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Trend Essential 1.0 EcoBoost 74(100) D 120 22% 13.569 2.849 5.217 21.635 22.495

Trend Ultimate 1.0 EcoBoost 92(125) D 119 22% 14.751 3.098 5.086 22.935 23.795

Titanium 1.0 EcoBoost 92(125) D 119 22% 15.743 3.306 5.086 24.135 24.995

Titanium 1.0 EcoBoost Automaat 92(125) E 140 22% 17.491 3.673 7.921 29.085 29.945

ST-Line 1.0 EcoBoost 92(125) D 119 22% 17.355 3.644 5.086 26.085 26.945

ST-Line 1.0 EcoBoost Automaat 92(125) E 140 22% 19.102 4.012 7.921 31.035 31.895

ST-Line Black 1.0 EcoBoost 92(125) D 119 22% 18.016 3.783 5.086 26.885 27.745

ST-Line Black 1.0 EcoBoost Automaat 92(125) E 140 22% 19.764 4.150 7.921 31.835 32.695

Modellen

Halflederen bekleding ST-Line . 
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sential
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Ultimate Titanium ST-Line
ST-Line 

Black

Comfort
Navigation Pack 8 inch Touch&Swipe screen met Navigatiesysteem (Europa) - SYNC 3: Geavanceerd Bluetooth® en Voice Control systeem 
(incl. AppLink, Apple Car Play en Android Auto) - FordPass Connect Embedded Modem - 2xUSB aansluitingen - 7 luidsprekers - DAB+

850 702 n n b a a

Navigation Pack met B&O PLAY inclusief FordPass Connect Embedded Modem op Titanium 
Navigation pack, inclusief 10 B&O luidsprekers waaronder één Subwoofer en een centraal geplaatste midrange speaker, DAB+

1.150 
400

950 
331

n 

n

n 

n

b 

n

n 

b

n 

b

CD-Speler boven dashboard kast 150 124 b b b b b

Afneembare Trekhaak 1- 75kg kogeldruk - 900kg trekgewicht voor alle uitvoeringen (handbak & automaat) 750 620 b b b b b

Bekleding Leder: Ebony Black 450 372 n n b n n

Elektrisch schuifdak 800 661 n n b b b

Keyless Entry & Start 250 207 n n b a a

Winter Pack - Elektrisch verwarmbare voorruit en ruitensproeiers - Elektrisch verwarmbare voorstoelen en stuurwiel 450 372 n n b b b

Styling Exterieur
16 inch Lichtmetalen velgen 600 496 b b n n n

18 inch Absolute black machined velgen 2 CO2 neemt 6 gram toe 1186 331 n n n b b

Reservewiel op achterklep 300 248 b b b n n

Dakrailing Zwart 150 124 b a n a a

Design Pack ST-Line - Xenon koplampen - Grote spoiler achter - Privacy Glass 1.200 992 n n n b b

Design Pack Titanium - 17 inch Lichtmetalen velgen Flash Grey Machined - Privacy Glass 500 413 n n b n n

Privacy Glass 200 165 b b b b b

Xenon koplampen 800 661 n n b b b

Zwart contrasterend dak Dak, A- & C-stijl en spiegelkappen in contrasterende kleur. Zwarte dakrails 300 248 n n b a n

Moondust Silver contrasterend dak Dak, A- & C-stijl en spiegelkappen in contrasterende kleur. Zwarte dakrails. 300 248 n n b n n

Race Red, Moondust Silver of Luxe Yellow contrasterend dak Dak, A- & C-stijl en spiegelkappen in contrasterende kleur. 0 0 n n n b a

Weglaten contrasterend dak ST-Line 0 0 n n n b b

Lakken
Frozen White of Race Red 250 207 b b b b n

Moondust Silver of Silk 600 496 b b b b n

Blue Lightning, Luxe Yellow of Urban Teal 800 661 b b b b n

Shadow Black 800 661 b b b b a

Magnetic, Ruby Red of White Platinum 1.000 826 b b b b n

Veiligheid
Achteruitrijcamera 1 250 207 n b b b b

Parking Pack 1 - Parkeersensoren vóór & achter - Achteruitrijcamera - BLIS - Elektrisch inklapbare spiegels inlc. verlichting 550 455 n n b b b

