πλέγμα
 1 126 751 

Κιτ διακοσμητικών 
σημάτων για την κολώνα Β

Σε μαύρο χρώμα, γυαλιστερά, 
με το λογότυπο Ka
 1 034 565 

Hard Top

Με θερμαινόμενο πίσω 
παρμπρίζ, για Streetka
 1 347 444 

Κάλυμμα χειρόφρενου

Σχέδιο σε αλουμίνιο, 
συμπληρώνει ιδανικά 
την ανάλογη λαβή λεβιέ 
ταχυτήτων, από 09/1996 έως 
11/2006
 1 076 753 

Ρίγες αμαξώματος GT

Για το Sportka, λωρίδες για το πάνω μέρος του αμαξώματος (πάνω 
από μπροστινό προφυλακτήρα, καπό, οροφή, σπόιλερ, πόρτα 
χώρου αποσκευών, πίσω προφυλακτήρα)

Σε λευκό χρώμα  1 362 552   

Σε ασημί χρώμα  1 362 553 

Eibach* Κιτ χαμηλώματος 
σπορ ανάρτησης

Ισορροπημένη άνεση υπό 
κανονικές συνθήκες, δυναμική 
και σπορ στα λειτουργικά όρια, 
χαμηλώνει το αυτοκίνητο 
κατά 30 mm, για βενζινοκίνητα 
μοντέλα, από 05/2000 έως 
08/2008
 1 132 322 

Οι φωτογραφίες δίνονται μόνο σαν παράδειγμα

Λαβή λεβιέ ταχυτήτων

Σχέδιο από μαύρο δέρμα και 
αλουμίνιο, για μοντέλα με 
μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, 
από 09/1996 έως 08/2008
 5 031 003    

Σχέδιο σε αλουμίνιο, για 
μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, 
από 09/1996 έως 08/2008
 1 054 416    

Χρωμιωμένη εξάτμιση

Από επιχρωμιωμένο 
ανοξείδωτο χάλυβα, 
από 10/2002 έως 08/2008
 1 633 883    

4 Για τις ζάντες ελαφρού κράματος για το Ford Ka δείτε από τη σελίδα 45. Για βασικά αξεσουάρ, δείτε από τη σελίδα 60. 4

FordKa / FordSportka / FordStreetka
1996 – 08/2008
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Οδηγείτε το νέο Ford Fiesta. Το αυτοκίνητο που αγαπάει να το κοιτάνε. Γιατί λοιπόν να μην προσελκύετε 
ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον με τα στιλάτα αξεσουάρ του? Προκαλέστε τους περαστικούς με τη 
σπορ εμφάνιση. Ή μετατρέψτε το εσωτερικό σε ένα μέρος από το οποίο δεν θα θέλετε να βγείτε. 
Απλά διαλέξτε την εμφάνιση που προτιμάτε.

Ποδιά προφυλακτήρα 
εμπρός

Ασταρωμένη, βάφεται στο 
χρώμα του αμαξώματος, 
συνδυάζεται με ή χωρίς 
προβολείς ομίχλης
 1 550 787 

Μάσκα εμπρός

Κάτω μάσκα με ένθετο πλέγμα 
σε μαύρο χρώμα με ιδιαίτερο 
μοτίβο, δεν συνδυάζεται με 
αισθητήρες παρκαρίσματος 
εμπρός 
 1 550 788 

Κιτ πλαϊνής ποδιάς 
αμαξώματος

Ασταρωμένο, βάφεται στο 
χρώμα του αμαξώματος, 
όχι σε συνδυασμό με 
λασπωτήρες, για 3-θυρο 
μοντέλο

Για τη δεξιά πλευρά
 1 557 280 
Για την αριστερή πλευρά

 1 557 281 Εκτροπέας αέρα μπροστινού προφυλακτήρα

Σε μαύρο χρώμα, χείλος σπόιλερ προαιρετικό με την επέκταση 
προφυλακτήρα εμπρός
 1 550 843 

Πίσω σπόιλερ

Ασταρωμένο, βάφεται στο 
χρώμα του αμαξώματος, με 
ενσωματωμένο φως στοπ, για 
3-θυρο/5-θυρο μοντέλο
 1 546 396 

Ποδιά πίσω προφυλακτήρα

Σετ με ασταρωμένα γωνιακά 
σπόιλερ και μαύρο ένθετο 
εκτροπέα, συνδυάζεται με 
αισθητήρες παρκαρίσματος, 
δεν συνδυάζεται με 
κοτσαδόρο ή λασπωτήρες
 1 554 438 

Λαβή λεβιέ ταχυτήτων

Με διακοσμητικό σε σχέδιο 
από αλουμίνιο, για μοντέλα με 
μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Από μαύρο δέρμα
 1 571 917 

Από δέρμα σε χρώμα 
Performance Blue
 1 571 937 

Από δέρμα σε χρώμα Soho Red
 1 571 936 

Μαρσπιέ

Από ανοξείδωτο χάλυβα, 
εμπρός, σετ των 2, με το 
λογότυπο του Fiesta

Για 3-θυρο μοντέλο
1 531 356 

Για 5-θυρο μοντέλο
1 531 353 

Μαρσπιέ

Από ανοξείδωτο χάλυβα, 
εμπρός, σετ των 2, με 
το λογότυπο του Fiesta 
φωτιζόμενο σε χρώμα 
Amber Red

Για 3-θυρο μοντέλο
 1 531 363 

Για 5-θυρο μοντέλο
 1 531 360 

Eibach* Κιτ χαμηλώματος σπορ ανάρτησης

Ισορροπημένη άνεση υπό κανονικές συνθήκες, δυναμική και σπορ 
στα λειτουργικά όρια, χαμηλώνει το αυτοκίνητο κατά 30 mm

Για όλα τα βενζινοκίνητα μοντέλα  1 569 225 

Για όλα τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα  1 569 237 

Λαβή λεβιέ ταχυτήτων

Από μαύρο δέρμα, μοτίβο 
αλλαγής ταχυτήτων σε σχέδιο 
από αλουμίνιο, φωτιζόμενο 
σε χρώμα φωτισμού Amber 
Red, για μοντέλα με μηχανικό 
κιβώτιο ταχυτήτων
 1 580 939 

Σπορ πεντάλ αλουμινίου

Κιτ με 3 καλύμματα πεντάλ, 
χωρίς υποπόδιο, για μοντέλα 
με μηχανικό κιβώτιο 
ταχυτήτων
 1 534 068 

MS Design* Φώτα 
αναμμένα την ημέρα

Σετ των 2, με πλαίσιο σε
ματ μαύρο χρώμα

Επικοινωνήστε με τον επίσημο 
έμπορο Ford για περισσότερες 
λεπτομέρειες

4 Για τις ζάντες ελαφρού κράματος για το Ford Fiesta δείτε από τη σελίδα 46. Για βασικά αξεσουάρ, δείτε από τη σελίδα 60. 4

FordFiesta
από 09/2008
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Πίσω σπόιλερ

Ασταρωμένο, βάφεται στο 
χρώμα του αμαξώματος

Για 3-θυρο μοντέλο

 1 229 269 
Για 5-θυρο μοντέλο

 1 465 322 

Eibach* Κιτ χαμηλώματος 
σπορ ανάρτησης

Ισορροπημένη άνεση υπό 
κανονικές συνθήκες, δυναμική 
και σπορ στα λειτουργικά όρια, 
χαμηλώνει το αυτοκίνητο 
κατά 30 mm, από 04/2002
έως 10/2008

Για όλα τα βενζινοκίνητα 
μοντέλα, εκτός του Fiesta ST
 1 214 914 

Για το Fiesta ST και όλα τα 
πετρελαιοκίνητα μοντέλα
 1 214 915 

Ρίγες αμαξώματος GT

Μόνο για 3-θυρο Fiesta 
Sport/ST με ηλιοροφή, σπορ 
λωρίδες για το πάνω μέρος 
του αμαξώματος (πάνω από 
μπροστινό προφυλακτήρα, 
καπό, οροφή, σπόιλερ, πόρτα 
χώρου αποσκευών, πίσω 
προφυλακτήρα)

Σε λευκό χρώμα  1 364 836    

Σε μπλε χρώμα  1 364 838    

Μόνο για 3-θυρο Fiesta 
Sport/ST χωρίς ηλιοροφή, 
σπορ λωρίδες για το πάνω 
μέρος του αμαξώματος 
(πάνω από μπροστινό 
προφυλακτήρα, καπό, 
οροφή, σπόιλερ, πόρτα 
χώρου αποσκευών, πίσω 
προφυλακτήρα)

Σε λευκό χρώμα  1 359 889    

Σε μπλε χρώμα  1 359 890    

Προβολείς ομίχλης

Εμπρός, σετ των 2
 1 446 607 

MS Design* Styling

 Μάσκα εμπρός

 Σπόιλερ εμπρός

  Κιτ πλαϊνής ποδιάς 
αμαξώματος

 Ποδιά πίσω προφυλακτήρα

 Σπόιλερ οροφής

 Χρωμιωμένη εξάτμιση

  Επιλογή διαφορετικών 
τροχών

Αυτό είναι ένα μέρος των 
διαθέσιμων προϊόντων MS 
Design*. Επικοινωνήστε με τον 
επίσημο έμπορο της Ford για 
περισσότερες λεπτομέρειες.

Λαβή λεβιέ ταχυτήτων

Σχέδιο σε αλουμίνιο 1, για 
μοντέλα με μηχανικό κιβώτιο 
ταχυτήτων
 1 517 105 

Σχέδιο σε αλουμίνιο 1 με 
φωτισμό LED, το χρώμα 
μπορεί να επιλεγεί κόκκινο 
ή πράσινο, για μοντέλα με 
μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
 1 538 158 

Σχέδιο σε αλουμίνιο 2, για 
μοντέλα με μηχανικό κιβώτιο 
ταχυτήτων
 1 144 422 

Χρωμιωμένα καλύμματα 
καθρεπτών

Αυτοκόλλητα καλύμματα για 
βαμμένο αριστερό και δεξί 
εξωτερικό καθρέφτη χωρίς 
ενσωματωμένο φλας
 1 545 788    

Μάσκα εμπρός

Με πλέγμα από ανοξείδωτο 
χάλυβα, ασταρωμένο πλαίσιο, 
από 11/2001 έως 10/2005
 1 144 621 

Εσωτερικά διακοσμητικά

Πάνω μέρος, ασημί, για το 
ταμπλό, απαιτείται πρόσθετος 
πίνακας αερισμού/θέρμανσης
1 434 209 

Κάτω μέρος, ασημί, για τον 
πίνακα αερισμού/θέρμανσης, 
σε συνδυασμό με τις απλίκες 
για το ταμπλό, για μοντέλα 
με αυτόματο σύστημα 
κλιματισμού
1 434 218 

Κάτω μέρος, ασημί, για τον 
πίνακα αερισμού/θέρμανσης, 
σε συνδυασμό με τις απλίκες 
για το ταμπλό, για μοντέλα 
χωρίς αυτόματο σύστημα 
κλιματισμού
1 434 220 

Πλευρικές ρίγες GT

Με το λογότυπο της Ford, για 
3-θυρο μοντέλο

Σε λευκό χρώμα  1 359 886 

Σε μπλε χρώμα  1 360 289 

Με το λογότυπο του ST, για 
3-θυρο μοντέλο

Σε λευκό χρώμα  1 359 885 

Σε μπλε χρώμα  1 359 887 

4 Για τις ζάντες ελαφρού κράματος για το Ford Fiesta δείτε από τη σελίδα 47. Για βασικά αξεσουάρ, δείτε από τη σελίδα 60. 4

FordFiesta
2001 – 08/2008

Μαρσπιέ

Εμπρός, σετ των 2

Σε ανθρακί χρώμα

 1 365 724    
Σε μαύρο χρώμα

 1 365 722    
Για 3-θυρο μοντέλο, από 
αλουμίνιο, με το λογότυπο 
της Ford

 1 456 589    
Για 3-θυρο μοντέλο, ανθρακί/
ασημί, με το λογότυπο της 
Ford

 1 458 311    
Για 5-θυρο μοντέλο, από 
αλουμίνιο, με το λογότυπο 
της Ford

 1 456 591    
Για 5-θυρο μοντέλο, ανθρακί/
ασημί, με το λογότυπο της 
Ford

 1 509 070 

1 538 158Οι φωτογραφίες δίνονται μόνο σαν παράδειγμαΟι φωτογραφίες δίνονται μόνο σαν παράδειγμα Aπό αλουμίνιο, με το σήμα της Ford
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Ψηλό, σκληρό, αλλά συμπαγές και ευέλικτο, το Ford Fusion είναι πραγματικά μοναδικό στο δρόμο. 
Τώρα, μπορείτε να δείτε το Fusion σας με άλλο τρόπο. Η θαυμάσια γκάμα από αξεσουάρ που 
διαθέτουμε θα δώσει μια νέα διάσταση σε αυτό το αυτοκίνητο. Κομψά, απολαυστικά και πρακτικά, 
αυτά τα αξεσουάρ θα κάνουν το Fusion σας να ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο στο δρόμο, και, φυσικά, 
σας δίνουν την ευκαιρία να κάνετε το Fusion σας μοναδικά δικό σας. 

Χρωμιωμένα καλύμματα 
καθρεπτών

Αυτοκόλλητα καλύμματα για 
βαμμένο αριστερό και δεξί 
εξωτερικό καθρέφτη χωρίς 
ενσωματωμένο φλας
 1 545 788    

Eibach* Κιτ χαμηλώματος 
σπορ ανάρτησης

Ισορροπημένη άνεση υπό 
κανονικές συνθήκες, δυναμική 
και σπορ στα λειτουργικά όρια, 
χαμηλώνει το αυτοκίνητο 
κατά 30 mm

Για όλα τα βενζινοκίνητα 
μοντέλα
 1 315 346 

Για μοντέλα με πετρελαιοκινη-
τήρα 1,4 λίτρων
 1 315 348 

Κιτ χρωμιωμένων 
σημάτων

Πλήρες κιτ για την κολώνα B
 1 507 023 

  Ποδιά προφυλακτήρα 
εμπρός

Πάνω μέρος, από 10/2005 και 
άνω
 1 545 427 

Κάτω μέρος, μόνο για το 
μοντέλο Fusion Plus και τις 
παραλλαγές του, από 10/2005 
και άνω
 1 545 428 

  Ποδιά πίσω 
προφυλακτήρα

Μόνο για το μοντέλο Fusion 
Plus και τις παραλλαγές του, 
από 10/2005 και άνω
 1 545 431 

  Σπόιλερ οροφής

Ασταρωμένο, βάφεται στο 
χρώμα του αμαξώματος
 1 450 903 

  Προβολείς ομίχλης

Σετ των 2, έως 10/2005
 1 220 945 

Κιτ προβολέων ομίχλης 
εμπρός, σετ των 2, από 
10/2005 και άνω
 1 446 610 

Λαβή λεβιέ ταχυτήτων

Σχέδιο σε αλουμίνιο 1, 
για μοντέλα με μηχανικό 
κιβώτιο ταχυτήτων
 1 517 105 

Σχέδιο σε αλουμίνιο 1 με 
φωτισμό LED, το χρώμα 
μπορεί να επιλεγεί κόκκινο 
ή πράσινο, για μοντέλα με 
μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
 1 538 158 

Σχέδιο σε αλουμίνιο 2, 
για μοντέλα με μηχανικό 
κιβώτιο ταχυτήτων
 1 144 422 

Πρόσοψη ηχητικού 
συστήματος DIN

Για ηχοσυστήματα μονού 
μεγέθους DIN, απαιτείται για 
την τοποθέτηση ηχητικών 
συσκευών μεγέθους DIN
 1 465 054 

Εσωτερικά διακοσμητικά

Σε ασημί χρώμα, για μοντέλα 
με αυτόματο σύστημα 
κλιματισμού, από 10/2005 
και άνω
1 434 224 

Σε ασημί χρώμα, για μοντέλα 
χωρίς αυτόματο σύστημα 
κλιματισμού, από 10/2005 
και άνω
1 434 228 

Σε ασημί χρώμα, για αυτοκίνητα 
με ή χωρίς αυτόματο σύστημα 
κλιματισμού, από 2003 έως 
09/2005
1 331 253 

Μαρσπιέ

Εμπρός, σετ των 2

Από αλουμίνιο, με το 
λογότυπο της Ford
 1 456 591 
Ανθρακί/ασημί, με το 
λογότυπο της Ford

 1 509 070 Θήκη CD

Για 4 CD, μόνο σε συνδυασμό 
με υποδοχή ηχοσυστήματος 
μονού μεγέθους DIN
 1 424 957 

4 Για τις ζάντες ελαφρού κράματος για το Ford Fusion δείτε από τη σελίδα 47. Για βασικά αξεσουάρ, δείτε από τη σελίδα 60. 4

FordFusion

1 509 070 1 538 158
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   Κιτ επένδυσης προφυ-
λακτήρα εμπρός

Ασταρωμένο, βάφεται στο 
χρώμα του αμαξώματος, έως 
12/2007
 1 437 077    

Ασταρωμένο βάφεται στο χρώ-
μα του αμαξώματος, εκτός του 
ένθετου πλέγματος της κάτω 
μάσκας, από 12/2007 και άνω
 1 518 007    

  Μάσκα εμπρός

Πάνω μάσκα με ασταρωμένο πλαίσιο, βάφεται στο χρώμα του 
αμαξώματος, με ένθετο μαύρο πλέγμα, έως 12/2007
 1 373 636    

Πάνω μάσκα με ιδιαίτερο μοτίβο πλέγματος ίδιο με της κάτω 
μάσκας, προαιρετική επιλογή με το κιτ διαμόρφωσης του 
αμαξώματος, από 12/2007 και άνω
 1 518 008    

Κάτω μάσκα με ιδιαίτερο μοτίβο πλέγματος σε σκούρο γκρι χρώμα, 
από 12/2007 και άνω
 1 529 043 

  Κιτ πλαϊνής ποδιάς 
αμαξώματος

Ασταρωμένες, βάφονται στο 
χρώμα του αμαξώματος

Για 3-θυρο μοντέλο

 1 449 744 
Για 5-θυρο μοντέλο και 
στέισον βάγκον

 1 387 286 

  Προβολείς ομίχλης

Κιτ προβολέων ομίχλης

Έως 12/2007

 1 493 528 
Από 12/2007 και άνω

 1 521 231 Κιτ χρωμιωμένων 
σημάτων

Πλήρες κιτ για τις κολώνες Β 
και C

Για 3-θυρο μοντέλο

 1 507 060 
Για 5-θυρο μοντέλο

 1 507 061 
Για στέισον βάγκον

 1 507 062 Χρωμιωμένα καλύμματα 
εξωτερικών καθρεφτών

Από 12/2007 και άνω

Για τον αριστερό καθρέφτη
 1 529 572    

Για τον δεξί καθρέφτη
 1 529 485 

Χρωμιωμένα καλύμματα 
καθρεπτών

Αυτοκόλλητα καλύμματα για 
βαμμένο αριστερό και δεξί 
εξωτερικό καθρέφτη χωρίς 
ενσωματωμένο φλας
 1 545 788    

Κάλυμμα εξάτμισης

Από γυαλιστερό ανοξείδωτο 
χάλυβα, μόνο με κιτ 
διαμόρφωσης, για 3-θυρο/5-
θυρο μοντέλο και στέισον 
βάγκον, από 12/2007 και άνω
 1 503 787 

Πίσω σπόιλερ

Ασταρωμένο, βάφεται στο 
χρώμα του αμαξώματος, για 
στέισον βάγκον

Μικρό  1 517 937 

Μεγάλο  1 342 636 

Πίσω σπόιλερ

Ασταρωμένο, βάφεται στο 
χρώμα του αμαξώματος, για 
3-θυρο/5-θυρο μοντέλο

Μικρό  1 550 667 

Μεγάλο  1 550 673 

Κάλυμμα πίσω σπόιλερ

Ασταρωμένο, βάφεται στο 
χρώμα του αμαξώματος, 
κολλιέται στο στάνταρ 
σπόιλερ οροφής, 
για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο
 1 431 539 

 Πίσω φώτα LED

Τεχνολογίας LED, από 
12/2007 και άνω

Για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο

1 673 850    
Για στέισον βάγκον

1 537 793    

  Ποδιά πίσω 
προφυλακτήρα

Ασταρωμένη, βάφεται στο 
χρώμα του αμαξώματος

Για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο, 
έως 12/2007
1 373 632 
Για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο, 
από 12/2007 και άνω
1 517 906 
Για στέισον βάγκον χωρίς 
σύστημα ελέγχου απόστασης 
στάθμευσης, έως 12/2007
1 373 633 
Για στέισον βάγκον χωρίς 
σύστημα ελέγχου απόστασης 
στάθμευσης, από 12/2007 και 
άνω
1 517 907 
Για στέισον βάγκον με 
σύστημα ελέγχου απόστασης 
στάθμευσης, από 12/2007 και 
άνω

1 517 908 

Ρίγες GT

Ρίγες GT για Focus 3-θυρο 
και 5-θυρο. Διάφορα σετ 
από αυτοκόλλητες ταινίες. 
Διατίθενται σε χρώμα λευκό, 
ασημί και Performance Blue. 

Επικοινωνήστε με τον επίσημο 
έμπορο της Ford για το 
κατάλληλο κιτ για το δικό σας 
μοντέλο

Οι φωτογραφίες δίνονται μόνο σαν παράδειγμα

Eibach* Κιτ χαμηλώματος 
σπορ ανάρτησης

Ισορροπημένη άνεση υπό 
κανονικές συνθήκες, δυναμική 
και σπορ στα λειτουργικά όρια, 
χαμηλώνει το αυτοκίνητο 
κατά 30 mm. Επικοινωνήστε 
με τον επίσημο έμπορο της 
Ford για το κατάλληλο κιτ για 
το δικό σας μοντέλο

π.χ.

Για 3-θυρo/5-θυρo μοντέλo 
με βενζινοκινητήρα 1,8 
και 2,0 λίτρων και όλα τα 
πετρελαιοκίνητα

 1 358 918    

Πολυτέλεια, ευελιξία και σύμβολο καινοτομίας, το Ford Focus είναι σχεδιασμένο να σας δίνει τη μέγιστη οδηγική 
απόλαυση με την ελάχιστη προσπάθεια. Σε κάθε άγγιγμα μπορείτε να νιώσετε την ακρίβεια της κατασκευής που 
κάνει τόσο ελκυστική την τιμή του. Και αν εκτιμάτε την ποιότητα και το στυλ, θα σας συναρπάσουν, πραγματικά, 
τα αξεσουάρ του Focus. Είτε θέλετε μια πινελιά πρόσθετης κομψότητας, ένα πιο σπορ λουκ ή κάπως περισσότε-
ρη πρακτικότητα, τα αξεσουάρ μας είναι σχεδιασμένα να ταιριάζουν άψογα στη ζωή σας.

Bilstein* B8 Αγωνιστικά 
σπορ αμορτισέρ

Εκπληκτική οδική 
συμπεριφορά και εξαιρετικό 
κράτημα στο δρόμο, σπορ 
αλλά αρμονική απόσβεση, 
ιδιαίτερα με χαμηλωμένη 
ανάρτηση

Για 3-θυρo/4-θυρo/5-θυρo 
μοντέλo
 1 550 105    

Για στέισον βάγκον
 1 550 106    

4 Για τις ζάντες ελαφρού κράματος για το Ford Focus δείτε από τη σελίδα 48. Για βασικά αξεσουάρ, δείτε από τη σελίδα 60. 4

FordFocus 
από 2004

MS Design* Φώτα 
αναμμένα την ημέρα

Σετ των 2, με πλαίσιο σε ματ 
μαύρο χρώμα

Επικοινωνήστε με τον επίσημο 
έμπορο Ford για περισσότερες 
λεπτομέρειες
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MS Design* Styling

Ποδιά προφυλακτήρα εμπρός

Μάσκα εμπρός

Σπόιλερ οροφής

Ποδιά πίσω προφυλακτήρα

Κάλυμμα διπλής εξάτμισης

Επιλογή διαφορετικών τροχών

Αυτό είναι ένα μέρος των 
διαθέσιμων προϊόντων 
MS Design*. Επικοινωνήστε με 
τον επίσημο έμπορο της Ford 
για περισσότερες λεπτομέρειες.

Λαβή λεβιέ ταχυτήτων

Σχέδιο σε αλουμίνιο 1

Για μοντέλα με 5-τάχυτο 
κιβώτιο ταχυτήτων
 1 517 105 

Για μοντέλα με 6-τάχυτο 
κιβώτιο ταχυτήτων, από 
10/2005 και άνω
 1 517 146 

Από μαύρο δέρμα, με 
διακοσμητικό σε σχέδιο από 
αλουμίνιο, από 08/2008 και 
άνω

Για μοντέλα με 5-τάχυτο 
κιβώτιο ταχυτήτων
 1 571 917 

Για τα μοντέλα Ghia και 
Titanium με 6-τάχυτο κιβώτιο 
ταχυτήτων (όχι στο ST)
 1 572 435 

Για τα μοντέλα Ambiente και 
Trend με 6-τάχυτο κιβώτιο 
ταχυτήτων (όχι στο ST)
 1 572 427 

Σχέδιο σε αλουμίνιο 1 με 
φωτισμό LED, το χρώμα 
μπορεί να επιλεγεί κόκκινο ή 
πράσινο, έως 12/2007

Για μοντέλα με 5-τάχυτο 
κιβώτιο ταχυτήτων
 1 538 158 

Για μοντέλα με 6-τάχυτο 
κιβώτιο ταχυτήτων
 1 538 155 

Λαβή λεβιέ ταχυτήτων

Σχέδιο σε αλουμίνιο 1, έως 
12/2007

Για μοντέλα με 5-τάχυτο 
κιβώτιο ταχυτήτων
 1 517 105 

Για μοντέλα με 6-τάχυτο 
κιβώτιο ταχυτήτων (όχι στο 
ST)
 1 517 146 

Από μαύρο δέρμα, με 
διακοσμητικό σε σχέδιο από 
αλουμίνιο, από 03/2008 και 
άνω

Για μοντέλα με 5-τάχυτο 
κιβώτιο ταχυτήτων
 1 571 917 

Για τα μοντέλα Ghia και 
Titanium με 6-τάχυτο κιβώτιο 
ταχυτήτων (όχι στο ST)
 1 572 435 

Για τα μοντέλα Ambiente και 
Trend με 6-τάχυτο κιβώτιο 
ταχυτήτων (όχι στο ST)
 1 572 427 

Σχέδιο σε αλουμίνιο 1 με 
φωτισμό LED, το χρώμα 
μπορεί να επιλεγεί κόκκινο ή 
πράσινο, έως 12/2007

Για μοντέλα με 5-τάχυτο 
κιβώτιο ταχυτήτων
 1 538 158 

Για μοντέλα με 6-τάχυτο 
κιβώτιο ταχυτήτων (όχι στο 
ST)
 1 538 155 

FordFocus
από 2004 (συνέχεια)

Κάλυμμα χειρόφρενου

Με διακοσμητικό στο χρώμα 
του αλουμινίου, συμπληρώνει 
την ανάλογη λαβή λεβιέ 
ταχυτήτων
 1 334 522 

Αντιανεμικό κάμπριο

Για ακόμα πιο αναπαυτική 
και αθόρυβη διαδρομή με 
την οροφή ανοικτή, διπλώνει 
εύκολα, μαύρο πλαίσιο, από 
πολυεστέρα, περιλαμβάνει 
σάκο για εύκολη και ασφαλή 
αποθήκευση
 1 435 062 

Χρωμιωμένα καλύμματα 
καθρεπτών

Μόνο για μοντέλα με 
ενσωματωμένα φλας

Για τον αριστερό καθρέφτη

1 458 066    
Για τον δεξί καθρέφτη

1 458 067    

FordFocus Coupé-Cabriolet

1 538 158

Κάλυμμα χειρόφρενου

Με διακοσμητικό στο χρώμα 
του αλουμινίου, συμπληρώνει 
την ανάλογη λαβή λεβιέ 
ταχυτήτων
 1 334 522 

Μαρσπιέ

Από ανοξείδωτο χάλυβα, 
εμπρός, σετ των 2, με 
το λογότυπο του Focus 
φωτιζόμενο σε χρώμα Amber 
Red

Για 3-θυρο μοντέλο
 1 529 024 

Για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο και 
στέισον βάγκον
 1 529 023 

Από ανοξείδωτο χάλυβα, 
μερικώς σαγρέ, εμπρός, 
σετ των 2, με χαραγμένο το 
λογότυπο του Focus

Για 3-θυρο μοντέλο
 1 326 347 

Για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο και 
στέισον βάγκον
 1 326 346 

Λαβή λεβιέ ταχυτήτων

Από μαύρο δέρμα, μοτίβο 
αλλαγής ταχυτήτων σε σχέδιο 
από αλουμίνιο, φωτιζόμενο σε 
χρώμα φωτισμού Amber Red, 
από 01/2008 και άνω

Για μοντέλα με 5-τάχυτο 
κιβώτιο ταχυτήτων
 1 580 939    

Για τα μοντέλα Ghia και 
Titanium με 6-τάχυτο κιβώτιο 
ταχυτήτων
 1 581 268    

Για τα μοντέλα Ambiente και 
Trend με 6-τάχυτο κιβώτιο 
ταχυτήτων
 1 581 265    

Σπορ πεντάλ αλουμινίου

Το κιτ περιλαμβάνει υποπόδιο, 
για όλα τα μοντέλα με 
μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Για ρυθμιζόμενα πεντάλ

 1 534 425 
Για μη ρυθμιζόμενα πεντάλ

 1 534 424 

Πρόσοψη ηχητικού 
συστήματος DIN

Σε ασημί χρώμα, για υποδοχή 
ηχοσυστήματος μονού 
μεγέθους DIN, με μικρή 
υποδοχή για την αποθήκευση 
δίσκων CD και αφαιρούμενο 
ένθεμα από καουτσούκ 
 1 567 628    

Λαβή λεβιέ ταχυτήτων

Από μαύρο δέρμα, μοτίβο 
αλλαγής ταχυτήτων σε σχέδιο 
από αλουμίνιο, φωτιζόμενο σε 
χρώμα φωτισμού Amber Red, 
από 01/2008 και άνω

