
Podzimní nečas 
zvládáme s úsměvem

Přezouváme na zimu
Ve všech servisech Ford nyní najdete širokou 
nabídku zimních pneumatik a také kompletních 
kol na originálních ráfcích za skvělé akční ceny. 
Kromě pneumatik nabízíme profesionální přezutí 
a vyvážení kol včetně kalibrace snímačů tlaku  
v pneumatikách. 

Objednejte se 
na přezutí pneumatik Online 

Ford.cz

akční nabídka platná od 1. října do 30. listopadu v autorizovaných servisech Ford.  
zvýhodnění nelze kombinovat s dalšími akčními nabídkami jako Program 5+  
nebo služby Ford motorcraft. Go Further

FoRD Service



STÍRáTKa STĚRaČŮ  

Aby ramena stěračů vašeho Fordu praco‑
valy co nejlépe, je důležité všímat si znaků 
jejich opotřebení a pravidelně je vyměňo‑
vat. Stěrače je nezbytné alespoň jednou 
až dvakrát ročně zkontrolovat a případně 
vyměnit. 

BRzDovÉ DeSTiČKY 
a KoTouČe

Zvýhodnění na originální destičky  
a kotouče při výměně kompletní sady 
(přední nebo zadní sada brzd). Poskytují 
dlouhou životnost díky kvalitním materiálům 
odolávajícím vysokým teplotám.

PAlivové Filtry

Nedostatečná filtrace paliva může způ‑
sobit pokles výkonu motoru, poruchy 
přívodu paliva či případně poškození dal‑
ších komponentů palivového systému.

ŽhAvící Svíčky

Životnost svíček je závislá na množství star‑
tů a dále na ní působí celkový stav všech 
komponentů motoru. originální žhavící svíč‑
ky Ford představují to nejlepší řešení  
pro správné fungování celého motoru.
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Fiesta 195/60 R 15 88 T Kleber Krisalp HP3 14 640 kč

FOCus 195/65 R 16 92 H Semperit master-Grip 2 18 560 kč

eCOspORt 205/60 R 16 92 H Semperit master-Grip 2 19 000 kč

mOndeO 215/60 R 16 99 H XL nokian WR D4 21 120 kč

COnneCt 205/60 R 16 96 H XL nokian WR D4 20 160 kč

tRansit 215/65 R 15 C 104/102 T Goodyear Cargo ultraGrip 2 25 440 kč

Model rozměr Pneumatika cena za 4 ks

naBÍDKa zimnÍCH KomPLeTnÍCH KoL

oLeJ FoRD CaSTRoL maGnaTeC PRoFeSSionaL
Unikátní složení motorových olejů s mikro‑ 
filtrační technologií, jenž jsou speciálně vyvi‑
nuty pro ochranu motoru vozidel Ford.

  Účinně chrání motor proti opotřebení 
  Zlepšují spotřebu paliva a snižují emise co2 

  vynikající při studených startech

*/ Akce cash Back na pneumatiky Semperit se nevztahuje na nabídku zimních kompletních kol, pouze na nákup pneumatik.

zimnÍ KomPLeTnÍ KoLa

Naše nabídka zimních kompletních kol je 
sestavena z originálních ocelových nebo 
hliníkových ráfků a značkových pneuma‑
tik. kola vám dodáme vyvážená včetně 
kalibrace snímačů tlaku v pneumatikách. 

Zeptejte se také na možnost uskladnění 
pneumatik a další příslušenství jako jsou 
bezpečnostní matice či kryty kol.



 Pozáruční servisní údržba s atraktivní cenou
 opravy provádí vyškolení specialisté Ford Service
  transparentní ceny frekventovaných servisních úkonů
  kvalitní ekonomické díly řady Ford Motorcraft

             Ford Motorcraft  
   znamená spolehlivý pozáruční  
                   servis pro starší vozidla Ford.

PozáRuČnÍ SeRviSnÍ ÚDRŽBa 

Pozáruční servis obsahuje:
 výměnu oleje
 výměnu olejového filtru
 výměnu vzduchového filtru
 kompletní kontrolu vozidla

FReKvenTovanÉ oPRavY

Některé opravy jsou běžnější než jiné. 
Proto přinášíme speciální cenové balíčky 
frekventovaných oprav, které zahrnují 
značkové náhradní díly a mechanickou 
práci. Už žádná překvapení a žádné 
kompromisy. Frekventované opravy za 
férové a transparentní ceny.

NAPříklAD
Výměna brzdové kapaliny 
Ford Fiesta (stáří 3+) za 840 kč

Další frekventované ceny najdete na 
www.Ford.cz/motorcraft

PRoHLÍDKa PřeD STK

Zkontrolujeme, zda vozidlo plní 
všechny požadavky technické kontroly 
a poskytneme vám 20% slevu na 
originální náhradní díly v případě 
nutnosti provedení opravy. Na vyžádání 
zajistíme Stk za vás.

*   Nezbytné opravy vozidla nejsou zahrnuty v ceně  
a musí se objednat i uhradit zvlášť. Prohlídka je zdarma 
v případě, že celou Stk vyřizuje autorizovaný dealer 
Ford. v jiném případě je prohlídka před Stk za 500 kč.

2 990 Kč

3 300 Kč

ZDArMA*

oSoBNí voZy

UŽitkové  voZy