FordProtect Verlengde Garantieverzekering via Allianz (vanaf afleveringsdatum van de auto)
Garantie Extra voor 3 jaar - max. 60.000 km 95 95 b b b b b

Garantie Extra voor 4 jaar - max. 80.000 km 179 179 b b b b b

Garantie Extra voor 5 jaar - max. 100.000 km 299 299 b b b b b

Garantie Extra voor 5 jaar - max. 200.000 km 369 369 b b b b b

Fabrieksopties Leverbaar op:

b = optie, a = standaard, n = niet beschikbaar
1< >= Niet in combinatie met het Reservewiel
2< >= Niet in combinatie met  Automatische versnelling

Contrasterend dak op Titanium (optioneel) en ST-Line (standaard / geen meerprijs)



Trend Essential
16 inch stalen velgen met wieldoppen 
Elektisch bedienbare ramen vóór en achter 
Ford MyKey 
Grille met zilveren accenten 
Handmatige airco 
Koplampen met chromen behuizing inclusief LED-dagrijverlichting 
Lederen stuurwiel, handremgreep en pookknop 
Lendesteunverstelling op bestuurdersstoel 
Middenconsole met verschuifbare armsteun 
Mistlampen vóór met zwarte omlijsting 
Onderzijde bumper (vóór en achter) en stootlijsten in zwart 
Radio 4.2 inch TFT Screen, Bluetooth, 2 USB, 6 speakers 
Standaard vloermatten vóór en achter 

Trend Ultimate meeruitrusting t.o.v. Trend Essential uitvoering
Cruise Control met instelbare snelheidsbegrenzer (ASLD) 
Dakrails zwart 
Elektrisch inklapbare buitenspiegels met in-/uitstap verlichting 
Parkeersensoren achter 
SYNC 3, 8 inch touchscreen, 2 USB, 7 speakers & Navigatiesysteem 

De belangrijkste FORD ECOSPORT 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 860 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 Ã©Ã©ndelig 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 Essential uitvoering
16" Lichtmetalen velgen 
Automatisch inschakelende dimlichten incl. Regensensor 
Automatische airconditioning (EATC) incl. pollenfilter 
Cruise control 
Dakrails in satin silver 
Elektisch bedienbare ramen vóór en achter met 1 shot up/down 
Elektrisch inklapbare buitenspiegels met in-/uitstap verlichting 
Gedeeltelijk lederen bekleding 
Global open-close 
Grille met chromen accenten 
Keyless start 
Luxe boordcomputer (4.2 inch kleurenscherm) 
Mistlampomlijsting in carrosseriekleur 
Onderzijde bumper (vóór en achter) en stootlijsten in zwart met chromen inzet 
Parkeersensoren achter 
Sierstrip onder raam uitgevoerd in chroom 
SYNC 2.5 , 8 inch touchscreen, 2 USB & 6 speakers 
Zelfdimmende binnenspiegel 
Luxe vloermatten vóór en achter 
Multicolor Ambient Lichtning in middenconsole en voeteneind vóór 
Schakelflippers achter het stuurwiel (i.c.m. Automaat indien trekhaak besteld is) 

ST-Line meeruitrusting t.o.v. Titanium uitvoering
Gedeeltelijk lederen bekleding Mico Dinamica met rode & grijze stiksels 
Geperforeerd lederen stuurwiel uniek ST-Line 
Keyless entry 
SYNC 3, 8 inch touchscreen, 2 USB, 7 speakers & Navigatiesysteem 
Unieke 17 inch lichtmetalen ST-Line velgen 
Unieke instapsierlijsten met ST-Line logo 
Unieke ST-Line body styling kit 
Unieke ST-Line donkere achterlichten 
Unieke ST-Line donkere koplampbehuizing 
Unieke ST-Line grille 
Zwarte raamomlijsting 
Hoogglans zwarte dakrails 
Zwart contrasterend dak, A- & C-stijl en spiegelkappen 
Unieke ST-Line Aluminium pedalen 
Unieke ST-Line luxe vloermatten vóór en achter 
Sport onderstel 
FordPass Connect met Embedded Modem 
 Schakelflippers achter het stuurwiel (i.c.m. Automaat) 

ST-Line Black meeruitrusting t.o.v. ST-Line uitvoering
Micalak: Shadow Black 
Luxe Yellow contrasterend dak, A- & C-stijl en spiegelkappen 

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.


