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1

VERKENNEN

ECOSPORT ACTIVE
Dankzij het opvallende ontwerp is de nieuwe EcoSport
Active speciaal ontworpen voor uw dagelijkse avonturen.
Hij combineert alle geweldige functies van EcoSport en
met een stoerdere uitstraling. Het vernieuwde, ruime
interieur is uitgerust met geavanceerde technologieën,
waaronder een FordPass Connect-modem, om ervoor te
zorgen dat u tijdens elke rit comfortabel en verbonden
bent en alles onder controle hebt.

EcoSport met opties en accessoires
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1 VERKENNEN
THE PLACE TO BE
Het verfijnde interieur van de EcoSport omringt u met een treffend
design, mooi afgewerkte materialen en luxueuze comfortelementen.
Geavanceerde technologieën zoals de automatische airconditioning
(EATC), het Blind Spot Information System, de automatische
koplampen, en het SYNC 3 met navigatiesysteem en Voice Control
zorgen tegelijk voor alle details, zodat u alleen maar hoeft te genieten
van de rit.
■
■

Kies uw muziek, navigeer, telefoneer en sms met enkel uw stem
De automatische koplampen schakelen zich automatisch in
wanneer ze afnemend omgevingslicht detecteren

Verwarmbaar stuurwiel
Het verwarmbare stuurwiel van de EcoSport laat zich
met één druk op de knop bedienen. Zo geniet u van een
extra comfortlaag tussen u en de kou buiten.

Interieur EcoSport ST-Line.
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HET KLINKT ALS LIVEMUZIEK
MET B&O PLAY
B&O PLAY
Welke muziek ook uw voorkeur wegdraagt, van klassieke
meesterwerken tot moderne songs, ze verdient steeds te worden
weergegeven zoals de artiest ze bedoeld heeft. En dat is precies wat
Fords nieuwe, 675 watt sterke audiosysteem met tien luidsprekers
van B&O PLAY doet. De geluidsingenieurs van B&O PLAY hebben het
systeem exclusief ontwikkeld en afgesteld voor de Ford EcoSport,
zodat het de rijervaring naar een nog hoger niveau tilt. Het unieke
luidsprekerdesign sluit perfect aan bij het stijlvolle interieur van de
EcoSport.
■
■
■
■
■
■

Modelspecifieke klankafstelling
Premium soundsysteem met 10 luidsprekers
Dubbele subwoofer
Surroundklank
Vermogen van 675 watt
Uniek B&O PLAY-design
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PRE-COLLISION ASSIST
Deze technologie scant de weg en detecteert voertuigen en
voetgangers vóór u en verwittigt u van hun aanwezigheid. Als u niet
reageert, worden de remmen automatisch ingeschakeld, waardoor
de ernst van ongelukken wordt verminderd en ongelukken zelfs
worden vermeden. (standaard)

AFNEEMBARE TREKHAAK

PARKEERSENSOREN
PARKEERSENSOREN
VOORVOOR
EN ACHTER
EN ACHTER

Creëert extra vervoerscapaciteit. De trekhaak biedt afhankelijk van de

Met de Met
Fordde
EcoSport
Ford EcoSport
hoeft u hoeft
de moeilijkere
u de moeilijkere
parkeerplaatsen
parkeerplaatsen
niet
niet

motorversie een sleepvermogen tot 1.100 kg. De trekhaak kan worden
verwijderd wanneer u hem niet gebruikt.(Optie en accessoire)
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(Optie)(Optie)

Ø
Gebruikt sensoren. 2)Rijhulpfunctie.
Opmerking Rijhulpfuncties zijn aanvullend en dienen niet ter vervanging van uw aandacht en
beoordelingsvermogen, en de noodzaak om het voertuig te besturen.
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TRAFFIC SIGN RECOGNITION

BLINDBLIND
SPOTSPOT
INFORMATION
INFORMATION
SYSTEM
SYSTEM

Of de verkeerstekens nu aan de zijkant van de weg staan of erboven
geplaatst zijn, of ze nu tijdelijk of permanent zijn, het Traffic Sign
Recognition-systeem kan ze identificeren. Een pictogram van het
betreffende snelheidsbord of bord 'Niet inhalen' wordt weergegeven
op het instrumentenpaneel en verandert telkens wanneer een nieuw
snelheidsverbod van toepassing wordt. (standaard)
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'QUICKCLEAR'-ELEKTRISCHE
VOORRUITONTDOOIING
Het verwarmingselement dat in de voorruit is geïntegreerd, maakt de
ruit in luttele seconden vrij van vorst en condensatie, zelfs op de
meest ijzige ochtend.

