
Motorcraft Karbantartások felhasználási feltételek 

Általános feltételek 

Az ajánlat nem vonatkozik az eredeti Ford alkatrészeket (OE jelzés) felhasználó Motorcraft 

karbantartásokra. 

Az ajánlott bruttó fogyasztói árak a megadott kategóriákban az 5 évnél idősebb autókra vonatkoznak. 

Az árak anyag és munkadíjra vonatkoznak, forintban értendők és az Áfát tartalmazzák, Motorcraft 

alkatrészek beszerelése esetén érvényesek. Az ajánlat visszavonásig érvényes. Az árváltoztatás jogát 

fenntartjuk. 

A Motorcraft karbantartás ajánlat nem vonatkozik a következő modellekre: Focus BEV 2013- modellek, 

Transit 4x4 összkerékhajtású modellek, továbbá ST és RS kivitelek.  

A részletekről alvázszám alapján márkaszervizeink tudnak tájékoztatást adni. 

Az árak tájékoztató jellegűek, a képek csak illusztrációk. További, legfrissebb információkért kérjük, 

vegye fel a kapcsolatot a kiválasztott márkakereskedéssel! 

 

Kivételek 

Akkumulátor csere 

Akkumulátor csere ajánlatunk nem vonatkozik: 

• Ranger - extra nagy vagy nagy teljesítményű 
akkumulátorral szerelt és automata váltós-szimpla 
akkumulátoros variánsok esetén 

• START/STOP indítású autókra 

• Dupla akkumulátorral szerelt modellek esetén 
További, nagyobb teljesítményű akkumulátorok elérhetőek. 
Részletes tájékoztatásért, kérjük, forduljon 
márkakereskedőjéhez!  

   

Lengéscsillapító 

Lengéscsillapító ajánlatunk nem vonatkozik: 

• Kuga 2012-  1.5 Ecoboost, 2.0 Ecoboost; 1.5 Duratorq, 
2.0 Duratorq motorok és Max Payload Upgrade Package 
esetén 

• Connect 2013 - rövid és hosszú tengelytávú modellek 

• Állítható lengéscsillapítókra nem vonatkozik Mondeo, S-
Max és Galaxy esetén 

   

3 darabos kuplung készlet  

3 darabos kuplung készlet ajánlatunk nem vonatkozik:  

• Fiesta 2001-2008 2.0 DURATEC-HE klímával szerelt 
modellek esetén 

• KA 2008-2016 1.2 DURATEC Ti-VCT motorral szerelt 
modellek esetén 

• Összes motorvariáns esetén, mely MTX75 specifikációt 
tartalmaz 

• 2.2 DURATORQ TDCi motorral szerelt modellek esetén 

• Haszongépjárművek esetében EURO V motorokra 

   

Indítómotor csere 

Indítómotor csere ajánlatunk nem vonatkozik:  

• Focus / C-Max 1.8 Duratorq és 2.0 Duratec motorokkal 
szerelt modellek esetén 

• Mondeo 2.0 Duratorq és 2.2 Duratorq motorral szerelt 
modellek esetén 
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• Kuga 2008-2012 és 2012- modellekre 

• S-Max és Galaxy 2.2 Duratorq és Galaxy 2.3 DOHC 
automata váltós modellek esetén 

   

Generátor csere 

Generátor csere ajánlatunk nem vonatkozik: 

• Focus 1998-2005 2.0 ZETEC AUTOMATA modellekre 

• Mondeo 2.0 Ecoboost, 2.5 és 3.0 Duratec motorral 
szerelt modellekre 

• Ranger 1998-2011 2.5 Duratorq motorral szerelt 
modellekre 

• Fiesta és Fusion 1.4 DURATORQ kiegészítő fűtéssel 
szerelt modellekre 

• Kuga 1.5 DURATORQ kiegészítő fűtéssel szerelt 
modellekre 

• Galaxy 1.9 Turbo Diesel modellekre 

• Transit Connect 1.5 D/TORQ 156 AMP szélvédőfűtéssel 
szerelt modellekre 

• EcoSport 1.5 DURATORQ V.FOK / VI.FOK kiegészítő 
fűtéssel szerelt modellekre 

  

Vízpumpa és vezérműszíj 
készlet 

A vízpumpa és vezérműszíj készlet ajánlat csak a szíjcserére 
vonatkozik, a görgőkre nem. 
A vízpumpa és vezérműszíj készlet ajánlatunk nem vonatkozik a 
következő modellekre: 

• C-Max 2003-2010 1.6 DURATORQ TDCi szerelt 
modellek esetén 

• 1.0 Ecoboost motorral szerelt modellekre 
 

Vezérműszíj csere 

A vezérműszíj csere ajánlat csak a szíjcserére vonatkozik, a 
görgőkre nem. 
Vezérműszíj csere ajánlatunk nem vonatkozik: 

• Ecoboost motorral szerelt kivitelekre egyetlen modell 
esetében sem 

• Fiesta 2012- 1.0 Duratec modellekre 

• Klímával ellátott Focus Coupé-Cabriolet(2004-2011 
között gyártott) 1.6 DURATEC 100LE modellekre 

• S-MAX és Galaxy esetében az 1.8 Duratorq TDCi 
motorral szerelt és 1.9 TD 130/150LE kivitelekre 

  

Első fékbetétek cseréje Az ajánlat C-Max 2.0 Duratec Hybrid modellekre nem érvényes. 

Első fékbetét és féktárcsa 
csere 

Az ajánlat az alábbi modellekre nem vonatkozik:  

• Kuga 2012- 2.0 Duratorq és 2.0 Ecoboost motorokra 

• Transit 2006-2014 AWD NORMÁL TENGELY és AWD 
MAX. TENGELY modellekre 

• 2015 szeptember után gyártott Ranger 2011- modellekre 

   


