
OPRYDNINGSSALG Ford demodæk 
Demodæk har kørt få km. på vores Ford demobiler 
- alle dæk er fra kvalitetsmærker Demodæk - sæt fra kr. 999

20,8 km/l, CO2 110 g/kmA+

1) Bilmagasinet feb. udg. 2015 i testen ’Bedste biler’
2) Privatleasing via Ford Privatleasing og Easyfleet. Leasingperiode 36 mdr. og 15000 km årlig kørsel. Fast leasingydelse 36 mdr á kr. 3.095,00. Udbetaling kr. 9.995,00. Samlet betaling i perioden kr. 121.415,00. Priserne er inkl.

servicea�ale, metallak, leveringsomkostninger og moms. Leasinga�alen er godkendt af FDM. Leasingydelserne er faste og inklusiv servicea�ale, finansierings- og leveringsomkostninger. Ydelserne er ekskl. dæk, grøn ejerafgi�,
forsikring og brændstof. Positiv kreditvurdering forudsættes. Tilbuddene er gældende så længe lager haves og kan ikke kombineres med øvrige tilbud. Ved leasingperiodens udløb returneres bilen til easyfleet. Der tages forbehold 
for pris- og afgi�sændringer samt trykfejl. Billederne er modelfoto og bilerne kan være vist med ekstraudstyr. Kaskoforsikring og betaling via NETS er på krævet. Der opkræves 600 kr. i afleveringsgebyr til FDM.

NY FORD FOCUS
Bilmagasinet har udnævnt Ford Focus til årets bedste golfklassebil 2015.1)

Ny Ford Focus Privatleasing
udbetaling fra kun 9.995 kr.

ford.dk

Fra 3.095 kr./md.2)  Navigation med 8” touchscreen
Ford SYNC II med Bluetooth® og aut. nødopkald

2-zone klimaanlæg
Fartpilot med hastighedsbegrænser

Metallak

NY FORD FOCUS TREND 1.0 EcoBoost 125 HK STATIONCAR

PRIVATLEASING EKSTRAUDSTYR INKLUDERET
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Tilbud på komplette demo-
vinterhjul inkl. TMPS
Eks. Ford Fiesta 2017 - fra kr. 3.999
Mangler du billige sommer- eller 
vinterhjul, har vi afmonteringsdæk 
på lager
 pr. stk. kr. 199
Tilbud er gældende så længe lager haves

Kør sikkert i vinteren 
- og gør det nemt og bekvemt
Få ski� et hjul på din Ford hos Indkilde 
og få opbevaret dine sæsonhjul under 
optimale forhold på vores dækhotel

 kun kr. 549
 hjulski�  alene kr. 349

Hobrovej 325

Indkilde

Tilbud er gældende så længe lager haves

Ekstra services er inkl. 
ved hjulski�  hos Indkilde:

Kontrol af sporing - kontrol for kampagner
Videotjek, hvor du modtager video med information 

om din bils stand på vigtige punkter

Altid konkurrencedygtige 
priser og prismatch* på 
nye kvalitetsdæk til Ford

*Prismatch hos Indkilde gælder aktuelle o�  cielle tilbud fra værksteder i en radius af 20 km. fra Indkilde. Gælder ikke webshops.