Ø
Gebruikt sensoren. 2)Rijhulpfunctie.
Opmerking Rijhulpfuncties zijn aanvullend en dienen niet ter vervanging van uw aandacht en
beoordelingsvermogen, en de noodzaak om het voertuig te besturen.
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In het hele EcoSport-gamma vindt u een uitgebreide keuze aan modellen, elk met zijn eigen karakter.
Kies voor de toegankelijke Connected, met zijn indrukwekkende geïntegreerde technologieën,
uitgebreide motorassortiment en bevredigende rijdynamiek.
Of voor de avontuurlijke cross-over Active, die zich onderscheidt door zijn sportieve ruwe lijnen en
zelfverzekerde, veelzijdige karakter.
Voor de ultieme verfijnde luxe combineert de Titanium een moderne stijl met gesofisticeerde
kenmerken.
En voor de allerhoogste prestaties springt de ST-Line onmiddellijk in het oog met zijn unieke styling en
sportieve, intrigerende aantrekkingskracht.
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Connected
Standaard exterieurkenmerken
■
■
■
■

■

16"-wieldeksels in Sparkle Silver
Halogeenkoplampen met led-dagrijlichten
Mistlampen met gecombineerde richtingaanwijzers
Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels
met richtingaanwijzer en behuizing in koetswerkkleur
Ford ’Easy Fuel’ automatisch sluitend tanksysteem

Standaard interieurkenmerken
■

■

Ford SYNC 2.5 met 8" touchscreen, DAB+ radio en zes
luidsprekers
FordPass Connect (embedded modem)

Motoren
Benzine
1.0L Ford EcoBoost (100 PK)

2 KIEZEN

Titanium
Standaard exterieurkenmerken boven op
Connected
■
■
■

17" lichtmetalen velgen
Parkeerhulp achteraan
Chromen afwerking

Standaard interieurkenmerken boven op
Connected
■
■

Gedeeltelijk Sensico zetelbekleding
Automatische airconditioning (EATC)

Motoren
Benzine
1,0-liter Ford EcoBoost (125 pk)

2 KIEZEN

ST-Line
Standaard koetswerkkenmerken
■
■
■
■
■
■
■

17" lichtmetalen velgen
Zwarte langsliggers
Koplampen met zwarte rand
Bumpers en zijschorten met unieke ST-Line-afwerking
Parkeersensoren achteraan
Automatische koplampen en sportieve achterlichten
Ruitenwissers met regensensor

Standaard interieurkenmerken
■
■

■

■
■
■

Sensico stuurwiel met rode stiksels
Sensico handremgreep en versnellingspookbalg met
rode stiksels
Radio met Ford SYNC 2.5 en 8"-aanraakscherm, zes
luidsprekers, en Bluetooth® USB-aansluiting, en
stuurbediening
4,2"-boordcomputer
Cruisecontrol met regelbare snelheidsbegrenzer
Automatische airconditioning (EATC)

Motoren
Benzine
1,0-liter Ford EcoBoost (125 pk)

2 KIEZEN
Active

Standaard koetswerkkenmerken
■
■
■

Zwart dak met zwarte spiegelkappen
17" lichtmetalen velgen
Robuuste carrosseriekit

Standaard interieurkenmerken
■

Sensico interieur met blauwe stiksels

Motoren
Benzine
1,0-liter Ford EcoBoost (125 pk)

2 KIEZEN

Opties en packs
U vindt alle informatie over de beschikbare opties en packs op
prijslijst.

3

PERSONALISEREN
Kies uw kleur, velgen, opties en extra's en
maak van uw EcoSport een persoonlijk
pronkstuk.

KLEUREN
KLEUREN

HET LEVEN IN GLORIEUZE
KLEUREN

Agate Black
Agate Black

Desert Island
DesertBlue
Island Blue

Metropolis
Metropolis
White White

Metaalkleur*
Metaalkleur*

Metaalkleur*
Metaalkleur*

Metaalkleur*
Metaalkleur*

Blazer Blue
Blazer Blue

Luxe Yellow
Luxe† Yellow†

Solar Silver
Solar Silver

Niet-metaalkleur
Niet-metaalkleur

Metaalkleur*
Metaalkleur*

Metaalkleur*
Metaalkleur*

Frozen White
Frozen White

Magnetic
Magnetic

Fantastic
Fantastic
Red
Red

SpecialeSpeciale
niet-metaalkleur*
niet-metaalkleur*

Metaalkleur*
Metaalkleur*

Exclusieve
Exclusieve
metaalkleur*
metaalkleur*

De Ecosport dankt zijn mooie en duurzame koetswerk aan een
speciaal, meerfasig lakprocedé. Van de met was geïnjecteerde
holle stalen delen van het koetswerk tot de beschermende
toplaag: dankzij nieuwe materialen en lakprocessen behoudt uw
EcoSport jarenlang zijn knappe look.