Για μοντέλα με 5-τάχυτο 
κιβώτιο ταχυτήτων
 1 580 939    

Για τα μοντέλα Ghia και 
Titanium με 6-τάχυτο κιβώτιο 
ταχυτήτων
 1 581 268    

Για τα μοντέλα Ambiente και 
Trend με 6-τάχυτο κιβώτιο 
ταχυτήτων
 1 581 265    

Eibach* Κιτ χαμηλώματος σπορ ανάρτησης

Ισορροπημένη άνεση υπό κανονικές συνθήκες, δυναμική και σπορ 
στα λειτουργικά όρια, χαμηλώνει το αυτοκίνητο κατά 30 mm

Για όλα τα βενζινοκίνητα μοντέλα  1 503 779 

Για όλα τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα  1 503 780 

1 326 347

1 538 158

4  Για τις ζάντες ελαφρού κράματος για το Ford Focus Coupé-Cabriolet δείτε από τη σελίδα 48. Για βασικά αξεσουάρ,
δείτε από τη σελίδα 60. 4
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   Ποδιά προφυλακτήρα 
εμπρός

Με φώτα ομίχλης, όχι για 
πετρελαιοκίνητο χωρίς air 
condition

Aπό 08/1998 έως 10/2001
 1 091 092    

Aπό 10/2001 έως 01/2005
 1 208 408    

  Κρύσταλλα πλευρικών 
φλας

Λευκά
 1 148 794 

  Κιτ πλαϊνής ποδιάς 
αμαξώματος

Από 08/1998 έως 01/2005
 1 113 766 

  Χρωμιωμένη εξάτμιση

Για 3-θυρο/5-θυρο 
βενζινοκίνητο μοντέλο, 
από 08/1998 έως 01/2005
 1 138 294 

Για 4-θυρο μοντέλο 
και στέισον βάγκον με 
βενζινοκινητήρα, από 
08/1998 έως 01/2005
 1 086 145 

  Μάσκα εμπρός

Ασταρωμένη, βάφεται στο 
χρώμα του αμαξώματος, 
με πλέγμα από ανοξείδωτο 
χάλυβα, από 10/2001 έως 
01/2005
 1 206 236 

Σε μαύρο χρώμα, με πλέγμα 
από ανοξείδωτο χάλυβα, από 
08/1998 έως 01/2005
 1 315 394 

  Ποδιά πίσω 
προφυλακτήρα

Για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο, 
όχι σε συνδυασμό με 
κοτσαδόρο, από 08/1998 
έως 01/2005
 1 220 947 

Για στέισον βάγκον, όχι σε 
συνδυασμό με κοτσαδόρο, 
από 11/1998 έως 01/2005
 1 207 998 

  Πίσω σπόιλερ

Από 08/1998 έως 01/2005

Για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο
 1 114 243 
Για στέισον βάγκον
 1 203 563 

Κάλυμμα χειρόφρενου

Σχέδιο σε αλουμίνιο, από 
08/1998 έως 01/2005
1 076 753    

Σχέδιο σε δέρμα και αλουμίνιο 
σαγρέ, από 08/2001 έως 
01/2005
1 138 419    

Εφέ ξύλου Curl Paddock, 
από 08/1998 έως 01/2005
1 076 754    

Εφέ ξύλου Cordia, από 
02/2001 έως 01/2005
1 114 380    

Εφέ ξύλου Dark Cordia, 
από 02/2001 έως 01/2005
1 133 629    

Σχέδιο στο χρώμα του 
τιτανίου, από 08/1998 έως 
01/2005
1 076 755    

Σχέδιο σε χρώμα σκούρου 
τιτανίου μεταλλικό, από 
08/1998 έως 01/2005
1 150 128    

Σε χρώμα σκούρο γκρι 
μεταλλικό, από 08/1998 έως 
01/2005
1 102 375    

FordFocus
1998 – 2004

Λαβή λεβιέ ταχυτήτων

Για μηχανικό κιβώτιο 
ταχυτήτων

Για όλα τα μοντέλα με 
βενζινοκινητήρα 1,3, 1,4, 1,6 
και 1,8 λίτρων

Δερμάτινη με διακοσμητικό 
σαγρέ αλουμινίου, από 08/2001 
έως 01/2005

 1 138 418    
Εφέ ξύλου Curl Paddock, 
από 08/1998 έως 01/2005

 1 073 615    
Εφέ ξύλου Cordia, 
από 02/2000 έως 01/2005

 1 114 382    
Εφέ ξύλου Dark Cordia, 
από 02/2001 έως 01/2005

 1 133 632    
Σχέδιο στο χρώμα του τιτανίου

 1 150 130    
Σχέδιο σε αλουμίνιο

 1 054 416    

Για όλα τα μοντέλα 
με βενζινοκινητήρα ή 
πετρελαιοκινητήρα 2,0 
λίτρων

Δερμάτινη με διακοσμητικό 
σαγρέ αλουμινίου, από 08/2001 
έως 01/2005

 1 138 416    
Εφέ ξύλου Curl Paddock, 
από 08/1998 έως 01/2005

 1 073 614    
Εφέ ξύλου Cordia, 
από 02/2000 έως 01/2005

 1 114 381    
Εφέ ξύλου Dark Cordia, 
από 02/2001 έως 01/2005

 1 133 631    
Σχέδιο στο χρώμα του τιτανίου

 1 150 129    

Οι φωτογραφίες δίνονται μόνο σαν παράδειγμα Οι φωτογραφίες δίνονται μόνο σαν παράδειγμα

Eibach* Κιτ χαμηλώματος 
σπορ ανάρτησης

Ισορροπημένη άνεση υπό 
κανονικές συνθήκες, δυναμική 
και σπορ στα λειτουργικά όρια, 
χαμηλώνει το αυτοκίνητο 
κατά 30 mm. Επικοινωνήστε 
με τον επίσημο έμπορο της 
Ford για το κατάλληλο κιτ για 
το δικό σας μοντέλο

π.χ.

Για 3-θυρo/5-θυρo μοντέλo με 
κινητήρα 1,4 και 1,6 λίτρων

 1 132 338    
Για 3-θυρo/5-θυρo 
πετρελαιοκίνητα μοντέλo

 1 132 340    

4 Για τις ζάντες ελαφρού κράματος για το Ford Focus δείτε από τη σελίδα 51. Για βασικά αξεσουάρ, δείτε από τη σελίδα 60. 4

MS Design* Styling

Ποδιά προφυλακτήρα εμπρός

Μάσκα εμπρός

Κιτ πλαϊνής ποδιάς 
αμαξώματος

Σπόιλερ οροφής

Ποδιά πίσω προφυλακτήρα

Διπλή μπούκα εξάτμισης με 
σιγαστήρα

Επιλογή διαφορετικών 
τροχών

Αυτό είναι ένα μέρος των 
διαθέσιμων προϊόντων MS 
Design*. Επικοινωνήστε 
με τον επίσημο έμπορο 
της Ford για περισσότερες 
λεπτομέρειες.
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FordC-MAX

Μόλις μπείτε στο Ford C-MAX, είστε στον δικό σας κόσμο, ό,τι χρειαστείτε για τη διαδρομή σας το 
έχετε στα χέρια σας. Απαράμιλλες προδιαγραφές και κατασκευή κάνουν το C-MAX μια πραγματική 
επιλογή και όχι συμβιβασμό. Τα αξεσουάρ έρχονται, και αυτά, να σας προσφέρουν πραγματικές 
επιλογές, για να προσθέσετε τη δική σας προσωπική πινελιά και να κάνετε το C-MAX ακόμα πιο 
προσωπικό.

Eibach* Κιτ χαμηλώματος 
σπορ ανάρτησης

Ισορροπημένη άνεση υπό 
κανονικές συνθήκες, δυναμική 
και σπορ στα λειτουργικά όρια, 
χαμηλώνει το αυτοκίνητο 
κατά 30 mm

Για βενζινοκίνητα μοντέλα 
χωρίς αυτόματο κιβώτιο
 1 315 354 

Για πετρελαιοκίνητα μοντέλα
 1 315 355 

  Ποδιά πίσω 
προφυλακτήρα

Ασταρωμένη, βάφεται στο 
χρώμα του αμαξώματος, από 
05/2007 και άνω

Σε συνδυασμό με αισθητήρες 
απόστασης στάθμευσης

 1 496 252   PRICE 

Όχι σε συνδυασμό με 
αισθητήρες απόστασης 
στάθμευσης

 1 496 251   PRICE 

  Πίσω σπόιλερ

Ασταρωμένο, βάφεται στο 
χρώμα του αμαξώματος, από 
05/2007 και άνω
 1 539 622 

  Μάσκα εμπρός

Πάνω μάσκα με ένθετο 
πλέγμα σε ειδικό σχέδιο, από 
05/2007 και άνω
 1 477 660 

  Ποδιά προφυλακτήρα 
εμπρός

Ασταρωμένη, βάφεται στο 
χρώμα του αμαξώματος, 
περιλαμβάνει κάτω μάσκα 
προφυλακτήρα με ένθετο γκρι 
πλέγμα, από 05/2007 και άνω
 1 496 253 

  Κιτ πλαϊνής ποδιάς 
αμαξώματος

Όχι σε συνδυασμό με 
λασπωτήρες, από 06/2003
και άνω
 1 384 005 

Προβολείς ομίχλης

Κιτ, από 05/2007 και άνω
 1 495 804 

Χρωμιωμένα καλύμματα 
καθρεπτών

Αυτοκόλλητα καλύμματα για 
βαμμένο αριστερό και δεξί 
εξωτερικό καθρέφτη χωρίς 
ενσωματωμένο φλας, έως 
02/2007
 1 545 788    

Κομψά καλύμματα φώτων 
ομίχλης

Ειδικό σχέδιο, σετ των 2, 
από 05/2007 και άνω
 1 476 672 

Πλαίσια θυρών

Σε διαφορετικό χρώμα 
σκούρο γκρι, κάτω κορνίζες 
στις πόρτες, για το κιτ 
διαμόρφωσης αμαξώματος
 1 302 369 

Μαρσπιέ

Από ανοξείδωτο χάλυβα, 
σαγρέ, εμπρός, σετ των 2, με 
χαραγμένο το λογότυπο του 
C-MAX
 1 326 342 

Λαβή λεβιέ ταχυτήτων

Σχέδιο σε αλουμίνιο 1, 
έως 04/2007

Για μοντέλα με μηχανικό 
κιβώτιο ταχυτήτων

 1 517 105 
Για μοντέλα με 6-τάχυτο 
κιβώτιο ταχυτήτων

 1 517 146 
Σχέδιο σε αλουμίνιο 1 με 
φωτισμό LED, το χρώμα 
μπορεί να επιλεγεί κόκκινο
ή πράσινο, έως 12/2007

Για μοντέλα με 5-τάχυτο 
κιβώτιο ταχυτήτων

 1 538 158 
Για μοντέλα με 6-τάχυτο 
κιβώτιο ταχυτήτων

 1 538 155 

Κάλυμμα χειρόφρενου

Με διακοσμητικό στο χρώμα 
του αλουμινίου, συμπληρώνει 
την ανάλογη λαβή λεβιέ 
ταχυτήτων, έως 04/2007
 1 334 522 

MS Design* Styling
(χωρίς εικόνα)

Σπόιλερ εμπρός

Μάσκα εμπρός

Κιτ πλαϊνής ποδιάς αμαξώματος

Σπόιλερ οροφής

Ποδιά πίσω προφυλακτήρα

Μαρσπιέ

Κάλυμμα διπλής εξάτμισης

Επιλογή διαφορετικών τροχών

Αυτό είναι ένα μέρος των 
διαθέσιμων προϊόντων MS 
Design*. Επικοινωνήστε με τον 
επίσημο έμπορο της Ford για 
περισσότερες λεπτομέρειες.

4 Για τις ζάντες ελαφρού κράματος για το Ford C-MAX δείτε από τη σελίδα 48. Για βασικά αξεσουάρ, δείτε από τη σελίδα 60. 4
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FordKuga

Το βασικό στοιχείο του Ford Kuga είναι η ικανότητα. Η ικανότητα να κάνει περισσότερα, να πηγαίνει 
σε περισσότερα μέρη, να προσφέρει περισσότερα στη ζωή. Μπορεί όμως να γίνει ακόμα πιο ευέλικτο, 
ακόμα πιο απολαυστικό; Έτσι πιστεύουμε, χάρη σε αυτή την επιλογή από αξεσουάρ και εξαρτήματα 
διαμόρφωσης. Είτε θέλετε να μεταφέρετε κάτι ασυνήθιστο, να απολαύσετε ενισχυμένες επιδόσεις, 
να γευθείτε περισσότερη πολυτέλεια ή απλά να προσελκύσετε τον θαυμασμό, θα δείτε ότι αυτά τα 
αξεσουάρ μπορούν να σας προσφέρουν όλα αυτά σε ένα Kuga.

Κιτ διαμόρφωσης 
αμαξώματος MS Design*

Το κιτ διαμόρφωσης 
περιλαμβάνει:
Μπροστινό προφυλακτήρα
Πλαϊνές ποδιές αμαξώματος
Προεκτάσεις θόλων τροχών
Πίσω προφυλακτήρα
(συνολικά 21 εξαρτήματα)

Tα προϊόντα διατίθενται 
ασταρωμένα ή βαμμένα στο 
χρώμα του αμαξώματος 
(εκτός από την κάτω μάσκα, 
τους αεραγωγούς, κορνίζες 
στις πόρτες, κάλυμμα 
μπροστινού και πίσω 
προφυλακτήρα).

Για περισσότερες 
λεπτομέρειες μπορείτε να 
απευθύνεστε στους επίσημους 
εμπόρους Ford.

MS Design* 
Κιτ πλαϊνών αμαξώματος

Για την αριστερή πλευρά

Προστατευτικό για τη 
μπροστινή πόρτα, σε ασημί 
χρώμα
Προστατευτικό για την πίσω 
πόρτα, σε ασημί χρώμα
Πλαϊνή ποδιά αμαξώματος

Για τη δεξιά πλευρά

Προστατευτικό για τη 
μπροστινή πόρτα, σε ασημί 
χρώμα
Προστατευτικό για την πίσω 
πόρτα, σε ασημί χρώμα
Πλαϊνή ποδιά αμαξώματος

MS Design* 
Επεκτάσεις θόλων τροχών

Για τη δεξιά πλευρά

Προστατευτικό για τον 
μπροστινό προφυλακτήρα
Προέκταση για τον θόλο του 
μπροστινού τροχού
Προστατευτικό πίσω 
προφυλακτήρα
Προέκταση για τον θόλο του 
πίσω τροχού

Για την αριστερή πλευρά

Προστατευτικό για τον 
μπροστινό προφυλακτήρα
Προέκταση για τον θόλο του 
μπροστινού τροχού
Προστατευτικό πίσω 
προφυλακτήρα
Προέκταση για τον θόλο του 
πίσω τροχού

MS Design* 
Προφυλακτήρας πίσω

Κάτω ποδιά πίσω 
προφυλακτήρα, για την 
αριστερή πλευρά

Κάτω ποδιά πίσω 
προφυλακτήρα, για τη δεξιά 
πλευρά

Προστατευτικό κάλυμμα πίσω 
προφυλακτήρα σε ασημί 
χρώμα

MS Design* 
Σπόιλερ οροφής

Μικρό

MS Design* 
Φώτα αναμμένα την ημέρα

Σετ των 2, βάφονται στο 
χρώμα του αμαξώματος

Σπορ πεντάλ αλουμινίου

Για ρυθμιζόμενα πεντάλ, το κιτ 
περιλαμβάνει υποπόδιο, για 
όλα τα μοντέλα με μηχανικό 
κιβώτιο ταχυτήτων
 1 534 425 

Μαρσπιέ

Από ανοξείδωτο χάλυβα, 
εμπρός, σετ των 2, με το 
λογότυπο του Kuga
 1 502 435 

Μαρσπιέ

Από ανοξείδωτο χάλυβα, 
εμπρός, σετ των 2, με 
φωτιζόμενο το λογότυπο του 
Kuga, σε χρώμα φωτισμού 
Amber Red
 1 600 352 

MS Design* 
Προφυλακτήρας εμπρός

Κάτω μάσκα σε μαύρο 
χρώμα, με αεραγωγούς σε 
ασημί χρώμα για τη δεξιά και 
αριστερή πλευρά

Κάτω ποδιά μπροστινού 
προφυλακτήρα

Προστατευτικό κάλυμμα 
σε ασημί χρώμα για την 
κάτω ποδιά μπροστινού 
προφυλακτήρα

Από κάτω κάλυμμα 
προφυλακτήρα, απαιτείται για 
την εφαρμογή του μπροστινού 
προφυλακτήρα στο κάλυμμα 
του αμαξώματος από κάτω 

4 Για τις ζάντες ελαφρού κράματος για το Ford Kuga δείτε από τη σελίδα 52. Για βασικά αξεσουάρ, δείτε από τη σελίδα 60. 4

Eibach* Κιτ χαμηλώματος σπορ ανάρτησης

Ισορροπημένη άνεση υπό κανονικές συνθήκες, δυναμική και σπορ 
στα λειτουργικά όρια, χαμηλώνει το αυτοκίνητο κατά 30 mm

Για μοντέλα με πετρελαιοκινητήρα 2,0 λίτρων (με κίνηση στους 
2 ή στους 4 τροχούς) ή βενζινοκινητήρα 2.5T (με κίνηση στους 
4 τροχούς)
1 569 214 
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FordMondeo
από 03/2007

Προβολείς ομίχλης

Κιτ με κομψά φώτα ομίχλης σε μοναδικό σχέδιο, για χρήση με ή 
χωρίς το κιτ διαμόρφωσης

Με πλαίσιο σε χρώμα ανθρακί 1 517 583
Με πλαίσιο σε χρώμα ασημί 1 517 582

Μάσκα εμπρός

Πάνω μάσκα με ιδιαίτερη 
κυψελωτή σχεδίαση, για 
5-θυρο μοντέλο και στέισον 
βάγκον

Με αυτορυθμιζόμενο σύστημα 
ελέγχου γκαζιού (ACC)

 1 506 666 
Χωρίς αυτορυθμιζόμενο 
σύστημα ελέγχου γκαζιού 
(ACC)

 1 451 951 

Ποδιά προφυλακτήρα 
εμπρός

Κιτ με κάτω μάσκα ιδιαίτερης 
κυψελωτής σχεδίασης 
και ποδιά προφυλακτήρα 
(ασταρωμένη), για 5-θυρο 
μοντέλο και στέισον βάγκον

Κιτ με πλαίσιο μάσκας σε 
ανθρακί χρώμα

1 535 818

Κιτ με πλαίσιο μάσκας σε 
ασημί χρώμα

1 535 817 Μαρσπιέ

Από ανοξείδωτο χάλυβα, με 
το λογότυπο του Mondeo, σετ 
για εμπρός
 1 488 612 

Eibach* Κιτ χαμηλώματος 
σπορ ανάρτησης

Ισορροπημένη άνεση υπό 
κανονικές συνθήκες, δυναμική 
και σπορ στα λειτουργικά όρια, 
χαμηλώνει το αυτοκίνητο 
κατά 30 mm

Για στέισον βάγκον με 
βενζινοκινητήρα 2,3 και 
2,5 λίτρων και όλους τους 
πετρελαιοκινητήρες
1 509 612 

Σπορ πεντάλ αλουμινίου

Κιτ με πεντάλ και υποπόδιο, με αντιολισθητικές προσθήκες 
καουτσούκ στην επιφάνεια

Για μοντέλα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

 1 548 223 
Για μοντέλα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

 1 548 225 

Πίσω σπόιλερ

Ασταρωμένο, βάφεται στο 
χρώμα του αμαξώματος, 
για 5-θυρο μοντέλο
 1 479 219 

Πίσω σπόιλερ

Ασταρωμένο, βάφεται στο 
χρώμα του αμαξώματος, 
για στέισον βάγκον
 1 445 323 

Κάλυμμα εξάτμισης

Από γυαλιστερό ανοξείδωτο χάλυβα, μόνο με κιτ διαμόρφωσης, για 
5-θυρο και στέισον βάγκον με εξάτμιση στραμμένη προς τα κάτω
 1 503 787 

Κιτ πλαϊνής ποδιάς 
αμαξώματος

Σετ για τη δεξιά και 
την αριστερή πλευρά, 
ασταρωμένες, βάφονται στο 
χρώμα του αμαξώματος, για 
5-θυρο μοντέλο και στέισον 
βάγκον
 1 454 498 

Ποδιά πίσω προφυλακτήρα

Κιτ με ποδιά προφυλακτήρα ασταρωμένη και ένθετο διάφραγμα 
διάχυσης, συνδυάζεται με αποσπώμενο κοτσαδόρο

Όμορφη κατασκευή και κομψό στυλ, το Ford Mondeo έχει επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που οδηγείτε. Ποιοτικά 
υλικά και εκπληκτικές λεπτομέρειες κάνουν το Mondeo ένα θαυμάσιο περιβάλλον για να βρίσκεται κανείς. Θα 
δείτε ότι αυτή η αφοσίωση στην ποιότητα κατασκευής χαρακτηρίζει και την εκπληκτική γκάμα αξεσουάρ που το 
συνοδεύει. Από τα δυναμικά αξεσουάρ διαμόρφωσης του αμαξώματος μέχρι τις κομψές επιλογές διαμόρφωσης 
του εσωτερικού, μπορείτε να του δώσετε μια εμφάνιση που θα αντανακλά απόλυτα το είναι σας.

Bilstein* B8 Αγωνιστικά 
σπορ αμορτισέρ

Εκπληκτική οδική 
συμπεριφορά και εξαιρετικό 
κράτημα στο δρόμο, σπορ 
αλλά αρμονική απόσβεση, 
ιδιαίτερα με χαμηλωμένη 
ανάρτηση
 1 550 104    

4 Για τις ζάντες ελαφρού κράματος για το Ford Mondeo δείτε από τη σελίδα 53. Για βασικά αξεσουάρ, δείτε από τη σελίδα 60. 4

Για στέισον βάγκον με μονή 
εξάτμιση

 1 512 923 
Για στέισον βάγκον με διπλή 
εξάτμιση στραμμένη προς τα 
κάτω

 1 512 922 
Για στέισον βάγκον με διπλή 
ευθεία εξάτμιση

 1 512 924 
Για 5-θυρο μοντέλο με μονή 
εξάτμιση και σύστημα ελέγχου 
απόστασης στάθμευσης

 1 455 342 

Για 5-θυρο μοντέλο με μονή 
εξάτμιση, χωρίς σύστημα 
ελέγχου απόστασης 
στάθμευσης

 1 455 341 
Για 5-θυρο μοντέλο με διπλή 
εξάτμιση και σύστημα ελέγχου 
απόστασης στάθμευσης

 1 455 344 
Για 5-θυρο μοντέλο με διπλή 
εξάτμιση, χωρίς σύστημα 
ελέγχου απόστασης 
στάθμευσης

 1 455 343 

Οι φωτογραφίες δίνονται μόνο σαν παράδειγμα
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Προφυλακτήρας πίσω

Ασταρωμένος, βάφεται στο 
χρώμα του αμαξώματος

Για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο

 1 326 457 
Για στέισον βάγκον

 1 220 948 

Προστατευτικό κάλυμμα 
πίσω προφυλακτήρα

Από αλουμίνιο, μόνο για 
στέισον βάγκον
 1 419 448 

MS Design* Styling

 Σπόιλερ εμπρός

  Κιτ πλαϊνής ποδιάς 
αμαξώματος

 Ποδιά πίσω προφυλακτήρα

 Πίσω σπόιλερ

  Διπλή μπούκα εξάτμισης 
με σιγαστήρα

  Επιλογή διαφορετικών 
τροχών

Αυτό είναι ένα μέρος των 
διαθέσιμων προϊόντων MS 
Design*. Επικοινωνήστε 
με τον επίσημο έμπορο 
της Ford για περισσότερες 
λεπτομέρειες.

Κιτ σπορ προφυλακτήρα 
εμπρός

Περιλαμβάνει φώτα ομίχλης 
και σύστημα πλυσίματος 
προβολέων, ασταρωμένο, 
βάφεται στο χρώμα του 
αμαξώματος
 1 146 705    

Κιτ πλαϊνής ποδιάς 
αμαξώματος

Σετ των 2, ασταρωμένες, 
βάφονται στο χρώμα του 
αμαξώματος
 1 208 971 

Χρωμιωμένα καλύμματα 
καθρεπτών

Αυτοκόλλητα καλύμματα για 
βαμμένο αριστερό και δεξί 
εξωτερικό καθρέφτη χωρίς 
ενσωματωμένο φλας
 1 545 788    

Μάσκα εμπρός

Ασταρωμένο πλαίσιο, βάφεται 
στο χρώμα του αμαξώματος, 
για στάνταρ προφυλακτήρα, 
με πλέγμα από ανοξείδωτο 
χάλυβα, έως 06/2003
 1 325 134 

Ασταρωμένο πλαίσιο, βάφεται 
στο χρώμα του αμαξώματος, 
για προφυλακτήρα RS, με 
πλέγμα από ανοξείδωτο 
χάλυβα, έως 06/2003
 1 325 135 

Ασταρωμένο πλαίσιο, βάφεται 
στο χρώμα του αμαξώματος, 
για προφυλακτήρα RS, με 
μαύρο πλέγμα, έως 06/2003
 1 325 136 

Σπορ πεντάλ αλουμινίου

Πεντάλ γκαζιού και υποπόδιο, 
με αντιολισθητικές προσθήκες 
καουτσούκ στην επιφάνεια, 
για βενζινοκίνητα μοντέλα 
εκτός του 1,8 λίτρων/96 kW
 1 384 209 

Πεντάλ γκαζιού και υποπόδιο, 
για όλα τα πετρελαιοκίνητα 
και τα βενζινοκίνητα 
1,8 λίτρων/96 kW
 1 384 211 

Πεντάλ φρένου και 
συμπλέκτη, για όλα τα 
μοντέλα με μηχανικό κιβώτιο 
ταχυτήτων
 1 384 213 

Πεντάλ φρένου, για όλα τα 
μοντέλα με αυτόματο κιβώτιο 
ταχυτήτων
 1 384 214 

Μαρσπιέ

Μαύρα καλύμματα, σετ των 4
 1 150 718 

Κιτ χρωμιωμένων 
σημάτων

Πλήρες κιτ για την κολώνα B, 
για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο
 1 507 020 

Πλήρες κιτ για τις κολώνες Β 
και C, για στέισον βάγκον
 1 507 021 

FordMondeo
2000 – 03/2007

Λαβή λεβιέ ταχυτήτων

Σχέδιο σε αλουμίνιο 1 με 
φωτισμό LED, το χρώμα 
μπορεί να επιλεγεί κόκκινο 
ή πράσινο, για μοντέλα με 
5-τάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων
 1 538 158 

Eibach* Κιτ χαμηλώματος 
σπορ ανάρτησης

Ισορροπημένη άνεση υπό 
κανονικές συνθήκες, δυναμική 
και σπορ στα λειτουργικά όρια, 
χαμηλώνει το αυτοκίνητο κατά 
30 mm, για όλα τα 4-θυρo/
5-θυρo μοντέλo με 4-κύλινδρο 
κινητήρα, όχι πετρελαιοκίνητα 
μοντέλα, από 11/2000 έως 
03/2007
 1 132 334    

Πίσω σπόιλερ

Ασταρωμένο, βάφεται στο 
χρώμα του αμαξώματος, για 
5-θυρο μοντέλο, από 10/2000 
και άνω
 1 129 563 

Πίσω σπόιλερ

Ασταρωμένο, βάφεται στο 
χρώμα του αμαξώματος, για 
στέισον βάγκον, από 10/2000 
και άνω
 1 129 565 

Πίσω σπόιλερ

Ασταρωμένο, βάφεται στο 
χρώμα του αμαξώματος, για 
4-θυρο μοντέλο, από 10/2000 
και άνω
 1 129 564 

Μικρό σπόιλερ ST, για 4-θυρο 
μοντέλο, από 10/2000 και άνω
 1 211 499 

4 Για τις ζάντες ελαφρού κράματος για το Ford Mondeo δείτε από τη σελίδα 50. Για βασικά αξεσουάρ, δείτε από τη σελίδα 60. 4
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Μαρσπιέ

Από γυαλιστερό ανοξείδωτο 
χάλυβα, εμπρός, σετ των 2
 1 211 087    

Από γυαλιστερό ανοξείδωτο 
χάλυβα, πίσω, σετ των 2
 1 211 088    

Από γυαλιστερό ανοξείδωτο 
χάλυβα, σετ για εμπρός και 
πίσω
 5 079 051    

Ποδιά πίσω προφυλακτήρα

Ασταρωμένο, βάφεται στο 
χρώμα του αμαξώματος, από 
04/2000 και άνω
 1 128 962 

Λαβή λεβιέ ταχυτήτων

Από αλουμίνιο, για κομψή 
εμφάνιση, για μοντέλα με 
5-τάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων
 1 000 046 

Eibach* Κιτ χαμηλώματος 
σπορ ανάρτησης

Ισορροπημένη άνεση υπό 
κανονικές συνθήκες, δυναμική 
και σπορ στα λειτουργικά όρια, 
χαμηλώνει το αυτοκίνητο 
κατά 30 mm

Για όλα τα μοντέλα με 
4-κύλινδρο βενζινοκινητήρα, 
έως 03/2006
1 132 325 

Για όλα τα μοντέλα με 
6-κύλινδρο βενζινοκινητήρα 
ή πετρελαιοκινητήρα, έως 
03/2006
 1 132 326 

Ποδιά προφυλακτήρα 
εμπρός

Από 04/2000 και άνω
 1 128 960 

Κιτ πλαϊνής ποδιάς 
αμαξώματος

Από 04/2000 και άνω
 1 128 961 

FordGalaxy
από 2006

FordGalaxy
2000 – 2005

Πολυτελές, πρακτικό, ένα αυτοκίνητο για τη δουλειά ή ένα αυτοκίνητο για την οικογένεια. Το Ford 
Galaxy προκαλεί κάθε συμβατικό σκεπτικό. Το Galaxy φιλοξενεί άνετα επτά ενήλικες, με απόλυτη 
άνεση. Στο Galaxy δεν σκαρφαλώνεις, απλά μπαίνεις και απολαμβάνεις μια πρώτης τάξεως εμπειρία. 
Και αυτή η ενδογενής ποιότητα είναι εμφανής στη σχεδιαστική γκάμα αξεσουάρ, όπου μπορείτε να 
επιλέξετε τις δικές σας πινελιές για να ενισχύσετε την οδηγική απόλαυση.

