
Ceny jsou uvedeny za 1 kus a je potřeba ještě počítat s poštovným z UK, které je v průměru 10-15% z ceny položky ! 
V únoru 2008 zvedl výrobce ceny o 10%, ale díky silné koruně jsou ceny stále stejné jako v roce 2007.

Capri Mk1 Kč

guma čelního skla s drážkou 1 501,00
guma zadního skla s drážkou 2 114,70
chromový pásek do drážky gumy 286,90
těsnění dveří 1 138,10
vodicí drážka skla do dveří 435,10
gumová lišta okna 298,30
těsnění kufru 638,40
těsnění zadního vyklápěcího okna 376,20
koberce 5 301,00
vinylová střecha včetně lepidla (2 l.) 4 035,60
čalounění stropu 3 990,00

FORD - gumová těsnění, prachovky, chromované pásky, lišty atd.
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Ceny jsou uvedeny za 1 kus a je potřeba ještě počítat s poštovným z UK, které je v průměru 10-15% z ceny položky ! 
V únoru 2008 zvedl výrobce ceny o 10%, ale díky silné koruně jsou ceny stále stejné jako v roce 2007.

Capri Mk2/Mk3 Kč

guma čelního skla 1 670,10
guma zadního skla 2 067,20
těsnění dveří 1 157,10
vodicí drážka skla do dveří 435,10
gumová lišta okna 469,30
těsnění třetích dveří 839,80
těsnění šíbru 1 406,00
těsnění zadního vyklápěcího okna 516,80
koberce 5 301,00
vinylová střecha včetně lepidla (2 l.) 4 035,60
okrasná lišta na okap (chrom, černá) 552,90

FORD - gumová těsnění, prachovky, chromované pásky, lišty atd.
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Ceny jsou uvedeny za 1 kus a je potřeba ještě počítat s poštovným z UK, které je v průměru 10-15% z ceny položky ! 
V únoru 2008 zvedl výrobce ceny o 10%, ale díky silné koruně jsou ceny stále stejné jako v roce 2007.

Cortina Mk1 Kč

guma čelního skla 1 759,40
guma zadního skla 1 947,50
těsnění dveří (2-dveřový model) 855,00
těsnění dveří (4-dveřový model) 756,20
guma rámu dveří (uchycená na karoserii) 666,90
vodicí drážka skla do dveří 435,10
gumová lišta okna 142,50
těsnění zadního okna na 2-dvéř model 2 321,80
těsnění kufru 855,00
koberce 5 301,00
čalounění stropu 4 007,10

FORD - gumová těsnění, prachovky, chromované pásky, lišty atd.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Ceny jsou uvedeny za 1 kus a je potřeba ještě počítat s poštovným z UK, které je v průměru 10-15% z ceny položky ! 
V únoru 2008 zvedl výrobce ceny o 10%, ale díky silné koruně jsou ceny stále stejné jako v roce 2007.

Cortina Mk2 Kč

guma čelního skla s drážkou 1 502,90
guma zadního skla s drážkou 2 171,70
chromový pásek do drážky gumy 286,90
těsnění dveří (2-dveřový model) 1 098,20
těsnění dveří (4-dveřový model) 982,30
guma rámu dveří (uchycená na karoserii) 666,90
vodicí drážka skla do dveří 435,10
gumová lišta okna venkovní 302,10
držák gumové lišty 17,10
gumová lišta okna interiér 142,50
těsnění zadního okna na 2-dvéř model 2 321,80
těsnění kufru 1 018,40
koberce 5 301,00
čalounění stropu 4 007,10
vinylová střecha včetně lepidla (2 l.) 4 035,60

FORD - gumová těsnění, prachovky, chromované pásky, lišty atd.
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Ceny jsou uvedeny za 1 kus a je potřeba ještě počítat s poštovným z UK, které je v průměru 10-15% z ceny položky ! 
V únoru 2008 zvedl výrobce ceny o 10%, ale díky silné koruně jsou ceny stále stejné jako v roce 2007.