Grey Matter

Race Red
Race Red

Speciale niet-metaalkleur*

SpecialeSpeciale
niet-metaalkleur*
niet-metaalkleur*

*Verkrijgbaar
*Verkrijgbaar
tegen meerprijs.
tegen meerprijs.
De Ford EcoSport
De Ford
wordt
EcoSport
12 jaarwordt
lang gedekt
12 jaar lang
doorgedekt
de Ford
door
Perforation
de Ford Perforation
Warranty (garantie
Warranty
tegen
(garantie
doorroesten),
tegen doorroesten),
vanaf de datum
vanafvan
de eerste
datuminschrijving.
van eerste inschrijving.
Onderhevig Onderhevig
aan
aan
voorwaarden
voorwaarden
en bepalingen.
en bepalingen.
N.B.: de gebruikte
N.B.: de
afbeeldingen
gebruikte afbeeldingen
van de autovan
dienen
de auto
alleen
dienen
ter illustratie
alleen ter
van
illustratie
koetswerkkleuren
van koetswerkkleuren
en geven niet
ennoodzakelijk
geven niet noodzakelijk
de meest recente
de meest
specificaties
recente specificaties
of
of
productbeschikbaarheid
productbeschikbaarheid
in bepaaldein
markten
bepaalde
weer.
markten
De kleuren
weer.en
Debekledingen
kleuren en bekledingen
zoals afgebeeld
zoalsinafgebeeld
deze brochure
in deze
geven
brochure
mogelijk
geven
niet
mogelijk
de echte
niet
kleuren
de echte
weer
kleuren
als gevolg
weer als gevolg
van de beperkingen
van de beperkingen
van het gebruikte
van het
drukprocedé.
gebruikte drukprocedé.

3 PERSONALISEREN INTERIEURS

VELGEN
VELGEN

Interieur Connected

Interieur Titanium

16" 16"

16" 16"

17" 17"

17" 17"

17" 17"

18" 18"

Standaard
Standaard
op Connected
op Connected

Standaard
Standaard
op ST-Line
op ST-Line
Interieur ST-Line

Optioneel
Optioneel
op Connected
op Connected

Standaard
Standaard
op Active
op Active

Interieur Active

OpmerkingOpmerking
Alle velgen zijn
Alleeveneens
velgen zijn
beschikbaar
eveneens beschikbaar
als accessoire.
als Meer
accessoire.
info opMeer
www.ford-accessories.be
info op www.ford-accessories.be

Standaard
Standaard
op Titanium
op Titanium

Optioneel
Optioneel
op ST-Line
op ST-Line

3 PERSONALISEREN ACCESSOIRES

1.

Ford Performance schakelknop

2.

Sportpedaalbedekkingen

3.

Dakdwarsliggers

4.

G3+ dakkoffer

5.
6.

1.

2.

3.

Thule®+ fietsendrager voor dak

Expert

Antislipmat voor bagageruimte

7.

Achterbumperbescherming

8.

Rubberen vloermatten

9.

Rati+ armsteun

10. ClimAir®+ windafleiders
11.

Afsluitbare wielmoeren

12. Afneembare trekhaak
+Artikel valt onder de garantie van een derde partij, zie
achteromslag voor details.

4.

5.

Download hier de volledige
accessoiregids van EcoSport
Bezoek voor meer EcoSport-accessoires
ford-accessories.com
Voor een reeks producten met het
8.

3.

11.

11.

4.

3.

3.

10.

10.

6.

12.

7.

3.

4.

9.

Ford-label bezoekt u

fordlifestylecollection.com

12.

11.

11.

4

1

Auto Start-Stop

2

Stabiliteitscontrole
2 Stabiliteitscontrole
Deze technologie
Deze technologie
detecteert
detecteert
wanneer
wanneer
een voertuig
een voertuig
grip verliest
grip verliest
en pasten
automatisch
past automatisch
een remimpuls
een remimpuls
toe op afzonderlijke
toe op afzonderlijke
wielen zodat
wielenhet
zodat
voertuig
het voertuig
gestabiliseerd
gestabiliseerd
wordt. wordt.

Wanneer u aan verkeerslichten stopt of uw auto stilstaat in de file, kan
deze technologie automatisch de motor uitschakelen terwijl essentiële
onderdelen zoals koplampen, airco, radio en het Ford SYNC-systeem nog
steeds stroom krijgen.

SPECIFICATIES

Leer uw Ford EcoSport van binnen en van
buiten kennen, van de intelligente
motortechnologie tot de royale
bagageruimte.