Σπορ πεντάλ αλουμινίου

Το κιτ περιλαμβάνει υποπόδιο

Για μοντέλα με μηχανικό 
κιβώτιο ταχυτήτων

 1 554 186 
Για μοντέλα με αυτόματο 
κιβώτιο ταχυτήτων

 1 554 187 

Μαρσπιέ

Από ανοξείδωτο χάλυβα, 
εμπρός, σετ των 2, με το 
λογότυπο του Galaxy
 1 486 235 

Eibach* Κιτ χαμηλώματος 
σπορ ανάρτησης

Ισορροπημένη άνεση υπό 
κανονικές συνθήκες, δυναμική 
και σπορ στα λειτουργικά όρια, 
χαμηλώνει το αυτοκίνητο 
κατά 30 mm. Επικοινωνήστε 
με τον επίσημο έμπορο της 
Ford για το κατάλληλο κιτ για 
το δικό σας μοντέλο

π.χ.

Για όλα τα πετρελαιοκίνητα 
μοντέλα

 1 456 392 

Bilstein* B8 Αγωνιστικά 
σπορ αμορτισέρ

Εκπληκτική οδική 
συμπεριφορά και εξαιρετικό 
κράτημα στο δρόμο, σπορ 
αλλά αρμονική απόσβεση, 
ιδιαίτερα με χαμηλωμένη 
ανάρτηση
 1 550 104    

4 Για τις ζάντες ελαφρού κράματος για το Ford Galaxy δείτε από τη σελίδα 54. Για βασικά αξεσουάρ, δείτε από τη σελίδα 60. 4
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FordS-MAX

Το Ford S-MAX είναι σχεδιασμένο να σας πηγαίνει όπου σας βγάλει η ζωή. Κομψό, αθλητικό και επιβλητικό, 
το S-MAX είναι το αυτοκίνητο για τις πιεστικές απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής. Η σπορ οδήγηση 
και η ευελιξία του εσωτερικού χώρου σας επιτρέπουν να μεταφέρετε τα παιδιά σας ή τη σανίδα του σερφ με 
εκπληκτική ευκολία. Κάθε μέρα μπορεί να είναι διαφορετική στο S-MAX, κι εσείς μπορείτε να το κάνετε τόσο 
διαφορετικό όσο και η κάθε σας μέρα. Είτε με τη διαμόρφωση του αμαξώματος, είτε με τη διακόσμηση του 
εσωτερικού, ό,τι και αν επιλέξετε, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο να 
ταιριάζει άψογα στο S-MAX σας.

Προφυλακτήρας εμπρός

 1 572 970 

Πλέγμα μπροστινού 
φτερού

Ανθρακί
 1 477 481 

Κιτ πλαϊνής ποδιάς 
αμαξώματος

Ασταρωμένες
 1 455 310 

Πίσω σπόιλερ

Με ενσωματωμένο φως στοπ
 1 550 675 

Ποδιά πίσω προφυλακτήρα

Με ενσωματωμένο εκτροπέα, 
ασταρωμένη

Σε συνδυασμό με αισθητήρες 
απόστασης στάθμευσης, μονή 
εξάτμιση

 1 460 183    
Όχι σε συνδυασμό με αισθητή-
ρες απόστασης στάθμευσης, 
μονή εξάτμιση

 1 460 181    
Σε συνδυασμό με αισθητήρες 
απόστασης στάθμευσης, διπλή 
εξάτμιση

 1 460 197    
Όχι σε συνδυασμό με αισθητή-
ρες απόστασης στάθμευσης, 
διπλή εξάτμιση

 1 460 195    

1 460 195

Κάλυμμα εξάτμισης

Από γυαλιστερό ανοξείδωτο 
χάλυβα, μόνο με κιτ 
διαμόρφωσης, για όλα τα 
μοντέλα με τους 4-κύλινδρο 
κινητήρα
 1 503 787 

Σπορ πεντάλ αλουμινίου

Το κιτ περιλαμβάνει υποπόδιο

Για μοντέλα με αυτόματο 
κιβώτιο ταχυτήτων
 1 554 187 

Για μοντέλα με μηχανικό 
κιβώτιο ταχυτήτων
 1 554 186 

Eibach* Κιτ χαμηλώματος 
σπορ ανάρτησης

Ισορροπημένη άνεση υπό 
κανονικές συνθήκες, δυναμική 
και σπορ στα λειτουργικά όρια, 
χαμηλώνει το αυτοκίνητο 
κατά 30 mm. Επικοινωνήστε 
με τον επίσημο έμπορο της 
Ford για το κατάλληλο κιτ για 
το δικό σας μοντέλο

π.χ.

Για όλα τα μοντέλα με 
βενζινοκινητήρα 2,3 και 
2,5 λίτρων και όλα τα 
πετρελαιοκίνητα

 1 456 392 

Bilstein* B8 Αγωνιστικά 
σπορ αμορτισέρ

Εκπληκτική οδική 
συμπεριφορά και εξαιρετικό 
κράτημα στο δρόμο, σπορ 
αλλά αρμονική απόσβεση, 
ιδιαίτερα με χαμηλωμένη 
ανάρτηση
 1 550 104    

Μαρσπιέ

Εμπρός, σετ των 2, με
το λογότυπο “Individual”,
από ανοξείδωτο χάλυβα
 1 458 953    

Εμπρός, σετ των 2, με
το λογότυπο του S-MAX,
από ανοξείδωτο χάλυβα
 1 486 234    

1 486 234

Πλέγμα μπροστινού 
φτερού

Ασημί
 1 477 654 

4 Για τις ζάντες ελαφρού κράματος για το Ford S-MAX δείτε από τη σελίδα 54. Για βασικά αξεσουάρ, δείτε από τη σελίδα 60. 4
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FordRanger
από 2006

Hard Top

Βαμμένο σε χρώμα ασημί 
μεταλλικό, με συρόμενα 
πλευρικά παράθυρα, για 
διπλοκάμπινα μοντέλα
1 473 304    

Βαμμένο σε χρώμα ασημί 
μεταλλικό, με συρόμενα 
πλευρικά παράθυρα, για τα 
μοντέλα Extra Cab
1 504 895    

Βαμμένο σε χρώμα ασημί 
μεταλλικό, χωρίς πλευρικά 
παράθυρα, για διπλοκάμπινα 
μοντέλα
 1 473 307    

Βαμμένο σε χρώμα ασημί 
μεταλλικό, χωρίς πλευρικά 
παράθυρα, για τα μοντέλα 
Extra Cab
 1 504 896    

Κάλυμμα χώρου φόρτωσης

Μαλακό, σε χρώμα μαύρο, για 
μονοκάμπινα μοντέλα χωρίς 
σπορ μπάρα
 1 482 006 

Μαλακό, σε χρώμα μαύρο, για 
διπλοκάμπινα μοντέλα με σπορ 
μπάρα
 1 481 997 

Μαλακό, σε χρώμα μαύρο, για 
διπλοκάμπινα μοντέλα χωρίς 
σπορ μπάρα
 1 482 002 

Μαλακό, σε χρώμα μαύρο, για 
μοντέλα Extra Cab με σπορ 
μπάρα
 1 482 003 

Μαλακό, σε χρώμα μαύρο, για 
μοντέλα Extra Cab χωρίς σπορ 
μπάρα
 1 482 004 

Μαλακό, σε μαύρο χρώμα, για 
τα μοντέλα Wildtrack
 1 596 005 

Στη δουλειά και στη διασκέδαση, το Ford Ranger είναι έτοιμο να σας εξυπηρετήσει. 
Πανίσχυρο, αλλά και ευέλικτο και εξαιρετικά άνετο, το Ranger είναι έτοιμο να εργα-
στεί σκληρά για σας, όπως και τα σχεδιαστικά αξεσουάρ του. Όποια επιλογή και αν 
κάνετε, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι είναι όλα εξίσου αξιόπιστα και στιβαρά όπως 
και το Ranger. 

Πίσω μπάρα

Από γυαλιστερό ανοξείδωτο 
χάλυβα, σωλήνας ø 76 mm, 
για όλα τα Ranger με κίνηση 
στους 4 τροχούς, όχι σε 
συνδυασμό με αισθητήρες 
απόστασης στάθμευσης
 1 480 588    

Από γυαλιστερό ανοξείδωτο 
χάλυβα, σωλήνας ø 76 mm, 
για όλα τα Ranger με κίνηση 
στους 4 τροχούς, σε συνδυα-
σμό με αισθητήρες απόστασης 
στάθμευσης
 1 507 294    

Σε μαύρο χρώμα, σωλήνας 
ø 76 mm, για όλα τα Ranger
με κίνηση στους 4 τροχούς
 1 480 589    

Σπορ μπάρα

Από γυαλιστερό ανοξείδωτο 
χάλυβα, ø 76 mm, 
τοποθετούνται στον χώρο 
φόρτωσης
 1 549 262 

Πλευρική προστατευτική 
μπάρα

Από γυαλιστερό ανοξείδωτο 
χάλυβα, ø 76 mm, για τα 
μοντέλα Extra Cab και τα 
διπλοκάμπινα μοντέλα
 1 469 650    

Προβολείς οροφής

Σετ των 2, μόνο για 
διπλοκάμπινα μοντέλα
 1 639 549    

4 Για τις ζάντες ελαφρού κράματος για το Ford Ranger δείτε από τη σελίδα 55. Για βασικά αξεσουάρ, δείτε από τη σελίδα 60. 4

Σκληρό κάλυμμα χώρου φόρτωσης

Κλειδώνει, βαμμένο σε χρώμα ασημί μεταλλικό, αντιανεμικό και αδιάβροχο, ασφαλής και αδιάβροχη αποθήκευση, 
με ιδιαίτερη ενσωματωμένη σπορ μπάρα, για όλα τα διπλοκάμπινα μοντέλα
 1 487 196 

Λαβή λεβιέ ταχυτήτων

Σχέδιο σε δέρμα με ασημί 
διακοσμητικό, για όλα τα 
Ranger με κίνηση στους 
4 τροχούς
 1 469 623 

Μαρσπιέ

Για διπλοκάμπινα μοντέλα, 
με το λογότυπο της Ford

Για εμπρός και πίσω
 1 549 225 

Για μοντέλα Extra Cab με το 
λογότυπο της Ford

Για εμπρός και πίσω
 1 549 224 
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FordTransit/Tourneo Connect

Επαγγελματικό εργαλείο ή ευρύχωρο μέσο για την οικογένεια; Ή μήπως, απλά, εξαρτάται από 
τη μέρα; Όπως και αν χρησιμοποιήσετε το Ford Transit/TourneoConnect, υπάρχει μια επιλογή 
από κατάλληλα σχεδιαστικά αξεσουάρ. Έτσι, ακόμα και όταν κάθε ημέρα είναι διαφορετική, 
εσείς μπορείτε να κάνετε και το Transit/TourneoConnect διαφορετικό. 

4  Για τα βασικά αξεσουάρ του Ford Transit/Tourneo Connect δείτε από τη σελίδα 60. 4

Κάτω μάσκα περιλ. ποδιά μπροστινού προφυλακτήρα

MS Design* Styling

Διατίθεται και ως κιτ 
προσαρμογής αμαξώματος 
MS Design*. Επικοινωνήστε 
με τον επίσημο έμπορο 
της Ford για περισσότερες 
λεπτομέρειες.

Κάλυμμα λαβής πόρτας Καλύμματα καθρεφτών

Κιτ πλαϊνής ποδιάς αμαξώματος

Ποδιά πίσω προφυλακτήρα

Σπόιλερ οροφής

Μαρσπιέ
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FordTransit/Tourneo Connect
(συνέχεια)

Επαγγελματικό μεταφορικό σύστημα οροφής Thule*
Το επαγγελματικό μεταφορικό σύστημα οροφής Thule* σας επιτρέπει να καλύψετε τις ιδιαίτερες μεταφορικές 
σας ανάγκες. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει μπάρες οροφής βαρέως κράματος αλουμινίου με τρεις εγκοπές 
και βάσεις οροφής, καθώς και μία ευρεία γκάμα από πρόσθετα εξαρτήματα. Χάρη στη λειτουργική σχεδίαση 
και την άψογη εφαρμογή όλων των εξαρτημάτων, θα δείτε πόσο εύκολο είναι στη χρήση του.

Thule* Βάσεις οροφής 753

Σετ των 4, με σύστημα ταχυτοποθέτησης XT
 1 569 249    

Thule* Mπάρες οροφής 392

Μπάρες οροφής βαρέως τύπου, σετ των 2
 1 569 261 

Thule* Κιτ τοποθέτησης 3021

Απαιτείται για τις βάσεις οροφής Thule* 753 και τις μπάρες σχάρας 
οροφής Thule* 392
 1 569 244    

Thule* Βάση σκάλας 311

Ανασυρόμενη και ανακλινόμενη, με 4 μπάρες ασφαλείας, 
εργονομική, ασφαλής πρόσδεση της σκάλας
 1 569 247 

Thule* Βάσεις σωληνώσεων 317

Θήκη για την ασφαλή και άνετη μεταφορά σωλήνων/σωληνώσεων, 
με άνοιγμα και στις δύο πλευρές για εύκολη πρόσβαση και 
κουμπώματα ασφαλείας
1 569 259    

Thule* Βάση σκάλας 330

Με 4 μπάρες ασφαλείας, εύκολη και ασφαλής πρόσδεση της 
σκάλας με ενσωματωμένο μηχανισμό καστάνιας
1 569 248 

Thule* Ράουλο 335

Προφίλ αλουμινίου με μαλακή επιφάνεια, μήκους 110 cm, απλοποιεί 
τη φόρτωση για επιμήκη αντικείμενα
 1 569 254    

Thule* Δέστρες με καστάνια 323

Με πλατειά λαβή και μηχανισμό καστάνιας βαρέως τύπου, μήκους 
4,5 m, ιδανικές για χρήση με κρίκους πρόσδεσης Thule* 320
 1 569 257    

Thule* Μπάρα ασφαλείας 315

Αναδιπλούμενη για ευκολία στη φόρτωση, σετ των 2, ρυθμίζεται 
χωρίς εργαλεία
1 569 245 

Thule* Κρίκοι πρόσδεσης 320

Σετ των 2, ταιριάζει στις υποδοχές διατομής T που έχουν οι μπάρες 
οροφής, συμπληρώνει ιδανικά τις δέστρες με καστάνια Thule* 323
 1 569 243    

Μπάρες οροφής για το Ford Transit Connect
Μπάρες οροφής για Ford Transit με μεσαία και χαμηλή 
οροφή

Thule* Βάσεις οροφής 9512

Σετ των 4, ύψους 15 cm, για Transit με χαμηλή οροφή
 1 569 251    

Thule* Βάσεις οροφής 9522

Σετ των 4, ύψους 20 cm, για Transit με μεσαία οροφή
 1 569 250    

Thule* Mπάρες οροφής 393

Μπάρες οροφής βαρέως τύπου, σετ των 2
 1 569 265    

Thule* Mπάρες οροφής 3931

Μπάρα οροφής βαρέως τύπου, σετ για μία
 1 569 267    

Thule* Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας

Гια βάσεις οροφής Thule* 9522 και 9512, χρησιμοποιείται 
προαιρετικά
 1 569 246   
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Εμφανιστείτε και αισθανθείτε διαφορετικοί με ζάντες 
ελαφρού κράματος Ford. Όλες έχουν σχεδιαστεί 
να συμπληρώνουν την εμφάνιση του Ford που 
αποφασίσατε να οδηγείτε. Όμορφες, επιβλητικές ή 
κομψές, η επιλογή είναι δική σας. Και μπορείτε να είστε 
σίγουροι ότι όποιες ζάντες ελαφρού κράματος και αν 
επιλέξετε, έχουν κατασκευαστεί με τα υψηλότερα 
στάνταρ, από τα καλύτερα υλικά, και έχουν υποβληθεί 
σε εκτεταμένες δοκιμές για να σας κρατούν ασφαλείς 
στο δρόμο. Κάθε μία ζάντα ελαφρού κράματος 
υποβάλλεται σε έλεγχο με ακτίνες X για ελαττώματα 
και ελέγχεται περαιτέρω για να εξασφαλιστεί ότι δεν 
θα χάνουν αέρα τα ελαστικά μέσω της ζάντας. Και 
με το διαφορετικό τους στυλ – σαγρέ, ασημί, γκρι και 
χρωμιωμένες – μπορείτε να είστε σίγουροι ότι οι ζάντες 
ελαφρού κράματος είναι τόσο καλές όσο και όμορφες.

Φάση 1: Επιστημονική σχεδίαση
Για κάθε νέα ζάντα ελαφρού κράματος Ford, 
δημιουργείται αρχικά ένα βασικό σχέδιο από 
τη σχεδιαστική ομάδα της Ford. Στη συνέχεια, 
υπολογίζονται οι απαραίτητες προδιαγραφές 
για κάθε συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου, 
χρησιμοποιώντας προηγμένες επιστημονικές 
και μαθηματικές μεθόδους υψηλής ακρίβειας.

Φάση 2: Μελέτη υλοποίησης 
Όταν οριστικοποιηθεί το σχέδιο, το μελετη-
τικό τμήμα κάνει μια μελέτη υλοποίησης για 
το συγκεκριμένο μοντέλο Ford – συνυπο-
λογίζοντας ακόμα και μελλοντικά μοντέλα 
αυτοκινήτων που βρίσκονται στο στάδιο της 
εξέλιξης. Η μελέτη καλύπτει όλους τους 
τύπους αμαξωμάτων, εξασφαλίζοντας ότι 
ικανοποιούνται όλα τα ποιοτικά στάνταρ και οι 
απαιτήσεις ασφαλείας, για όλα τα διαφορετι-
κά χαρακτηριστικά κατανομής φορτίου.

Φάση 3: Εξέλιξη πρωτοτύπου
Στη συνέχεια, κατασκευάζονται πρωτότυπα 
μοντέλα και υποβάλλονται σε εξονυχιστικό 
στατικό έλεγχο (περιλαμβάνεται και ακτινο-
σκόπηση με ακτίνες X) για αποκλίσεις στις 
διαστάσεις, ελαττώματα του υλικού, διαρρο-
ές, ανισορροπίες και αντοχή σε πρόσκρουση.

Γιατί ζάντες ελαφρού κράματος Ford;
Η Ford κατασκευάζει ζάντες ελαφρού κράμα-
τος μόνο για τα μοντέλα Ford και για κανένα 
άλλο αυτοκίνητο. Και, μάλιστα, ικανοποιούν 
όλες τις απαιτήσεις του κατασκευαστή του 
αυτοκινήτου για το οποίο προορίζονται, 
χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην ποιότητα ή 
τη σχεδίαση, αφού πρόκειται για την ίδια τη 
Ford. Έτσι μπορούμε να επικεντρωθούμε 
στο να σχεδιάζουμε και να κατασκευάζουμε 
ζάντες ελαφρού κράματος που ταιριάζουν 
άψογα στο συγκεκριμένο μοντέλο για το 
οποίο προορίζονται.

Ακόμα καλύτερη απόδοση
Οι ζάντες ελαφρού κράματος που κατα-
σκευάζουμε σχεδιάζονται για συγκεκριμένα 
μοντέλα της Ford, έτσι γνωρίζουμε ακριβώς 
τις προδιαγραφές που απαιτούνται. Όμως 
προχωράμε ακόμα περισσότερο, ώστε να 
έχουν ένα ικανό περιθώριο σιγουριάς στην 
ικανότητα φορτίου αλλά και στην ασφάλεια 
που παρέχουν.

Ελεγμένες και πιστοποιημένες
Οι ζάντες ελαφρού κράματος της 
Ford ελέγχονται για την αντοχή και την 
ανθεκτικότητά τους σε κάθε στάδιο της 
σχεδίασης και της κατασκευής τους. Αυτό 
σημαίνει ότι καλύπτουν, με απόλυτη 
σιγουριά, τα κορυφαία ποιοτικά στάνταρ της 
Ford και έχουν την ίδια κορυφαία ποιότητα 
κατασκευής όπως και το Ford σας.

Τις τοποθετείτε και φεύγετε
Μπορείτε να τοποθετήσετε ζάντες ελαφρού 
κράματος Ford στο Ford σας πολύ εύκολα και 
πολύ γρήγορα. Οι ζάντες είναι ειδικά σχεδια-
σμένες για το Ford σας κι έτσι δεν απαιτείται 
καμία τροποποίηση, άσχετα από το μέγεθος 
της ζάντας ή του ελαστικού. Χρησιμοποιού-
νται τα αρχικά κεντρικά τάσια και τα αρχικά 
παξιμάδια της Ford, χωρίς να χρειάζονται 
πρόσθετα εξαρτήματα. 

Αυτό σημαίνει μικρότερα έξοδα τοποθέτησης 
αλλά και προστασία της εγγύησης του αυτο-
κινήτου, η οποία μπορεί να μην ισχύει πλέον 
αν τοποθετηθούν άλλες ζάντες, ιδιαίτερα αν 
απαιτούνται τροποποιήσεις στο αυτοκίνητο 
για την τοποθέτησή τους. Οι κατασκευαστές που παράγουν ζάντες ελαφρού κράμα-

τος πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς. 
Εσείς όμως όχι.

Φάση 4: Δοκιμή στο δρόμο
Η δοκιμή αντοχής του αυτοκινήτου στο 
πεδίο δοκιμών της Ford, αντιπροσωπεύει για 
κάθε ζάντα 240.000 χιλιόμετρα οδήγησης σε 
διάφορες καθημερινές καταστάσεις οδήγη-
σης, αλλά και σε ακραίες συνθήκες. Από την 
αρχική εξέλιξη μέχρι την ολοκλήρωση της 
δοκιμασίας αντοχής στο αυτοκίνητο, η απαι-
τούμενη περίοδος για κάθε ζάντα διαρκεί 
έως και τέσσερις μήνες.

Φάση 5: Δοκιμασία αντοχής και 
ανθεκτικότητας
Επιπλέον, οι ζάντες ελαφρού κράματος Ford 
υποβάλλονται σε εξαντλητικές εργαστηρια-
κές δοκιμές αντοχής σε δύο άξονες, σε ένα 
ειδικό μηχάνημα το οποίο κατασκευάστηκε 
πρόσφατα συγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό. 

Οι δοκιμές αυτές προσομοιώνουν πραγμα-
τικές συνθήκες οδήγησης και ισοδυναμούν 
συνολικά με 300.000 χιλιόμετρα οδήγησης, με 
τη ζάντα να έχει υποστεί σκόπιμα βλάβη, για 
να ελεγχθεί η συμπεριφορά της σε ακραίες 
καταστάσεις, όπως αν χτυπήσει στο κράσπε-
δο. Οι δοκιμές αυτές αναπαράγουν διαφορε-
τικές ταχύτητες, φορτία, ακραίους ελιγμούς 
και στροφές σε ανώμαλο δρόμο. Τουλάχιστον 
τρείς ζάντες από κάθε σχέδιο πρέπει να περά-
σουν το τεστ αυτό για να εγκριθεί το σχέδιο 
για παραγωγή.
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FordKa 
1996 – 08/2008

14", σχέδιο με το λογότυπο 
του Ka, ασημί

5 x 14", απόκλιση τροχών 36, 
για ελαστικά 165/60 R14
 1 130 312 

14", εξελιγμένο σχέδιο 
3 ακτίνων, ασημί

5 x 14", απόκλιση τροχών 36, 
για ελαστικά 165/60 και 
185/50 R14, από 09/1996 και άνω
 1 043 579 

13", σχέδιο αστέρα 6 ακτίνων

5 x 13", απόκλιση τροχών 36, 
για ελαστικά 165/65 R13
Ασημί  1 141 725 
Ανθρακί  1 136 498 

14", σχέδιο αστέρα 6 ακτίνων

5 x 14", απόκλιση τροχών 36, 
για ελαστικά 165/60 R14
Ασημί  1 136 104 
Ανθρακί  1 131 925 

14", σχέδιο 6 ακτίνων, ασημί

5 x 14", απόκλιση τροχών 36, 
για ελαστικά 165/60 R14
 1 033 089    

14", σχέδιο 8 ακτίνων, ασημί

5 x 14", απόκλιση τροχών 36, 
για ελαστικά 165/60 R14
 1 250 848    

15", σχέδιο 7 x 2 ακτίνων, 
σε λευκό χρώμα

6 x 15", απόκλιση τροχών 35, 
για ελαστικά 195/50 R15
 1 554 416 

14", σχέδιο 8 ακτίνων, ασημί

5,5 x 14", απόκλιση τροχών 35, 
για ελαστικά 175/65 R14
 1 543 872 

15", σχέδιο 7 x 2 ακτίνων, 
ασημί

6 x 15", απόκλιση τροχών 35, 
για ελαστικά 195/50 R15
 1 543 875    

15", σχέδιο πολλαπλών 
ακτίνων, ασημί

6 x 15", απόκλιση τροχών 35, 
για ελαστικά 195/50 R15
 1 543 873    

16", σχέδιο αστέρα 5 ακτίνων, 
ασημί

6,5 x 16", απόκλιση τροχών 40, 
για ελαστικά 195/45 R16
 1 543 876 

FordKa 
από 11/2008

*ε
πι

λε
γμ

έν
ος

 π
ρο

μη
θε

υτ
ής

 F
or

d



46 Στυλ Ζάντες ελαφρού κράματος 47Στυλ

14", σχέδιο 6 ακτίνων, ασημί

5,5 x 14", απόκλιση τροχών 37,5, 
για ελαστικά 175/65 R14
 1 495 692  

15", σχέδιο αστέρα 4 ακτίνων, 
ασημί

6 x 15", απόκλιση τροχών 47,5, 
για ελαστικά 195/50 R15
 1 495 693 

15", σχέδιο 5 ακτίνων, ασημί

6 x 15", απόκλιση τροχών 47,5, 
για ελαστικά 195/50 R15
 1 495 696 

FordFiesta
από 09/2008

16", σχέδιο 5 x 2 ακτίνων, 
ασημί

6,5 x 16", απόκλιση τροχών 41,5, 
για ελαστικά 195/45 R16
 1 495 700 

16", σχέδιο 15 ακτίνων, ασημί

6,5 x 16", απόκλιση τροχών 41,5, 
για ελαστικά 195/45 R16
 1 495 707 

17", σχέδιο 5 ακτίνων, ασημί

7 x 17", απόκλιση τροχών 47,5, 
για ελαστικά 205/40 R17, μόνο 
σε συνδυασμό με κινητήρες 1,6 
λίτρων και ηλεκτρονικό σύστημα 
ευστάθειας (ESP)
 1 678 343    

16", σχέδιο 7 ακτίνων, ασημί

6,5 x 16", απόκλιση τροχών 41,5, 
για ελαστικά 195/45 R16
 1 515 147 

15", σχέδιο 5 x 2 ακτίνων, 
ασημί

6 x 15", απόκλιση τροχών 47,5, 
για ελαστικά 195/50 R15
 1 495 697 

15", σχέδιο 8 ακτίνων, ασημί

6 x 15", απόκλιση τροχών 47,5, 
για ελαστικά 195/50 R15
 1 495 706 
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FordFiesta 
2001 – 08/2008

FordFusion

15", σχέδιο 5 ακτίνων, ασημί

6 x 15", απόκλιση τροχών 52,5
για ελαστικά 195/50 R15, 
Fiesta 2001 – 08/2008
για ελαστικά 195/60 R15, Fusion
 1 448 060 

15", σχέδιο 6 x 2 ακτίνων, 
ασημί

6 x 15", απόκλιση τροχών 52,5
για ελαστικά 195/50 R15, 
Fiesta 2001 – 08/2008
για ελαστικά 195/60 R15, Fusion
 1 351 423 

15", σχέδιο 9 ακτίνων, ασημί

6 x 15", απόκλιση τροχών 52,5
για ελαστικά 195/50 R15,
Fiesta 2001 – 08/2008
για ελαστικά 195/60 R15, Fusion
 1 212 161 

16", σχέδιο 7 ακτίνων, σαγρέ

6,5 x 16", απόκλιση τροχών 52,5
για ελαστικά 195/45 R16, 
Fiesta 2001 – 08/2008
για ελαστικά 195/55 R16, Fusion
 1 447 898 

16", σχέδιο 7 ακτίνων, ασημί

6,5 x 16", απόκλιση τροχών 52,5
για ελαστικά 195/45 R16, 
Fiesta 2001 – 08/2008
για ελαστικά 195/55 R16, Fusion
 1 448 059 

16", σχέδιο 8 ακτίνων, ασημί

6,5 x 16", απόκλιση τροχών 52,5
για ελαστικά 195/45 R16, 
Fiesta 2001 – 08/2008
για ελαστικά 195/55 R16, Fusion
 1 319 248 

16", σχέδιο 12 ακτίνων, 
μαύρες

6,5 x 16", απόκλιση τροχών 52,5
για ελαστικά 195/45 R16,
Fiesta 2001 – 08/2008
για ελαστικά 195/55 R16, Fusion
 1 505 627 

16", σχέδιο 7 ακτίνων, ασημί

6,5 x 16", απόκλιση τροχών 52,5
για ελαστικά 195/45 R16, 
Fiesta 2001 – 08/2008
για ελαστικά 195/55 R16, Fusion
 1 143 436 

16", σχέδιο 12 ακτίνων, ασημί

6,5 x 16", απόκλιση τροχών 52,5
για ελαστικά 195/45 R16,
Fiesta 2001 – 08/2008
για ελαστικά 195/55 R16, Fusion
 1 319 247 

15", σχέδιο 5 ακτίνων, ασημί

6 x 15", απόκλιση τροχών 52,5
για ελαστικά 195/50 R15,
Fiesta 2001 – 08/2008
για ελαστικά 195/60 R15, Fusion
 1 351 422 
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18", σχέδιο 5 ακτίνων, ασημί

7,5 x 18", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 225/40 R18
 1 593 728    

