Transit Custom
Accessoires

Transit Custom ACCESSOIRES

Dakdragers 2394045
Dakdragers, geïntegreerd in de daklijn, volledig wegklapbaar, daklast maximaal 130kg, 100kg bij sport uitvoering, gemonteerd

Inbraakwerende platen 1819008
Inbraakwerende platen voor achterdeuren, gemonteerd

€ 210.00
Transport laadruimte 1850438
Imperiaal geïntegreerd in laadruimte, draagvermogen van
maximaal 50kg, gemonteerd

€ 869.00
Trekhaak 1815307
Trekhaak, vaste kogel met 13-polige aansluiting, gemonteerd

€ 602.00

Winterbanden
Complete winterbandensets staal of lichtmetaal, all season-of
winterbanden. Bekijk het volledige aanbod op www.ford.nl/
velgen

v.a. € 835,-

€ 340.00
Imperiaal 110.07.16A.006
Equinox* Imperiaal, RVS, inclusief ladderrol en anti-windruis
wikkel, gemonteerd
110.07.16A.006

v.a. € 742.00

Transit Custom ACCESSOIRES

Laadruimte inrichting Motexion* Vloerplaat,
berkentriplex, bruin of grijs, slijtvaste
antisliplaag, 9 of 12mm, gemonteerd

v.a. € 256.00
Ladder 1819938
Ladder op achterdeur, staal, mat zwart,
gemonteerd

Laadruimte inrichting FOR3101
Motexion* Lattenframe wand, onder panelen,
boven latten op frame, gemonteerd

Digitale binnenspiegel 2480115
Achteruitrijcamera streamt beelden op het beeldscherm van de binnenspiegel, gemonteerd

v.a. € 352.00
Laadruimte inrichting FOR4101
Motexion* Wielkastbescherming, alleen in
combinatie met vloerplaat en zijwanden

€ 811.00
Treeplanken 2279906
ARP* Treeplanken, aluminium, inclusief rubberen anti-slip coating, gemonteerd

v.a. € 176.00
Opstap achter Q410503
Q-Tech* TwoStep, dubbele opstap voor
achterzijde, RVS/Staal, gemonteerd

€ 293.00

€ 222.00

€ 431.00

Omschrijving

Prijs exclusief
btw

Bestelnummer

Transport
Trekhaak, afneembare kogel, 13-polig, gemonteerd

€ 794.00

Trekhaak aansluiting verloopstekker, kort, 13-polig naar 7-polig

€ 21.00

1513402

Mont Blanc* dakdragers, set van 2 (max 100 kg), H1, gemonteerd

€ 148.00

1819090

Mont Blanc* dakdrager, uitbreidingsset, 1 extra drager, aanbevolen voor L2 modellen
Q-Tech* imperiaal, van aluminium of staal, gemonteerd

vanaf

Thule* Ladder houder 330, met 4 ladingsstoppers en geïntegreerd ratelmechanisme

1842424

€ 63.00

1819091

€ 579.00

Q391033

€ 92.00

1569248

€ 160.00

FOR8102

Laadruimte
Motexion* Antislipmat, rubbermat 5mm, gemonteerd

vanaf

Motexion* Wandbekleding, 4mm, bruin of grijs, gemonteerd

€ 317.00

FOR2121

Motexion* Binnenbetimmering, glad, volledige hoogte, 4mm, bruin of grijs, gemonteerd

€ 262.00

FOR2101

Motexion* Binnenbetimmering, achterdeurpanelen, onderzijde, bruin of grijs, gemonteerd

€ 96.00

FOR7101

Bescherming
HDD* Stoelhoes, voor bescherming van de originele bekleding, zwart

vanaf

Q-Tech* Inbraakwerende plaat zijdeur, zwart of wit, gemonteerd

€ 46.00

2326838

€ 140.00

Q423055
Q320953

Q-Tech* RVS Sidebars, L1, mat of hoogglans, gemonteerd

vanaf

€ 398.00

Q-Tech* RVS Sidebars, L2, mat of hoogglans, gemonteerd

vanaf

€ 413.00

Q320957

Equinox* RVS Sidebars, L1, mat/geborsteld of hoogglans, gemonteerd

vanaf

€ 371.00

020.07.16A.001

Equinox* RVS Sidebars, L2, mat/geborsteld of hoogglans, gemonteerd

vanaf

€ 386.00

020.07.16A.005

Q-Tech* Back-Bar, RVS, mat of hoogglans, gemonteerd

vanaf

€ 268.00

Q320965

Equinox* Rear-bar, RVS, mat of hoogglans, met of zonder doorgetrokken bocht, gemonteerd

vanaf

€ 250.00

030.07.16A.001

Q-Tech* OneStep* enkele opstap RVS/Staal i.c.m. trekhaak, gemonteerd

€ 150.00

Q410501

Q-Tech* Bumperpaneel, Aluminium, 5-traans, gemonteerd

€ 100.00

Q340171

Spatlappen achterzijde, gemonteerd

€ 70.00

1828386

Wielsloten voor lichtmetalen velgen

€ 103.00

1763879

Saturn Evo* Extra veiligheidsslot, voor achter-, zij- of schuifdeuren, gemonteerd

€ 189.00

e2600003

Bosch* Achteruitrijwaarschuwing, gemonteerd

€ 151.00

1713304

Motorbeschermingsplaat, staal, zwarte poedercoating, 2,5mm dik, 14kg, gemonteerd

€ 364.00

2322055

Complete winterbandenset, bekijk het volledige aanbod op www.ford.nl/velgen

Vanaf

€ 835.00

Vanaf

Comfort
Vloermatten, naaldvilt, perfecte pasvorm en van robuuste kwaliteit

€ 44.00

1885397

Xvision* Parkeersensoren achter, mat zwart, gemonteerd

€ 253.00

1935220

Xvision* Parkeersensoren voorzijde, in kleur gespoten, gemonteerd

€ 322.00

1935219

Xvision* Stoelverwarming - bestuurdersstoel, gemonteerd

€ 231.00

2021594

Navco* Extra LED interieurverlichting in laadruimte, gemonteerd

€ 93.00

1841959

Bekijk de online accessoire catalogus voor alle beschikbare accessoires voor de Transit Custom! Ga naar www.ford-accessoires.nl

DISCLAIMER
Ford Nederland B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden in de inhoud van deze prijslijst. Ford Nederland B.V. streeft voortdurend naar
verbeteringen, Specificaties, bestelnummers en prijzen kunnen daarom tussentijds gewijzigd worden. Vraag je dealer altijd naar de actuele prijzen en beschikbaarheid. Alle in deze prijslijst vermelde
consumenten(advies)prijzen zijn in Euro en exclusief btw. De (advies) prijzen zijn inclusief eventuele montage en spuitkosten, tenzij “gemonteerd” niet staat vermeld in de tekst. Ford Nederland B.V.
is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33042480. Versie 01/2021 Prijzenbladnummer: 720-C - Hiermede vervalt: 720-A
*Gedekt door garantie van de leverancier, raadpleeg je Ford dealer voor meer informatie.