2

4

2

1

In twee delen
In twee
neerdelen
enneerwegklapbare
en wegklapbare
achterbank
achterbank

2
3

Ford EcoSport

Verwarmde
voorzetels
voorzetels
3 Verwarmde
Verwarmde
Verwarmde
voorzetels
voorzetels
voor zowel
voorde
zowel
bestuurder
de bestuurder
als de als de

3

Klap de in
Klap
de verhouding
de in de verhouding
60:40 opgedeelde
60:40 opgedeelde
achterbank
achterbank
weg en uweg
beschikt
en u beschikt
achteraan
achteraan
over
over
1.238 liter
1.238
aan liter
ruimte.
aanDe
ruimte.
zetelsDe
tuimelen
zetels tuimelen
ook naarook naar
voren om
voren
plaats
om
teplaats
maken
tevoor
maken
langere
voor spullen.
langere spullen.

passagier
passagier
zijn verkrijgbaar
zijn verkrijgbaar
als optie.
als optie.
4

Ford
Ford EcoBoost
4 EcoBoost
Voor een
Voor
EcoBoost-motor
een EcoBoost-motor
is elke druppel
is elke druppel
brandstof
brandstof
kostbaar.
kostbaar.
Zo
Zo
kostbaar
kostbaar
dat de motor
dat dehet
motor
brandstofverbruik
het brandstofverbruik
en de CO
en2-uitstoot
de CO2-uitstoot
drastisch
drastisch
verlaagt.
verlaagt.

4 SPECIFICATIES MOTOREN

1.0 Ford EcoBoost
100 pk (92 kW)
(met Auto‑
Start‑Stop)
1.0 Ford EcoBoost
100 pk (92 kW)
1.0
Ford
EcoBoost
(met
Auto‑
125
pk (92 kW)
Start‑Stop)
(met Auto‑
Start‑Stop)
1.0 Ford EcoBoost
125 pk (92 kW)
(met Auto‑
Start‑Stop)

Brandstof,
Brandstof,
prestaties
prestaties
en emissies
en emissies

HAAL ALLES UIT UW MOTOR
De revolutionaire 1.0-liter Ford EcoBoostbenzinemotor met 3 cilinders is zesvoudige
winnaar van de titel "Internationale motor van het
jaar". En geen wonder. Met een keuze tussen 100
pk of 125 pk zult u genieten van al het vermogen
dat u verwacht van een conventionele 1.6 motor,
maar met een betere brandstofzuinigheid en lagere
CO2-uitstoot

of the year awards 2019

5-Deurs 5-Deurs
Euro-norm Euro-norm
6.2
100 pk
Maximumvermogen
Maximumvermogen
pk (kW) pk (kW)
(74 kW)

6.2 6.2

6.2

100 pk125 pk
(74 kW)
(92 kW)

125 pk
(92 kW)

170 Nm 170 Nm
170 Nm 170 Nm
Koppel Nm Koppel
(Nm met
Nmoverboost)
(Nm met overboost)
(200 Nm) (200 Nm)
(200 Nm) (200 Nm)
øø
øø
CO2 -emissies
CO(g/km)
-emissies
(g/km)
134-151
2

TransmissieTransmissie
M6
Rijden

Rijden
4x2

134-151134-151

134-151

M6 M6

M6

4x2 4x2

4x2

5.9-6.6
5.9-6.6

5.9-6.6

øø
Brandstofverbruik
Brandstofverbruik
in l/100 km
in l/100
kmøø

Gecombineerd
Gecombineerd
5.9-6.6
ø
ø
Prestaties
Prestaties

TopsnelheidTopsnelheid
(km/u) (km/u)
170

170 180

0-100 km/u0-100
(sec.)km/u (sec.)
11.9

11.9 11.0

50-100 km/u*
50-100
(sec.)km/u* (sec.)
11.0

11.0 10.5

Gewicht Gewicht
en ladingen
en ladingen

*NEDC CO2MPAS gecorreleerde officiële testcijfers. Het werkelijke
brandstofverbruik kan verschillen. U vindt op de linker pagina meer informatie.

#
#
1349
Rijklaar gewicht
Rijklaar
(kg)gewicht
(kg)

1349 1349

Maximaal toelaatbare
Maximaal toelaatbare
massa (kg)massa (kg)
1730

1730 1730

Maximaal toelaatbaar
Maximaal toelaatbaar
treingewichttreingewicht
(kg)
(kg)
1280