16", σχέδιο αστέρα 5 ακτίνων, 
ασημί

7 x 16", απόκλιση τροχών 50,
για ελαστικά 205/55 R16
 1 483 642 

16", σχέδιο 5 ακτίνων, ασημί

7 x 16", απόκλιση τροχών 50,
για ελαστικά 205/55 R16
 1 527 415 

16", σχέδιο 7 x 2 ακτίνων, 
ασημί

7 x 16", απόκλιση τροχών 50, 
για ελαστικά 205/55 R16
 1 527 053 

FordFocus 
από 12/2007

FordFocus 
Coupe-Cabriolet

FordC-MAX 
από 04/2007

16", σχέδιο 20 ακτίνων, ασημί

7 x 16", απόκλιση τροχών 50, 
για ελαστικά 205/55 R16
 1 440 718 

17", σχέδιο 10 ακτίνων, 
ανθρακί σαγρέ

7 x 17", απόκλιση τροχών 50,
για ελαστικά 205/50 R17
 1 438 520 

17", σχέδιο 10 ακτίνων, 
σαγρέ ασημί

7 x 17", απόκλιση τροχών 50,
για ελαστικά 205/50 R17
 1 426 653 

17", σχέδιο 15 ακτίνων, ασημί

7 x 17", απόκλιση τροχών 50, 
για ελαστικά 205/50 R17
 1 483 643 

17", σχέδιο 5 x 2 ακτίνων, 
ασημί

7 x 17", απόκλιση τροχών 50,
για ελαστικά 205/50 R17
 1 527 078 

17", σχέδιο αστέρα 8 ακτίνων, 
ασημί

7 x 17", απόκλιση τροχών 50, 
για ελαστικά 205/50 R17
 1 527 073 

FordFocus
από 2004

15", σχέδιο 5 ακτίνων, ασημί

6 x 15", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 195/65 R15
 1 354 831 
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FordFocus 
από 2004

FordFocus 
Coupe-Cabriolet

FordFocus
C-MAX

FordMondeo 
2000 – 03/2007

16", σχέδιο 5 ακτίνων, ασημί

6,5 x 16", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 205/55 R16
 1 384 605 

16", σχέδιο 5 ακτίνων, 
με μικρό κεντρικό τάσι

6,5 x 16", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 205/55 R16
 1 322 254 

16", σχέδιο 6 ακτίνων, 
με μεγάλο κεντρικό τάσι

6,5 x 16", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 205/55 R16
 1 322 255 

16", σχέδιο 7 x 2 ακτίνων, 
ασημί

6,5 x 16", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 205/55 R16
 1 447 900 

16", σχέδιο 7 ακτίνων, ασημί

6,5 x 16", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 205/55 R16, από 
10/2000 και άνω
 1 122 178 

17", σχέδιο 5 ακτίνων 
Soft-Effect, ασημί

6,5 x 17", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 205/50 R17, 
από 10/2000 και άνω
 1 122 177 

17", σχέδιο 5 ακτίνων, 
με μικρό κεντρικό τάσι

6,5 x 17", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 205/50 R17
 1 384 604 

17", σχέδιο 7 x 2 ακτίνων, 
με μεγάλο κεντρικό τάσι

6,5 x 17", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 205/50 R17
 1 357 131 

17", σχέδιο 9 x 2 ακτίνων

6,5 x 17", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 205/50 R17
Σαγρέ  1 230 946   
Ασημί  1 230 945   

18", σχέδιο 5 ακτίνων, ασημί

7,5 x 18", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 225/40 R18***
 1 134 170 

18", σχέδιο 7 ακτίνων, 
ανθρακί με σαγρέ στεφάνη

7,5 x 18", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 225/40 R18***
 1 314 915 

FordFocus 
από 2004

FordFocus 
Coupe-Cabriolet

FordFocus 
C-MAX

FordMondeo 
2000 – 03/2007

18", σχέδιο αστέρα 10 
ακτίνων, ασημί

7,5 x 18", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 225/40 R18***
 1 431 616 

18", σχέδιο 10 ακτίνων, ασημί

7,5 x 18", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 225/40 R18***
 1 144 426 

15", σχέδιο 5 x 2 ακτίνων, 
ασημί

6 x 15", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 195/55 και 195/60 R15
 1 302 379 

15", σχέδιο 5 ακτίνων, ασημί

6 x 15", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 195/55 και 195/60 R15
 1 302 486 

15", σχέδιο 6 x 2 ακτίνων, 
ασημί

6 x 15", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 195/55 και 195/60 R15
 1 302 864 

15", σχέδιο Vario-Y

6 x 15", απόκλιση τροχών 50, για 
ελαστικά 195/55 και 195/60 R15
Ασημί  1 217 471 
Ανθρακί  1 087 426 

16", σχέδιο 5 ακτίνων, ασημί

6 x 16", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 205/50 R16
 1 302 865 

15", σχέδιο 8 x 2 ακτίνων, 
ασημί

6 x 15", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 195/55 και 195/60 R15
 1 302 329 

16", σχέδιο 5 ακτίνων, ασημί

6 x 16", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 205/50 R16
 1 097 353 

16", σχέδιο 5 ακτίνων, ασημί

6 x 16", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 205/50 R16
 1 302 973 

17", σχέδιο 7 ακτίνων, ασημί

7 x 17", απόκλιση τροχών 50, 
για ελαστικά 215/40 R17
 1 146 768 

*** Για το Ford Focus C-MAX και 
το Ford Focus απαιτούνται 
αναστολείς κρεμαγιέρας 
τιμονιού

18", Σχέδιο 7 ακτίνων

7,5 x 18", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 225/40 R18***
Σαγρέ  1 340 866 
Ασημί  1 336 723 

FordFocus 
1998 – 2004
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17", σχέδιο αστέρα 5 ακτίνων, 
ασημί

7,5 x 17", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 235/55 R17
 1 555 480 

17", σχέδιο 5 x 2 ακτίνων, 
ασημί

7,5 x 17", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 235/55 R17
 1 504 207    

18", σχέδιο 5 ακτίνων, ασημί

7,5 x 18", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 235/50 R18
 1 552 736 

19", σχέδιο 5 ακτίνων, ασημί

8 x 19", απόκλιση τροχών 52,5, 
για ελαστικά 235/45 R19
 1 547 571 

FordKuga

20", MS Design* MSF4

9 x 20", απόκλιση τροχών 50, 
για ελαστικά 255/35 R20
 FE.FO40.902505108/F4 

16", σχέδιο 5 x 2 ακτίνων, 
ασημί

6,5 x 16", απόκλιση τροχών 50, 
για ελαστικά 215/55 R16 
(205/55 R16 με βενζινοκινητήρα 
1,6 λίτρων)
 1 624 415 

16", σχέδιο 24 ακτίνων, ασημί

6,5 x 16", απόκλιση τροχών 50, 
για ελαστικά 215/55 R16 
(205/55 R16 με βενζινοκινητήρα 
1,6 λίτρων)
 1 565 737 

16", σχέδιο αστέρα 5 ακτίνων, 
ασημί

6,5 x 16", απόκλιση τροχών 50, 
για ελαστικά 215/55 R16 
(205/55 R16 με βενζινοκινητήρα 
1,6 λίτρων)
 1 495 807 

16", σχέδιο 7 x 2 ακτίνων, 
ασημί

6,5 x 16", απόκλιση τροχών 50, 
για ελαστικά 215/55 R16 
(205/55 R16 με βενζινοκινητήρα 
1,6 λίτρων)
 1 624 162    

17", σχέδιο 7 x 3 ακτίνων, 
ασημί

7,5 x 17", απόκλιση τροχών 55, 
για ελαστικά 235/45 R17, όχι με 
βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων
 1 512 980 

17", σχέδιο 15 ακτίνων

7,5 x 17", απόκλιση τροχών 55, 
για ελαστικά 235/45 R17, όχι με 
βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων
Σαγρέ  1 496 941 
Ασημί  1 573 015 

17", σχέδιο αστέρα 5 ακτίνων, 
ασημί

7,5 x 17", απόκλιση τροχών 55, 
για ελαστικά 235/45 R17, όχι με 
βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων
 1 482 518 

18", σχέδιο αστέρα 5 ακτίνων, 
ασημί

8 x 18", απόκλιση τροχών 55, 
για ελαστικά 235/40 R18, όχι με 
βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων
 1 482 525 

18", σχέδιο 5 ακτίνων, χρώμα 
Mystique Silver

8 x 18", απόκλιση τροχών 55, 
για ελαστικά 235/40 R18, όχι με 
βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων
 1 624 416 

FordMondeo 
από 03/2007
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16", σχέδιο 6 ακτίνων, ασημί

7 x 16", απόκλιση τροχών 59, 
για ελαστικά 215/55 R16
 1 311 076 

16", σχέδιο 7 ακτίνων, ασημί

7 x 16", απόκλιση τροχών 59, 
για ελαστικά 215/55 R16
 1 141 708 

17", σχέδιο 5 ακτίνων, ασημί

7 x 17", απόκλιση τροχών 54, 
για ελαστικά 225/45 R17, 
από 04/2000 και άνω
 1 122 765 

17", σχέδιο 6 ακτίνων, ασημί

7 x 17", απόκλιση τροχών 54, 
για ελαστικά 225/45 R17, 
από 04/2000 και άνω
 1 311 077 

16", σχέδιο 6 ακτίνων, ασημί

6,5 x 16", για ελαστικά 245/70 R16, 
από 06/2007 και άνω
 1 469 900 

FordGalaxy 
2000 – 2005

FordRanger

16", σχέδιο 5 ακτίνων, ασημί

6,5 x 16", απόκλιση τροχών 50, 
για ελαστικά 215/60 R16
 1 447 905 

17", σχέδιο 5 ακτίνων, ασημί

7 x 17", απόκλιση τροχών 55, 
για ελαστικά 225/50 R17
 1 440 630    

17", σχέδιο 5 ακτίνων,
σαγρέ μέτωπο

7 x 17", απόκλιση τροχών 55, 
για ελαστικά 225/50 R17
 1 476 108    

17", σχέδιο 9 ακτίνων, σαγρέ 
φινίρισμα

7 x 17", απόκλιση τροχών 55, 
για ελαστικά 225/50 R17
 1 386 878 

17", σχέδιο 10 ακτίνων, ασημί

7 x 17", απόκλιση τροχών 55, 
για ελαστικά 225/50 R17
 1 510 962 

FordS-MAX
FordGalaxy 

από 2006

18", σχέδιο αστέρα 5 ακτίνων, 
ασημί, σαγρέ μέτωπο

8 x 18", απόκλιση τροχών 55, 
για ελαστικά 235/45 R18
 1 440 631    

18", σχέδιο 5 ακτίνων, ασημί

8 x 18", απόκλιση τροχών 55, 
για ελαστικά 235/45 R18
 1 504 240 

18", σχέδιο 5 ακτίνων, 
χρώμα Mystique Silver

8 x 18", απόκλιση τροχών 55, 
για ελαστικά 235/45 R18
 1 553 727    

17", σχέδιο 5 ακτίνων

7 x 17", απόκλιση τροχών 55, 
για ελαστικά 225/50 R17
Χρώμα Mystique Silver  1 553 726 
Ασημί  1 504 233 
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****Το σετ περιλαμβάνει 4 τάσια
Προσφέρουμε, επίσης, μεγάλη επιλογή από ξεχωριστά τάσια, επικοινωνήστε με τον επίσημο έμπορο της Ford για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αναστολείς κρεμαγιέρας

Απαιτούνται για να τοποθετηθούν ζάντες 17" 
(για να μη βρίσκουν στο αμάξωμα τα φαρδιά ελαστικά)
Fiesta από 09/2008
 1 573 895 

Απαιτούνται για να τοποθετηθούν ζάντες 18" 
(για να μη βρίσκουν στο αμάξωμα τα φαρδιά ελαστικά)
C-MAX, Focus Coupé-Cabriolet, Focus από 2004
 1 342 639 

Απαιτούνται για να τοποθετηθούν ζάντες 17" και 18" 
(για να μη βρίσκουν στο αμάξωμα τα φαρδιά ελαστικά)
Galaxy από 2006, S-MAX
 1 451 390 

Κιτ παξιμαδιών ασφαλείας τροχών για χαλύβδινες ζάντες

Σετ των 4 με κλειδί, αντικλεπτική προστασία για χαλύβδινες ζάντες, 
δεν διατίθεται για S-MAX, Galaxy και Maverick
για τα περισσότερα μοντέλα**  1 118 208 

14" Focus 1998 – 2004

 1 151 373 

15" C-MAX, Focus από 2004

 1 357 462 

16" C-MAX, Focus από 2004, 
Mondeo από 03/2007, 
Galaxy από 2006, S-MAX

 1 357 461 

16" Mondeo 2000 – 03/2007

 1 151 368 

16" Galaxy 2000 – 2005

 1 151 375 

16" Mondeo 2000 – 03/2007

 1 372 312 

13" Ka 1996 – 08/2008

εκτός Ford Sportka και Streetka
 1 151 366 

14" Fiesta 2001 – 08/2008, 
Fusion

 1 224 711 

14" Fiesta 2001 – 08/2008, 
Fusion

 1 224 710 

Κιτ παξιμαδιών ασφαλείας τροχών για ζάντες ελαφρού κράματος

Σετ των 4 με κλειδί, αντικλεπτική προστασία για ζάντες ελαφρού κράματος

Ka από 11/2008  1 554 643 

Fiesta από 09/2008  1 519 580 

Galaxy από 2006  1 432 498 

S-MAX  1 432 498 

Galaxy 2000 – 2005  1 236 084 

Maverick, έως 12/2003  4 115 039 

για τα περισσότερα μοντέλα**  1 118 205 

Σετ τάσια****Αξεσουάρ τροχών
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Aξεσουάρ φόρτωσηςΒασικά αξεσουάρ

Τα αξεσουάρ Ford σχεδιάζονται και κατασκευάζονται από τη Ford. Έχουν όλα 
τον ίδιο σκοπό, να ταιριάζουν απόλυτα σε όλα μας τα αυτοκίνητα. Δεν κάνουμε 
συμβιβασμούς σε υλικά, σε σχεδίαση ή σε ακεραιότητα κατασκευής. Επιπλέον, 
προσφέροντας μια σειρά από προσεκτικά επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από 
γνωστούς κατασκευαστές, μπορούμε να σας προμηθεύσουμε ό,τι χρειάζεστε και 
ό,τι ταιριάζει στο προσωπικό σας στυλ, τόσο σε απόδοση όσο και σε ασφάλεια.
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Aξεσουάρ φόρτωσης

Ό,τι και αν χρειαστεί να πάρετε μαζί σας, έχουμε το κατάλληλο μεταφορικό αξεσουάρ για να το κάνετε 
ευκολότερα και ασφαλέστερα. Μέσα στη μεγάλη γκάμα αξεσουάρ που διαθέτουμε θα βρείτε σίγουρα το 
κατάλληλο προϊόν που θα ικανοποιήσει απόλυτα τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε 
από μια μεγάλη ποικιλία από βάσεις ποδηλάτων, στιβαρές και ευρύχωρες μπαγκαζιέρες, βάσεις σκι, βάσεις 
για εξοπλισμό θαλάσσιων σπορ και πολλά άλλα. Θέλουμε εσείς και οι επιβάτες σας να ταξιδεύετε με απόλυτη 
ασφάλεια και άνεση. Γιατί, λοιπόν, να μην αφήσετε τη Ford να μεταφέρει το φορτίο;

Λειτουργία κλειδώματος

Όλες οι μπάρες οροφής Ford κλειδώνουν για αντικλεπτική 
προστασία

Βασικές μπάρες οροφής

Ειδικά σχεδιασμένες για κάθε μοντέλο της Ford. Χρησιμοποιήστε 
τις για να τοποθετήσετε οποιοδήποτε αξεσουάρ θέλετε για τις 
μεταφορικές σας ανάγκες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε 
τον πίνακα προϊόντων

Μοντέλο Περιγραφή FINIS
Ka από 11/2008 Για όλα τα αυτοκίνητα, εκτός από αυτά με πανοραμική ηλιοροφή  1 580 900 
Ka 1996 – 08/2008 Όλα, για αξεσουάρ οροφής της Ford και τυπικά αξεσουάρ  1 372 459 
Fiesta από 09/2008 Για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο  1 619 291 
Fiesta 2001 – 08/2008 Για 3-θυρο μοντέλο, από 01/2002 έως 05/2004  1 250 850 
 Για 3-θυρο μοντέλο, από 05/2004 και άνω  1 352 994 
 Για 5-θυρο μοντέλο, από 01/2002 έως 04/2004  1 143 322 
 Για 5-θυρο μοντέλο, από 05/2004 και άνω  1 352 993 
Fusion Όλα, από 05/2004 και άνω  1 312 679 
Focus από 2004 Για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο, από 09/2004 και άνω  1 327 674 
 Για 4-θυρο μοντέλο, από 09/2004 και άνω  1 327 675 
 Για στέισον βάγκον με ράγες οροφής, κλειδώνει, από 01/2008 και άνω  1 513 989 
 Για στέισον βάγκον χωρίς ράγες οροφής, κλειδώνει  1 340 869 
 Για στέισον βάγκον με ράγες οροφής C-Track, έως 12/2007  1 429 305 
 Λωρίδα κάλυψης, για ράγες οροφής C-Track  1 446 094 
 Ράγες οροφής, σε ασημί χρώμα, για στέισον βάγκον, από 01/2008 και άνω  1 536 751 
 Ράγες οροφής, σε μαύρο χρώμα, για στέισον βάγκον, από 01/2008 και άνω  1 536 750 
Focus 1998 – 2004 Για 3-θυρο μοντέλο, έως 09/2004  1 073 152 
 Για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο, έως 09/2004  1 073 153 
 Για στέισον βάγκον με ράγες οροφής, έως 09/2004  1 073 380 
 Για στέισον βάγκον χωρίς ράγες οροφής, από 11/1998 έως 01/2005  1 073 154 
C-MAX Όλα  1 233 832 
Kuga Από αλουμίνιο, για αυτοκίνητα με ράγες οροφής  1 512 357 
 Ράγες οροφής, σε ασημί χρώμα, απαιτούνται για να τοποθετηθούν μπάρες οροφής, και με πανοραμική οροφή  1 526 976 
Mondeo από 03/2007 Από αλουμίνιο, για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο  1 452 993 
 Από αλουμίνιο, για στέισον βάγκον με ράγες οροφής  1 452 990 
 Από αλουμίνιο, για στέισον βάγκον χωρίς ράγες οροφής  1 458 822 
Mondeo 2000 – 03/2007 Για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο  1 138 274 
 Για στέισον βάγκον  1 136 083 
Galaxy από 2006 Κομψές μπάρες οροφής, μετακινούνται ανάλογα με τη θέση του σπόιλερ  1 498 197 
Galaxy 2000 – 2005 Κλειδώνουν, για αυτοκίνητα με ράγες οροφής, τετραγωνικό προφίλ για τοποθέτηση με μπρακέτα U, έως 03/2006  5 079 055 
S-MAX Με πανοραμική οροφή  1 383 998 
 Χωρίς πανοραμική οροφή  1 383 997 
Maverick Κλειδώνει  1 132 345 
Transit/Tourneo Connect Όλα, για αξεσουάρ οροφής της Ford και τυπικά αξεσουάρ  1 519 364 

 Μπαγκαζιέρα οροφής, από συγκολλημένους χαλυβδοσωλήνες, με ανεμοθώρακα, βαρέως τύπου, 
2.091 x 1.263 x 200 mm, όχι σε συνδυασμό με αεροτομή οροφής πίσω ή ηλιοροφή

 1 311 202 

   

Βασικές μπάρες οροφής
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Aξεσουάρ φόρτωσης

Μπαγκαζιέρα οροφής Thule* Ranger 90

Εύκαμπτη μπαγκαζιέρα που τοποθετείται και αφαιρείται εύκολα, 
διπλώνεται και αποθηκεύεται σε έναν πρακτικό σάκο. Δεν πιάνει 
τον χώρο που χρειάζονται οι συμβατικές μπαγκαζιέρες και μπορεί 
να μεταφερθεί στον χώρο αποσκευών για να τοποθετηθεί και να 
φορτωθεί μέσα σε λίγα λεπτά όταν χρειαστεί

Βάση ποδηλάτων Thule* ProRide 591

Εύκολη στην τοποθέτηση βάση γενικής χρήσης για σκελετούς έως 
100 mm (π.χ. mountain bike)

Μπαγκαζιέρα οροφής Thule* Spirit 780

Κομψής σχεδίασης μπαγκαζιέρα οροφής σε μαύρο γυαλιστερό 
χρώμα, με σύστημα ταχυτοποθέτησης και κεντρικό κλείδωμα. 
Προηγμένη αεροδυναμική με υψηλής τεχνολογίας σύστημα 
διαχύτη για ελαχιστοποιημένη αεροδυναμική αντίσταση, θόρυβο 
και κραδασμούς. Ανοίγει και από τις δύο πλευρές για εύκολη 
τοποθέτηση, φόρτωση και εκφόρτωση

Βάση σκι Thule* Xtender 739

Άνετη βάση έως και για 6 ζευγάρια σκι ή 4 snowboard, η βάση 
σύρεται έξω για άνετη και εύκολη χρήση. Διατίθεται και σε έκδοση 
που δεν σύρεται προς τα έξω

Βάση καγιάκ Thule* 874

Μια έξυπνη λύση που σας επιτρέπει να μεταφέρετε όλο τον 
εξοπλισμό που χρειάζεται για τις υδάτινες διαδρομές με το 
καγιάκ. Η βάση προσαρμόζεται άψογα στο σχήμα του καγιάκ. 
Μεγάλα προστατευτικά προστατεύουν την καρίνα και τέσσερις 
ρυθμιζόμενες ελαστικές βάσεις και ισχυροί ιμάντες συγκρατούν 
σταθερά το καγιάκ κατά τη μεταφορά

Βάση σανίδας του σερφ Thule* 833

Η βάση αυτή επιτρέπει τη μεταφορά 1 σανίδας και 2 ιστών.  
Είναι ειδικής σχεδίασης για μπάρες οροφής με προφίλ αλουμινίου

Σχάρα οροφής Thule* (Xpedition 821)

Σχάρα από ελαφρό κράμα που επιτρέπει τη μεταφορά οποιουδήποτε σχεδόν φορτίου. Με τις ασυνήθιστα φαρδιές μπάρες στήριξης επιτρέπει 
τη μεταφορά ακόμα και μιας μεγάλης σκηνής ή ολόκληρο κατασκηνωτικό εξοπλισμό. Ένα αξεσουάρ που δεν είναι απλά μια έξυπνη λύση, 
αλλά και η εναλλακτική λύση για τη μεταφορά φορτίων για τα οποία θα χρειαζόταν κανονικά τρέιλερ

Αξεσουάρ για τις βασικές μπάρες οροφής συνεχίζεται

Περιγραφή FINIS
Thule* Ιμάντες 524 
Ανθεκτικοί, ρυθμιζόμενοι ιμάντες 2 x 275 cm για ασφαλή πρόσδεση με αντοχή σε τάση 300 kg

1 513 392

Thule* Βάση σκάλας 548 
Για βασικές μπάρες οροφής με προφίλ έως 24 x 33 mm

1 301 033

Thule* Βάση σκι Deluxe 727 
Έως και για 6 ζευγάρια σκι ή 4 snowboard, κλειδώνει και ρυθμίζεται σε ύψος, για μπάρες οροφής με οποιοδήποτε προφίλ από αυτά που 
χρησιμοποιούνται

1 301 032

Thule* Βάση σκι Xtender 739 
Έως και για 6 ζευγάρια σκι ή 4 snowboard, η βάση σύρεται έξω για άνετη και εύκολη χρήση

1 513 395

Thule* Βάση σανίδας του σερφ 833 
Για 1 σανίδα και 2 ιστούς, ασφαλίζονται με ιμάντες 2 x 275 cm 

1 513 394

Thule* Βάση καγιάκ 874 
Για 1 καγιάκ που ασφαλίζεται με 4 ρυθμιζόμενους ελαστικούς ιμάντες και 2 x 400 cm ανθεκτικούς ιμάντες

1 513 393

Thule* Σχάρα οροφής (Xpedition 821) 
99 x 158 cm, εναλλακτικά για τη μεταφορά αντικειμένων, για τα οποία θα χρειαζόταν κανονικά τρέιλερ, καλάθι αλουμινίου

1 513 396

Thule* Μπαγκαζιέρα οροφής Ranger 90 
110 x 80 x 40 cm, 340 λίτρων, αναδιπλούμενη

1 513 367

Thule* Μπαγκαζιέρα οροφής Ocean 80 
133 x 86 x 37 cm, 320 λίτρων, βάρος μπαγκαζιέρας 10 kg

1 301 792

Thule* Μπαγκαζιέρα οροφής Pacific 100 
139 x 90 x 39 cm, 370 λίτρων, μέγιστη ικανότητα φορτίου 50 kg

1 513 370

Thule* Μπαγκαζιέρα οροφής Pacific 200 
175 x 82 x 45 cm, 460 λίτρων, μέγιστη ικανότητα φορτίου 50 kg

1 513 373

Thule* Μπαγκαζιέρα οροφής Pacific 500 
226 x 55 x 37 cm, 320 λίτρων, μέγιστη ικανότητα φορτίου 50 kg

1 513 374

Thule* Μπαγκαζιέρα οροφής Pacific 600 
190 x 63 x 39 cm, 340 λίτρων, μέγιστη ικανότητα φορτίου 50 kg

1 513 375

Thule* Μπαγκαζιέρα οροφής Pacific 700 
232 x 70 x 40 cm, 460 λίτρων, μέγιστη ικανότητα φορτίου 50 kg

1 513 376

Thule* Μπαγκαζιέρα οροφής Spirit 780 
Σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό, 196 x 78 x 33 cm, 380 λίτρων, μέγιστη ικανότητα φορτίου 75 kg

1 573 988

Thule* Βάση σκι για μπαγκαζιέρα Pacific 500 
Τοποθετείται μέσα στη μπαγκαζιέρα Pacific 500, συγκρατεί με ασφάλεια τα σκι στη θέση τους

1 513 378

Thule* Βάση σκι για μπαγκαζιέρα Pacific 600 
Τοποθετείται μέσα στη μπαγκαζιέρα Pacific 600, συγκρατεί με ασφάλεια τα σκι στη θέση τους

1 513 380

Thule* Βάση σκι για μπαγκαζιέρα Pacific 700 
Τοποθετείται μέσα στη μπαγκαζιέρα Pacific 700, συγκρατεί με ασφάλεια τα σκι στη θέση τους

1 513 377

Thule* Βάση σκι για Spirit 780 
Τοποθετείται μέσα στη μπαγκαζιέρα Spirit 780, συγκρατεί με ασφάλεια τα σκι στη θέση τους

1 574 039

Thule* Βάση ποδηλάτων FreeRide 530 
Στάνταρ βάση ποδηλάτου, για ποδήλατα με σκελετό από 22 έως 70 mm

1 439 980

Thule* Βάση ποδηλάτων ProRide 591 
Άνετη βάση ποδηλάτου, αυτορυθμιζόμενος σφιγκτήρας για σκελετό έως 100 mm, για μπάρες οροφής με οποιοδήποτε προφίλ από αυτά που 
χρησιμοποιούνται

1 329 108

Thule* Μπάρα ασφαλείας 314 
Κινητά και ρυθμιζόμενα στοπ ύψους 14,5 cm, για βασικές μπάρες οροφής με προφίλ T

1 513 390

Thule* Μπάρα ασφαλείας 503 
Εύκολο στην τοποθέτηση και αποθήκευση, για βασικές μπάρες οροφής με προφίλ έως 24 x 33 mm

1 301 034

MontBlanc* Βάση ποδηλάτων Barracuda 
Άνετη βάση ποδηλάτου, για ποδήλατα με σκελετό έως 80 mm, για μπάρες οροφής με οποιοδήποτε προφίλ από αυτά που χρησιμοποιούνται

1 225 654
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Κοτσαδόρος, σταθερός και αποσπώμενος

Για πρόσθετη μεταφορική και αποθηκευτική ικανότητα. Η ικανότητα 
ρυμούλκησης είναι συγκεκριμένη για κάθε μοντέλο και κινητήρα. 
Δείτε το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου σας. Χρησιμοποιήστε τον 
αποσπώμενο κοτσαδόρο αν δεν θέλετε να κάνετε συμβιβασμούς 
για το στυλ του αυτοκινήτου σας

Κοτσαδόρος, αποσπώμενος

Κοτσαδόρος, αναδιπλούμενος

Για πρόσθετη μεταφορική και αποθηκευτική ικανότητα. Διπλώνει 
έξυπνα κάτω από τον προφυλακτήρα για να μην κάνετε 
συμβιβασμούς στο στυλ του αυτοκινήτου σας. Η ικανότητα 
ρυμούλκησης είναι συγκεκριμένη για κάθε μοντέλο και κινητήρα. 
Δείτε το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου σας

Aξεσουάρ φόρτωσης

Κοτσαδόροι

Μοντέλο Περιγραφή FINIS
Fiesta από 09/2008 Σταθερός, για αυτοκίνητα με ή χωρίς αισθητήρες απόστασης στάθμευσης 1 673 207
 Αποσπώμενος, για αυτοκίνητα με ή χωρίς σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης 1 536 797
Fiesta 2001 – 08/2008 Σταθερός, για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο, εκτός του ST 1 386 128
Fusion Σταθερός 1 234 062
 Αποσπώμενος 1 483 606
Focus από 2004 Σταθερός, για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο 1 518 675
 Σταθερός, για 4-θυρο μοντέλο 1 519 719

Σταθερός, για στέισον βάγκον χωρίς αυτορυθμιζόμενη ανάρτηση 1 519 813
Αποσπώμενος, για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο 1 515 974
Αποσπώμενος, για 4-θυρο μοντέλο 1 519 812
Αποσπώμενος, για στέισον βάγκον με αυτορυθμιζόμενη ανάρτηση 1 340 873
Αποσπώμενος, για στέισον βάγκον χωρίς αυτορυθμιζόμενη ανάρτηση 1 519 815

Focus 1998 – 2004 Σταθερός, για 4-θυρο μοντέλο, όχι σε συνδυασμό με σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης 1 138 413
 Σταθερός, για 5-θυρο μοντέλο, όχι σε συνδυασμό με σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης 1 138 412

Σταθερός, για στέισον βάγκον με αυτορυθμιζόμενη ανάρτηση 1 215 988
Σταθερός, για στέισον βάγκον, όχι για αυτοκίνητα με αυτορυθμιζόμενη ανάρτηση 1 215 987
Αποσπώμενος, για 4-θυρο μοντέλο, όχι σε συνδυασμό με σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης 1 147 379
Αποσπώμενος, για 5-θυρο μοντέλο, όχι σε συνδυασμό με σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης 1 138 719
Αποσπώμενος, για στέισον βάγκον, για αυτοκίνητα χωρίς αυτορυθμιζόμενη ανάρτηση, όχι σε συνδυασμό με 
σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης

1 215 985

Focus Coupé-Cabriolet Αποσπώμενος 1 485 174
C-MAX Σταθερός 1 518 675
 Αποσπώμενος 1 485 174
Kuga Σταθερός 1 682 429
 Αποσπώμενος 1 682 430
Mondeo από 03/2007 Σταθερός, για 4-θυρo μοντέλo 1 527 477
 Σταθερός, για 5-θυρo μοντέλo 1 527 473

Σταθερός, για στέισον βάγκον χωρίς αυτορυθμιζόμενη ανάρτηση, όχι σε συνδυασμό με εξωτερικό κιτ αμαξώματος 1 527 475
Αποσπώμενος, για 4-θυρo μοντέλo 1 527 478
Αποσπώμενος, για 5-θυρo μοντέλo 1 527 474
Αποσπώμενος, για στέισον βάγκον με και χωρίς αυτορυθμιζόμενη ανάρτηση 1 527 479

Mondeo 2000 – 03/2007 Σταθερός, για 5-θυρο μοντέλο (εκτός των ST, Ghia και Titanium, από μοντέλα παραγωγής 05/2005 και μετά) 1 201 411
 Σταθερός, για στέισον βάγκον με αυτορυθμιζόμενη ανάρτηση  

(εκτός των ST, Ghia και Titanium, από μοντέλα παραγωγής 05/2005 και μετά)
8 000 065

Σταθερός, για στέισον βάγκον χωρίς αυτορυθμιζόμενη ανάρτηση  
(εκτός των ST, Ghia και Titanium, από μοντέλα παραγωγής 05/2005 και μετά)

8 000 063

Αποσπώμενος, για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο  
(εκτός των ST, Ghia και Titanium, από μοντέλα παραγωγής 05/2005 και μετά)

1 201 409

Αποσπώμενος, για 5-θυρο μοντέλο (Ghia, Ghia X, Titanium, Titanium X), από 05/2005 και άνω 1 382 242
Αποσπώμενος, για στέισον βάγκον με αυτορυθμιζόμενη ανάρτηση (Ghia/Titanium), από 05/2005 και άνω 1 382 247
Αποσπώμενος, για στέισον βάγκον με αυτορυθμιζόμενη ανάρτηση  
(εκτός των ST, Ghia και Titanium, από μοντέλα παραγωγής 05/2005 και μετά) 

1 257 297

Αποσπώμενος, για στέισον βάγκον χωρίς αυτορυθμιζόμενη ανάρτηση  
(Ghia, Ghia X, Titanium, Titanium X), από 05/2005 και άνω

1 382 244

Αποσπώμενος, για στέισον βάγκον χωρίς αυτορυθμιζόμενη ανάρτηση  
(εκτός των ST, Ghia και Titanium, από μοντέλα παραγωγής 05/2005 και μετά)

1 257 296

Galaxy από 2006 Σταθερός, για αυτοκίνητα χωρίς αυτορυθμιζόμενη ανάρτηση, από 2006 και άνω 1 527 362
 Αναδιπλούμενος, για αυτοκίνητα με αυτορρυθμιζόμενη ανάρτηση,  

διπλώνει κάτω από τον προφυλακτήρα, από 2006 και άνω
1 523 035

Αναδιπλούμενος, για αυτοκίνητα χωρίς αυτορρυθμιζόμενη ανάρτηση,  
διπλώνει κάτω από τον προφυλακτήρα, από 2006 και άνω

1 523 034

Galaxy 2000 – 2005 Σταθερός 1 125 946
 Αποσπώμενος 1 464 029
S-MAX Σταθερός, για αυτοκίνητα χωρίς αυτορυθμιζόμενη ανάρτηση 1 527 358
 Αποσπώμενος, για αυτοκίνητα με αυτορυθμιζόμενη ανάρτηση 1 527 366

Αποσπώμενος, για αυτοκίνητα χωρίς αυτορυθμιζόμενη ανάρτηση 1 527 359
Maverick Σταθερός, από 12/2000 έως 12/2003 1 201 110
 Σταθερός, από τη Brink*, από 02/2004 και άνω 1 351 171

Αποσπώμενος, από 12/2000 έως 12/2003 1 201 111
Αποσπώμενος, από τη Brink*, από 02/2004 και άνω 1 351 172

Ranger από 2006 Σταθερός, για 4-κίνητα μοντέλα 1 496 077
 Αποσπώμενος, για μοντέλα με κίνηση στους 2 τροχούς 1 466 002
Transit/Tourneo Connect Σταθερός 1 449 603

Κοτσαδόροι

Αν σχεδιάζετε να ρυμουλκήσετε τρέιλερ ή τροχόσπιτο, πρέπει να είστε σίγουροι ότι θα μείνει σταθερά προσδεδε- 
μένο στο αυτοκίνητό σας. Γι' αυτό οι κοτσαδόροι της Ford δοκιμάζονται ώστε να ικανοποιούν όλες τις νομικές  
απαιτήσεις, αλλά και τις αυστηρές εσωτερικές απαιτήσεις της ίδιας της Ford. Εκτεταμένα crash test σας εξασ-
φαλίζουν ότι ο κοτσαδόρος δεν θα απειλήσει την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας, ενώ ο έλεγχος αντιδιαβρωτικής 
προστασίας με ψεκασμό αλατόνερου επί 480 ώρες σας δίνει τη σιγουριά ότι ο κοτσαδόρος θα αντέξει όσο και το 
Ford σας. Τα αντίστοιχα ηλεκτρικά κιτ ελέγχονται και αυτά πέρα από τις νομικές απαιτήσεις και είναι σχεδιασμένα 
για πλήρη συμβατότητα και συνεργασία με τα ηλεκτρικά συστήματα και τα συστήματα Multiplex του Ford σας.
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Aξεσουάρ φόρτωσης

Μοντέλο Περιγραφή FINIS
Fiesta από 09/2008 7-πινο βύσμα, για αυτοκίνητα χωρίς σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης 1 563 449
 13-πινο βύσμα 1 563 445
Fiesta 2001 – 08/2008 7-πινο βύσμα, για αυτοκίνητα χωρίς σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης, από 10/2005 και άνω 1 386 875
 7-πινο βύσμα, για αυτοκίνητα χωρίς σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης, έως 10/2005 1 365 734

13-πινο βύσμα, από 10/2005 και άνω 1 386 874
Fusion 7-πινο βύσμα, για αυτοκίνητα χωρίς σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης, από 10/2005 και άνω 1 386 875
 7-πινο βύσμα, για αυτοκίνητα χωρίς σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης, έως 10/2005 1 365 734

13-πινο βύσμα, από 10/2005 και άνω 1 386 874
Focus από 2004 7-πινο βύσμα, για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο χωρίς σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης, από 12/2007 και άνω 1 520 929
 7-πινο βύσμα, για 4-θυρο μοντέλο χωρίς σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης 1 372 096

7-πινο βύσμα, για στέισον βάγκον χωρίς σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης 1 372 088
13-πινο βύσμα, για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο, από 12/2007 και άνω 1 520 928
13-πινο βύσμα, για 4-θυρο μοντέλο 1 435 190
13-πινο βύσμα, για στέισον βάγκον 1 435 185

Focus 1998 – 2004 7-πινο βύσμα 1 221 332
 13-πινο βύσμα 1 221 331
Focus Coupé-Cabriolet 7-πινο βύσμα, για αυτοκίνητα χωρίς σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης 1 438 400
 13-πινο βύσμα, με ή χωρίς σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης 1 438 401
C-MAX 7-πινο βύσμα, για αυτοκίνητα χωρίς σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης 1 371 701
 13-πινο βύσμα 1 434 383
Kuga 7-πινο βύσμα, για αυτοκίνητα χωρίς σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης 1 543 905
 13-πινο βύσμα 1 673 366
Mondeo από 03/2007 7-πινο βύσμα, για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο, με μονή ή διπλή εξάτμιση 1 566 073
 7-πινο βύσμα, για στέισον βάγκον με μονή εξάτμιση 1 566 078

7-πινο βύσμα, για στέισον βάγκον με διπλή εξάτμιση 1 566 079
13-πινο βύσμα, για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο με μονή ή διπλή εξάτμιση 1 566 080
13-πινο βύσμα, για στέισον βάγκον με μονή εξάτμιση 1 566 081
13-πινο βύσμα, για στέισον βάγκον με διπλή εξάτμιση 1 566 082
Μονάδα παροχής τρέιλερ, έχει εξόδους για τα φώτα του τρέιλερ και μεταγόμενη παροχή  
με ρελέ για τη φόρτιση της μπαταρίας του τρέιλερ

1 461 398

Mondeo 2000 – 03/2007 7-πινο βύσμα, για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο 1 329 218
 7-πινο βύσμα, για στέισον βάγκον 1 329 220

13-πινο βύσμα, για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο 1 329 217
13-πινο βύσμα, για στέισον βάγκον 1 329 219

Galaxy από 2006 7-πινο βύσμα, μόνο σε συνδυασμό με μονάδα τρέιλερ πίσω 1 506 737
 13-πινο βύσμα, μόνο σε συνδυασμό με μονάδα τρέιλερ πίσω 1 506 736

Μονάδα παροχής τρέιλερ, έχει εξόδους για τα φώτα του τρέιλερ και μεταγόμενη παροχή  
με ρελέ για τη φόρτιση της μπαταρίας του τρέιλερ

1 461 398

Galaxy 2000 – 2005 7-πινο βύσμα 1 216 687
 13-πινο βύσμα 1 216 686
S-MAX 7-πινο βύσμα, μόνο σε συνδυασμό με μονάδα τρέιλερ πίσω 1 506 737
 13-πινο βύσμα, μόνο σε συνδυασμό με μονάδα τρέιλερ πίσω 1 506 736

Μονάδα παροχής τρέιλερ, έχει εξόδους για τα φώτα του τρέιλερ και μεταγόμενη παροχή  
με ρελέ για τη φόρτιση της μπαταρίας του τρέιλερ

1 461 398

Ranger από 2006 7-πινο βύσμα 1 540 625
 13-πινο βύσμα 1 540 624
Transit/Tourneo Connect 7-πινο βύσμα 1 383 102
 13-πινο βύσμα 1 383 101
για τα περισσότερα μοντέλα** 13-πινο σε 7-πινο βύσμα, χρειάζεται για τη σύνδεση τρέιλερ με 7-πινο βύσμα σε κοτσαδόρο με 13-πινο βύσμα 1 513 402
 13-πινο σε 7-πινο βύσμα, χρειάζεται για τη σύνδεση τρέιλερ με 7-πινο βύσμα σε κοτσαδόρο με 13-πινο βύσμα 1 232 516

13-πινο σε 7+7-πινο βύσμα, χρειάζεται για τη σύνδεση τρέιλερ με δύο βύσματα 12S/12N σε κοτσαδόρο  
με 13-πινο βύσμα

1 307 804

   

Κιτ ηλεκτρικής σύνδεσης κοτσαδόρου

Κιτ ηλεκτρικής σύνδεσης κοτσαδόρου

Δοκιμασμένο σε όλες τις συνθήκες, ακόμα 
και σε ψεκασμό με αλατόνερο για 480 ώρες, 
ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητά 
του ακόμα και σε ακραίες συνθήκες. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τον 
πίνακα προϊόντων

Βάσεις Twinny Load* για τον κοτσαδόρο

Περιγραφή FINIS
Πίσω βάση ποδηλάτου Traditional C 
Για 2 ποδήλατα, με δυνατότητα επέκτασης και για 3ο ποδήλατο, ικανότητα φορτίου 64 kg, καθαρό βάρος 11 kg

1 541 940

Πίσω βάση ποδηλάτου Swing CK 
Για 2 ποδήλατα, με δυνατότητα επέκτασης και για 3ο ποδήλατο, σύστημα ταχείας πρόσδεσης σε οποιονδήποτε κοτσαδόρο, μηχανισμός κατάκλισης  
για όλα τα στέισον βάγκον και το Focus Coupé-Cabriolet, ικανότητα φορτίου 62 kg, καθαρό βάρος 13 kg

1 541 941

Πίσω βάση ποδηλάτου Ergo CK 
Για 2 ποδήλατα, με δυνατότητα επέκτασης και για 3ο ποδήλατο, με πατενταρισμένο σύστημα Ergo ταχείας πρόσδεσης που κλειδώνει αυτόματα  
σε οποιονδήποτε κοτσαδόρο, μηχανισμός κατάκλισης για όλα τα στέισον βάγκον και το Focus Coupé-Cabriolet, ικανότητα φορτίου 60 kg,  
καθαρό βάρος 14 kg

1 541 942

Πίσω βάση ποδηλάτου Tradition, για 4 ποδήλατα 
Για 4 ποδήλατα, ικανότητα φορτίου 57 kg, καθαρό βάρος 18 kg

1 541 943

  

Περιγραφή FINIS
Πίσω βάση ποδηλάτου Extension Trio για 3ο ποδήλατο 
Επεκτείνει τη μεταφορική ικανότητα της βάσης σας για 3 ποδήλατα, με σύστημα κλειδώματος, σύστημα στήριξης με βραχίονα  
για όλα σχεδόν τα ποδήλατα, εγγύηση 7 ετών

1 541 947

  

Αξεσουάρ για βάσεις Twinny Load*

Twinny Load* Πίσω βάση 
ποδηλάτου Swing CK

Twinny Load* Πίσω βάση 
ποδηλάτου Ergo CK

Twinny Load* Πίσω βάση 
ποδηλάτου Traditional C

Twinny Load* Πίσω βάση 
ποδηλάτου Tradition 4 bikes

Twinny Load* Πίσω βάση 
ποδηλάτου Extension Trio  
για 3ο ποδήλατο

Συμπαγές σχήμα για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά στον χώρο αποσκευών όταν δεν χρησιμοποιείται, με σύστημα κλειδώματος και σύστημα 
ασφάλισης των πεντάλ κατάλληλο για όλα σχεδόν τα ποδήλατα, περιλαμβάνει 7-πινο και 13-πινο βύσμα, εγγύηση 7 ετών

Twinny Load* Κιτ τοποθέτησης για 
βάση ποδηλάτων Twinny Load* για  
το Ford Ka

Απαιτείται για την τοποθέτηση βάσης 
ποδηλάτων Twinny Load*, περιλαμβάνει 
πλαίσιο στήριξης, ηλεκτρικό κιτ με 13-πινο 
βύσμα και αποσπώμενο πλαίσιο για βάση 
ποδηλάτων Twinny Load*

Ka από 11/2008 1 673 822

Twinny Load* Πίσω βάση ποδηλάτου 
για το Ford Ka

Φιλική και απλή στη χρήση της βάση για 
2 ποδήλατα, ικανότητα φορτίου 60 kg, 
καθαρό βάρος 23 kg, αντικλεπτικός 
μηχανισμός και συμπαγές σχήμα 
για εύκολη αποθήκευση όταν δεν 
χρησιμοποιείται

Ka από 11/2008 1 673 823

Twinny Load* Βύσμα για βάση  
ποδηλάτων Twinny Load*

Απαιτείται για βάση ποδηλάτων Twinny 
Load* Traditional C και Tradition 4 ποδηλά-
των, για κοτσαδόρο με ειδικό λαιμό

Fiesta από 09/2008, Kuga, Mondeo από 
03/2007, Galaxy από 2006, S-MAX
1 557 402 

Καλώδιο για τη μόνιμη τροφοδοσία 
του ηλεκτρικού κιτ

13-πινο βύσμα

για τα περισσότερα μοντέλα**
1 521 189 
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Aξεσουάρ φόρτωσης

Υποβραχιόνιο “Armster”

Με ενσωματωμένη μπαγκαζιέρα, ρυθμίζεται σε ύψος και μήκος, 
τοποθετείται με 4 βίδες που περιλαμβάνονται, η πάνω πλευρά 
του υποβραχιόνιου είναι από συνθετικό δέρμα με ραφή υψηλής 
ποιότητας, για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο

Fiesta από 09/2008 1 639 795

Focus από 2004 1 673 486

Εταζέρα χώρου αποσκευών

Για 5-θυρο μοντέλο, τοποθετείται κάτω από το κάλυμμα του χώρου 
αποσκευών, κρατάει οργανωμένα τα μικρότερα αντικείμενα

Mondeo 2000 – 03/2007
1 136 350 

Μπαγκαζιέρα χώρου αποσκευών

Πλαστική μπαγκαζιέρα για τον χώρο αποσκευών

Ka 1996 – 08/2008
1 131 922 

Πλαστική μπαγκαζιέρα για τον χώρο αποσκευών, από σκληρό 
πλαστικό υλικό ABS, για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο

Mondeo 2000 – 03/2007
1 124 574

Αναδιπλούμενος σάκος

Πρακτικός αποθηκευτικός σάκος για τον χώρο αποσκευών,  
350 x 350 x 60 mm διπλωμένος και 800 x 350 x 350 mm ξεδίπλωτος, 
με χωρίσματα για την εύκολη και γρήγορη οργάνωση των 
πραγμάτων
1 450 034 

Ζώνη ασφαλείας

Μαζεύεται, για την ασφάλιση φορτίων στον χώρο αποσκευών
1 233 973 

Ομπρελοθήκη

Πρακτική θήκη για ομπρέλες, στερεώνεται με βίδες ή με μια λωρίδα 
Velcro® όπου υπάρχει χώρος, για όλα τα μοντέλα
1 524 823 

Εσωτερική βάση ποδηλάτων

Σας επιτρέπει να μεταφέρετε έως 3 ποδήλατα.  
Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τον πίνακα προϊόντων

Όλα τα μεταφορικά συστήματα της Ford για το εσωτερικό του αυτοκινήτου έχουν σχεδιαστεί και ελεγχθεί για 
την τοποθέτησή τους στην ιδανική θέση μέσα στο αυτοκίνητο, ώστε να παραμένουν ασφαλισμένα στη θέση τους. 
Είναι σχεδιασμένα να ταιριάζουν με το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, τα δικτυωτά χωρίσματα και τα 
χωρίσματα για το σκύλο έχουν περάσει από crash test για να πιστοποιηθεί η προστασία των επιβατών σε σύγκρουση 
με ταχύτητα έως 50 χιλιόμετρα την ώρα.

Μοντέλο Περιγραφή FINIS
C-MAX Βάση ποδηλάτων για το εσωτερικό 

Τοποθετείται στα σημεία στήριξης του πίσω καθίσματος, μπορούν να τοποθετηθούν έως 3 βάσεις
1 233 833

Μπαγκαζιέρα πίσω καθίσματος Camel 
Περιλαμβάνει μπράτσο, τοποθετείται αντί του μεσαίου πίσω καθίσματος

1 376 401

Μπαγκαζιέρα πίσω καθίσματος Dark Flint 
Περιλαμβάνει μπράτσο, τοποθετείται αντί του μεσαίου πίσω καθίσματος

1 376 400

Μπαγκαζιέρα πίσω καθίσματος Medium Light Flint 
Περιλαμβάνει μπράτσο, τοποθετείται αντί του μεσαίου πίσω καθίσματος

1 376 399

Galaxy από 2006 Μπάρα πλάτης πίσω καθίσματος Activity kit κοντή μπάρα αλουμινίου 
Για την τοποθέτηση παρελκομένων και αποσκευών, τοποθετείται πίσω από την πλάτη των πίσω καθισμάτων,  
μία μπάρα σε κάθε κάθισμα, μπορεί να τοποθετηθεί στη 2η σειρά καθισμάτων όλων των μοντέλων, στην 3η σειρά 
καθισμάτων μόνο σε αυτοκίνητα με καθίσματα

1 434 438

Εξάρτημα εφαρμογής μπαγκαζιέρας για το Activity kit 
Για την τοποθέτηση μπαγκαζιέρας με το πακέτο δραστηριοτήτων (π.χ. φορητό ψυγείο)

1 510 897

Δακτύλιος D για το Activity kit 
Σετ των 2, χρειάζεται για την πρόσδεση αποσκευών στις μπάρες του πακέτου δραστηριοτήτων

1 510 899

Thule* Βάση ποδηλάτων για το εσωτερικό 
Μόνο σε συνδυασμό με πακέτο δραστηριοτήτων, μπορούν να τοποθετηθούν έως 3 βάσεις ποδηλάτων

1 417 550

Galaxy 2000 – 2005 Βάση ποδηλάτων για το εσωτερικό 
Μπορούν να τοποθετηθούν έως 3 βάσεις, από 04/2000 και άνω

1 045 412

Μπαγκαζιέρα χώρου αποσκευών 
Μονωμένο, 32 λίτρων, μετατρέπεται σε σούπερ ψυγείο με καπάκι ενεργού ψύξης, με βάση μόνιμης τοποθέτησης

1 011 853

S-MAX Μπάρα πλάτης πίσω καθίσματος Activity kit κοντή μπάρα αλουμινίου 
Για την τοποθέτηση παρελκομένων και αποσκευών, τοποθετείται πίσω από την πλάτη των πίσω καθισμάτων,  
μία μπάρα σε κάθε κάθισμα, μπορεί να τοποθετηθεί στη 2η σειρά καθισμάτων όλων των μοντέλων, στην 3η σειρά 
καθισμάτων μόνο σε αυτοκίνητα με καθίσματα

1 434 438

Εξάρτημα εφαρμογής μπαγκαζιέρας για το Activity kit 
Για την τοποθέτηση μπαγκαζιέρας με το πακέτο δραστηριοτήτων (π.χ. φορητό ψυγείο)

1 510 897

Μπάρα πλάτης πίσω καθίσματος Activity kit μακριά μπάρα αλουμινίου 
Για την τοποθέτηση παρελκομένων και αποσκευών, για 5-θέσια αυτοκίνητα χωρίς συρόμενο δάπεδο φόρτωσης  
(μία μπάρα σε όλο το πλάτος)

1 434 440

Μπάρα πλάτης πίσω καθίσματος Activity kit μακριά μπάρα αλουμινίου 
Για την τοποθέτηση παρελκομένων και αποσκευών, για αυτοκίνητα με συρόμενο δάπεδο φόρτωσης  
(μία μπάρα σε όλο το πλάτος)

1 434 439

Δακτύλιος D για το Activity kit 
Σετ των 2, χρειάζεται για την πρόσδεση αποσκευών στις μπάρες του πακέτου δραστηριοτήτων

1 510 899

Thule* Βάση ποδηλάτων για το εσωτερικό 
Μόνο σε συνδυασμό με πακέτο δραστηριοτήτων, μπορούν να τοποθετηθούν έως 3 βάσεις ποδηλάτων

1 417 550

   

Εσωτερικά μεταφορικά συστήματα
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Aξεσουάρ φόρτωσης

Χώρος φόρτωσης
Ταξιδεύετε με μεγαλύτερη ασφάλεια όταν τα φορτία σας είναι καλά ασφαλισμένα. Τα αξεσουάρ της Ford για 
τον χώρο φόρτωσης είναι σχεδιασμένα και ελεγμένα να ταιριάζουν άψογα και να παραμένουν στη θέση τους, 
διατηρώντας τα φορτία σας στη θέση τους, ακόμα και σε απότομο φρενάρισμα. Για παράδειγμα, τα δικτυωτά 
χωρίσματα και τα χωρίσματα για το σκύλο έχουν περάσει από crash test για να πιστοποιηθεί η προστασία των 
επιβατών σε σύγκρουση με ταχύτητα έως 50 χιλιόμετρα την ώρα. Και για να παραμείνει ο χώρος φόρτωσης σε 
μια καλή κατάσταση, όπως και το υπόλοιπο εσωτερικό του Ford σας, έχουμε αξεσουάρ που θα τον διατηρήσουν 
καθαρό, στεγνό και τακτοποιημένο.

Επένδυση χώρου φόρτωσης

Ταπέτο προστασίας χώρου αποσκευών

Αυτό το αναδιπλούμενο ταπέτο προστατεύει το Ford σας από τα 
χώματα και τα νερά. Εξωτερικά έχει μοκέτα από βελούδο πρώτης 
ποιότητας ενώ εσωτερικά ανθεκτικό πλαστικό αντιολισθητικό 
υλικό που πλένεται. Όταν ξεδιπλώνεται προστατεύει ολόκληρο το 
δάπεδο του χώρου αποσκευών – από τον προφυλακτήρα μέχρι τα 
αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα. Ξεδιπλώνεται, μάλιστα, ακόμα πε-
ρισσότερο για την προστασία του προφυλακτήρα κατά τη φόρτωση. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τον πίνακα προϊόντων

Αντιολισθητικό ταπέτο

Τα αντιολισθητικά ταπέτα Ford έχουν ανθεκτική, αντιολισθητική 
επιφάνεια από καουτσούκ για την προστασία του χώρου 
αποσκευών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τον πίνακα 
προϊόντων

Στιβαρά αξεσουάρ για να προστατεύουν το δάπεδο του χώρου αποσκευών από τη βρωμιά και τις φθορές

Μοντέλο Περιγραφή FINIS
Ka από 11/2008 Όλα 1 576 854
Ka 1996 – 08/2008 Όλα 1 104 052
Fiesta από 09/2008 Όλα 1 547 529
Fiesta 2001 – 08/2008 Για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο 1 143 099
Fusion Όλα 1 146 684
Focus από 2004 Για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο, ύψος 25 mm, μόνο σε συνδυασμό με μίνι ρεζέρβα 1 332 702

Για 4-θυρο μοντέλο 1 358 582
Για στέισον βάγκον, ύψος 20 mm 1 342 632

Focus 1998 – 2004 Για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο 1 140 042
Για 4-θυρο μοντέλο 1 140 043
Για στέισον βάγκον 1 073 104

C-MAX Ύψος 20 mm 1 477 128
Mondeo από 03/2007 Ύψους 35 mm, με το λογότυπο του Mondeo, για 4-θυρο μοντέλο, όχι με κανονικού μεγέθους ρεζέρβα 1 493 067

Ύψους 35 mm, με το λογότυπο του Mondeo, για 5-θυρο μοντέλο, όχι με κανονικού μεγέθους ρεζέρβα 1 493 066
Mondeo 2000 – 03/2007 Για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο 1 124 579

Για στέισον βάγκον 1 124 581
Galaxy 2000 – 2005 Πίσω από τη 2η σειρά καθισμάτων 1 137 917

Κιτ επέκτασης, για την περιοχή πίσω από την 1η σειρά καθισμάτων 1 052 442
S-MAX Μόνο για 5-θυρο μοντέλο, όχι σε συνδυασμό με συρόμενο δάπεδο φόρτωσης 1 439 576
   

Αντιολισθητικά ταπέτα

Ταπέτο προστασίας χώρου αποσκευών

Με ανθεκτική αντιολισθητική επιφάνεια από καουτσούκ, προστατεύουν το χώρο αποσκευών, διαμορφωμένα ώστε να προσαρμόζονται στο 
δάπεδο του χώρου αποσκευών

Μοντέλο Περιγραφή FINIS
Focus από 2004 Για στέισον βάγκον, σε μαύρο χρώμα, με το λογότυπο του Focus, ύψος 200 mm 1 342 596
Focus 1998 – 2004 Για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο 1 073 377

Για στέισον βάγκον, ύψος 200 mm 1 073 378
C-MAX Ύψος 200 mm, με χωρίσματα από μεταλλικές μπάρες 1 477 130
Kuga Πίσω και στο πλάι ύψος 100 mm, εμπρός ύψος 40 mm 1 522 249
Mondeo από 03/2007 Καμπυλωτή, ύψους 55 mm, με το λογότυπο του Mondeo, για στέισον βάγκον, όχι με κανονικού μεγέθους ρεζέρβα ή 

συρόμενο δάπεδο φόρτωσης
1 493 065

Mondeo 2000 – 03/2007 Για στέισον βάγκον, ύψος 200 mm, με χωρίσματα από μεταλλικές μπάρες 1 138 554
Maverick Έως 04/2004 1 139 671
Ranger από 2006 Από πλαστικό, σε μαύρο χρώμα, για μονοκάμπινα μοντέλα χωρίς σπορ μπάρα 1 554 044

Από πλαστικό, σε μαύρο χρώμα, για διπλοκάμπινα μοντέλα με σπορ μπάρα 1 546 699
Από πλαστικό, σε μαύρο χρώμα, για διπλοκάμπινα μοντέλα χωρίς σπορ μπάρα 1 546 697
Από πλαστικό, σε μαύρο χρώμα, για μοντέλα Extra Cab με σπορ μπάρα 1 546 694
Από πλαστικό, σε μαύρο χρώμα, για μοντέλα Extra Cab χωρίς σπορ μπάρα 1 546 690

Ranger 1999 – 2005 Για διπλοκάμπινα μοντέλα 1 368 657
Για μοντέλα Extra Cab 1 368 656
Επέκταση για την πόρτα του χώρου αποσκευών, τοποθετείται σε όλα τα μοντέλα (προαιρετικός εξοπλισμός) 1 368 654

   

Μοντέλο Περιγραφή FINIS
Fiesta από 09/2008 Μαλακή μοκέτα από τη μία πλευρά, ανθεκτική αντιολισθητική επιφάνεια από την άλλη, με κάλυμμα για τον 

προφυλακτήρα και το πίσω κάθισμα που διπλώνει
1 528 333

Focus από 2004 Σε μπεζ χρώμα, μαλακή μοκέτα από τη μία πλευρά, ανθεκτική αντιολισθητική επιφάνεια από την άλλη,  
με κάλυμμα για τον προφυλακτήρα και το πίσω κάθισμα που διπλώνει

1 341 462

Σε μαύρο χρώμα, μαλακή μοκέτα από τη μία πλευρά, ανθεκτική αντιολισθητική επιφάνεια από την άλλη,  
με κάλυμμα για τον προφυλακτήρα και το πίσω κάθισμα που διπλώνει, για στέισον βάγκον

1 341 461

C-MAX Σε μαύρο χρώμα, μαλακή μοκέτα από τη μία πλευρά, ανθεκτική αντιολισθητική επιφάνεια από την άλλη,  
με κάλυμμα για τον προφυλακτήρα και το πίσω κάθισμα που διπλώνει

1 464 030

Medium Light Flint, βελούδο πρώτης ποιότητας με το λογότυπο C-MAX, χρώμα που ταιριάζει με την ταπετσαρία του 
εσωτερικού, με αντιολισθητική πλάτη από ανθεκτικό πλαστικό που πλένεται, διπλής όψης

