
Ford Tourneo ConneCT
prijslijst

De Tourneo Connect
•	Nieuwe	schone	en	zuinige	Euro	6	motoren
•	Beschikbaar	met	automaat
•	Powered	by	Ecoboost,	Connected	by	SYNC	III

Prijzenbladnr.	3228R
Hiermede	vervalt:	3204R
Ingaande:	1	januari	2018



Consumen- 
tenprijs 

Incl. BPM 
Incl. 21% BTW 

 Euro

Netto 
Cat.prijs 

Excl. BPM 
Excl. BTW 

in Euro Trend Titanium

Comfort
Driver Assistance Pack 
 - Blind Spot Information System
 - Driver Alert System
 - Lane Departure Warning/Lane keeping Aid
 - Active City Stop
 - Speed Sign Recognition
 - Automatisch dim-/grootlicht systeem inclusief mistlampen met statische bochtenverlichting

1.250 1.033 n b

Navigatiesysteem met 6 inch kleurenschem, SYNC III, radio met DAB en achteruitrijcamera 1.300 1.074 n b

Elektrische voorruitverwarming 150 124 b a

Parkeersensoren voor 150 124 n b

Klaptafels op achterkant voorstoelen 0 0 n a

Derde rij stoelen (op Grand) 750 620 b b

Styling
Reservewiel 150 124 b b

17 inch 10-spaaks lichtmetalen velgen 250 207 n b

Afneembare trekhaak inclusief Trailer Sway Control 550 455 b b

Kleuren
Metaallak 500 413 b b

Trendy metaallak 625 517 b b

Fabrieksopties

b = optie, a = standaard, n = niet beschikbaar

Leverbaar op:

Benzinemodellen kW(pk)
Energie- 

label

CO2- 
emissie 
(g/km)

Bijtellings- 
percentage

Netto 
cat.prijs 

Excl. BPM 
Excl. BTW BTW BPM

Fiscale 
waarde

Consumen- 
tenprijs

Compact Trend 1.0 EcoBoost 74/100 C 129 22 15.962 3.352,02 6.386,00 25.700 26.650

Compact Titanium 1.0 EcoBoost 74/100 C 129 22 17.615 3.699,12 6.386,00 27.700 28.650

Diesel met DPF modellen
Compact Trend 1.5 TDCi 74/100 E 115 22 20.013 4.202,82 8.983,76 33.200 34.150
Compact Trend 1.5 TDCi Powershift 74/100 E 129 22 22.146 4.650,70 12.153,08 38.950 39.900
Grand Trend 1.5 TDCi 74/100 D 115 22 21.005 4.411,08 8.983,76 34.400 35.350
Grand Trend 1.5 TDCi Powershift 74/100 D 129 22 23.138 4.858,97 12.153,08 40.150 41.100

Compact Titanium 1.5 TDCi 74/100 E 115 22 21.666 4.549,93 8.983,76 35.200 36.150
Compact Titanium 1.5 TDCi Powershift 74/100 E 129 22 23.799 4.997,81 12.153,08 40.950 41.900
Compact Titanium 1.5 TDCi 88/120 E 119 22 23.397 4.913,43 9.889,28 38.200 39.150
Compact Titanium 1.5 TDCi Powershift 88/120 E 129 22 26.278 5.518,47 12.153,08 43.950 44.900

Grand Titanium 1.5 TDCi 74/100 D 115 22 22.658 4.758,19 8.983,76 36.400 37.350
Grand Titanium 1.5 TDCi Powershift 74/100 D 129 22 24.791 5.206,07 12.153,08 42.150 43.100
Grand Titanium 1.5 TDCi 88/120 D 119 22 24.389 5.121,69 9.889,28 39.400 40.350
Grand Titanium 1.5 TDCi Powershift 88/120 D 129 22 27.270 5.726,74 12.153,08 45.150 46.100

Modellen



Ford Lease
Met dit full operational ‘off balance’ leaseproduct voor de zakelijke klant kunt u zorgeloos genieten van uw Ford.
U betaalt slechts één maandelijks bedrag voor alle kosten en al uw service en onderhoud bij uw Ford dealer. Makkelijker kan niet. Vraag een offerte 
op bij uw Ford dealer en profiteer van onze scherpe tarieven.

Financial Lease
Zakelijke klanten kunnen ook kiezen voor Financial Lease. Met deze ‘on balance’ financieringsvorm kunt u investeren in een Ford,  
zonder dat u uw bedrijfskapitaal hoeft aan te spreken. Maandtermijn en slottermijn kunnen worden afgestemd op uw specifieke wensen. 
Rentepercentage en maandbedrag liggen gedurende de looptijd vast, zodat u nooit voor onaangename verrassingen komt te staan.  
Uw Ford dealer kan gemakkelijk een offerte voor u verzorgen.

          * 60 maanden, 20.000 km/jr. Vraag uw Ford dealer naar de voorwaarden.

Tourneo Connect Trend Full operational lease*
Nu vanaf € 459,- per maand of € 106,- per week 

Algemene informatie Accessoires
•	 Accessoires	zijn	BPM	vrij	en	worden	niet	meegeteld	in	de	bijtelling
•	 Ga	naar	www.ford-accessoires.nl	voor	een	overzicht	van	alle	beschikbaar	accessoires	voor	uw	auto
•	 Ford	streeft	voortdurend	naar	verbeteringen.	Specificaties	en	prijzen	kunnen	daarom	tussentijds	gewijzigd	worden.	