1280 1280

Max. sleepgewicht
Max. sleepgewicht
(geremd)(kg)
(geremd)(kg)
900

900 900

Max. sleepgewicht
Max. sleepgewicht
(ongeremd)(ongeremd)
(kg)
(kg)
670

670 670

øTestcijfers øTestcijfers
*In 4e versnelling.
*In 4e versnelling.
*Voorlopige*Voorlopige
gegevens, nog
gegevens,
te bevestigen.
nog te bevestigen.
van Ford. øøvan
De opgegeven
Ford. øøDe opgegeven
cijfers voor cijfers
het brandstof-/energieverbruik,
voor het brandstof-/energieverbruik,
de
de
180 CO -emissies
CO2en
-emissies
het elektrische
en het elektrische
rijbereik worden
rijbereik
gemeten
wordenvolgens
gemeten
de volgens de
2
vereisten envereisten
specificaties
en specificaties
van de Europese
van devoorschriften
Europese voorschriften
(EG)
(EG)
11.0 technische technische
715/2007 en
715/2007
(EG) 692/2008,
en (EG) 692/2008,
in hun recentste
in hunversie.
recentste
Brandstofverbruik
versie. Brandstofverbruik
en
en
-emissies
gespecificeerd
worden gespecificeerd
voor een voertuigvariant
voor een voertuigvariant
en niet vooren niet voor
CO2worden
10.5 CO2 -emissies
één enkele één
auto.enkele
De toegepaste
auto. De toegepaste
normprocedure
normprocedure
maakt vergelijkingen
maakt vergelijkingen
tussen verschillende
tussen verschillende
voertuigtypes
voertuigtypes
en constructeurs
en constructeurs
mogelijk. Behalve
mogelijk.
hetBehalve het
brandstofverbruik
brandstofverbruik
van de autovan
spelen
de auto
ookspelen
het rijgedrag
ook hetenrijgedrag
andere en andere
1349
niet-technische
niet-technische
factoren een
factoren
rol in het
eenbepalen
rol in het
van
bepalen
het brandstof-/
van het brandstof-/
energieverbruik,
de CO2- -emissies
de CO2-en
-emissies
het elektrische
en het elektrische
rijbereik vanrijbereik
een van een
1730energieverbruik,
auto. CO2 isauto.
het belangrijkste
CO2 is het belangrijkste
broeikasgasbroeikasgas
dat verantwoordelijk
dat verantwoordelijk
is voor de is voor de
1280klimaatopwarming.
klimaatopwarming.
Een gids over
Eenbrandstofverbruik
gids over brandstofverbruik
en CO2 -emissies
en CO2met
-emissies met
gegevens over
gegevens
alle nieuwe
over alle
modellen
nieuwevan
modellen
personenwagens
van personenwagens
is gratis te is gratis te
900
verkrijgen inverkrijgen
elk verkooppunt
in elk verkooppunt
of kan gedownload
of kan gedownload
worden vanworden
www.ford.
van www.ford.
be. Meer informatie
vindt u op www.ford.be.
vindt u op www.ford.be.
DPF = roetfilter
DPF = roetfilter
670 be. Meer informatie
(dieselpartikelfilter).
(dieselpartikelfilter).
BP Ultimate
BPkan
Ultimate
het vermogen
kan het en
vermogen
de acceleraties
en de acceleraties
verbeteren verbeteren
en het verbruik
en het
enverbruik
de emissies
en de
verlagen
emissiesinverlagen
vergelijking
in vergelijking
met
met
gewone brandstoffen.
gewone brandstoffen.
#Vertegenwoordigt
#Vertegenwoordigt
het laagstehet
rijklaar
laagste
gewicht
rijklaar
met
gewicht
75 kg voor
met de
75 kg voor de
bestuurder,bestuurder,
volle vloeistofniveaus
volle vloeistofniveaus
en 90 procent
en 90
volle
procent
brandstoftank,
volle brandstoftank,
afhankelijkafhankelijk
van productietoleranties
van productietoleranties
en gemonteerde
en gemonteerde
opties. De prestaties
opties. De prestaties
van alle modellen
van alleverminderen
modellen verminderen
wanneer zewanneer
een aanhangwagen
ze een aanhangwagen
trekken, trekken,
terwijl het verbruik
terwijl het
toeneemt.
verbruik toeneemt.
De maximale
De maximale
dakbelasting
dakbelasting
bedraagt op
bedraagt op
alle modellen
alle40
modellen
kg.
40 kg.

Breedte met spiegels/met ingeklapte
spiegels/zonder spiegels (mm)
Totale hoogte (onbeladen) (met/zonder
dakrails) (mm)

4273/4017

Hoogte laadopening max.

881

2057/1816/1765

Breedte laadopening max.

1022

1650/1633

Max. laadhoogte (tot dak/
bagageafdekking)

1010/605

Oprijhoek graden (onbeladen)

21,0°

Afrijhoek graden (onbeladen)

33,3°

Overschrijdingshoek (onbeladen)

Laadbreedte tussen wielkasten

950

Laadlengte op vloer tot tweede zetelrij

691

23,3°

Laadlengte tot eerste zetelrij (rugleuning
tweede zetelrij neergeklapt)

1.369 mm bij 15,8°

Bodemvrijheid onbeladen/maximaal
beladen

(160/137 diesel) (190/164
benzine)

Tildrempel bij leeggewicht (onbeladen)

627

Draaicirkel – Tussen stoepranden (m)

10,6

Wielbasis

2519

Spoorbreedte vooraan (min./max.
(naargelang inpersdiepte velgen))

