Ford Fiesta
Accessoires

Fiesta ACCESSOIRES

Antislipmat voor bagageruimte 2145696
Rubberen anti-slip bagagemat, inclusief opstaande randen die de bagageruimte schoon en droog houden.

Afneembare trekhaak 2344267
Trekhaak met een afneembare kogel, inclusief 13-polige
aansluiting, gemonteerd.

€ 1204.00
Dakdragers 2112395
Dakdragers, volledig afsluitbaar, maximaal laadgewicht 50kg. 5deurs, met uitzondering van de ST uitvoering en uitvoeringen met
panoramadak.

€ 74.00
Dakkoffer 2191625
G3* Dakkoffer Elegance 330, matzwart, aerodynamisch design,
330 liter opbergcapaciteit en een maximaal laadgewicht van 75
kg.

€ 277.00

Draadloos opladen 2452293
Qi set voor draadloos opladen, geintergreerde voertuigspecifieke
oplossing. Geschikt voor alle smartphones die draadloos kunnen
laden. Gemonteerd.

€ 117.00

€ 217.00
Bagageraster 2169667
Bagageraster voor achter de 2e zitrij, gemonteerd.
Originele Ford bagagerasters voldoen aan de
veiligheidsstandaards van ECE-R17/ISO 27955 en houden de
bagage waar die moet zijn - binnen de bagageruimte.

€ 370.00

Fiesta ACCESSOIRES

Dashcam 2421817
Compacte camera met bediening via SYNC 3
scherm en smartphone-app, gemonteerd

€ 393.00
Lederen interieur
Alba* (ECO) lederen interieur. Keuze uit 16
kleuren kleuren en diverse stiksels. Na

Spatlappen 2161532
Spatlappen, set voor- en achterzijde,
gemonteerd.

€ 153.00
Parkeersensoren 2231907
Xvision* Parkeersensoren voorzijde, in kleur
gespoten, gemonteerd.

Bumperbeschermer 2325995
Achterbumper bescherming, gepolijst en geborsteld roestvrij staal, gemonteerd.

€ 173.00
Rubberen vloermatten 2439078
All-weather vloermatten voorzijde van synthetisch rubber beschermen het interieur effectief tegen
vuil en vocht, ideaal voor in de herst en winter.

€ 394.00
Lichtmetalen velgen Complete velgensets
met zomer- all season of winterbanden. Inruil
af fabriek set mogelijk. Zie www.ford.nl/velgen

€ 2097

v.a. € 930.00

€ 55.00

Bumperbeschermer 2325995
Bumperbeschermer, gepolijst en geborsteld
roestvrij staal, gemonteerd.

Fietsdrager 1746077
Thule* Fietsdrager voor op het dak, Freeride
532, voor 1 fiets, geschikt voor fietsframes tot
een diameter van 80 mm.

€ 164.00

Wielslotset 1751660
Beveilig de lichtmetalen velgen en bescherm ze
tegen diefstal met slotbouten.

€ 55.00

Marterverjager 2033207
K&K* Ultrasone marterverjager, straalt sterke
ultrasone golven in een straal van 360°,
gemonteerd.

€ 124.00

€ 80.00

Prijs inclusief
btw

Prijs exclusief
btw

Trekhaak, vaste kogel, inclusief 13-polige aansluiting, gemonteerd

€ 1009.00

€ 834.00

Verloopstekker, van 13-polig naar 7-polig

€ 26.14

€ 21.60

1513402

Kledinghanger, voor montage aan hoofdsteun

€ 51.00

€ 42.34

2448529

Dakdragers voor Active uitvoering, volledig afsluitbaar

€ 288.00

€ 237.62

2246735

Ford Performance dorpellijsten, inclusief performance logo, gemonteerd

€ 85.00

€ 69,76

2243131

Kentekenplaathouder achterzijde met Ford Performance logo, grijs of zwart

€ 10.00

€ 8.26

2372312

Ford Performance ventieldoppen met blauw of rode bovenzijde en wit Ford logo

€ 10.00

€ 8.26

2308113

Ford Performance vloermatten met geweven Carbon-textuurstrepen en metaalgrijs stiksel

€ 64.00

€ 52.61

2309804

Xvision* Stoelverwarming - voorstoelen, gemonteerd

€ 579.00

€ 478.00

2021595

ClimAir* Windgeleiders, set van 2 voor zijruiten vóórzijde, transparant, gemonteerd

€ 93.00

€ 77.16

2110132

Rati* Armsteun, inclusief opbergmogelijkheden, gemonteerd

€ 194.00

€ 160.36

Omschrijving
Transport

Bestelnummer
2184668

Styling

Comfort

2227703
Bekijk de online accessoire catalogus voor alle beschikbare accessoires voor de Fiesta! 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 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 01/2022 Prijzenbladnummer: 130-A - Hiermede vervalt: 120-A
*Gedekt door garantie van de leverancier, raadpleeg je Ford dealer voor meer informatie.