1 451 945

Σε μαύρο χρώμα, βελούδο πρώτης ποιότητας με το λογότυπο του C-MAX, με αντιολισθητική πλάτη από ανθεκτικό 
πλαστικό που πλένεται, διπλής όψης

1 451 944

Mondeo από 03/2007 Σε μαύρο χρώμα, από τη μία πλευρά καουτσούκ, από την άλλη μοκέτα διπλής όψης, για στέισον βάγκον 1 462 251
S-MAX Σε μαύρο χρώμα, από τη μία πλευρά καουτσούκ, από την άλλη μοκέτα από βελούδο, διπλής όψης, 5-θέσιο 1 449 323

Σε χρώμα Infinity Blue, από τη μία πλευρά καουτσούκ, από την άλλη μοκέτα από βελούδο, διπλής όψης, 5-θέσιο 1 449 325
Σε μαύρο χρώμα, από τη μία πλευρά καουτσούκ, από την άλλη μοκέτα από βελούδο, διπλής όψης, 7-θέσιο 1 449 326
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Κάλυμμα προστασίας πίσω καθίσματος

Στιβαρό και αδιάβροχο κάλυμμα από βινύλιο για την προστασία 
ολόκληρου του πίσω διαμερίσματος, συμπεριλαμβανομένων 
των επιφανειών των θυρών και της πλάτης των μπροστινών 
καθισμάτων, ιδανικό όταν παίρνετε μαζί σκυλιά ή άλλα κατοικίδια. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τον πίνακα προϊόντων

Δίκτυ συγκράτησης αποσκευών

Δεν αφήνει τις αποσκευές να πεταχτούν προς τα εμπρός, στο 
διαμέρισμα των επιβατών, κατά την οδήγηση. Δοκιμασμένο σε 
crash test για την προστασία των επιβαινόντων σε μετωπική 
σύγκρουση με ταχύτητα 50 χιλιομέτρων την ώρα. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες, δείτε τον πίνακα προϊόντων

Χώρισμα για τον σκύλο με χώρισμα του χώρου αποσκευών

Διατίθεται για επιλεγμένα μοντέλα
1  Χώρισμα για τον σκύλο, μισού ύψους
2  Επέκταση σε όλο το ύψος
3  Χώρισμα

Χώρισμα για τον σκύλο

Περιορίζει τον σκύλο ή τις αποσκευές σας με ασφάλεια στον χώρο 
αποσκευών. Δοκιμασμένο σε crash test για την προστασία των 
επιβαινόντων σε μετωπική σύγκρουση με ταχύτητα 50 χιλιομέτρων 
την ώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τον πίνακα 
προϊόντων

2

1

3

Aξεσουάρ φόρτωσης

Μοντέλο Περιγραφή FINIS
Fiesta από 09/2008 Κάλυμμα προστασίας πίσω καθίσματος 

Στιβαρό και αδιάβροχο κάλυμμα από μαύρο βινύλιο, καλύπτει πλήρως τα πίσω καθίσματα, τις επιφάνειες των θυρών 
και την πλάτη των μπροστινών καθισμάτων, εύκολη είσοδος με φερμουάρ και στις δύο πόρτες, ανοίγματα για την 
πρόσβαση στα σημεία πρόσδεσης των ζωνών ασφαλείας

1 513 926

Fiesta 2001 – 08/2008 Κάλυμμα προστασίας πίσω καθίσματος 
Στιβαρό και αδιάβροχο κάλυμμα από μαύρο βινύλιο, καλύπτει πλήρως τα πίσω καθίσματα, τις επιφάνειες των θυρών 
και την πλάτη των μπροστινών καθισμάτων, εύκολη είσοδος με φερμουάρ και στις δύο πόρτες, ανοίγματα για την 
πρόσβαση στα σημεία πρόσδεσης των ζωνών ασφαλείας

1 513 926

Fusion Κάλυμμα προστασίας πίσω καθίσματος 
Στιβαρό και αδιάβροχο κάλυμμα από μαύρο βινύλιο, καλύπτει πλήρως τα πίσω καθίσματα, τις επιφάνειες των θυρών 
και την πλάτη των μπροστινών καθισμάτων, εύκολη είσοδος με φερμουάρ και στις δύο πόρτες, ανοίγματα για την 
πρόσβαση στα σημεία πρόσδεσης των ζωνών ασφαλείας

1 513 926

Focus από 2004 Χώρισμα για τον σκύλο μισού ύψους 
Βάση για το σπονδυλωτό σύστημα

1 370 360

Χώρισμα για τον σκύλο, κιτ επέκτασης 
Συμπληρώνει το 1 370 360 σε πλήρες ύψος

1 370 359

Διαχωριστικό χώρου αποσκευών για το χώρισμα σκύλου 
Διαιρεί τον χώρο αποσκευών σε 2 τμήματα

1 342 635

Δίκτυ συγκράτησης αποσκευών 
Για στέισον βάγκον, σε ρολό για τοποθέτηση πίσω

1 341 464

Κάλυμμα προστασίας πίσω καθίσματος 
Στιβαρό και αδιάβροχο κάλυμμα από μαύρο βινύλιο, καλύπτει πλήρως τα πίσω καθίσματα, τις επιφάνειες των θυρών 
και την πλάτη των μπροστινών καθισμάτων, εύκολη είσοδος με φερμουάρ και στις δύο πόρτες, ανοίγματα για την 
πρόσβαση στα σημεία πρόσδεσης των ζωνών ασφαλείας

1 512 333

Focus 1998 – 2004 Χώρισμα για τον σκύλο μισού ύψους 
Για στέισον βάγκον, από 11/1998 έως 01/2005

1 091 906

Χώρισμα για τον σκύλο πλήρους ύψους με χώρισμα 
Για στέισον βάγκον (πλήρες κιτ - δεν χρειάζεται μισού ύψους)

1 091 879

Χώρισμα για τον σκύλο μισού ύψους 
Για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο

1 073 109

Κιτ τοποθέτησης για διαχωριστικό δίχτυ χώρου αποσκευών 
Για στέισον βάγκον, απαραίτητο για να τοποθετηθεί διαχωριστικό δίχτυ πίσω από την 1η σειρά καθισμάτων

1 105 873

Δίκτυ συγκράτησης αποσκευών 
Για στέισον βάγκον, τοποθετείται πίσω από τα πίσω καθίσματα

1 211 081

C-MAX Χώρισμα για τον σκύλο μισού ύψους 
Βάση για σπονδυλωτό σύστημα, συνδυάζεται με το κάτω μέρος σχηματίζοντας το χώρισμα κατοικιδίου πλήρους 
ύψους, διατίθεται πρόσθετο χώρισμα

1 569 806

Χώρισμα για τον σκύλο, κιτ επέκτασης πλήρους ύψους 
Επέκταση του χωρίσματος κατοικιδίου σε όλο το ύψος (από το δάπεδο μέχρι την οροφή)

1 569 804

Διαχωριστικό χώρου αποσκευών για το χώρισμα σκύλου 
Διαιρεί τον χώρο αποσκευών σε 2 μέρη, μόνο σε συνδυασμό με χώρισμα σκύλου πλήρους ύψους

1 233 675

Δίκτυ συγκράτησης αποσκευών 
Τοποθετείται πίσω από το πίσω κάθισμα

1 565 096

Κάλυμμα προστασίας πίσω καθίσματος 
Στιβαρό και αδιάβροχο κάλυμμα από μαύρο βινύλιο, καλύπτει πλήρως τα πίσω καθίσματα, τις επιφάνειες των θυρών 
και την πλάτη των μπροστινών καθισμάτων, εύκολη είσοδος με φερμουάρ και στις δύο πόρτες, ανοίγματα για την 
πρόσβαση στα σημεία πρόσδεσης των ζωνών ασφαλείας

1 512 333

Mondeo από 03/2007 Χώρισμα για τον σκύλο 
Από χάλυβα, σε μαύρο χρώμα, τοποθετείται πίσω από το πίσω κάθισμα, για στέισον βάγκον

1 552 463

Δίκτυ συγκράτησης αποσκευών 
Από μαύρο νάιλον, τοποθετείται πίσω από το πίσω κάθισμα, για στέισον βάγκον

1 464 068

Mondeo 2000 – 03/2007 Χώρισμα για τον σκύλο 
Για στέισον βάγκον, άκαμπτος μεταλλικός προφυλακτήρας πίσω από τα πίσω καθίσματα

1 205 994

Δίκτυ συγκράτησης αποσκευών 
Μόνο για στέισον βάγκον, για τοποθέτηση πίσω από τα πίσω καθίσματα

1 124 582

Κάλυμμα προστασίας πίσω καθίσματος 
Στιβαρό και αδιάβροχο κάλυμμα από μαύρο βινύλιο, καλύπτει πλήρως τα πίσω καθίσματα, τις επιφάνειες των θυρών 
και την πλάτη των μπροστινών καθισμάτων, εύκολη είσοδος με φερμουάρ και στις δύο πόρτες, ανοίγματα για την 
πρόσβαση στα σημεία πρόσδεσης των ζωνών ασφαλείας

1 512 333

Χωρίσματα για κατοικίδια, δίκτυα ασφαλείας αποσκευών και κάλυμμα προστασίας πίσω καθίσματος

Δίκτυα δαπέδου χώρου φόρτωσης

Μοντέλο Περιγραφή FINIS
Ka 1996 – 08/2008 Πιάνει σε 2 πλαστικά άγκιστρα στον χώρο αποσκευών, χρήσιμο για ελαφρά αντικείμενα 1 123 280
Focus από 2004 Με 4 σημεία πρόσδεσης στο δάπεδο του χώρου αποσκευών, ασφαλίζει όλες τις μικροαποσκευές στο δάπεδο του 

χώρου αποσκευών
1 300 412

Focus 1998 – 2004 Πιάνει στο δάπεδο του χώρου αποσκευών, για την ασφάλιση μικρότερων αντικειμένων 1 073 390
Πιάνει στο δάπεδο του χώρου αποσκευών, για την ασφάλιση μικρότερων αντικειμένων, από 2002 έως 2004 1 148 796

C-MAX Με 4 σημεία πρόσδεσης στο δάπεδο του χώρου αποσκευών, ασφαλίζει όλες τις μικροαποσκευές στο δάπεδο του 
χώρου αποσκευών

1 300 412

για τα περισσότερα μοντέλα** Πιάνει στο δάπεδο του χώρου αποσκευών, για την πρόσδεση μικρότερων αντικειμένων 5 028 017

Μοντέλο Περιγραφή FINIS
Galaxy από 2006 Χώρισμα για τον σκύλο πλήρους ύψους  

Τοποθετείται πίσω από τη 2η σειρά καθισμάτων, με ξεχωριστό κιτ επέκτασης τοποθετείται και πίσω από την 1η 
σειρά καθισμάτων, για αυτοκίνητα με κονσόλα οροφής πίσω

1 455 334

Χώρισμα για τον σκύλο πλήρους ύψους  
Τοποθετείται πίσω από τη 2η σειρά καθισμάτων, με ξεχωριστό κιτ επέκτασης τοποθετείται και πίσω από την 1η 
σειρά καθισμάτων, για αυτοκίνητα χωρίς κονσόλα οροφής πίσω

1 455 335

Χώρισμα για τον σκύλο, κιτ επέκτασης 
Χρειάζεται για την τοποθέτηση χωρίσματος για τον σκύλο πίσω από την 1η σειρά καθισμάτων

1 458 115

Δίκτυ συγκράτησης αποσκευών 
Τοποθετείται πίσω από τα καθίσματα της 1ης ή της 2ης σειράς

1 384 455

Galaxy 2000 – 2005 Χώρισμα για τον σκύλο πλήρους ύψους  
Τοποθετείται πίσω από τη δεύτερη σειρά καθισμάτων

1 148 386

Χώρισμα χώρου αποσκευών 
Ρυθμίζεται, για χρήση σε συνδυασμό με χώρισμα χώρου αποσκευών, τοποθετείται πίσω από τη 2η σειρά καθισμάτων

5 079 043

S-MAX Χώρισμα για τον σκύλο πλήρους ύψους  
Τοποθετείται πίσω από τα καθίσματα της 1ης σειράς (μόνο σε συνδυασμό με κιτ επέκτασης) και της 2ης σειράς

1 455 333

Χώρισμα για τον σκύλο, κιτ επέκτασης 
Χρειάζεται για την τοποθέτηση χωρίσματος για τον σκύλο πίσω από την 1η σειρά καθισμάτων

1 456 774

Δίκτυ συγκράτησης αποσκευών 
Τοποθετείται πίσω από τα καθίσματα της 1ης ή της 2ης σειράς

1 384 451

Transit/Tourneo Connect Κλουβί για τον σκύλο βασικό κιτ 
Μισού μεγέθους

1 436 412

Κλουβί για τον σκύλο 
Κιτ επέκτασης σε πλήρες μέγεθος

1 436 425

Κλουβί για τον σκύλο 
Χώρισμα για πλήρες μέγεθος

1 436 426

Κλουβί για τον σκύλο κιτ στερέωσης 
Για οχήματα με μακρύ μεταξόνιο, κατά DIN 75410-2

1 456 959

Κλουβί για τον σκύλο κιτ στερέωσης 
Για οχήματα με κοντό μεταξόνιο, κατά DIN 75410-2

1 456 958

   

72 Βασικά αξεσουάρ 73Βασικά αξεσουάρ

*ε
πι

λε
γμ

έν
ος

 π
ρο

μη
θε

υτ
ής

 F
or

d
**

 Επ
ικ

οι
νω

νή
στ

ε 
με

 τ
ον

 ε
πί

ση
μο

 έ
μπ

ορ
ο 

τη
ς 

Fo
rd

 γ
ια

 π
ερ

ισ
σό

τε
ρε

ς 
λε

πτ
ομ

έρ
ει

ες



Πατάκια δαπέδου, βελούδο πρώτης ποιότητας

Η καθημερινή ζωή μπορεί να σας 
επιφυλάσσει απροσδόκητες και 
ανεπιθύμητες εκπλήξεις. Όπως 
χαρακιές, βαθουλώματα και 
χτυπήματα στο Ford σας. Γιατί, 
λοιπόν, να μην προσφέρετε 
στο Ford σας λίγη πρόσθετη 
προστασία; Όπως, για παράδειγμα, 
το κάλυμμα για τους μαρσπιέδες, 
το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί 
μέσα σε δευτερόλεπτα και παρέχει 
εξαιρετική προστασία για τα 
επόμενα χρόνια. Ή τα πατάκια 
δαπέδου, τα οποία, όχι μόνο 
ταιριάζουν στο εσωτερικό του 
αυτοκινήτου σας, αλλά είναι και 
πυρίμαχα;

Προστασία

Προϊόντα φροντίδας του αυτοκινήτου

Περιγραφή FINIS
Καθαριστικό εσωτερικών χώρων 400 ml
Για πολλαπλές χρήσεις: από το παρμπρίζ μέχρι τα υφάσματα, ελαστικά ή πλαστικά της ταπετσαρίας

 1 388 427 

Κρέμα περιποίησης δερμάτινων 250 ml
Κατάλληλο για κάθε είδους και κάθε χρώματος μαλακό δέρμα, στο σαλόνι του αυτοκινήτου

 1 375 409 

Σπρέι ταπετσαρίας 400 ml
Αποκαθιστά το χρώμα και δίνει στα υλικά τη φυσική τους υφή

 1 388 428 

Καθαριστικό για τις ζάντες 500 ml
Διεισδύει γρήγορα στη βρωμιά και επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της με το σφουγγάρι, τη βούρτσα ή το λάστιχο

 1 388 430 

Γυαλιστικό για τις ζάντες 250 ml
Ανανεώνει την απλή ή τη μεταλλική βαφή και της δίνει μια πραγματικά βαθιά γυαλάδα

 1 375 390 

Σαμπουάν κεριού 500 ml
Περιέχει συστατικά κεριού που αφήνουν ένα αόρατο, λεπτό προστατευτικό στρώμα πάνω στο αμάξωμα καθώς το πλένετε

 1 388 429 

Γυαλιστικό για τα τζάμια 150 ml
Αφαιρεί τη δύσκολη βρωμιά, όπως οι ρετσινιές από τα δένδρα, η πίσσα, τα λάδια, η κάπνα και οι σιλικόνες

 1 374 232 

Αντιψυκτικό παρμπρίζ 500 ml
Βασίζεται σε βιο-αλκοόλες που παρουσιάζουν εξαιρετικά αντιψυκτικά χαρακτηριστικά

 1 388 425 

Καθαριστικό εντόμων 500 ml
Περιέχει έναν διεισδυτικό, διαβρεκτικό παράγοντα που μαλακώνει και ξεκολλάει τη σκόνη, για ευκολότερο καθάρισμα

 1 388 426 

Χειμερινό υγρό πλυσίματος παρμπρίζ - Winter Premium 250 ml
Ειδικό για χειμερινές συνθήκες

 1 388 436 

Χειμερινό υγρό πλυσίματος παρμπρίζ - Winter Premium 500 ml
Ειδικό για χειμερινές συνθήκες

 1 388 441 

Χειμερινό υγρό πλυσίματος παρμπρίζ - Winter Premium 1 l
Ειδικό για χειμερινές συνθήκες

 1 388 445 

Υγρό πλυσίματος παρμπρίζ - 4 εποχές 5 l
Ένα διάλυμα για ολόκληρο το χρόνο, εξασφαλίζει ιδανική προστασία αφού δεν παγώνει μέχρι τους -20°C

 1 388 431 

Θερινό υγρό πλυσίματος παρμπρίζ 25 x 40 ml
Καθαρίζει το παρμπρίζ, δεν αφήνει γραμμές και αντανακλάσεις από τη βρωμιά του δρόμου

 1 253 618 

Κιτ χειμερινής φροντίδας αυτοκινήτου
Περιλαμβάνει αντιψυκτικό παρμπρίζ 500 ml, χειμερινό υγρό πλυσίματος Winter Premium 1 λίτρο, ξύστρα πάγου και πανί αποπάχνωσης

 1 420 531 

Κιτ φροντίδας για τα τζάμια
Περιλαμβάνει θερινό υγρό πλυσίματος 40 ml, γυαλιστικό για τζάμια 150 ml και σφουγγάρι

 1 420 727 

Κιτ φροντίδας αυτοκινήτου
Περιλαμβάνει γυαλιστικό για τζάμια 150 ml, γυαλιστικό κερί 250 ml, σαμπουάν κεριού 500 ml και καθαριστικό για ζάντες 500 ml

 1 446 416 

Λιπαντικό σπρέι W-MP 15 x 200 ml
Λιπαντικό υψηλής ποιότητας με βάση συνθετικά συστατικά για αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, σκούτερ, οικιακές συσκευές και άλλες γενικές εφαρμογές

 1 470 997 

A/C Καθαριστής 125 ml
Αντιβακτηριδιακό σπρέι που καθαρίζει και απολυμαίνει το air condition του αυτοκινήτου

 1 428 554 

Δέρμα Σαμουά
52 x 35 cm

 0 800 532 

Τα πατάκια δαπέδου Ford χρησιμοποιούν υλικά και χρώματα σχεδιασμένα να ταιριάζουν με το εσωτερικό του 
αυτοκινήτου. Στερεώνονται απευθείας στο δάπεδο του αυτοκινήτου, ώστε να μη μετακινούνται και μπλέκουν 
στα πεντάλ. Όλα τα πατάκια δαπέδου Ford είναι δοκιμασμένα για την αναφλεξιμότητά τους κατά ISO 3795 και 
δεν λεκιάζουν, δεν ξεθωριάζουν, δεν παλιώνουν με τη ζέστη και δεν εκπέμπουν υδρατμούς που μπορούν να 
σχηματίσουν μια επίστρωση στο εσωτερικό του παρμπρίζ.

Πατάκια δαπέδου, βελούδο πρώτης ποιότητας

Μοντέλο Περιγραφή FINIS
Ka από 11/2008 Σε μαύρο χρώμα, εμπρός, σετ των 2  1 543 889 
 Σε μαύρο χρώμα, πίσω, σετ των 2  1 543 892 
Ka 1996 – 08/2008 Σε μαύρο χρώμα, σετ των 4, από 09/1999 έως 01/2003  1 105 092 
 Σε μαύρο χρώμα, σετ των 4, από 01/2003 και άνω  1 229 788 
Streetka Σε μαύρο χρώμα, εμπρός, σετ των 2, με το λογότυπο του Streetka  1 305 423 
Fiesta από 09/2008 Σε μαύρο χρώμα, εμπρός, σετ των 2  1 553 625 
 Σε μαύρο χρώμα, πίσω, σετ των 2  1 553 626 
Fiesta 2001 – 08/2008 Σε μαύρο χρώμα, εμπρός, σετ των 2, έως 11/2004  1 314 327 
 Σε μαύρο χρώμα, πίσω, σετ των 2  1 203 871 

Σε μαύρο χρώμα, με μπλε κορδόνι, σετ των 4  1 366 184 
Σε μαύρο χρώμα, με γκρι κορδόνι, σετ των 4  1 366 182 
Σε μαύρο χρώμα, με κόκκινο κορδόνι, σετ των 4  1 366 186 

Fusion Σε γκρι χρώμα, πίσω, σετ των 2  1 149 359 
 Σε μαύρο χρώμα, εμπρός, σετ των 2, έως 10/2004  1 314 315 

Σε μαύρο χρώμα, εμπρός, σετ των 2, από 10/2004 και άνω  1 366 077 
Σε μαύρο χρώμα, πίσω, σετ των 2  1 203 871 

Focus από 2004 Σε μπεζ χρώμα, εμπρός, σετ των 2, έως 12/2007  1 418 443 
 Σε μπεζ χρώμα, εμπρός, σετ των 2, από 12/2007 και άνω  1 503 913 

Σε μπεζ χρώμα, πίσω, σετ των 2, έως 12/2007  1 324 713 
Σε μπεζ χρώμα, πίσω, σετ των 2, από 12/2007 και άνω  1 503 910 
Σε μαύρο χρώμα, εμπρός, σετ των 2  1 418 442 
Σε μαύρο χρώμα, πίσω, σετ των 2  1 324 712 

Focus 1998 – 2004 Σε μαύρο χρώμα, εμπρός, σετ των 2  1 219 879 
 Σε μαύρο χρώμα, πίσω, σετ των 2  1 219 928 
Focus Coupé-Cabriolet Σε μπεζ χρώμα, με κορδόνι στα χρώματα της ίριδας, εμπρός, σετ των 2  1 441 151 
 Σε μπεζ χρώμα, με κορδόνι στα χρώματα της ίριδας, πίσω, σετ των 2  1 441 155 

Σε μαύρο χρώμα, με κόκκινο κορδόνι, εμπρός, σετ των 2  1 441 149 
Σε μαύρο χρώμα, με κόκκινο κορδόνι, πίσω, σετ των 2  1 441 154 
Σε μαύρο χρώμα, με ασημί κορδόνι, εμπρός, σετ των 2  1 441 145 
Σε μαύρο χρώμα, με ασημί κορδόνι, πίσω, σετ των 2  1 441 152 
Σε μαύρο χρώμα, με κορδόνι τιρκουάζ, εμπρός, σετ των 2  1 441 147 
Σε μαύρο χρώμα, με κορδόνι τιρκουάζ, πίσω, σετ των 2  1 441 153 

C-MAX Σε μπεζ χρώμα, εμπρός, σετ των 2, από 03/2007 και άνω  1 477 479 
 Σε μπεζ χρώμα, πίσω, σετ των 2, από 03/2007 και άνω  1 476 666 

Σε μαύρο χρώμα, εμπρός, σετ των 2  1 477 478 
Σε μαύρο χρώμα, πίσω, σετ των 2  1 233 724 
Medium Light Flint, εμπρός, σετ των 2, έως 02/2007  1 418 447 
Medium Light Flint, πίσω, σετ των 2, έως 02/2007  1 233 725 

Τα πατάκια δαπέδου πρώτης ποιότητας από βελούδο για μοντέλα Focus παραγωγής 08/1998 έως 06/2004 διατίθενται και σε χρώμα ανθρακί, γκρι ή μπεζ, ανάλογα με 
το χρώμα της ταπετσαρίας του αυτοκινήτου σας.
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Προστασία

Πατάκια δαπέδου, ελαστικά

Μοντέλο Περιγραφή FINIS
Ka από 11/2008 Εμπρός, σετ των 2  1 558 511 
 Πίσω, σετ των 2  1 558 529 
Fiesta από 09/2008 Εμπρός, σετ των 2  1 526 900 
 Πίσω, σετ των 2  1 526 902 
Fiesta 2001 – 08/2008 Εμπρός, σετ των 2, έως 11/2004  1 446 604 
 Πίσω, σετ των 2, από 10/2002 και άνω  1 446 602 
Fusion Εμπρός, σετ των 2  1 446 599 
 Πίσω, σετ των 2  1 446 602 
Focus από 2004 Εμπρός, σετ των 2  1 446 093 
 Πίσω, σετ των 2  1 446 092 
Focus 1998 – 2004 Εμπρός, σετ των 2  1 446 088 
 Πίσω, σετ των 2  1 447 886 
Focus Coupé-Cabriolet Εμπρός, σετ των 2  1 446 093 
 Πίσω, σετ των 2  1 446 092 
C-MAX Εμπρός, σετ των 2  1 492 422 
 Πίσω, σετ των 2  1 446 091 
Kuga Εμπρός, σετ των 2  1 502 030 
 Πίσω, σετ των 2  1 502 031 
Mondeo από 03/2007 Εμπρός, σετ των 2, το πατάκι του οδηγού με 2 κουμπώματα, με το λογότυπο του Mondeo  1 458 295 
 Πίσω, σετ των 2  1 458 296 
Mondeo 2000 – 03/2007 Εμπρός, σετ των 2  1 446 629 
 Πίσω, σετ των 2  1 446 630 
Galaxy από 2006 Εμπρός, σετ των 2  1 383 094 
 Πίσω, για τη 2η σειρά καθισμάτων, σετ των 2  1 423 848 

Πίσω, για την 3η σειρά καθισμάτων, σετ των 2  1 423 849 
Galaxy 2000 – 2005 Εμπρός, σετ των 2  1 446 636 
 Για τη μέση, σετ των 2  1 446 638 

Για την πίσω σειρά καθισμάτων  1 446 639 
S-MAX Εμπρός, σετ των 2  1 383 094 
 Πίσω, για τη 2η σειρά καθισμάτων, σετ των 2  1 423 848 

Πίσω, για την 3η σειρά καθισμάτων, σετ των 2  1 423 849 
Ranger από 2006 Εμπρός, σετ των 2  1 096 924 
Transit/Tourneo Connect Εμπρός, σετ των 2  1 446 488 
 Πίσω, σετ των 2  1 446 497 
   

Καμπυλωτά, σε μαύρο χρώμα
Μοντέλο Περιγραφή FINIS
Kuga Σε μαύρο χρώμα, εμπρός, σετ των 2  1 531 422 
 Σε μαύρο χρώμα, πίσω, σετ των 2  1 531 423 
Mondeo από 03/2007 Σε μπεζ χρώμα, εμπρός, σετ των 2, το πατάκι του οδηγού κουμπώνει  1 458 302 
 Σε μπεζ χρώμα, πίσω, σετ των 2  1 458 308 

Σε μαύρο χρώμα, εμπρός, σετ των 2, το πατάκι του οδηγού κουμπώνει  1 458 300 
Σε μαύρο χρώμα, πίσω, σετ των 2  1 458 303 
Σε χρώμα Infinity Blue, εμπρός, σετ των 2, το πατάκι του οδηγού κουμπώνει  1 458 301 
Σε χρώμα Infinity Blue, πίσω, σετ των 2  1 458 304 
Σε μαύρο χρώμα με κόκκινο κορδόνι, εμπρός και πίσω, σετ των 4  1 680 251 

Mondeo 2000 – 03/2007 Σε μπεζ χρώμα, εμπρός, σετ των 2  1 317 818 
 Σε μπεζ χρώμα, πίσω, σετ των 2  1 317 820 

Σε μαύρο χρώμα, εμπρός, σετ των 2  1 317 814 
Σε μαύρο χρώμα, πίσω, σετ των 2  1 204 540 

Galaxy από 2006 Σε μαύρο χρώμα, εμπρός, σετ των 2  1 383 089 
 Σε μαύρο χρώμα, πίσω, για τη 2η σειρά καθισμάτων, σετ των 2  1 383 095 

Σε μαύρο χρώμα, πίσω, για την 3η σειρά καθισμάτων, σετ των 2  1 383 097 
Σε χρώμα Infinity Blue, εμπρός, σετ των 2  1 432 512 
Σε χρώμα Infinity Blue, πίσω, για τη 2η σειρά καθισμάτων, σετ των 2  1 432 702 
Σε χρώμα Infinity Blue, πίσω, για την 3η σειρά καθισμάτων, σετ των 2  1 432 705 
Σε μαύρο χρώμα με κόκκινο κορδόνι, εμπρός και πίσω, σετ των 4  1 680 249 

Galaxy 2000 – 2005 Σε ανθρακί χρώμα, εμπρός, σετ των 2, με το λογότυπο του Galaxy  1 019 302 
 Σε ανθρακί χρώμα, σετ για πίσω, για 7-θέσιο  1 133 283 

Σε μπεζ χρώμα, εμπρός, σετ των 2, με το λογότυπο του Galaxy  1 133 278 
Σε μπεζ χρώμα, σετ για πίσω, για 7-θέσιο  1 133 281 

S-MAX Σε μαύρο χρώμα, εμπρός, σετ των 2  1 383 089 
 Σε μαύρο χρώμα, πίσω, για τη 2η σειρά καθισμάτων, σετ των 2  1 383 095 

Σε μαύρο χρώμα, πίσω, για την 3η σειρά καθισμάτων, σετ των 2  1 383 097 
Σε χρώμα Infinity Blue, εμπρός, σετ των 2  1 432 512 
Σε χρώμα Infinity Blue, πίσω, για τη 2η σειρά καθισμάτων, σετ των 2  1 432 702 
Σε χρώμα Infinity Blue, πίσω, για την 3η σειρά καθισμάτων, σετ των 2  1 432 705 
Σε μαύρο χρώμα με κόκκινο κορδόνι, εμπρός και πίσω, σετ των 4  1 680 249 

Maverick Σε ανθρακί χρώμα, εμπρός, σετ των 2, με το λογότυπο του Maverick, από 02/2004 και άνω  1 347 636 
 Σε ανθρακί χρώμα, πίσω, σετ των 2, από 2001 και άνω  1 114 796 
Ranger από 2006 Σε μαύρο χρώμα, εμπρός, σετ των 2, με το λογότυπο του Ranger  1 094 418 
 Σε μαύρο χρώμα, πίσω, σετ των 2, για διπλοκάμπινα μοντέλα  1 096 923 
Transit/Tourneo Connect Σε ανθρακί χρώμα, εμπρός, σετ των 2, με το λογότυπο Ford και στηρίγματα συγκράτησης  1 225 187 
 Σε ανθρακί χρώμα, πίσω, σετ των 2  1 225 191 

Πατάκια δαπέδου, ελαστικά

Πατάκια δαπέδου, βελούδο πρώτης ποιότητας συνεχίζεται

Πατάκια δαπέδου Facam*, τρισδιάστατο σχέδιο

Σε μαύρο χρώμα, με τα άκρα στραμμένα προς τα κάτω για να 
συγκρατούν τη βρωμιά, αντιολισθητικό πατάκι οδηγού, πάνω 
μέρος από βελούδο και κάτω μέρος από καουτσούκ, είναι διάβροχο 
και πλένεται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον πίνακα 
προϊόντων

Μοντέλο Περιγραφή FINIS
Ka από 11/2008 Σετ των 4  1 673 450 
Fiesta από 09/2008 Σετ των 4  1 669 564 
Mondeo από 03/2007 Σετ των 4  1 669 563 
Galaxy από 2006 Σετ των 4  1 669 565 
S-MAX Σετ των 4  1 669 565 

Πατάκια δαπέδου Facam*, τρισδιάστατο σχέδιο
Σε μαύρο χρώμα
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Προστασία

Οι λασπωτήρες της Ford είναι σχεδιασμένοι να 
εφαρμόζουν στη σωστή θέση για καλύτερη προστασία. 
Περιορίζουν τα νερά και τη βρωμιά από τον δρόμο και τα 
χτυπήματα από τις πέτρες, προστατεύουν το αυτοκίνητο 
ώστε να διατηρεί την αξία του.