1530

Spoorbreedte achteraan (min./max.
(naargelang inpersdiepte velgen))

1522

Bagagevolume (liter)‡
Configuratie met 5 zitplaatsen (tot de
bagageafdekking geladen)

355

Configuratie met 5 zitplaatsen (bereik
naargelang de hoek van de achterzetels)
(tot de bagageafdekking geladen)

325-385

2 zitplaatsen (tot het dak geladen)

1238

Inhoud brandstoftank (liter)
Benzine

52

Diesel

52

Interieur 1e rij

Hoogte: 1.653 mm
Hoogte (met dakrails): 1.713 mm

Totale lengte met/zonder reservewiel
(mm)

Afmetingen van de
bagageruimte

Hoogte: 1.653 mm
Hoogte (met dakrails): 1.713 mm

4 SPECIFICATIONS AFMETINGEN

Lengte:
Lengte:
4.096 4.096
mm mm

Hoofdruimte

1008

Beenruimte (maximaal met zetel volledig
naar achteren en middelste hoogte)

1086

Schouderruimte

1355

Interieur 2e rij
Maximale hoofdruimte

971

Beenruimte (nominaal met voorzetel in
zetelpositie 95% SAE)

956

Schouderruimte

1302

Nieuwsgierig?
Scan de QR code!

Breedte
Breedte
(met spiegels):
(met spiegels):
2.057 mm
2.057 mm
Gemeten overeenkomstig ISO 3832. De afmetingen kunnen variëren afhankelijk van het model en de uitrusting.

‡

Breedte:
Breedte:
1.765 mm
1.765 mm

Tweekleurige
Tweekleurige
combinaties
combinaties
koetswerk
koetswerk
en dak
en dak

Kleur en bekleding

Connected

Active

Ebony

Fantastic Red

Desert
Island Blue
Fantastic Red

Magnetic
Desert
Island Blue

Magnetic

Luse Yellow

Luse Yellow

Solar Silver

Solar Silver

Race Red*

Frozen
White*
Race Red*

Frozen
White*

Lucid Red

Fantastic Red

Desert
Island Blue

Agate Black

Magnetic

Niet-metaalkleuren
Niet-metaalkleuren
Metaalkleuren*
Metaalkleuren*
Luxe Yellow

Metropolis
white

Solar Silver

Grey Matter

Metaalkleuren*

Blazer
Blue

Race Red

Frozen
White*

Niet-metaalkleuren

Active

Shadow Black
Shadow Black

Titanium
Partieel Sensico "Groove Ebony"
ST-Line
Partieel Sensico "Salerno"
Active
Sensico "Salerno"

beschikbaar
Optioneel, tegen meerprijs
*Metaallak en lederen bekleding zijn als optie verkrijgbaar tegen meerprijs.

Standaard Standaard

*Frozen White
*Frozen
& Race
White
Red&(niet-metaalkleur),
Race Red (niet-metaalkleur),
metaalkleuren
metaalkleuren
en micakleuren
en micakleuren
zijn opties, zijn
verkrijgbaar
opties, verkrijgbaar
tegen meerprijs.
tegen meerprijs.

Velgen

Rijhulpmiddelen
Rijhulpmiddelen

Staal – 16” met wieldeksel met 5x2 spaken en Sparkle Silver-afwerking (uitgerust met bandenmaat 205/60*)

1)
Intelligent Protection
IntelligentSystem
Protection
(IPS)
System
(IPS)1)

Lichtmetaal – 16", 7 spaken, Premium Aluminium-afwerking (uitgerust met bandenmaat 205/60)*

1)
1)
2)
2)
2)
Antiblokkeerremsysteem
Antiblokkeerremsysteem
(ABS)1) met(ABS)
elektronische
met elektronische
stabiliteitsregeling
stabiliteitsregeling
(ESC)1) inclusief
(ESC)Hill
inclusief
Start Assist
Hill 2)Start
en Roll
Assist
Stability
en Roll
Control
Stability
(omvat
Control
noodstopbekrachtiging
(omvat noodstopbekrachtiging
(EBA))
(EBA))

Lichtmetaal – 17", 5 spaken, Tarnished Dark Metallic-afwerking/Sport Pack (uitgerust met bandenmaat 205/50)*

Parkeersensor(en)
Parkeersensor(en)
– Achteraan– Achteraan

Lichtmetaal – 17", 5 spaken, Black afwerking (uitgerust met bandenmaat 205/50)*

Cruise control
Cruise
(inclusief
controlregelbare
(inclusiefsnelheidsbegrenzer)
regelbare snelheidsbegrenzer)

Bandenherstelkit

Elektrische stuurbekrachtiging
Elektrische stuurbekrachtiging
(EPAS) (EPAS)

