Mustang Mach-E
Accessoires

Mustang Mach-E ACCESSOIRES

Antislipmat voor bagageruimte 2465296
Rubberen anti-slip bagagemat, inclusief opstaande randen die de bagageruimte schoon en droog houden.

Afneembare trekhaak 2483493
Trekhaak met afneembare kogel, inclusief 13-polige aansluiting,
gemonteerd.

€ 1.229,Ski- en snowboarddrager 2483279
Mottez* Ski- en snowboarddrager. Voor montage op de
trekhaak. Wegklapbaar zodat de bagageruimte bereikbaar blijft

€ 114.00
Bagageraster 2483491
Halfhoog, te bevestigen achter de bovenste helft van de 2e zitrij.
Geen montagepunten noodzakelijk, gemonteerd

€ 395.00

Fietsendrager 1948384
Uebler* Fietsendrager F22 voor montage op trekhaak, geschikt
voor 2 fietsen, laadvermogen maximaal 30 kg per fiets.

€ 448.00

€ 284.00
Spatlappen 2479382
Spatlappen, set voorzijde, verminderen opspattend water en vuil,
gemonteerd.

€ 89.00

Mach-E ACCESSOIRES

Laadkabeltas 2495739
Laadkabeltas voor laadapparatuur. Voorzien
van een Ford logo en stevige draaglussen.

€ 16.00
Ford Connected Wallbox 2485786
Laadcapaciteit tot maximaal 11kW. 3-fase,
230V inclusief vaste laadkabel van 7,5 meter.

Thuislader 2513260
Extra laadkabel voor het opladen via een 230v
aansluiting.

€ 78.00
EV CableHook* EV0005
Accessoire om oplaadkabel te organiseren
zodat hij niet op de grond ligt.

Beschermmat bagageruimte 2482274
Omkeerbare bagagemat voor een effectieve bescherming van de laadvloer. Met uitvouwbare
bescherming voor achterbumper en Mach-E logo.

€ 96.00
Rubberen vloermatten 2465290
All-weather vloermatten set voor en achter. Van synthetisch rubber beschermen het interieur
effectief tegen vuil en vocht, ideaal voor in de herst en winter.

€ 25.00
Lichtmetalen velgen Complete velgenset met
winterbanden. Zie www.ford.nl/velgen voor
meer informatie.

€ 619.00

v.a. € 1.620,-

€ 148.00

4Pets* Transportbox 2460886
Voor het veilig vervoeren van honden en katten.
Montage aan passagiersstoel, voldoet aan
hoogste veiligheidseisen.

Bagageraster 2490609
Voor bevestiging achter de 1e zitrij. Geen
montagepunten noodzakelijk.

€ 291.00

Wielslotset 2108467
Antidiefstalkit voor lichtmetalen velgen. Set
van 4, inclusief sleutel.

€ 454.00

Ford Mustang Mach-E Hoodie 35900154
Zwarte hoodie met blauwe details en Mach-E
logo op mouw en borst.

€ 76.00

€ 55.00

Prijs inclusief
btw

Prijs exclusief
btw

Bestelnummer

Verloopstekker, van 13-polig naar 7-polig

€ 25.00

€ 25.00

1513402

Verloopbedrading 13- naar 7-pins aansluiting

€ 64.00

€ 52.89

1697945

Inklapbare organizerbox voor in de bagageruimte

€ 33.00

€ 27.27

2470825

Kentekenplaathouder achterzijde met Ford Performance logo, grijs of zwart

€ 8.00

€ 6.61

2372312

Ford Performance ventieldoppen met blauw of rode bovenzijde en wit Ford logo

€ 10.00

€ 8.26

2308109

Life Safety Products* Raamwisser met telescopische steel

€ 14.00

€ 11.57

2471674

Omschrijving
Transport

Overig

Bekijk de online accessoire catalogus voor alle beschikbare accessoires voor de Kuga! 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 Ford dealer altijd naar de actuele prijzen en beschikbaarheid. Alle in deze prijslijst
vermelde consumenten(advies)prijzen zijn in Euro en inclusief 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 01/2021 Prijzenbladnummer: 620-A
*Gedekt door garantie van de leverancier, raadpleeg je Ford dealer voor meer informatie.