Μοντέλο Περιγραφή FINIS
Ka από 11/2008 Εμπρός, σετ των 2 1 543 894
 Πίσω, σετ των 2 1 552 574
Ka 1996 – 08/2008 Σετ για εμπρός, όχι σε συνδυασμό με βαμμένους προφυλακτήρες, από 09/1996 και άνω 1 440 719
 Εμπρός, σετ των 2, για αυτοκίνητα με άβαφους προφυλακτήρες 1 095 337

Πίσω, σετ των 2, για αυτοκίνητα με βαμμένους προφυλακτήρες 1 030 170
Πίσω, σετ των 2, για αυτοκίνητα με άβαφους προφυλακτήρες 1 095 335

Fiesta από 09/2008 Εμπρός, σετ των 2 1 531 631
 Πίσω, σετ των 2 1 531 632
Fiesta 2001 – 08/2008 Εμπρός, σετ των 2 1 520 507
 Πίσω, σετ των 2 1 520 505
Fusion Εμπρός, σετ των 2 1 517 323
 Πίσω, σετ των 2 1 517 324
Focus από 2004 Εμπρός, σετ των 2, για όλους τους τύπους αμαξώματος, από 12/2004 έως 08/2005 1 255 460
 Εμπρός, σετ των 2, για όλα τα αμαξώματα, από 09/2005 και άνω 1 387 727

Πίσω, σετ των 2, για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο, έως 12/2007 1 360 698
Πίσω, σετ των 2, για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο, από 12/2007 και άνω 1 521 017
Πίσω, σετ των 2, για 4-θυρο μοντέλο, από 02/2005 και άνω 1 517 326
Πίσω, σετ των 2, για στέισον βάγκον, έως 12/2007 1 338 161
Πίσω, σετ των 2, για στέισον βάγκον, από 12/2007 και άνω 1 521 018

Focus 1998 – 2004 Εμπρός, σετ των 2, για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο, από 08/1998 έως 09/2001 1 135 389
 Εμπρός, σετ των 2, για όλα τα αμαξώματα, από 10/2001 έως 10/2004 1 135 388

Πίσω, σετ των 2, για 4-θυρο μοντέλο, από 08/2001 έως 01/2005 1 139 970
Πίσω, σετ των 2, για στέισον βάγκον, από 08/2001 έως 01/2005 1 073 591

C-MAX Εμπρός, σετ των 2, για όλους τους τύπους αμαξώματος, έως 08/2005 1 338 160
 Εμπρός, σετ των 2, από 09/2005 και άνω 1 526 378

Πίσω, σετ των 2 1 466 001
Kuga Εμπρός, σετ των 2 1 542 519
 Πίσω, σετ των 2 1 530 495
Mondeo από 03/2007 Εμπρός, σετ των 2, για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο και στέισον βάγκον 1 440 742
 Πίσω, σετ των 2, για 4-θυρο μοντέλο 1 440 740

Πίσω, σετ των 2, για 5-θυρο μοντέλο 1 440 739
Πίσω, σετ των 2, για στέισον βάγκον 1 440 741

Mondeo 2000 – 03/2007 Εμπρός, σετ των 2, από 10/2000 και άνω 1 124 589
 Πίσω, σετ των 2, για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο, μόνο για μοντέλα High, παραγωγής έως 04/2005, από 10/2000 και άνω 1 139 309

Πίσω, σετ των 2, για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο, μόνο για τα μοντέλα High, από 05/2005 και άνω 1 367 287
Πίσω, σετ των 2, για στέισον βάγκον, μόνο για μοντέλα High, παραγωγής έως 04/2005, από 10/2000 και άνω 1 139 311
Πίσω, σετ των 2, για στέισον βάγκον, μόνο για τα μοντέλα High, από 05/2005 και άνω 1 367 288

Galaxy από 2006 Εμπρός, σετ των 2 1 381 684
 Πίσω, σετ των 2, από 2006 και άνω 1 381 686
Galaxy 2000 – 2005 Εμπρός, σετ των 2, από 04/2000 και άνω 1 144 807
 Πίσω, σετ των 2, από 04/2000 και άνω 1 114 792
S-MAX Εμπρός, σετ των 2 1 381 684
 Πίσω, σετ των 2 1 381 685
Maverick Εμπρός, σετ των 2, από 04/2000 και άνω 1 214 539
 Πίσω, σετ των 2, από 04/2000 και άνω 1 214 536
Transit/Tourneo Connect Εμπρός, σετ των 2, σχεδιασμένοι να ταιριάζουν με τις καμπύλες των μπροστινών φτερών 1 114 845
 Πίσω, σετ των 2, σχεδιασμένοι να ταιριάζουν με τις καμπύλες του πίσω προφυλακτήρα 1 114 844

Καμπυλωτοί λασπωτήρες
Oι λασπωτήρες μπορούν να τοποθετηθούν σε όλα τα οχήματα χωρίς κιτ διαμόρφωσης αμαξώματος

Λασπωτήρες Ford, άψογη εφαρμογή και φινίρισμα

Πατάκια δαπέδου, απλή μοκέτα

Μοντέλο Περιγραφή FINIS
Ka από 11/2008 Σετ των 4 1 543 885
Ka 1996 – 08/2008 Σετ των 4, από 09/1999 έως 01/2003 1 105 090
 Σετ των 4, από 01/2003 και άνω 1 229 784
Fiesta από 09/2008 Σετ των 4 1 526 897
Fiesta 2001 – 08/2008 Σετ των 4, έως 11/2004 1 314 328
 Σετ των 4, για αυτοκίνητα με υποπόδιο, από 11/2004 και άνω 1 357 803
Fusion Σετ των 4 1 314 316
Focus από 2004 Σετ των 4 1 418 441
Focus 1998 – 2004 Σετ των 4, από 08/1998 έως 09/2001 1 073 142
 Σετ των 4, από 10/2001 και άνω 1 138 953
Focus Coupé-Cabriolet Σετ των 4 1 418 441
C-MAX Σετ των 4 1 476 843
Kuga Σετ των 4 1 515 943
Mondeo από 03/2007 Σετ των 4, το πατάκι του οδηγού κουμπώνει 1 458 293
Mondeo 2000 – 03/2007 Σετ των 4 1 136 380
Galaxy από 2006 Εμπρός, σετ των 2 1 383 092
 Πίσω, για τη 2η σειρά καθισμάτων 1 383 099

Πίσω, για την 3η σειρά καθισμάτων 1 383 100
Galaxy 2000 – 2005 Εμπρός, σετ των 2 1 068 002
 Πίσω, σετ των 3 1 068 007
S-MAX Εμπρός, σετ των 2 1 383 092
 Πίσω, για τη 2η σειρά καθισμάτων 1 383 099

Πίσω, για την 3η σειρά καθισμάτων 1 383 100
   

Σε μαύρο χρώμα

Πατάκια δαπέδου, απλή μοκέτα
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Προστασία

Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα

Προστασία για προφυλακτήρα και μαρσπιέ

Μοντέλο Περιγραφή FINIS
Ka 1996 – 08/2008 Προστατευτικό κάλυμμα μαρσπιέ πόρτας σε μαύρο χρώμα 

Από βινύλιο, με το λογότυπο του Ka, από 09/1996 και άνω
1 034 568

Fiesta 2001 – 08/2008 Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα τρισδιάστατο σχέδιο από ανοξείδωτο χάλυβα 
Συνδυάζει προστασία και κομψή εμφάνιση

1 530 632

Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα σε χρώμα τιτανίου 
Από ανθεκτικό υλικό Evotec

1 207 728

Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα διαφανές 
Προστατεύει τον πίσω προφυλακτήρα κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο

1 536 622

Fusion Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα τρισδιάστατο σχέδιο από ανοξείδωτο χάλυβα 
Συνδυάζει προστασία και κομψή εμφάνιση

1 530 633

Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα σε χρώμα τιτανίου 
Από ανθεκτικό υλικό Evotec

1 203 543

Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα σε μαύρο χρώμα 
Από ανθεκτικό υλικό Evotec

1 206 950

Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα διαφανές 
Προστατεύει τον πίσω προφυλακτήρα κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση

1 536 618

Focus από 2004 Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα τρισδιάστατο σχέδιο από ανοξείδωτο χάλυβα 
Συνδυάζει προστασία και κομψή εμφάνιση, για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο, έως 12/2007

1 520 107

Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα τρισδιάστατο σχέδιο από ανοξείδωτο χάλυβα 
Συνδυάζει προστασία και κομψή εμφάνιση, για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο, από 12/2007 και άνω

1 580 166

Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα διαφανές 
Προστατεύει τον πίσω προφυλακτήρα κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο

1 535 727

Focus 1998 – 2004 Προστατευτικό κάλυμμα μαρσπιέ πόρτας σε μαύρο χρώμα 
Εμπρός, σετ των 2, από 08/1998 έως 01/2005

1 079 445

Προστατευτικό κάλυμμα μαρσπιέ πόρτας σε μαύρο χρώμα 
Σετ των 4, για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο και στέισον βάγκον, από 08/1998 έως 01/2005

1 079 447

C-MAX Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα τρισδιάστατο σχέδιο από ανοξείδωτο χάλυβα 
Συνδυάζει προστασία και κομψή εμφάνιση

1 536 626

Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα διαφανές 
Προστατεύει τον πίσω προφυλακτήρα κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση

1 535 724

Kuga Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα διαφανές 
Προστατεύει τον πίσω προφυλακτήρα κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση

1 565 625

Mondeo από 03/2007 Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα διαφανές 
Προστατεύει τον πίσω προφυλακτήρα κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο

1 542 104

Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα διαφανές 
Προστατεύει τον πίσω προφυλακτήρα κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, για στέισον βάγκον

1 535 728

Mondeo 2000 – 03/2007 Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα τρισδιάστατο σχέδιο από ανοξείδωτο χάλυβα 
Συνδυάζει προστασία και κομψή εμφάνιση, για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο

1 530 635

Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα από αλουμίνιο 
Για στέισον βάγκον

1 419 448

Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα σε ανθρακί χρώμα 
Για στέισον βάγκον, από 09/2000 και άνω

1 122 836

Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα διαφανές 
Προστατεύει τον πίσω προφυλακτήρα κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο

1 535 721

Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα διαφανές 
Προστατεύει τον πίσω προφυλακτήρα κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, για στέισον βάγκον

1 535 722

Προστατευτικό κάλυμμα για τις πέτρες διαφανές 
Αποσπώμενο, προστατεύει το καπό από χτυπήματα που προκαλούν πέτρες που πετάγονται από το δρόμο

1 149 925

Galaxy 2000 – 2005 Προστατευτικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα σε ανθρακί χρώμα 
Από ανθεκτικό υλικό Evotec

1 123 270

Προστατευτικό κάλυμμα για τις πέτρες διαφανές 
Αποσπώμενο, προστατεύει το καπό από χτυπήματα που προκαλούν πέτρες που πετάγονται από το δρόμο

1 149 924

   

Κάλυμμα προστασίας πίσω προφυλακτήρα, σε τρισδιάστατο σχέδιο από ανοξείδωτο χάλυβα

Τα προστατευτικά καλύμματα της Ford είναι ειδικά σχεδιασμένα για κάθε μοντέλο Ford και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, αναγράφουν το μοντέλο του αυτοκινήτου. Η καθημερινή τριβή και φθορά μπορεί πολύ σύντομα να 
προκαλέσει αμυχές και φθορές στην πόρτα του χώρου αποσκευών και το πάνω μέρος του προφυλακτήρα. Τα 
καλύμματα παρέχουν προστασία χωρίς να αλλοιώνουν την εμφάνιση και το στυλ του αυτοκινήτου. Η τοποθέτηση 
είναι εύκολη χάρη στις αυτοκόλλητες ταινίες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τον πίνακα προϊόντων.

Χρωμιωμένη λωρίδα στην πόρτα του 
χώρου αποσκευών

Χρωμιωμένη λωρίδα για την προστασία της κάτω 
πλευράς της πόρτας του χώρου αποσκευών, συνδυάζει 
προστασία και κομψή σχεδίαση.

Κάλυμμα καθίσματος

Μοντέλο Περιγραφή FINIS
Focus από 2004 Σε μαύρο/γκρι, κιτ για τα στάνταρ μπροστινά καθίσματα, για 3-θυρο μοντέλο 1 520 055

Σε μαύρο/γκρι, κιτ για τα στάνταρ μπροστινά καθίσματα, για 5-θυρο μοντέλο και στέισον βάγκον 1 520 060
Σε μαύρο/γκρι, κιτ για τα πίσω καθίσματα, για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο και στέισον βάγκον 1 520 092
Σε ασημί/μαύρο ζακάρ, κιτ για τα στάνταρ μπροστινά καθίσματα, για 3-θυρο μοντέλο 1 520 059
Σε ασημί/μαύρο ζακάρ, κιτ για τα στάνταρ μπροστινά καθίσματα, για 5-θυρο μοντέλο και στέισον βάγκον 1 520 061
Σε ασημί/μαύρο ζακάρ, κιτ για τα πίσω καθίσματα, για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο και στέισον βάγκον 1 520 084

για όλα τα μοντέλα Σε ασημί/μαύρο ζακάρ, για παιδικό κάθισμα Lord Plus και Duo Plus 1 520 070
Σε μαύρο/γκρι, για παιδικό κάθισμα Lord Plus και Duo Plus 1 520 077

Κάλυμμα καθίσματος

Κιτ με καλύμματα προστασίας για τα μπροστινά ή 
τα πίσω καθίσματα διατίθενται σε δύο διαφορετικά 
σχέδια (σε μαύρο/γκρι ή ασημί/μαύρο ζακάρ). Τα κιτ 
περιλαμβάνουν ξεχωριστό κάλυμμα για κάθε κάθισμα, 
πλάτη και προσκέφαλο. Διαθέτουν φερμουάρ για 
την πρόσβαση στις θήκες των καθισμάτων και το 
υποβραχιόνιο του πίσω καθίσματος.

Καλύμματα καθισμάτων σε μαύρο/γκρι σχέδιο

Χρωμιωμένη λωρίδα στην πόρτα του χώρου αποσκευών

Μοντέλο Περιγραφή FINIS
Fiesta 2001 – 08/2008 Χρωμιωμένη λωρίδα για την προστασία της κάτω πλευράς της πόρτας του χώρου αποσκευών 1 509 409
Fusion Χρωμιωμένη λωρίδα για την προστασία της κάτω πλευράς της πόρτας του χώρου αποσκευών 1 509 407
Focus από 2004 Χρωμιωμένη λωρίδα για την προστασία της κάτω πλευράς της πόρτας του χώρου αποσκευών,  

για 3-θυρο/5-θυρο μοντέλο
1 509 412

Χρωμιωμένη λωρίδα για την προστασία της κάτω πλευράς της πόρτας του χώρου αποσκευών,  
για στέισον βάγκον

1 509 413

C-MAX Χρωμιωμένη λωρίδα για την προστασία της κάτω πλευράς της πόρτας του χώρου αποσκευών 1 509 410
Mondeo 2000 – 03/2007 Χρωμιωμένη λωρίδα για την προστασία της κάτω πλευράς της πόρτας του χώρου αποσκευών,  

για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο
1 509 405

Χρωμιωμένη λωρίδα για την προστασία της κάτω πλευράς της πόρτας του χώρου αποσκευών,  
για στέισον βάγκον

1 509 406
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Περιγραφή FINIS
Πακέτο ασφαλείας μαλακός σάκος
Μπλε νάιλον σάκος, 440 x 100 x 90 mm, περιλαμβάνει προειδοποιητικό τρίγωνο, γιλέκο ασφαλείας και γάντια, κατά DIN

 1 301 029 

Πακέτο ασφαλείας μαλακός σάκος, σε μαύρο χρώμα
450 x 90 x 87 mm με φαρμακείο και προειδοποιητικό τρίγωνο

 1 336 752 

Φαρμακείο πράσινο κουτί
175 x 264 x 80 mm, κατά DIN

 5 010 466 

Φαρμακείο μαλακός σάκος, σε μαύρο χρώμα
240 x 90 x 87 mm, μικρό και συμπαγές μέγεθος, κατά DIN

 1 326 460 

Φαρμακείο μαλακός σάκος, κόκκινος
250 x 135 x 65 mm, συμπαγής, εύκαμπτος σάκος, κατά DIN

 1 042 904 

Βοηθητικά καλώδια εκκίνησης
Καλώδιο γεφύρωσης μπαταρίας 3,5 μέτρων, για βενζινοκινητήρες έως 3 λίτρων

 5 023 563 

Βοηθητικά καλώδια εκκίνησης
Καλώδιο γεφύρωσης μπαταρίας 3 μέτρων, για βενζινοκινητήρες έως 2,5 λίτρων

 5 023 562 

Σφυρί απεγκλωβισμού
Περιλαμβάνεται η βάση, ασφαλής και σταθερή τοποθέτηση, με κουμπί φωσφορίζον για να βρίσκεται εύκολα στο σκοτάδι

 1 596 814 

Σκοινί ρυμούλκησης
Έως και για 2.500 kg

 5 011 184 

Σκοινί ρυμούλκησης
Έως και για 1.600 kg

 5 011 183 

Προειδοποιητικό τρίγωνο σε στιλάτο διαφανές κουτί
433 x 45 x 30 mm

 1 440 254 

Προειδοποιητικό γιλέκο σε πορτοκαλί χρώμα
Ένα μέγεθος, με ανακλαστικές ρίγες για να είναι πιο ορατό

 1 378 055 

Προειδοποιητικό γιλέκο σε κίτρινο χρώμα
Ένα μέγεθος, με ανακλαστικές ρίγες για να είναι πιο ορατό

 1 378 052 

Αξεσουάρ οδικής βοήθειας
Τα αξεσουάρ οδικής βοήθειας της Ford είναι επιλεγμένα να εξασφαλίζουν τη μέγιστη ασφάλεια για τους οδηγούς 
και τους επιβάτες της Ford σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος. Όλα τα προϊόντα ικανοποιούν τις τελευταίες 
νομικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα αυτοκίνητα Ford διαθέτουν συγκεκριμένες υποδοχές για 
την ασφαλή τοποθέτηση σε ευπρόσιτη θέση των αξεσουάρ οδικής βοήθειας όταν δεν χρησιμοποιούνται. Τα 
προειδοποιητικά τρίγωνα και φαρμακεία της Ford είναι ειδικά σχεδιασμένα για να τοποθετούνται με ασφάλεια σε 
αυτές τις υποδοχές.

Προστασία

Συστήματα συναγερμού Ford
Τα συστήματα συναγερμού Ford προστατεύουν αποτελεσματικά το αυτοκίνητό σας γιατί συνδέονται απευθείας στην 
καλωδίωση του αυτοκινήτου. Αυτό σημαίνει προστασία για όλα τα ευάλωτα σημεία, όπως καπό, χώρο αποσκευών 
και πόρτες, ενώ οι αισθητήρες υπερήχων εξασφαλίζουν μέγιστη προστασία για το εσωτερικό. Μην περιμένετε, 
λοιπόν, για να θωρακίσετε την ασφάλεια του Ford σας και να του παρέχετε την καλύτερη δυνατή προστασία.

Σύστημα αντικραδασμικό και αδιάβροχο, περιλαμβάνει ενδεικτική 
λυχνία LED που αναβοσβήνει, κωδικό παράκαμψης έκτακτης 
ανάγκης, εφεδρική μπαταρία, περιμετρική κάλυψη και κάλυψη του 
εσωτερικού

Fiesta από 09/2008
 1 675 062    

Fiesta 2001 – 08/2008, Fusion
 1 678 205    

Focus από 2004, C-MAX, Kuga
 1 582 254    

Mondeo από 03/2007, Galaxy από 2006, S-MAX
 1 565 087    

Σύστημα αντικραδασμικό και αδιάβροχο, περιλαμβάνει ενδεικτική 
λυχνία LED που αναβοσβήνει, κωδικό παράκαμψης έκτακτης 
ανάγκης, εφεδρική μπαταρία, περιμετρική κάλυψη και κάλυψη του 
εσωτερικού

Fiesta από 09/2008
 1 675 065    

Fiesta 2001 – 08/2008, Fusion
 1 678 206    

Focus από 2004, C-MAX, Kuga
 1 582 265    

Mondeo από 03/2007, Galaxy από 2006, S-MAX
 1 565 088    

Σύστημα συναγερμού Ford Luxury

Ειδικό σύστημα αναβάθμισης του συστήματος συναγερμού. 
Χρησιμοποιεί το υπάρχον τηλεχειριστήριο Ford αλλά συνοδεύεται
και από πρόσθετο τηλεχειριστήριο Ford.

Σύστημα συναγερμού Ford Standard

Ειδικό σύστημα αναβάθμισης του συστήματος συναγερμού. 
Χρησιμοποιεί το υπάρχον τηλεχειριστήριο Ford.

Σφυρί απεγκλωβισμού

Σε περίπτωση ατυχήματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λύσετε 
τη ζώνη ασφαλείας ή να σπάσετε ένα τζάμι. Οι ενισχυμένες αιχμές 
στα δύο άκρα της κεφαλής επιτρέπουν στο σφυρί να σπάσει το 
τζάμι εύκολα και γρήγορα. Με τη λεπίδα που έχει ενσωματωμένη 
σε ασφαλές σημείο, μπορείτε να κόψετε τη ζώνη ασφαλείας με μία 
κίνηση

Σύστημα συναγερμού Ford Standard Σύστημα συναγερμού Ford Luxury

Πακέτο ασφαλείας Premium
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Παιδικό κάθισμα βάση Baby Safe ISOFIX

Για παιδιά με βάρος έως 13 κιλά, το παιδικό 
κάθισμα απλά κουμπώνει ή ξεκουμπώνει, 
 τοποθετείται στις υποδοχές ISOFIX του αυ-
τοκινήτου, με μπάρα επαναφοράς για ασφα-
λή τοποθέτηση και μειωμένες μετακινήσεις, 
με πρόσθετο σημείο στήριξης για μεγαλύ-
τερη ευστάθεια, ελεγμένο και εγκεκριμένο 
σύμφωνα με το πρότυπο ECE R 44/04
 1 670 734    

Παιδικό κάθισμα Baby-Safe Plus

Για παιδιά με βάρος έως 13 κιλά, με 
μπάρες τοποθέτησης σε βάση ISOFIX, 
σύστημα πρόσδεσης 5 σημείων, 
προσκέφαλο με γέμιση και ενσωματωμένο 
μαξιλάρι, ρυθμίζεται σε 3 διαφορετικές 
θέσεις, με αντιανεμικό σκίαστρο, ελεγμένο 
και εγκεκριμένο σύμφωνα με το πρότυπο 
ECE R 44/04
 1 670 717    

Παιδικό κάθισμα KING Plus

Για παιδιά με βάρος 9-18 κιλά, πλαϊνά 
με μαλακή γέμιση για ιδανική προστασία 
σε περίπτωση πλευρικής πρόσκρουσης, 
ρυθμιζόμενο σύστημα πρόσδεσης 5 
σημείων με ένα τράβηγμα, πλούσια 
ευρυχωρία, ελεγμένο και εγκεκριμένο 
σύμφωνα με το πρότυπο ECE R 44/04
 1 673 411    

Παιδική ασφάλεια
Τα παιδιά σας αξίζουν την άνεση και την ασφάλεια που απολαμβάνετε κι εσείς, όταν ταξιδεύουν με το Ford 
σας. Γι' αυτό η Ford προσφέρει μια γκάμα από κορυφαίας ποιότητας παιδικά καθίσματα, από τον εγκεκριμένο 
προμηθευτή μας Britax*, για όλες τις ηλικίες, από μωρά μέχρι μικρά παιδιά. Σχεδιασμένα να ικανοποιούν τα 
υψηλότερα στάνταρ ασφαλείας, έχουν υποβληθεί σε διεξοδικά crash test. Διατίθεται, επίσης, μια γκάμα από 
παιδικά καθίσματα ISOFIX, τα οποία τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα στις αντίστοιχες υποδοχές ISOFIX 
που έχουν ενσωματωμένες στα καθίσματα τα διάφορα μοντέλα Ford. Όλα τα καθίσματα έχουν αναπαυτικά 
καλύμματα υψηλής ποιότητας, που αφαιρούνται εύκολα για να πλυθούν.

Παιδικό κάθισμα Duo Plus ISOFIX

Για παιδιά με βάρος 9-18 κιλά, σύστημα 
πρόσδεσης 5 σημείων με κεντρική ρύθμιση 
για τις ζώνες, ελεγμένο και εγκεκριμένα 
σύμφωνα με το πρότυπο ECE R 44/04
 1 448 154    

Παιδικό κάθισμα Horizon

Βοηθητικό κάθισμα, για παιδιά με βάρος 
15-36 κιλά, σχεδιασμένο να ταιριάζει και 
σε καμπυλωτά καθίσματα αυτοκινήτου, 
ελεγμένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με το 
πρότυπο ECE R 44/04 
 1 343 648   

Κιτ τοποθέτησης παιδικού 
καθίσματος ISOFIX

Για το δεξί και το αριστερό πίσω κάθισμα, 
απαιτείται για την τοποθέτηση παιδικού 
καθίσματος ISOFIX

Focus από 2004  1 357 238 

C-MAX 1 332 664

Ασφάλεια

Παιδικό κάθισμα KidFix

Για παιδιά με βάρος 15-36 κιλά, 
τοποθετείται αποκλειστικά στις υποδοχές 
ISOFIX, ιδανική προστασία από πλευρική 
πρόσκρουση, το προσκέφαλο ρυθμίζεται 
σε 11 διαφορετικές θέσεις, ελεγμένο και 
εγκεκριμένο σύμφωνα με το πρότυπο 
ECE R 44/04
 1 581 116    

Για να αισθάνεστε ασφαλείς με τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο
Από τη στιγμή που έγινε νομική απαίτηση τα παιδιά στο αυτοκίνητο να είναι δεμένα με ασφάλεια, τα στάνταρ 
για τα παιδικά καθίσματα γίνονται όλο και πιο αυστηρά. Υπάρχουν πολλά παιδικά καθίσματα για διάφορες 
ηλικιακές ομάδες που ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις. Ακόμα και τα καλύτερα παιδικά καθίσματα, όμως, 
δεν προσφέρουν καμία προστασία αν δεν τοποθετούνται και χρησιμοποιούνται σωστά. Αν και τα περισσότερα 
παιδικά καθίσματα δένονται με ανάλογο τρόπο, κάθε κάθισμα έχει το δικό του ιδιαίτερο σύστημα πρόσδεσης. 
Είναι, επομένως, ζωτικής σημασίας να ακολουθείτε τις οδηγίες των ειδικών όταν αγοράζετε ένα παιδικό 
κάθισμα και εξίσου σημαντικό να διαβάζετε τις οδηγίες χρήσης.

Αν έχετε πολύ μικρό παιδί, πρέπει να γνωρίζετε ότι όλα τα βρεφικά καθίσματα που προορίζονται για την ομάδα 
0+ (μωρά με βάρος έως 13 κιλά) δένονται στραμμένα προς τα πίσω, δηλαδή το κάθισμα πρέπει να τοποθετηθεί 
έτσι ώστε το παιδί να κοιτάζει προς τα πίσω. Σημειώστε: αυτά τα βρεφικά καθίσματα μπορούν να τοποθετηθούν 
στο κάθισμα του συνοδηγού μόνο αν είναι απενεργοποιημένος ο αερόσακος του συνοδηγού ή το αυτοκίνητο δεν 
διαθέτει αερόσακο συνοδηγού.

Τα συστήματα ISOFIX είναι σχετικά απλά στην τοποθέτηση. Τα συστήματα αυτά εξασφαλίζουν την ασφαλή 
τοποθέτηση του παιδικού καθίσματος σε ένα σύστημα αγκύρωσης, το οποίο είναι τοποθετημένο στο αμάξωμα 
του αυτοκινήτου. 

Αν τα παιδιά είναι σωστά δεμένα μπορεί να αποτραπεί ενδεχόμενος τραυματισμός. Μια μελέτη που έγινε 
στη Γερμανία, όμως, έδειξε ότι μόνο το 31 % των παιδικών καθισμάτων χρησιμοποιούνται σωστά. Είναι, 
επίσης, σημαντικό τα παιδιά να δένονται σωστά σε κάθε διαδρομή, άσχετα από τη διάρκειά της. Ο κίνδυνος 
τραυματισμού ενός παιδιού που δεν είναι δεμένο μέσα στο αυτοκίνητο, είναι επτά φορές μεγαλύτερος από ότι 
για τα παιδιά που είναι σωστά δεμένα σε κατάλληλο παιδικό κάθισμα.