Ontwerpeigenschappen

Exterieurverlichting
Exterieurverlichting

Deurgrepen – Koetswerkkleur

KoplampenKoplampen
met led-dagrijlichten
met led-dagrijlichten

Radiatorroosterspijlen en -rand – Gesatineerd aluminium (lichte afwerking)

KoplampenKoplampen
– Vertraagd–doven
Vertraagd
van de
doven
koplampen
van de koplampen
(home safe)(home safe)

Radiatorroosterspijlen en -rand – Chroom

KoplampenKoplampen
– Automatische
– Automatische
in-/uitschakeling
in-/uitschakeling

Radiatorroosterspijlen en -rand – Ebony Black (hoogglanzend)

KoplampenKoplampen
– Niveauregeling
– Niveauregeling

Voor- en achterbumper – Koetswerkkleur met donkere inzetstukken

MistlampenMistlampen
met gecombineerde
met gecombineerde
richtingaanwijzers
richtingaanwijzers

Voor- en achterbumper – Koetswerkkleur met sportieve donkere inzetstukken

Ophanging
Ophanging

Rand voor mistlampen en richtingaanwijzers – Zwart

Vooraan – Onafhankelijk
Vooraan – Onafhankelijk
met MacPherson-veerpoten
met MacPherson-veerpoten
en stabilisatorstang
en stabilisatorstang

Rand voor mistlampen en richtingaanwijzers – Koetswerkkleur

Achteraan –Achteraan
Semionafhankelijke
– Semionafhankelijke
torsieas mettorsieas
dubbele
met
gasdubbele
en oliegevulde
gas- en oliegevulde
schokdempers
schokdempers

Koplamprand – Zwart

Sport

Sport

Koplamprand – Chroom

Active

Active

Dakrails – MIC zwart

Instrumenten
Instrumenten
en knoppen
en knoppen

Dakrails – Zilverkleurige afwerking

1)
1)
Bandendrukcontrole
Bandendrukcontrole

Dakrails – Zwarte afwerking

Schakelindicator
Schakelindicator

Zwart dak met zwarte spiegelkappen

Technologie
Technologie

Drempelbescherming – Vooraan, roestvrij staal, met 'EcoSport'-logo

Zachte afdekking
Zachtevan
afdekking
het instrumentenbord
van het instrumentenbord

Active

Active
ST‑Line

ST‑Line
Titanium

Titanium
Connected

Active

ST‑Line

Titanium

Connected

Connected

Expérience
Expérience
de conduite
de conduite

Styling en design

Drempelbescherming – Vooraan, roestvrij staal, met 'ST-Line'-logo
Alu pedalen
Dorpel en flankbekleding – Zwart
Dorpel en flankbekleding – ST-Line-design in koetswerkkleur
Flank-/deurbekleding onderaan – Zwart
Flank-/deurbekleding onderaan – Zwart met chroominleg
Standaard Standaard

Flank-/deurbekleding onderaan – Koetswerkkleur
1)

2)
Veiligheid,1)2)Veiligheid,
Assistentie.
Assistentie.

Instrumenten en knoppen

Comfortuitrusting
Comfortuitrusting
interieur interieur

Boordcomputer

Middenconsole
Middenconsole
met afgedekt
met
opbergvak
afgedekt en
opbergvak
verschuifbare
en verschuifbare
armsteun armsteun

Analoog instrumentenbord – Monochrome boordcomputer (4,2"), snelheidsmeter, toerenteller, brandstofpeilmeter, waarschuwingslampjes en automatische versnellingsbakindicator indien van
toepassing
Analoog instrumentenbord – 4,2" boordcomputer in kleur, snelheidsmeter, toerenteller, brandstofpeilmeter, waarschuwingslampjes en automatische versnellingsbakindicator indien van toepassing
Technologie
AutoStartStop-systeem

Active

Active
ST‑Line

ST‑Line
Titanium

Titanium
Connected

Active

ST‑Line

Titanium

Connected

Connected

Comfort
Comfort
en praktische
en praktische
kenmerken
kenmerken

Prestaties en zuinigheid

BekerhouderBekerhouder
in middenconsole
in middenconsole
BekerhouderBekerhouder
in middenconsole
in middenconsole
met chroomaccent
met chroomaccent
Plafondconsole
Plafondconsole
over de heleover
lengte,
de hele
metlengte,
zonnebrilhouder
met zonnebrilhouder
Zonneklep voor
Zonneklep
bestuurder
voor en
bestuurder
passagier,
enmet
passagier,
afgedekte
metmake-upspiegel
afgedekte make-upspiegel
en tickethouder
en tickethouder
(bestuurderszijde)
(bestuurderszijde)
Opbergvak voor
Opbergvak
bestuurder
voor in
bestuurder
de vorm van
in deeen
vorm
handschoenkastje
van een handschoenkastje
Audio- en
Audiocommunicatiesystemen
en communicatiesystemen
Handenvrij audio
Handenvrij
streamen
audioBluetooth
streamen® Bluetooth®
®
®
SYNC 2.5 DAB+-radio
SYNC 2.5 DAB+-radio
met aanraakkleurenscherm
met aanraakkleurenscherm
(6,5 "), 2 x USB
(6,5 met
"), 2 iPod
x USB
-functie,
met iPoddakantenne,
-functie, dakantenne,
zes luidsprekers
zes luidsprekers
(4 voorin, 2 (4
achterin),
voorin, 2SYNC
achterin),
2.5-systeem,
SYNC 2.5-systeem,
stuurwiel met
stuurwiel
audiobediening
met audiobediening
en
en
communicatiepakket
communicatiepakket
(Apple CarPlay/Android
(Apple CarPlay/Android
Auto)
Auto)

