Ford EcoSport
Accessoires

Go Further

Ford EcoSport ACCESSOIRES

Afneembare trekhaak 2276851
Trekhaak met een afneembare kogel, inclusief 13-polige
aansluiting, gemonteerd.

Antislipmat voor bagageruimte 2197235
Rubberen anti-slip bagagemat, inclusief opstaande randen die de bagageruimte schoon en droog houden.

€ 1.159
Dakdragers 1876580
Dakdragers voor montage op de dakrails. Maximaal laadgewicht
van 40kg.

€ 36.00
Dakkoffer 2191625
G3* Dakkoffer Elegance 330, matzwart, 330 liter
opbergcapaciteit.

Fietsdrager 1746077
Thule* Fietsdrager voor op het dak, Freeride 532, voor 1 fiets, voor
frames tussen 22-70mm.

€ 192.00

€ 51.00

€ 209.00
Kinderveiligheid 1805260
RECARO* Kinderzitje Young Profi plus, voor kinderen tot 13 kg.

€ 170.00

Ford EcoSport ACCESSOIRES

Dashcam 2340160
Garmin* Dashcam 65W, blikveld 180 graden,
inclusief G-sensor en 8gb geheugenkaart.

€ 240.00
Lederen interieur
Alba* (ECO) lederen interieur. Keuze uit diverse
kleuren en stiksels. Na registratie gemonteerd.

Spatlappen 2238015
Spatlappen, set voor- en achterzijde,
gemonteerd.

Bumperbeschermer 2346102
ClimAir* Achterbumper bescherming voor ST-Line, in de kleur piano black, gemonteerd.

€ 147.00
Parkeersensoren Voor 1935219
Xvision* Parkeersensoren voorzijde, in kleur
gespoten, gemonteerd.

€ 135.00
Vloermatten Rubber 2268334
All-weather vloermatten, rubber, set voorzijde.

€ 367.00
Lichtmetalen velgen Complete velgensets
met zomer- all season of winterbanden. Bekijk
het aanbod op www.ford.nl/velgen

v.a.€ 1.295

v.a. € 799.00

€ 50.00

Kleine sport antenne 2049615
Dynamisch design met compacte afmeting,
zorgt voor een sportief uiterlijk.

Fietsdrager 1746077
Thule* Fietsdrager voor op het dak, Freeride
532, voor 1 fiets, voor frames tussen 22-70mm.

€ 19.00

Wielslotset 1726694
Wielsloten voor lichtmetalen velgen.

€ 51.00

Omschrijving

Marterverjager 2033207
K&K* Ultrasone marterverjager, gemonteerd.

€ 74.00

€ 121.00

Prijs inclusief btw

Prijs exclusief btw

Bestelnummer

Transport
Verloopstekker, kort, 13-polig naar 7-polig

1513402

€ 24.00

€ 19.83

€ 229.00

€ 189.26

2117636

Thule* Kajakdrager 874, voor 1 kajak, vastgemaakt met 4 stevige, verstelbare, rubberen steunen en 2 riemen van 400 cm

€ 83.00

€ 68.60

1513393

Kledinghanger, voor montage aan hoofdsteun

€ 27.00

€ 22.31

€ 125.00

€ 103.31

1835213

€ 8.00

€ 6.61

2372312

€ 10.00

€ 8.26

2308113

€ 249.00

€ 205.79

2021594

€ 64.00

€ 52.89

2104592

Rati* Armsteun, inclusief opbergmogelijkheden, gemonteerd

€ 189.00

€ 156.20

2330781

inCarBite* Tablethouder universeel, actieve houder voor montage op hoofdsteun

€ 159.00

€ 131.40

e1024058

Thule* Skidrager 7326, Voor 6 paar skies of 4 snowboards, afsluitbaar

e3100110

Styling
Sportpedaalkappen, voor handgeschakelde versnellingsbak
Kentekenplaathouder achterzijde met Ford Performance logo, grijs of zwart
Ford Performance ventieldoppen met blauw of rode bovenzijde en wit Ford logo
Comfort
Xvision* Stoelverwarming - bestuurdersstoel, gemonteerd
ClimAir* Windgeleiders, set van 2 voor zijruiten vóórzijde, lichtgrijs, gemonteerd

Bekijk de online accessoire catalogus voor alle beschikbare accessoires voor de EcoSport! 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 Ford dealer altijd naar de actuele prijzen en beschikbaarheid. Alle in deze prijslijst
vermelde consumenten(advies)prijzen zijn in Euro en inclusief 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 06/2019 Prijzenbladnummer: 200-A - Hiermede vervalt: 171-4R
*Gedekt door garantie van de leverancier, raadpleeg je Ford dealer voor meer informatie.

