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FORD SERVICE

KONTAKTLØS. DIGITAL. TRYG.

Ren luft 
- også i din Ford

Ford Micronair  
Protect friskluftfilter
•  Filteret kan sikre 99,9% mod vira* 
•  Beskytter mod skadelige gasser, såsom NOx,  

ved hjælp af et aktivt kulfilter
•  Opfylder kravene til luftforureningskontrol, der  

beskytter folk med allergi i kabinen
•  Opsamler partikler ned til ≥ 0,3 mikron
•  Anvender ikke-giftige materialer til at eliminere allergener, 

fri for miljøskadelige biocider og nanosilver

Pris eksklusiv montering

kr. 235
*Beskyttet mod bakterier og svampe på overfladen samt overfladebeskyttet imod en lang række 
forskellige grampositive og -negative bakterier, gær og svampe samt dokumenterede antivirale 
egenskaber (influenzavirus H1N1 og Corona virus HCoV 229E) i overensstemmelse med ISO 18184.  

Spar 
20% 

på alle pollen- og 
friskluftfiltre



- se meget mere tilbehør til din Ford i vores onlinekatalog på ford.dk

Nyd sommeren i din Ford

Praktisk, transportabelt tilbehør så du bekvemt kan 
have dit tøj med i bilen. Dockingenheden sættes 
nemt fast på forreste nakkestøtte, og den aftage-
lige jakkebøjle med tøjet tages blot af og med ud af 
bilen. Kan bruges som en almindelig bøjle i garde-
roben lige til tage med. 

Jakkebøjle
Robust og sikker transportløsning i kvalitets- 
aluminium til mange hunderacer. Hundeburet findes 
i S, M og L. Den viste model er størrelse M.

Med vores brede sortiment af cykelholdere i  
topkvalitet til montering på anhængertræk  
transporterer du cykler sikkert og praktisk.

Cykelholder

Hundebur

Pris 

Model Uebler F22  
til 2 cykler

kr. 3.460

Premium
Sikkerhedspakke

kr. 184

Pris kr. 3.402

Alle priser er vejledende udsalgspriser, og de viste rabatter er fratrukket. Tilbuddene er gældende t.o.m 31. august 2020. 

kr. 358
Pris 

Sommeren er over os og med vores sikkerheds-
pakke kan du roligt tage familien med på tur. Pak-
ken indeholder en advarselstrekant, en orange vest, 
handsker og et førstehjælpssæt. Sikrer maksimal 
tryghed og sikkerhed,  
hvis uheldet er ude.  
Opfylder de nyeste  
europæiske lovkrav.



Beskyttelseslister

Premium 
velourmåtter

Det er næsten uundgåeligt, at en indkøbspose  
eller flyttekasse får ramt kanten af dit bagagerum.
Beskyt derfor din bil med en smart beskyttelses- 
liste i rustfrit stål. 

Fås til stort set alle nye og ældre Ford modeller.

Originale Ford gulvmåtter i velour er skræddersyet 
og matcher perfekt bilens interiør. Måtterne har tykt 
tæppestof, der giver kabinen et ekstra luksuriøst 
udseende.

F.eks. til Focus 5-dørs 2011-2017

kr. 655

Feks. sæt for og bag til Focus 2011-2017

kr. 744

Spar 
20% 

Spar 
25% 



*De anførte priser er vejledende udsalgspriser til din Ford 5 år+ inkl. arbejdsløn og moms.  
Der tages forbehold for prisændringer, trykfejl samt afvigelser på enkelte bilmodeller med særlige motorer, og hvor Økonomi-dele endnu ikke eksisterer.

Ford Økonomi programmet er 
specifikt udviklet til din Ford efter 
meget høje ydelsesstandarder. 
De bedste betingelser for en lang 
levetid for din Ford.

Du sparer penge - de fleste 
reparationer udføres med sæt 
indeholdende alle nødvendige 
dele,  alle produceret efter Fords 
høje kvalitetsstandarder.

Top renoverede Ford originale  
dele: produceret efter Ford  
godkendte specifikationer og  
tekniske opdateringer/forbedringer.

Tre gode grunde til at vælge Ford Økonomi  
tilbud til din Ford 5 år+ 
1. 2. 3.

Prismatch*  
- Din sikkerhed  

for den bedste pris  
og service

Læs mere på 
www.ford.dk



Med Ford Økonomi programmet får du service og reparationer på budget.  
Du får original Ford kvalitet til yderst attraktive og konkurrencedygtige all-inclusive  
priser til din Ford person- og varebil 5 år+.  

kr.  1.295
Alle modeller

Komplet aircon 
service
Dit airconditionanlæg skal på hårdt arbejde hele 
sommeren. Undgå funktionssvigt, svampedan-
nelser og skadelige bakterier. 
• Kontrol af temperatur samt funktion
• Kontrol af indvendige rør og slanger 
• Alt inklusiv pollenfilter, væsker og rens

