Accessoireprijslijst
Ford Mondeo VIGNALE

Adviesprijs
incl. montage**
incl. btw

Ford Mondeo VIGNALE
Veel Mondeo Vignale-rijders kozen voor de in het rood weergegeven accessoires
Infotainment
Handsfree Smart dock, houder voor smartphones, gemonteerd
Hoofdsteun.TV* Actionpack DVD, 2 monitoren in originele hoofdsteunen en DVD speler, gemonteerd

85,00
999,00

Comfort
ClimAir* Windgeleiders, zijruiten vóór, transparant, gemonteerd
ClimAir* Windgeleiders, zijruiten vóór, sportief donkerkleurig design, gemonteerd
ClimAir* Windgeleiders,achterruiten, transparant, gemonteerd
ClimAir* Windgeleiders, achterruiten, sportief donkerkleurig design, gemonteerd
Kledinghanger, Luxe, InCar Business, montage aan de hoofdsteun, afneembaar

65,00
65,00
55,00
55,00
81,00

Styling
Ford 19" Wielset (bij retour affabriek 18" LM band-velg combinatie)
Wielslotset, voor lichtmetalen velgen, gemonteerd

965,00
65,00

Transport
Trekhaak, vaste of afneembare kogel, wagon, gemonteerd
Dakdragers, 4-deurs, Aluminium, afsluitbaar
Dakdragers, wagon, uitvoering zonder dakrails, afsluitbaar
Dakdragers, wagon, uitvoering met dakrails, afsluitbaar
Thule* Fietsdrager, voor daktransport of trekhaakmontage, afsluitbaar
Thule* Bagagebox, verschillende inhoudsmaten

Vanaf

Bescherming en veiligheid
Vloermatten, Vignale, set van 4
ClimAir* Achterbumper bescherming, wagon, gemonteerd
Bagagemat, Antislip, zwart, met Mondeo logo, 30mm (wagon) of 50 mm (4-deurs) opstaande rand
Bagagemat, Antislip, 2-zijdig: antislipmat en tapijtmat, speciaal voor Vignale,
Bagageraster, halfhoog, wagon, vast gemonteerd boven achterbank (niet i.c.m. rolhoes bagageruimte monteerbaar)
Bagageraster, halfhoog, wagon, vast gemonteerd achter 1e zitrij (niet i.c.m. panoramadak mogelijk)
Bagagenet, montage op laadvloer
Bagagenet, wagon, gemonteerd boven achterbank
Spatlappen, contourset voor en/of achter, 4/5 deurs, gemonteerd

Vanaf
Vanaf

570,00
216,00
216,00
225,00
65,00
318,00

Vanaf

79,00
119,00
59,00
99,00
340,00
399,00
35,00
225,00
75,00

Verschillende kinderzitjes van Britax-Römer* en Recaro*, leverbaar, vanaf

165,00

Let op: i.c.m. de verkoopoptie ´Opblaasbare Veiligheidsgordels achter´ zijn kinderzitjes in de groep 0 en 1 (tot 15kg) niet te gebruiken!

Overige
EHBO-set, volgens DIN 13164 norm
Boorddocumentatiemap, stof, zwart
Lifehammer Plus, gemonteerd
Paraplu opbergruimte, universele houder voor compacte paraplu´s, gemonteerd

Vanaf

Algemene informatie
Bovengenoemde accessoires zijn te bestellen bij uw Ford dealer en kunnen na toekenning van kenteken deel I gemonteerd worden.
Achteraf gemonteerde accessoires zijn vrij van BPM en worden niet bijgeteld in de bijtelling voor zakelijke rijders.
* Naast originele Ford accessoires wordt ook een aantal door Ford geselecteerde merkaccessoires vermeld.
** De adviesprijs is inclusief alle montage en spuitkosten, tenzij er geen ´gemonteerd´ wordt vermeld in de tekst.
De bovenstaande prijzen zijn adviesprijzen vanaf 1 oktober 2015. Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Specificaties, bestelnummers en prijzen kunnen tussentijds gewijzigd zijn.
Hoewel deze prijslijst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.
Ford Nederland BV., Postbus 795, 1000AT Amsterdam. Voor meer informatie: www.ford.nl
Afgebeeld: Ford Mondeo Vignale kofferbakmat

Afgebeeld: Ford 19" Wielset

6,50
10,00
15,00
39,00

