FORD SERVICE

OLEJ FORD
CASTROL MAGNATEC
PROFESSIONAL

TLUMIČE
Nechte si po zimě zkontrolovat přední
i zadní tlumiče. Jejich správná funkce
významně ovlivňuje jízdní vlastnosti
vozidla a také sjíždění pneumatik. Nyní se
zvýhodněním na originální tlumiče Ford.

ZVÝHODNĚNÍ

10 %

Oleje Castrol poskytují neustálou ochranu
motoru a vynikají svým mazacím účinkem
pro všechny provozní podmínky, jízdní styly
a teploty. Ford doporučuje použití oleje
CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL
pro provádění pravidelných servisních
prohlídek i tam, kde není výrobcem
předepsán.

Servisní údržba určená pro vozidla,
která již nejsou v záruce.

* Nabídka se nevztahuje pro motory EcoBoost,
2.3 a 2.5 Duratec, 3.2 Diesel a verze ST a RS.

Basebalová
kšiltovka
339 Kč

Sportovní ledvinka
(10 × 285 mm)
260 Kč

Pozáruční servis obsahuje:
- Výměnu oleje
- Výměnu olejového filtru
- Výměnu vzduchového filtru
- Kompletní prohlídku stavu vozidla

3 500 Kč

Deštník
(průměr 105 cm)
706 Kč

Froté osuška
(80 × 160 cm)
706 Kč

FORD
MOTORCRAFT
SERVIS

PRO OSOBNÍ VOZY

Přivítejte jaro
společně
s námi

NABÍDKA
FORD LIFESTYLE
COLLECTION

Sportovní
lahev (0,7 l)
260 Kč

www.fordlifestylecollection.com/cz

*

Více informací o kompletní produktové
řadě olejů CASTROL MAGNATEC
pro různé typy motorů najdete na
www.ford.cz/servis

Nabídka je platná v období 1. dubna až 31. května
2019 u všech autorizovaných partnerů Ford. Seznam
servisních opravců najdete na stránkách www.ford.cz.

JARNÍ SERVISNÍ
NABÍDKA
Až si budete plánovat návštěvu servisu
kvůli výměně zimních pneumatik
za letní, zeptejte se také na další
zvýhodněné servisní úkony a díly, které
jsme pro vás v servisech Ford připravili.

Všechny ceny jsou uvedené včetně DPH. Zvýhodnění
nelze kombinovat s dalšími akčními nabídkami.
Zvýhodnění na originální či ekonomickou řadu dílů
lze uplatnit při současné výměně dílu u dealera.
Nevztahuje se na prodej dílů přes pult.
WWW.FORD.CZ
WWW.PRISLUSENSTVI-FORD.CZ

KABINOVÝ FILTR
Výměnou kabinového filtru zajistíte
přísun čerstvého vzduchu sobě i celé
rodině. Pravidelná výměna filtru zajistí
komfortní a bezpečnou cestu bez
kýchání.

ZVÝHODNĚNÍ

20 %

Novinka
MICROPYLOVÝ FILTR
FORD
Nový prémiový kabinový filtr s vylepšenými
filtračními schopnostmi. Aktivně brání
průniku škodlivých částic o velikosti menší
než 0,3 mikronů, alergenům a houbovým
mikrosporám do interiéru vozidla.
V nabídce pro tato vozidla:
- Ford Edge 2015
- Ford S-MAX / Ford Galaxy 2015
- Ford Mondeo 2014
- Ford Focus 2018

DOPORUČENÁ
PRODEJNÍ CENA

914 Kč

DEZINFEKCE
KLIMATIZACE
Klimatizace chrání nejen před horkem,
ale také před různými alergiemi,
které způsobují bakterie vznikající v
klimatizačním systému. Víte, jak by měla
probíhat správná údržba klimatizace?

STÍRÁTKA
STĚRAČŮ

1 × ročně dezinfekce klimatizačního
rozvodu

Po zimě je vhodné zkontrolovat stav
opotřebení stírátek stěračů. Správná
funkce stěračů a čistý výhled jsou základní
podmínkou bezpečné jízdy.

1 × za dva až tři roky kompletní údržba
klimatizačního systému

Zvýhodnění se vztahuje na originální
a ekonomickou řadu stěračů.

DEZINFEKCE
KLIMATIZACE ZA

700 Kč

ZVÝHODNĚNÍ

20 %

BRZDOVÉ
DESTIČKY
Originální brzdové destičky mají
ověřenou dlouhou životnost díky
použitým kvalitním materiálům
odolávajícím vysokým teplotám.
Pokud vás čeká výměna brzd, zvolte
si 100% jistotu brzdného účinku.

ZVÝHODNĚNÍ

15 %