Accessoires
Premium vloermatten voor, velours
All-Weather vloermatten voor, rubber
All-Weather vloermatten 2e rij, rubber
Antislipmat voor bagageruimte, zwart L1
Antislipmat voor bagageruimte, zwart L2
Bagagenet voor bagageruimte 
Dakdragers aluminium, maximaal laadgewicht 75 kg
Thule® FreeRide 532 Fietsdrager voor op dak 
Thule® Skidrager Deluxe 727
Wielsloten, voor licht metalen velgen, gemonteerd

Ford Protect tarieven (in € inclusief 21% Assurantiebelasting)
Ford Protect Verlengde Garantieverzekering (aangeboden door Allianz Global Assistance)

Model  2+2 jaar/100.000km 2+2 jaar/200.000km 2+3 jaar/150.000km 2+3 jaar/200.000km
TOURNEO CONNECT € 169 € 245 € 269 € 299

Aan de gegevens in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten voorbehouden.



Alle in deze prijslijst vermelde prijzen zijn af importeur Amsterdam, in Euro en inclusief BTW en BPM. Alle vermelde prijzen en als standaard vermelde uitrustingen zijn indicatief en kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Pas op de dag van aflevering wor-
den 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 prijzen worden de kosten voor het rijklaar maken van de auto, de recyclingbijdrage en de leges in rekening gebracht. De advieskosten voor het rijklaar maken van de auto bedragen Euro 950 inclusief BTW. In deze advieskosten zijn bovendien een volle tank brandstof, 
vloermatten, een set reservelampen, een noodhamer, een veiligheidshesje en een gevarendriehoek opgenomen. Daarnaast is het op grond van de Wet milieubeheer wettelijk verplicht om bij de aanschaf van een nieuwe auto de recyclingbijdrage ad Euro 40 inclusief BTW in rekening te 
brengen. De recyclingbijdrage komt ten gunste van Auto Recycling Nederland BV, dat zich ten doel heeft gesteld, auto’s aan het einde van de levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te demonteren voor hergebruik van het materiaal. Bovendien worden er leges voor deel 1A en 
deel 1B van het kentekenbewijs in rekening gebracht ad Euro 50,20. (hierover is geen BTW verschuldigd) 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.

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 dit full operational ‘off balance’ leaseproduct voor de zakelijke klant kunt u zorgeloos genieten van uw Ford. U 
betaalt slechts één maandelijks bedrag voor alle kosten en u regelt al uw auto zaken simpel en gemakkelijk via uw 
Ford dealer. Makkelijker kan niet. Vraag een offerte op bij uw Ford dealer en profiteer van onze scherpe tarieven. 

FordAutoverzekering: Met Ford Autoverzekering kunt u genieten van een aantrekkelijke premie, een snelle en
professionele service en een zeer uitgebreide dekking. De beste all-risk verzekering voor uw nieuwe of gebruikte Ford.
Elke nieuwe Ford is bovendien de eerste 10 dagen gratis verzekerd.

FordOptions: Ford’s unieke programma, dat het mogelijk maakt om iedere twee of drie jaar in een nieuwe Ford te 
rijden. Bij aanschaf van een nieuwe Ford krijgt u van ons een gegarandeerde minimumwaarde, die afgetrokken wordt 
van de nieuwprijs van de auto. U betaalt ons slechts het verschil in handige, overzichtelijke maandelijkse termijnen. 
Al na 2 jaar (of naar keuze 3 jaar) heeft u de keuze uit drie opties. 1) inruilen voor een nieuwe Ford, 2) de auto terug-
geven of 3) de auto houden.

De belangrijkste standaardspecificaties van de FORD TOurNEO CONNECT

Titanium meeruitrusting t.o.v. Trend uitvoering

16 inch 5 spaaks lichtmetalen velgen met 205/60 banden 
Dual Zone Electronic Automatic Temperature Control (DEATC) airconditioning 
Armsteun op de 2e zitrij 
Automatisch dimmende binnenspiegel 
Automatisch inschakelende dimlichten 
Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening (2x) 
Cruise Control inclusief Adjustable Speed Limiting Device (ASLD) 
Elektrisch inklapbare buitenspiegels 
Elektrisch verwarmbare voorruit 
Kindercontrolespiegel 
Lendesteunverstelling bestuurdersstoel 
Mistlampen voor met chromen omlijsting en statische bochtverlichting 
Panoramadak 
Parkeersensoren achter 
Portiergrepen interieur met chromen afwerking 
Privacy glass 
Radio/CD-speler met 3.5 inch multifunctioneel display/Ford SYNC/Bluetooth/Voice Control 
Regensensor 
Zonnebrilhouder 

Trend

16 inch stalen velgen met Trend sierdeksels met 205/60 banden 
Aansluitpunt 12V in instrumentenpaneel 
ABS met Traction Control 
Airbags - bestuurder en passagier voor 
Airbags - gordijnairbags voor en 2e zitrij  
Airbags - zijairbags voor
Airconditioning 
Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening 
Electronische stuurbekrachtiging 
Elektrisch bedienbare ramen voor 
Elektrisch verstel-  en verwarmbare buitenspiegels in carrosseriekleur 
Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) 
Ford Easy Fuel (voorkomt het tanken van verkeerde brandstof) 
Hill Start Assist 
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel 
Koplampen met dagrijverlichting 
Mistlampen voor met zwarte omlijsting 
MyConnection: Radio, bediening op het stuur, Bluetooth/Voice Control, USB/iPod aansluiting 
Open middenconsole met 12V, AUX en USB aansluiting 
Vloermatten voor 
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