Bremser du kan stole på.
• Testet efter Fords høje  kvalitetskrav
• Reparationen tilbydes til stort set alle Ford  
 5 år+ modeller 

Udskiftning af 
bremseklodser  
- foran

Ford Økonomi 5 år+

*Prismatch hos Ford betyder, at vi matcher ethvert officielt tilbud fra et uautoriseret værksted når tilbuddet fremvises forud for påbegyndt arbejde, ikke er over 3 uger gammelt, er 
indhentet fra et værksted, der ligger max 20 km fra dit Ford værksted og når tilbuddet lyder på det samme stykke arbejde ved brug af originale Ford reservedele. Der prismatches ikke 
på arbejde udført af ekstern leverandør såsom f.eks. malerarbejde. De anførte priser er vejledende udsalgspriser til din Ford 5 år+ personbil inkl. arbejdsløn og moms. Der tages 
forbehold for prisændringer og trykfejl. Ford Assitance Plus er ikke inkluderet i Ford Økonomi Service.

Pris alt inklusiv til f.eks. Fiesta,  
Focus og C-MAX 

kr. 1.495

Ford Økonomi Service
Med et Ford Økonomi Service til din Ford 5 år+ får du et grundigt tjek af alle bilens vitale sliddele. Bilen  
gennemgås af en uddannet Ford tekniker og husk, at yderligere reparationer altid udføres med Ford Prismatch*. 

Prisen er inkl. skift af olie, oliefilter og pollenfilter

Til personbiler

kr. 1.495
Til varebiler

kr. 1.895



Ford Økonomi Sommerdæk
Dækdimension Ford model

Vejl. pris inkl.  
afbalancering  
og montering

215/60 R16 99H Ford S-MAX, Ford Galaxy, Ford Mondeo 3.395,-

205/55 R16 91H Ford Focus, Ford C-MAX, Ford Mondeo 2.495,-

195/45 R16 84V Ford Fiesta 2.695,-

215/55 R16 93V Ford Mondeo, Ford Focus, Ford C-MAX 3.295,-

195/65 R15 91H Ford Focus, Ford C-MAX, Ford Galaxy, Ford Transit 2.295,-

195/60 R15 88V Ford Fusion, Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Mondeo 2.395,-

185/65 R14 88T Ford Focus 2.195,-

195/50 R15 82V Ford Ka, Ford Fusion, Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Mondeo 2.295,-

175/65 R14 82T Ford Ka, Ford Fiesta, Ford Fusion 1.995,-

215/75 R16 113/111R Ford Transit 3 Ton 3.995,-

235/65 R16C Ford Transit 2 Ton 4.595,-

185/60 R15 88T XL/EL Ford Transit Courier 2.495,-

215/65 R16C 109/107R Ford Transit Courier 3.995,-

195/70 R15 C104/102R Ford Transit 2.895,-

De anførte priser er vejledende udsalgspriser til din Ford 5+ inkl. arbejdsløn og moms. Der tages forbehold for prisændringer, trykfejl samt afvigelser på enkelte modeller. 
Ford Økonomi Service dæk er et bredt udvalg af dæk inden for mærkerne BFGoodrich, Sava, Barum og Seiberling til de bedste priser. Din Ford forhandler kan frit vælge 
imellem disse mærker afhængigt af lagerbeholdningen. Alle priser er gældende til 31. august 2020. 



Klæd dig på til sæsonen 
med det rigtige fodtøj

kr. 8.845

Pris sæt af 4 stk. ekskl. 
dæk (inkl. møtrikker)

17“ alufælg
Til Focus 2011-2017
 
• 5 x 2-eget design, 
    Absolute Black  
• Til dæk 215/50 R17

kr. 10.965

kr. 10.555

kr. 10.965

19“ alufælg

18“ alufælg

19“ alufælg    
Til Kuga 2013-2019
 
•  5 x 2-eget design  

Black Machined
• Til dæk 235/45 R19

Til Mondeo 2014->
 
•  5 x 2-eget design,  

Tarnish Dark Machined
• Til dæk 235/45 R18

Til Kuga 2013-2019
 
•  5 x 2-eget design  

Absolute Black 
• Til dæk 235/45 R19

Pris sæt af 4 stk. ekskl. 
dæk (inkl. møtrikker)

Pris sæt af 4 stk. ekskl. 
dæk (inkl. møtrikker)

Pris sæt af 4 stk. ekskl. 
dæk (inkl. møtrikker)

Alufælge giver din Ford sit helt eget, personlige look og understreger elegant din  
bils design fra alle synsvinkler.
Hver enkelt fælg er testet og godkendt i henhold til Ford specifikationer og standarder,  
så der er garanti for kvalitet, sikkerhed og – selvfølgelig – flot design.



PÅ EN NY MÅDE
FORD SERVICE

KONTAKTLØS. DIGITAL. TRYG.

Ford Video Check Nøgleboks

Online Service 
Booking

MicronAir®
protect
(Udskiftning af  
friskluftfilter)

Hente/bringe- 
service

Ekspres service

Ren
forretning