Cortina Mk3 Kč

guma čelního skla s drážkou 1 729,00
guma zadního skla s drážkou 1 592,20
chromový pásek do drážky gumy 286,90
těsnění dveří 1 157,10
vodicí drážka skla do dveří 435,10
gumová lišta okna venkovní 302,10
plechová svorka - držák lišty okna 26,60
gumová lišta okna interiér 163,40
těsnění kufru 843,60
koberce 5 302,90
čalounění stropu 4 007,10
okrasná lišta na okap chrom 552,90

FORD - gumová těsnění, prachovky, chromované pásky, lišty atd.
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Ceny jsou uvedeny za 1 kus a je potřeba ještě počítat s poštovným z UK, které je v průměru 10-15% z ceny položky ! 
V únoru 2008 zvedl výrobce ceny o 10%, ale díky silné koruně jsou ceny stále stejné jako v roce 2007.

Taunus Mk2/3 (Cortina Mk4/5) Kč

chromový pásek do gumy skla 302,10
těsnění dveří 1 157,10
vodicí drážka skla do dveří 435,10
gumová lišta okna venkovní 302,10
plechová svorka - držák lišty okna 26,60
těsnění kufru 841,70
těsnění šíbru 1 330,00
okrasná lišta na okap chrom 552,90

FORD - gumová těsnění, prachovky, chromované pásky, lišty atd.
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Ceny jsou uvedeny za 1 kus a je potřeba ještě počítat s poštovným z UK, které je v průměru 10-15% z ceny položky ! 
V únoru 2008 zvedl výrobce ceny o 10%, ale díky silné koruně jsou ceny stále stejné jako v roce 2007.

Granada Mk1 Kč

těsnění dveří 1 157,10
vodicí drážka skla do dveří 459,80
gumová lišta okna venkovní 302,10
těsnění kufru 839,80
koberce 7 489,80
těsnění šíbru 1 305,30
vinylová střecha včetně lepidla (2 l.) 4 238,90
okrasná lišta na okap chrom 552,90

FORD - gumová těsnění, prachovky, chromované pásky, lišty atd.
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Ceny jsou uvedeny za 1 kus a je potřeba ještě počítat s poštovným z UK, které je v průměru 10-15% z ceny položky ! 
V únoru 2008 zvedl výrobce ceny o 10%, ale díky silné koruně jsou ceny stále stejné jako v roce 2007.

Escort Mk1 Kč

guma čelního skla s drážkou 1 368,00
guma zadního skla s drážkou 1 379,40
chromový pásek do drážky gumy 286,90
těsnění dveří (2-dveřový model) 741,00
těsnění dveří (4-dveřový model) 1 157,10
vodicí drážka skla do dveří 435,10
gumová lišta okna 2-dveřový model 864,50
gumová lišta okna interiér 163,40
těsnění zadního vyklápěcího okna 682,10
těsnění kufru 638,40
koberce 5 168,00
čalounění stropu 4 007,10
vinylová střecha včetně lepidla (2 l.) 4 037,50
okrasná lišta na okap chrom 552,90
gumový koberec do kufru 1 265,40

FORD - gumová těsnění, prachovky, chromované pásky, lišty atd.
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Ceny jsou uvedeny za 1 kus a je potřeba ještě počítat s poštovným z UK, které je v průměru 10-15% z ceny položky ! 
V únoru 2008 zvedl výrobce ceny o 10%, ale díky silné koruně jsou ceny stále stejné jako v roce 2007.

Escort Mk2 Kč

guma čelního skla s drážkou 1 428,80
guma zadního skla s drážkou 1 696,70
chromový pásek do drážky gumy 286,90
černý pásek do drážky gumy 286,90
guma čelního skla RS2000 1 951,30
guma zadního RS2000 1 951,30
těsnění dveří 1 157,10
vodicí drážka skla do dveří 435,10
gumová lišta okna venkovní 302,10
držák gumové lišty 17,10
těsnění zadního vyklápěcího okna 845,50
těsnění kufru 666,90
koberce 5 168,00
koberec do kufru 1 654,90
čalounění stropu 4 007,10
vinylová střecha včetně lepidla (2 l.) 4 035,60
okrasná lišta na okap chrom 552,90
okrasná lišta na okap černá 552,90
těsnění zadní lampy 286,90

FORD - gumová těsnění, prachovky, chromované pásky, lišty atd.
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Ceny jsou uvedeny za 1 kus a je potřeba ještě počítat s poštovným z UK, které je v průměru 10-15% z ceny položky ! 
V únoru 2008 zvedl výrobce ceny o 10%, ale díky silné koruně jsou ceny stále stejné jako v roce 2007.

Transit Mk1 Kč

guma čelního skla s drážkou 1 881,00
chromový pásek do drážky gumy 372,40

FORD - gumová těsnění, prachovky, chromované pásky, lišty atd.
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