Παιδικό κάθισμα Kid

Για παιδιά με βάρος 15-36 κιλά, σύστημα 
πρόσδεσης 3 σημείων, το προσκέφαλο 
ρυθμίζεται σε 11 διαφορετικές θέσεις, 
ελεγμένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με 
το πρότυπο ECE R 44/04
 1 441 487    
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Πληροφόρηση και ψυχαγωγία

Κονσόλα φορητού συστήματος πλοήγησης για την κολώνα Α από τη Ford
Η βάση τοποθετείται στην αριστερή κολώνα A και επιτρέπει την έξυπνη τοποθέτηση του συστήματος πλοήγησης 
χωρίς βεντούζα για το τζάμι και χωρίς ορατά καλώδια πάνω στο ταμπλό. Η θέση του συστήματος πλοήγησης 
ρυθμίζεται σε οποιαδήποτε γωνία, ανάλογα με την προτίμηση του οδηγού, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτο πεδίο 
ορατότητας για τον οδηγό. Αυτή η λύση άμεσης τοποθέτησης και λειτουργίας επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή του 
συστήματος πλοήγησης από ένα αυτοκίνητο σε άλλο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τον πίνακα προϊόντων.

Μπρακέτα για την κολώνα Α

Περιγραφή FINIS
Garmin* Μπρακέτο για την κονσόλα κολώνας Α
Απαιτείται για την τοποθέτηση του Garmin* nüvi 765 και 755, υποστηρίζει TMC

 1 513 338 

Garmin* Μπρακέτο για την κονσόλα κολώνας Α
Απαιτείται για την τοποθέτηση του Garmin* nüvi 765 και 755, δεν υποστηρίζει TMC

 1 513 342 

Περισσότερες πληροφορίες στους Επίσημους Επισκευαστές Ford.

Κονσόλα κολώνας Α
Διατίθεται για Garmin* nüvi 765, Garmin* nüvi 755 και TomTom* GO 740 LIVE

Μοντέλο FINIS
Ka από 11/2008 1 544 446
Fiesta από 09/2008 1 544 444
Focus από 2004 1 518 477
C-MAX 1 544 442
Kuga 1 544 445
Transit/Tourneo Connect 1 544 440
Transit από 2000 1 544 441

Καλωδίωση κονσόλας για την κολώνα Α
Όλα τα απαραίτητα καλώδια από την κονσόλα μέχρι την καλωδίωση του αυτοκινήτου

Μοντέλο FINIS
Ka από 11/2008 1 552 980
Fiesta από 09/2008 1 552 981
Focus από 2004 1 521 332
C-MAX 1 521 332
Kuga 1 521 332
Transit/Tourneo Connect 1 521 332
Transit από 2000 1 521 332

Κονσόλα κολώνας A για Garmin* nüvi 755 και 765

Η Ford σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε κάτι παραπάνω από την οδήγηση – όπως η ευρεία γκάμα 
προαιρετικών συστημάτων ψυχαγωγίας και πληροφορικής που θα σας βοηθήσουν να φτάσετε στον προορισμό 
σας και να απολαύσετε τη διαδρομή. Μπορείτε, για παράδειγμα, να επιλέξετε κινητά και σταθερά συστήματα 
πλοήγησης που θα βρουν για σας την καλύτερη πορεία και ηχεία που θα σας χαρίσουν τον καλύτερο ήχο. Ό,τι, 
όμως, και αν επιλέξετε, θα είναι κορυφαίας ποιότητας και τεχνολογίας, και φιλικό προς τον χρήστη. Επιπλέον, 
η νέα καινοτομία της εταιρείας μας – η βάση στήριξης στην κολώνα A – εξασφαλίζει μια κομψή, στιβαρή και 
καλά ενσωματωμένη λύση τοποθέτησης επιλεγμένων συστημάτων πλοήγησης.
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Πληροφόρηση και ψυχαγωγία

Συστήματα πλοήγησης

Garmin* Κινητό σύστημα πλοήγησης 
nüvi 765 TFM

Με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®, λα-
μπερή οθόνη αφής 4,3", υψηλής ευαισθησί-
ας δέκτης GPS, ενσωματωμένο ασύρματο 
πομπό FM, περιλαμβάνει δέκτη κυκλοφο-
ριακών μηνυμάτων GTM 21 FM TMC, MP3 
player, προβολή φωτογραφιών, μετατροπή 
νομισμάτων και μονάδων μέτρησης, ένδει-
ξη ορίου ταχύτητας, υποδοχή κάρτας SD, 
με προεγκατάσταση City Navigator® Europe 
NT, προγραμματισμό διαδρομής με δυνατό-
τητα αποθήκευσης έως 50 αποθηκευμένων 
διαδρομών, αντικλεπτικό σύστημα
1 570 721

Ενεργή κεραία για φορητά συστήματα 
πλοήγησης Garmin*

Ενεργή κεραία GPS, βελτιώνει τη λήψη 
σήματος GPS σε δύσκολες συνθήκες, 
σε μαύρο χρώμα, με μαγνητική βάση, 
καλώδιο 3 μέτρων, συνιστάται όταν 
χρησιμοποιείται σύστημα Garmin* σε 
οχήματα εφοδιασμένα με θερμαινόμενο ή 
ανακλαστικό παρμπρίζ
1 595 396

Επικοινωνήστε με τον επίσημο έμπορο της Ford για τις τρέχουσες τιμές.

Pioneer* Σύστημα πλοήγησης και multimedia AVIC-F910BT
 Μήπως δεν χρειάζεστε απλά ένα σύστημα πλοήγησης για το δρόμο, αλλά θέλετε και ένα σύστημα ψυχαγωγίας multimedia; Το σύστημα πλοήγησης 
multimedia Pioneer* AVIC-F910BT είναι η ιδανική επιλογή. Στην καρδιά του AVIC-F910BT βρίσκεται ένα προηγμένο σύστημα πλοήγησης που 
καθοδηγεί με την προβολή χάρτη στην οθόνη, με φωνητική καθοδήγηση και πλήρη κάλυψη με χάρτες για 35 Ευρωπαϊκές χώρες και διαθέτει 
κάλυμμα σε διαφορετικά χρώματα για να επιλέξετε ανάλογα με το χρώμα του ταμπλό του αυτοκινήτου σας. Εκτός από το ενσωματωμένο  
DVD player και της μονάδας Bluetooth® το AVIC-F910BT επιτρέπει τη σύνδεση iPod, και τηλεοπτικού δέκτη ή κάμερας οπισθοπορείας.  
Το AVIC-F910BT είναι επίσης συμβατό με τη σειρά ηχείων Pioneer* που διαθέτουμε για τη βελτίωση της εξαιρετικής ποιότητας ήχου.

Διάφορα

Επικοινωνήστε με τον επίσημο έμπορο της Ford για τις τρέχουσες τιμές.

Pioneer* Σύστημα πλοήγησης και multimedia AVIC-F910BT

Έγχρωμη οθόνη αφής 5,8", περιλαμβάνει δέκτη TMC, δέκτη RDS, υποδοχή κάρτας SD, 
υποδοχή USB, τρισδιάστατους χάρτες, πάνω από 1,5 εκατομμύρια σημεία ενδιαφέροντος (POI), 
πλήρη κάλυψη με χάρτες για 35 Ευρωπαϊκές χώρες (TeleAtlas*), δυνατότητα δημιουργίας 
POI, συμβατό με διαφορετικούς τύπους (DVD-R/-RW, MP3, CD-R/RW, άμεσος έλεγχος iPod, 
ενσωματωμένη μονάδα Bluetooth®, είσοδος κάμερας οπισθοπορείας

για τα περισσότερα μοντέλα**
1 680 246 

Για τα αξεσουάρ του συστήματος πλοήγησης/multimedia Pioneer* AVIC-F910BT, δείτε την επόμενη σελίδα.

Garmin* Κινητό σύστημα πλοήγησης 
nüvi 755

Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" υψηλής 
φωτεινότητας, υψηλής ευαισθησίας 
δέκτης GPS, ενσωματωμένος FM 
δέκτης κυκλοφοριακών μηνυμάτων, 
MP3 player, προβολή φωτογραφιών, 
μετατροπή νομισμάτων και μονάδων 
μέτρησης, υποδοχή κάρτας SD, με 
προεγκατεστημένους τους χάρτες 
33 ευρωπαϊκών χωρών, αντικλεπτικό 
σύστημα
1 570 723

Garmin* Κινητό σύστημα πλοήγησης 
nüvi 255WT

Έγχρωμη οθόνη αφής TFT 4,3", δέκτης 
GPS υψηλής ευαισθησίας, συμβατό με 
σύστημα κυκλοφοριακής ενημέρωσης 
FM, προβολή φωτογραφιών JPEG, 
μετατροπέας νομισμάτων και μονάδων 
μέτρησης, αριθμομηχανή, υποδοχή 
κάρτας SD, προεγκατεστημένο City 
Navigator® Europe NT (καλύπτει 33 
χώρες σε Ανατολική και Δυτική Ευρώπη), 
αντικλεπτικό σύστημα
1 569 212

Garmin* Κινητό σύστημα πλοήγησης 
zumo 550

Με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®, 
οθόνη αφής 3,5", υψηλής ευαισθησίας 
δέκτη GPS, περιλαμβάνει δέκτη 
κυκλοφοριακών μηνυμάτων TMC (συμβατό 
με GTM 10, GTM 12, GTM 2), MP3 player, 
υποδοχή κάρτας SD, με προεγκατάσταση 
City Navigator® Europe NT (με κάλυψη και 
της Ανατολικής Ευρώπης), περιλαμβάνει 
αντικλεπτικό σύστημα και βάση για 
μοτοσικλέτα
1 513 329

Garmin* Κινητό σύστημα πλοήγησης 
nüvi 255T

Έγχρωμη οθόνη αφής TFT 3,5", δέκτης 
GPS υψηλής ευαισθησίας, συμβατό με 
σύστημα κυκλοφοριακής ενημέρωσης 
FM, προβολή φωτογραφιών JPEG, 
μετατροπέας νομισμάτων και μονάδων 
μέτρησης, αριθμομηχανή, υποδοχή 
κάρτας SD, προεγκατεστημένο City 
Navigator® Europe NT (καλύπτει 33 
χώρες σε Ανατολική και Δυτική Ευρώπη), 
αντικλεπτικό σύστημα
1 569 209

Pioneer* FH-P80BT

Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας Bluetooth®, 
δέκτης D4Q, EEQ (Easy Equalizer Plus), υποδοχή USB, 
άμεσος έλεγχος iPod μέσω USB, δίαυλος επέκτασης 
IP, συσκευή CD με απόσβεση κραδασμών
1 680 563

Μοντέλο Περιγραφή FINIS
Fiesta από 09/2008 Κεντρική κονσόλα 

Ειδικής σχεδίασης για τοποθέτηση συσκευών 1-DIN ή 2-DIN
1 680 564

Fiesta 2001 – 08/2008, Fusion, 
Focus από 2004, C-MAX

Θήκη CD 
Για 4 CD, μόνο σε συνδυασμό με υποδοχή ηχοσυστήματος μονού μεγέθους DIN

1 424 957
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Πληροφόρηση και ψυχαγωγία

  

Pioneer* Ηχεία TS-H 1303

Για τις μπροστινές πόρτες, ηχεία 13 cm, 
2 δρόμων, μέγιστο 130 W
 1 479 487    

Pioneer* Ηχεία TS-1002i

Για τις πίσω πόρτες, ηχεία 10 cm, 
2 δρόμων, μέγιστο 110 W
 1 595 409    

Pioneer* Subwoofer TS-WX 11A

Ενεργό subwoofer 6" x 9", μέγιστο 150 W
 1 479 493    

 

Pioneer* Ηχεία TS-170 Ci

Για τις μπροστινές και πίσω πόρτες, ηχεία 
17 cm,  2 δρόμων, μέγιστο 170 W
 1 595 410    

Pioneer* Ηχεία TS-G 1303i

Για τις μπροστινές πόρτες, ομοαξονικά 
ηχεία 13 cm, 3 δρόμων, μέγιστο 120 W
 1 595 411    

Pioneer* Subwoofer TS-WX 77A

Ενεργό ηχείο subwoofer, μέγιστο 200 W
 1 595 395    



 

Pioneer* Ηχεία TS-H 687

Ομοαξονικά ηχεία, 6" x 8", 3 δρόμων, για 
μπροστινές και πίσω πόρτες, μέγιστο 240 W
 1 479 489    

Pioneer* Ηχεία TS-H 1703

Για τις μπροστινές και πίσω πόρτες, 
ηχεία 17 cm, 2 δρόμων, μέγιστο 180 W
 1 479 486    

Pioneer* Ηχεία TS-G 1703i

Για τις πίσω πόρτες, ομοαξονικά 
ηχεία 17 cm, 3 δρόμων, μέγιστο 170 W
 1 595 406    



Pioneer* Ηχεία TS-E 170 Ci

Για τις μπροστινές πόρτες, ηχεία 17 cm, 
2 δρόμων, μέγιστο 260 W
 1 570 711    

Pioneer* Ηχεία TS-E 17202 is

Για τις πίσω πόρτες, ηχεία 17 cm,  
2 δρόμων, ομοαξονικά, μέγιστο 280 W
 1 570 712    

Ηχεία Pioneer* Premium High-Tech για το Mondeo
 Κορυφαία ηχεία υψηλής τεχνολογίας που εξασφαλίζουν ισορροπημένο έλεγχο του ήχου, οκτάβα προς οκτάβα, προσφέροντας ανοικτό και 
απαλό ήχο. Δημιουργούν την αίσθηση συναυλιακού ήχου.

Επικοινωνήστε με τον επίσημο έμπορο της Ford για τον κατάλληλο αντάπτορα.

Ηχεία Pioneer*

Πώς θέλετε τη μουσική σας; Δυνατή, διάφανη και καθαρή; Τότε έχουμε ό,τι χρειάζεστε για το Ford σας. Η γκάμα 
ηχείων Pioneer* για εμπρός και πίσω υπόσχεται πανίσχυρο ήχο μέσα στο αυτοκίνητο για διάφορα μοντέλα Ford. 
Συμπληρώστε το ηχοσύστημά σας με subwoofer Pioneer* για ακόμα καλύτερη αίσθηση των μπάσων.
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Μοντέλο Ηχεία Προσαρμογέας Ηχεία Προσαρμογέας Subwoofer
Ka από 11/2008      

Ka 1996 – 08/2008      

Fiesta από 09/2008      

Fiesta 2001 – 08/2008      

Fusion      

Focus από 2004      

Focus 1998 – 2007      

C-MAX      

Kuga      

Mondeo από 03/2007      

Mondeo 2000 – 03/2007      

Galaxy από 2006      

S-MAX      

Ranger από 2006      

Transit/Tourneo Connect      

Transit από 2000      

      

 1 479 486 1 479 484 - -  1 479 493
 1 595 395

 1 479 489 - - -  1 479 493
 1 595 395

 1 479 486 1 479 484  1 595 406 1 479 484  1 479 493
 1 595 395

 1 479 489 -  1 479 489 -  1 479 493
 1 595 395

 1 479 489 -  1 479 489 -  1 479 493
 1 595 395

 1 479 486 1 479 483  1 595 406 1 479 484  1 479 493
 1 595 395

 1 479 489 -  1 479 489 -  1 479 493
 1 595 395

 1 479 486 1 479 483  1 595 406 1 479 484  1 479 493
 1 595 395

 1 595 410 1 479 483  1 595 410 1 479 484  1 479 493
 1 595 395

 1 479 486 1 479 484  1 479 486 1 479 484  1 479 493
 1 595 395

 1 479 489 -  1 479 489 -  1 479 493
 1 595 395

 1 595 410 1 479 484  1 595 410 1 479 484  1 479 493
 1 595 395

 1 595 410 1 479 484  1 595 410 1 479 484  1 479 493
 1 595 395

 1 479 487 1 479 485  1 595 409 -  1 479 493
 1 595 395

 1 595 411 - - -  1 479 493
 1 595 395

 1 479 489 - - -  1 479 493
 1 595 395

Αξεσουάρ για το σύστημα πλοήγησης multimedia Pioneer* AVIC-F910BT

Περιγραφή FINIS
Υποδοχή 2-DIN “Piano Black”
Απαιτείται για την τοποθέτηση στα μοντέλα Ford

 1 513 350 

CAN-Bus/αντάπτορας τηλεχειρισμού
Απαιτείται για την τοποθέτηση στα μοντέλα Ford

 1 513 354 

Καλώδιο AV
Απαιτείται για τη σύνδεση ψηφιακού music player στο σύστημα πλοήγησης και multimedia AVIC-F910BT

 1 513 353 

Pioneer* Κάμερα οπισθοπορείας για AVIC-F910BT
Υδατοστεγανή κάμερα, κάλυψη 135° οριζόντια και 100° κατακόρυφα, διαστάσεις 28 x 28 x 25 mm, περιλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια

 1 528 775 

Καλώδιο iPod
Απαιτείται για τη σύνδεση συσκευής iPod στο σύστημα πλοήγησης και multimedia AVIC-F910BT

 1 550 870 

Ανάλογα με το ηχοσύστημα που έχετε ήδη τοποθετημένο, η πρόσοψη της κενρικής κονσόλας ενδέχεται να χρειαστεί αντικατάσταση. 
Περισσότερες πληροφορίες στους Επίσημους Επισκευαστές Ford.



Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης

Κάθεστε άνετα; Όλα τα Ford είναι σχεδιασμένα να κάνουν τη ζωή σας όσο το δυνατόν πιο άνετη. Από την 
εργονομικά σχεδιασμένη θέση οδήγησης, μέχρι τα εύχρηστα χειριστήρια και τα προσκέφαλα, περιβάλλουμε 
εσάς και τους επιβάτες σας με την άνεση της Ford. Τώρα, με τα αξεσουάρ μας μπορείτε να βελτιώσετε ακόμα 
περισσότερο τις ανέσεις σας.

Αισθητήρας απόστασης στάθμευσης

Αξεσουάρ προστασίας από τη βροχή και τον αέρα ClimAir*

Περιορίζουν τον στροβιλισμό του αέρα και τον θόρυβο, για να 
μπορείτε να απολαμβάνετε τη διαδρομή με το παράθυρο ανοικτό, 
ακόμα και όταν βρέχει. Χυτό ακρυλικό κρύσταλλο 3 mm υψηλής 
ποιότητας με βελτιστοποιημένη σχεδίαση για άψογη τοποθέτηση. 
Στους παρακάτω πίνακες δίνονται όλα τα διαθέσιμα κιτ για τις 
μπροστινές πόρτες. Επικοινωνήστε με τον επίσημο έμπορο Ford για 
περισσότερες λεπτομέρειες.

Bosch* Σύστημα ελέγχου απόστασης 
στάθμευσης

Κιτ γενικής χρήσης που τοποθετείται σε 
όλα τα μοντέλα. Και σε συνδυασμό με 
κοτσαδόρο. Αξιόπιστη ανίχνευση κάθε 
εμποδίου με ακουστική προειδοποίηση 
και ένδειξη LED. Επικοινωνήστε με τον 
επίσημο έμπορο της Ford για περισσότερες 
λεπτομέρειες.

Πίσω σύστημα με 4 αισθητήρες

 1 589 116    

Σύστημα με 4 αισθητήρες εμπρός, μόνο σε 
συνδυασμό με σύστημα πίσω

 1 589 123    

Αντιανεμικά πλευρικών παραθύρων για τις μπροστινές πόρτες

Μοντέλο Περιγραφή FINIS
Ka από 11/2008 Γκρι ανοικτό  1 593 151 

Γκρι σκούρο  1 595 368 
Ka 1996 – 08/2008 Γκρι ανοικτό  1 138 961 

Γκρι σκούρο  1 490 770 
Fiesta από 09/2008 Γκρι ανοικτό, για 3-θυρο μοντέλο  1 555 757 

Γκρι ανοικτό, για 5-θυρο μοντέλο  1 555 763 
Γκρι σκούρο, για 3-θυρο μοντέλο  1 555 762 
Γκρι σκούρο, για 5-θυρο μοντέλο  1 555 768 

Fiesta 2001 – 08/2008 Γκρι ανοικτό, για 3-θυρο μοντέλο  1 212 514 
Γκρι ανοικτό, για 5-θυρο μοντέλο  1 212 515 
Γκρι σκούρο, για 3-θυρο μοντέλο  1 490 765 
Γκρι σκούρο, για 5-θυρο μοντέλο  1 490 764 

Fusion Γκρι ανοικτό, για 5-θυρο μοντέλο  1 251 646 
Focus από 2004 Γκρι ανοικτό, για 3-θυρο μοντέλο  1 365 005 

Γκρι ανοικτό, για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο και στέισον βάγκον  1 365 003 
Γκρι σκούρο, για 3-θυρο μοντέλο  1 490 766 
Γκρι σκούρο, για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο και στέισον βάγκον  1 490 768 

Focus 1998 – 2004 Γκρι ανοικτό, για 3-θυρο μοντέλο  1 138 959 
Γκρι ανοικτό, για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο και στέισον βάγκον  1 138 968 

C-MAX Γκρι ανοικτό  1 329 120 
Γκρι σκούρο  1 490 772 

Kuga Γκρι σκούρο  1 555 755 
Mondeo από 03/2007 Γκρι ανοικτό, για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο και στέισον βάγκον  1 494 111 

Γκρι σκούρο, για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο και στέισον βάγκον  1 494 106 
Mondeo 2000 – 03/2007 Γκρι ανοικτό, για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο και στέισον βάγκον  1 139 870 

Γκρι σκούρο, για 4-θυρο/5-θυρο μοντέλο και στέισον βάγκον  1 490 771 
Galaxy από 2006 Γκρι ανοικτό  1 454 599 
Galaxy 2000 – 2005 Γκρι ανοικτό  1 138 960 
S-MAX Γκρι ανοικτό  1 454 598 

Γκρι σκούρο  1 490 774 
Maverick Γκρι ανοικτό  1 204 342 
Ranger από 2006 Γκρι ανοικτό  1 494 109 
Ranger 1999 – 2005 Γκρι ανοικτό  1 136 150 
Transit/Tourneo Connect Γκρι ανοικτό  1 315 297 
Transit από 2000 Γκρι ανοικτό  1 136 149 

Άνεση

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθ-
μευσης

Ειδοποιείστε εγκαίρως με το σύστημα 
ελέγχου της απόστασης που ανιχνεύει 
αξιόπιστα οποιοδήποτε εμπόδιο πίσω από 
το αυτοκίνητο. Διατίθενται συστήματα για 
τα παρακάτω μοντέλα: 

a Fiesta από 09/2008
a Fiesta 2001 – 06/2008
a Fusion από 2001
a Focus 10/2001 – 12/200
a C-MAX έως 04/2007
a Mondeo 2000 – 03/2007
a Galaxy έως 2006
a Transit/Tourneo Connect 

(όλα τα συστήματα εκτός του Fusion για 
χρήση χωρίς κοτσαδόρο) 

Τα συστήματα περιλαμβάνουν ένα βασικό 
κιτ για όλη τη γκάμα μοντέλων και ένα 
συγκεκριμένο κιτ εγκατάστασης για κάθε 
μοντέλο, για ιδανική τοποθέτηση των 
αισθητήρων. 

Гια παράδειγμα για το Fiesta από 09/2008

Βασικό κιτ

 1 561 474    

Ειδικό κιτ εγκατάστασης για κάθε μοντέλο

 1 561 277    
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Waeco Dometic* Ψυγείο για το Transit Connect

Το μεγαλύτερο φορητό ψυγείο στην Ευρώπη, υψηλής  
απόδοσης, τοποθετείται και αφαιρείται εύκολα με ιμάντα σύσφιξης 
και άγκιστρα, ψηφιακή οθόνη ρύθμισης της θερμοκρασίας από  
0 °C έως 12 °C, μόνο με συρόμενη πόρτα δεξιά, χωρητικότητα  
850 λίτρων, διαστάσεις 1.100 x 1.000 x 1.400 mm 
1 670 722 

Άλλα αξεσουάρ άνεσης

Ψυγεία

Περιγραφή FINIS
Waeco* Ψυγείο τροφίμων BoardBar TF-14 
Χωρητικότητας 14 λίτρων, πρακτικές εξωτερικές τσέπες που κλείνουν για ό,τι δεν χρειάζεται ψύξη, ψύχει έως και 25 °C κάτω από τη 
θερμοκρασία περιβάλλοντος

1 335 525

Waeco* Ψυγείο τροφίμων BoardBar TB-08 
Χωρητικότητας 8 λίτρων, έτοιμο για σύνδεση σε πρίζα 12 V DC, καπάκι που κλείνει με ασφάλεια αεροστεγώς, με δύο θήκες για μπουκάλια και 
πρακτικό λουρί για τον ώμο, ψύχει και ζεσταίνει

1 335 527

Waeco* Ψυγείο τροφίμων BoardBar TB-15 
Χωρητικότητας 15 λίτρων, παίρνει μπουκάλια του 1,5 και των 2 λίτρων, ψύχει έως και 20 °C κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος,  
ζεσταίνει μέχρι και τους 65 °C, με ασφάλεια μπαταρίας (Active Battery Security ή ABS), ανοίγει και κλείνει εύκολα με το ένα χέρι,  
ράγα πρόσδεσης που εκτείνεται για πρόσθετη στήριξη στο απότομο φρενάρισμα, έτοιμο για σύνδεση σε πρίζα 12 V DC

1 335 526

Waeco* Ψυγείο τροφίμων TropiCool TC-35FL 
Εύκολο στη μεταφορά, χωρητικότητας 35 λίτρων, ψύξη: από 1 °C έως 15 °C (έως 30 °C κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος), θέρμανση:  
50 °C έως 65 °C, ειδικά ηλεκτρονικά θερμικά κυκλώματα (TC), ταμπλό με πλήκτρα αφής, ενδείξεις LED και μνήμη, αποσπώμενο καπάκι για 
οικονομία χώρου, με πρακτική λαβή που διπλώνει, έτοιμο για σύνδεση σε πρίζα 12/24/230 V DC/AC

1 434 385

Waeco* Ψυγείο τροφίμων BordBar TE-21-ISO 
Ασφαλές και ανθεκτικό, χωρητικότητας 21 λίτρων, ψύξη: από 1 °C έως 15 °C (έως 30 °C κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος), θέρμανση:  
50 °C έως 65 °C, ειδικά ηλεκτρονικά θερμικά κυκλώματα (TC), ταμπλό με πλήκτρα αφής, ενδείξεις LED και μνήμη, αποσπώμενο καπάκι για 
οικονομία χώρου, μεταφέρεται εύκολα με πρακτική λαβή που διπλώνει, έτοιμο για σύνδεση σε πρίζα 12/24/230 V DC/AC

1 479 499

Waeco* Βολτόμετρο 
Κλείνει το συνδεδεμένο ψυγείο ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή πριν αδειάσει η μπαταρία του αυτοκινήτου

1 549 801

Waeco* Μετασχηματιστής TSI-102 
Μετασχηματιστής που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα 12 V DC της μπαταρίας του αυτοκινήτου σε εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V AC κανονικής 
ημιτονοειδούς κυματομορφής με προστασία υπέρτασης και υπότασης, σύνδεση φόρτισης USB και βάση τοποθέτησης της συσκευής, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλες συσκευές με φις push

1 679 460

Waeco* Μετασχηματιστής SI-102 
Ελαφρύς, μικρός και εύχρηστος μετασχηματιστής που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα 12 V DC της μπαταρίας του αυτοκινήτου σε εναλλασσόμενο 
ρεύμα 230 V AC τροποποιημένης ημιτονοειδούς κυματομορφής (να ελέγχεται το εγχειρίδιο της ηλεκτρικής συσκευής) με προστασία υπέρτασης 
και υπότασης, σύνδεση φόρτισης USB και βάση τοποθέτησης της συσκευής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή ή 
άλλες συσκευές με φις σούκο

1 679 459

Συμπληρωματικό φως LED για το εσωτερικό

Συμπαγές κέλυφος με 5 LED που δίνουν ένα λαμπερό και κομψό μπλε φως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φωτισμό στα πόδια ή στον χώρο 
αποσκευών

1 488 607 

Χρήση του χώρου στο δάπεδο Χρήση χώρου αποσκευών

Μοντέλο Περιγραφή FINIS
Ka από 11/2008 Σετ των 3 1 593 036
Fiesta από 09/2008 Σετ των 3, για 3-θυρο μοντέλο 1 568 755

Σετ των 5, για 5-θυρο μοντέλο 1 568 756
Fiesta 2001 – 08/2008 Σετ των 5, για 5-θυρο μοντέλο 1 479 502
Fusion Σετ των 5 1 479 506
Focus από 2004 Σετ των 5, για στέισον βάγκον 1 479 504
C-MAX Σετ των 5 1 479 505
Kuga Σετ των 5 1 547 211
Mondeo από 03/2007 Σετ των 5, για στέισον βάγκον 1 500 119
Mondeo 2000 – 03/2007 Σετ των 5, για στέισον βάγκον 1 479 507

Σκιάδια Climair*
 
Σετ από σκιάδια ClimAir* για όλα τα πίσω παράθυρα. Περιορίζουν 
την ηλιακή ακτινοβολία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα 
και με τα παράθυρα ανοικτά. Ταυτόχρονα δημιουργούν την ίδια 
αίσθηση, όπως τα φιμέ τζάμια. Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση 
χωρίς να ανοιχτούν τρύπες, χάρη στη μη εμφανή βάση τους 

Άνεση

Waeco* Ψυγείο τροφίμων BoardBar TB-08 Waeco* Ψυγείο τροφίμων BoardBar TB-15Waeco* Ψυγείο τροφίμων BoardBar TF-14

Waeco* Ψυγείο τροφίμων BordBar TE-21-ISOWaeco* Ψυγείο τροφίμων TropiCool TC-35FL Waeco* Βολτόμετρο

Waeco* Μετασχηματιστής SI-102Waeco* Μετασχηματιστής TSI-102

Σκιάδια ClimAir* για τα πλευρικά παράθυρα
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