
Ford Transit Connect
Accessoires Go Further



Ford Transit Connect ACCESSOIRES

Dakdragers 1893357

Dakdragers, set van 2, afsluitbaar, laadgewicht maximaal 75 kg, uitbreidbaar met 1 extra drager (+25kg)

€ 286.00

Anti-inbraak Q421071

Q-Tech* inbraakwerende platen, in wit of zwart, achterdeuren,

gemonteerd

€ 130.00

Armsteun 2370067

Rati* Armsteun, inclusief opbergmogelijkheden, alleen in

combinatie met passagiersstoel, gemonteerd

€ 145.00

Trekhaak 2315624

Trekhaak, vaste kogel en een 13 polige aansluiting, gemonteerd

€ 769.00

Lichtmetalen velgen Complete velgensets met zomer-, all

season-of winterbanden. Bekijk het aanbod op www.ford.nl/

velgen

v.a. € 934.00

Imperiaal 110.07.01B.001

Equinox* RVS imperiaal, inclusief ladderrol en anti-

windruiswikkel, gemonteerd

v.a. € 638.00



Ford Transit Connect ACCESSOIRES

Laadruimte inrichting FOR1301

Motexion* Vloerplaat van berkentriplex,

slijtvaste antisliplaag, 9 of 12mm, gemonteerd

v.a. € 196.00

Sidebars Q321015

Q-Tech* RVS Sidebars, in mat of hoogglans,

gemonteerd

v.a.€ 398.00

Bumperbeschermer Q340315

Q-Tech* Bumperpaneel, aluminium. 5-traans, gemonteerd

€ 95.00

Laadruimteverlichting 1841959

Navco* extra LED verlichting in laadruimte, 36

afzonderlijke witte LED lampjes, gemonteerd

€ 91.00

Anti-inbraak e2600002

Saturn Evo* veiligheidsslot, voor achter-, zij- of

schuifdeuren, gemonteerd

€ 189.00

Parkeersensoren 2231907

Xvision* Parkeersensoren voorzijde, in kleur

gespoten, gemonteerd

€ 288.00

Bedrijfswagen Inrichting FOR3301

Motexion* Lattenframe bovenzijde, gemonteerd

v.a. € 245.00



Omschrijving Prijs exclusief btw Bestelnummer

Transport

Trekhaak, afneembare kogel, met 13-polige aansluiting, gemonteerd € 959.00 2315631

Trekhaak aansluiting verloopstekker, van 13-polig naar 7-polig € 20.00 1513402

Dakdragers voor montage op dakrails, laadgewicht maximaal 75kg € 208.00 1798016

Dakdragers, set van drie dragers voor modellen met lange wielbasis, laadgewicht maximaal 100kg € 340.00 1893358

Q-Tech* imperiaal, aluminium, gemonteerd vanaf € 507.00 Q391115

Ladder op achterdeur, zwart, laadcapaciteit van maximaal 120 kg gemonteerd € 235.00 1882472

Thule* Ladder houder 330, met 4 ladingsstoppers en geïntegreerd ratelmechanisme € 74.00 1569248

Laadruimte

Motexion* Vloerrubbermat voor in laadruimte, gemonteerd vanaf € 131.00 FOR8301

Motexion* Wandbekleding, in kleur grijs of bruin, gemonteerd vanaf € 186.00 FOR2301

Motexion* Achterdeurbekleding bovenzijde, in kleur grijs of bruin, gemonteerd € 78.00 FOR7302

Motexion* Achterdeurbekleding onderzijde, 4-delig, in kleur grijs of bruin, gemonteerd € 83.00 FOR7301

Bescherming

HDD* Stoelhoes, voor bescherming van de originele bekleding, zwart vanaf € 34.00 2326842

Q-Tech* Inbraakwerende plaat voor zijschuifdeur, zwart of wit, gemonteerd € 130.00 Q423099

Q-Tech* RVS Sidebars, L1, mat of hoogglans, gemonteerd vanaf € 361.00 Q321015

Q-Tech* RVS Sidebars, L2, mat of hoogglans, gemonteerd vanaf € 386.00 Q321017

Equinox* RVS Sidebars, L1, mat of hoogglans, gemonteerd vanaf € 343.00 020.07.01B.001.03

Equinox* RVS Sidebars, L2, mat of hoogglans, gemonteerd vanaf € 353.00 020.07.01B.003.03

Q-Tech* Rear-bar RVS, mat, gemonteerd € 263.00 Q321023

Equinox* Rear-bar, RVS, mat of hoogglans, gemonteerd vanaf € 176.00 030.07.01B.001

Spatlappen, voorzijde, gemonteerd € 65.00 1824264

Spatlappen achterzijde, gemonteerd € 65.00 1824270

Wielsloten voor lichtmetalen velgen € 61.00 2108467

Bosch* Achteruitrijwaarschuwing, gemonteerd € 148.00 1713304

Complete winterbandenset, bekijk het volledige aanbod op www.ford.nl/velgen

Comfort

Xvision* Parkeersensoren achter, in mat zwart of in kleur van de auto gespoten, gemonteerd vanaf € 245.00 1935220

Xvision* Stoelverwarming - bestuurdersstoel, gemonteerd € 206.00 2021594

Bekijk de online accessoire catalogus voor alle beschikbare accessoires voor de Transit Connect! 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 exclusief 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 09/2019 Prijzenbladnummer: 800-A - Hiermede vervalt: 300-1

*Gedekt door garantie van de leverancier, raadpleeg je Ford dealer voor meer informatie.


