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Benzinemodellen kW(pk)
Energie- 

label

CO2- 
emissie 
(g/km)

Bijtellings- 
percentage

Netto 
cat.prijs 

Excl. BPM 
Excl. BTW BTW BPM

Fiscale 
waarde

Consumen- 
tenprijs

Trend 1.5 EcoBoost 6-versnellingsbak 118(160) B 149 22% 29.871 6.273 9.616,00 45.760 46.710
Titanium 1.5 EcoBoost 6-versnellingsbak 118(160) B 149 22% 32.660 6.859 9.616,00 49.135 50.085

Dieselmodellen

Titanium 2.0 TDCi 6-versnellingsbak 110(150) C 129 22% 35.026 7.356 12.153,08 54.535 55.485
Titanium 2.0 TDCi PowerShift 110(150) C 134 22% 36.570 7.680 13.284,98 57.535 58.485

Modellen



b = optie, a = standaard, n = niet beschikbaar
1 Alleen i.c.m. 8 inch navigatiesysteem Sony
2 Alleen i.c.m. elektrisch bedienbare bestuurderstoel met memory functie
* Tarieven in euro inclusief 21% Assurantiebelasting

Consumen- 
tenprijs 

Incl. BTW

Netto 
Cat.prijs 

Excl. BTW Trend Titanium

Pakket
Advanced Technology Pack Van 3.575 

nu voor 
975

806 n b

- Navigatiesysteem met DAB+ 
 - Active Park Assist  
- Parkeersensoren voor en achter

1.425 1175 b n

Advanced Technology Pack Sony 
- Navigatiesysteem met DAB+  
- Sony audio met 12 premium luidsprekers  
- Gelaagde voorportierramen voor extra geluidsisolatie  
- Active Park Assist  
- Parkeersensoren voor en achter

Van 4.075 
nu voor 

1.375

1.136 n b

Comfort Pack2 
- Elektrisch verstelbare stuurkolom met memory functie  
- Elektrisch verwarmbaar stuurwiel

400 331 n b

Parking Pack2  
- Camera voor met Front Wide-View  
- Achteruitrijcamera  
- Parkeersensoren voor en achter

Van 950 nu 
voor 650

537 n b

Seat Pack 
- 10-weg elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met memory functie  
- 10-weg elektrisch verstelbare passagiersstoel 
- Elektrisch verwarmbare voorstoelen

650 537 n b

Titanium X-Pack 
- Adaptieve LED koplampen  
- Handsfree elektrisch bedienbare achterklep

1.275 1.054 n b

Traveller Pack 
- Zonneschermen in de achterportieren 
 - 230V aansluiting  
- Elektrisch neer- en opklapbare stoelen op de 3e zitrij

820 678 n b

Winter Pack 
- Elektrisch verwarmbaar stuurwiel  
- Elektrisch verwarmbare voorstoelen  
- Elektrisch verwarmbare voorruit

500 413 b n

Comfort
4-weg verstelbare hoofdsteunen voor 75 62 b b

Adaptieve Cruise Control, incl. Active City Stop en parkeersensoren voor en achter 1.100 909 n b

Airconditioning achter met bediening op 2e zitrij 750 620 n b

BLIS - Informatiesysteem voor de dode hoek incl. Cross Traffic Alert 500 413 n b

Elektrisch te openen panoramadak 1.000 826 n b

Zijairbags 2e zitrij, buitenste stoelen 250 207 n b

Zonneschermen in achterportieren 150 124 b b

Bekleding Salerno Ebony of Soft Ceramic Leder 
- 10-weg elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met memory functie  
- 10-weg elektrisch verstelbare passagiersstoel  
- Elektrisch verwarmbare voorstoelen

3.350 2.769 n b

Exterieur Styling
All weather banden i.c.m. 17 inch velgen 300 248 b b

Elektrisch wegklapbare trekhaak 1.050 868 b b

Privacy Glass 350 289 b b

Ruimtebesparend reservewiel 17 inch met 155/70 band 120 99 b b

Kleuren
Standaard lak: Frozen White 200 165 b b

Metaallak of Micalak 1.000 826 b b

Trendy metaallak: Guard 1.250 1.033 b b

Premium metaallak: Ruby Red 1.500 1.240 b b

Ford Protect Verlengde Garantieverzekering (aangeboden door Allianz Global Assistance)*

Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+1 jaar / max. 60.000 km 199 nvt b b

Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+2 jaar / max. 80.000 km 399 nvt b b

Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+3 jaar / max. 100.000 km 669 nvt b b

Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+3 jaar / max. 200.000 km 759 nvt b b

Leverbaar op:



Trend
17 inch stalen velgen met sierdeksels (D5AAY) 
4-weg verstelbare voorstoelen 
7 zitplaatsen, waarvan 3 individuele stoelen op de tweede zitrij en 2 op de derde zitrij 
8 inch kleurenscherm met Touch&Swipe functie  
Bekleding Solitude in Ebony 
Bestuurder en passagiers airbags voor 
Dagrijverlichting 
Dakreling zwart 
Dual Zone automatische airconditioning (DEATC) 
Elektrisch verstelbare en inklapbare buitenspiegels met uitstapverlichting 
Elektrische kindersloten 
Elektrische parkeerrem met Hill Launch Assist 
Elektrisch bedienbare portierramen voor en achter 
ESP & EBD en TCS 
FordPower startbutton 
Geavanceerd pollenfilter 
Geluidswerende voorruit 
Gordijnairbags op eerste, tweede en derde zitrij 
Instaplijsten voor en achter 
Klaptafels op achterzijde voorstoelen 
Knieairbag bestuurder 
LED achterlichten 
Middenconsole met armsteun en opbergvak 
Mistlampen incl. bochtverlichting 
MyKey 
Opbergvakken onder de voorstoelen 
Radio/CD-speler met 8 luidsprekers en 2 USB 
Rolhoes bagageruimte 
Roll Stabilty Control met Curve Control 
Stuurwiel en versnellingspook met leder bekleed 
SYNC 3: geavanceerd Bluetooth en Voice Control systeem (incl. AppLink, Apple Car play, Android auto) 
Tyre mobility kit 
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) 
Vloermatten voor 
Warmtewerende ruiten rondom

De belangrijkste FORD GALAXy standaardspecificaties

Alle in deze prijslijst vermelde consumenten(advies)prijzen zijn in Euro en inclusief BTW, BPM en onvermijdbare kosten rijklaarmaken. Alle vermelde prijzen en de als standaard vermelde uitrustingen zijn indicatief en kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. Pas op de dag van aflevering 
worden de prijs en de uitrusting definitief vastgesteld. Ford Nederland B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden in de inhoud van deze prijslijst. Vraag uw dealer altijd naar de actuele prijzen en beschikbare uitrustingen.
Naast de in de prijslijst vermelde fiscale waarde  worden steeds de (onvermijdbare) kosten voor het rijklaar maken van de auto (bestaat uit een nulbeurt, 2 kentekenplaten, een in- en uitwendige poetsbeurt, transportkosten, recyclingsbijdrage, leges, gevarendriehoek, lampenset, lifehammer, hesjes en een volle tank 
brandstof) in rekening gebracht. Tevens is hier de recyclingsbijdrage en verwijderingsbijdrage in opgenomen. Deze kosten zijn reeds opgenomen in de consumenten(advies)prijs. De kosten verband houdend met het rijklaar maken van de auto bedragen Euro 950 inclusief BTW. De bij de aanschaf van een nieuwe auto aan 
Auto Recycling Nederland B.V. (ARN) afgedragen recyclingbijdrage bedraagt Euro 40,00 inclusief BTW. ARN heeft zich ten doel gesteld auto’s aan het einde van de levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te demonteren voor hergebruik van het materiaal. De leges (inclusief een administratieve vergoeding) 
houdt verband met de aanvraag van een ééndelig kentekenbewijs en bedraagt Euro 50,20.
Voor meer informatie over de bijkomende kosten en onze verkoopvoorwaarden, zie www.ford.nl/verkoopvoorwaarden.
Ford Nederland B.V. is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33042480.

Titanium meeruitrusting t.o.v. Trend uitvoering
17 inch 10x2-spaaks lichtmetalen velgen (D2YCE) 
Ambient lighting; subtiele LED interieurverlichting 
Automatisch dimmende binnenspiegel 
Automatisch inschakelende dimlichten 
Bekerhouders voor met afdekking 
Bekleding Axis in Ebony 
Chromen sierlijst onderzijde portierramen 
Dakreling Satin Silver 
Quickclear, elektrisch verwarmbare voorruit 
Elektrisch verwarmbare voorstoelen 
Emergency Assistance 
FordKeyless Entry 
Grootlicht assistent 
Intelligent Speed Assistance: Traffic Sign Recognition en Cruise Control 
Lane Keeping Assist 
LED dagrijverlichting 
Licht- en regensensor 
Onderste grille met chromen sierlijst 
Vloermatten voor en achter

FordGarantie: Onbezorgd rijden in uw Ford, want de kwaliteit op onze Ford producten is gegarandeerd! Daarom 
krijgt u op elke nieuwe Ford standaard 2 jaar volledige fabrieksgarantie op materiaal- en constructiefouten, zonder 
kilometer beperking. Daarnaast krijgt u op uw Ford maar liefst 12 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van 
binnenuit. 

FordAssistance: de complete pechhulp van Ford in Nederland en Europa! Bij aanschaf van een nieuwe Ford heeft 
u, afhankelijk van wat het eerst komt, tot de eerste officiële Ford onderhoudsbeurt of maximaal 12 maanden na 
eerste registratie recht op gratis Ford Assistance. Na deze periode wordt uw Ford Assistance bij elke officiële Ford 
onderhoudsbeurt kosteloos verlengd, tot wel levenslang! Vraag uw Ford dealer naar de voorwaarden.

FordLease: Met de financial en operational  leaseproducten van Ford Lease kunt u zorgeloos genieten van uw Ford. 
U besteedt de investering voor uw nieuwe Ford uit en profiteert van een vaste looptijd en vaste maandbedragen. 
Indien gewenst neemt Ford Lease alle operationele zorg (onderhoud, reparaties) en de risico’s (schade, diefstal) voor 
haar rekening.  U regelt het via uw Ford Dealer. Voor meer informatie www.ford.nl/FinancierenEnVerzekeren. 

FordAutoverzekering: Uw nieuwe Ford uitstekend verzekerd met de Ford autoverzekering. De optimale 
bescherming voor uw kostbare bezit tegen een aantrekkelijke premie. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen uit 1, 3 of zelfs 
5 jaar aanschafwaardedekking en worden schades altijd gerepareerd door de officiële Ford dealer met originele 
onderdelen. Voor meer informatie www.ford.nl/FinancierenEnVerzekeren.

FordOptions: Ford’s unieke programma, dat het mogelijk maakt om iedere twee of drie jaar in een nieuwe Ford te 
rijden. Ford stelt bij uw aankoop de toekomstig gegarandeerde minimumwaarde (TGMW) over twee of drie jaar vast. 
Deze TGMW hoeft u gedurende de looptijd niet af te lossen. Met Options betaalt u dus alleen het verschil plus een 
vast rentepercentage, in maandelijkse termijnen. Aan het eind van uw Options-overeenkomst heeft u de keus uit drie 
flexibele opties - inruilen, teruggeven of houden tegen betaling van de slottermijn. Voor meer informatie 
www.ford.nl/FinancierenEnVerzekeren. Zelf uw Options maandbedrag berekenen? 
Ga naar www.ford.nl/ConfigureVehicle.