Plafondbekleding
Plafondbekleding
– Externe microfoon
– Externe microfoon
Klimaatregeling
Klimaatregeling
Airconditioning
Airconditioning
– Manueel regelbaar
– Manueel regelbaar
Airconditioning
Airconditioning
– Elektronische
– Elektronische
automatische
automatische
temperatuurcontrole
temperatuurcontrole
(EATC)
(EATC)
VerwarmingVerwarming
– PTC (enkel– diesel
PTC (enkel
en EcoBoost-benzinemotoren)
diesel en EcoBoost-benzinemotoren)
Interieurverlichting
Interieurverlichting
Sfeerverlichting
Sfeerverlichting
– Enkel console
– Enkel
en voetruimte
console en voetruimte
Verlichte make-upspiegel
Verlichte make-upspiegel
voor bestuurder
voor en
bestuurder
passagieren passagier
Instapverlichting
Instapverlichting
– Vooraan met
– Vooraan
twee kaartleeslampjes
met twee kaartleeslampjes
Instapverlichting
Instapverlichting
– Achteraan– Achteraan
Bagageruimte
Bagageruimte
– Verlichting– Verlichting

Standaard Standaard

Zitplaatsen

Veiligheid
Veiligheid

Voorzetels – Comfort

u1)
u1)
Airbags – bestuurdersAirbags – bestuurdersen passagiersairbag
en passagiersairbag

Zetels – Stoffen bekleding

1)
1)
Airbags – Knieairbag
Airbags – (enkel
Knieairbag
bestuurder)
(enkel bestuurder)

Zetels – Deels Sensico bekleding

1)
1)
Airbags – Gordijnairbags
Airbags – Gordijnairbags

Zetels – Deels Sensico bekleding ST-Line

u1)
u1)
Airbags – Uitschakelknop
Airbags – Uitschakelknop
voor de voorpassagiersairbag
voor de voorpassagiersairbag

Voorzetel – Bestuurderszetel met draaiknop voor manueel regelbare lendensteun

Zijdelingse verstevigingsbalken
Zijdelingse verstevigingsbalken
in de deurenin de deuren

Bestuurderszetel – Manuele hoogte- en lengteregeling, verstelbare rugleuning en regelbare hellingsgraad

Zetels – ISOFIX-bevestiging
Zetels – ISOFIX-bevestiging
voor kinderzitjes
voor kinderzitjes
(enkel buitenste
(enkelzetels
buitenste
achterin)
zetels(omvat
achterin)
twee
(omvat
verankeringspunten
twee verankeringspunten
bovenaan voor
bovenaan
kinderzitjes
voor kinderzitjes
op de achterbank
op de achterbank

Passagierszetel vooraan – Lengteregeling en regelbare hellingsgraad

1)
1)
Voorzetels –Voorzetels
Gordelwaarschuwing
– Gordelwaarschuwing
voor bestuurder
voor en
bestuurder
passagieren
(inclusief
passagierbezettingssensor)
(inclusief bezettingssensor)

Voorzetels – Kaartentassen op rugleuning

Voorzetels –Voorzetels
In de hoogte
– Inverstelbare
de hoogte verstelbare
driepuntsgordels
driepuntsgordels
met krachtbegrenzer
met krachtbegrenzer

1)

Active

Active
ST‑Line

ST‑Line
Titanium

Titanium
Connected

Active

ST‑Line

Titanium

Connected

Connected

Veiligheid
Veiligheid
en beveiliging
en beveiliging

Comfort en praktische kenmerken

1)

Voorzetels – Hoofdsteunen met 2-wegs hoogteverstelling

AchterbankAchterbank
– Driepuntsoprolgordels
– Driepuntsoprolgordels
op alle plaatsen
op alle plaatsen

Achterzetels – Hoofdsteunen met 2-wegs hoogteverstelling

AchterzetelsAchterzetels
– In de hoogte
– Inverstelbare
de hoogte verstelbare
centrale hoofdsteun
centrale hoofdsteun

Achterzetels – Rugleuning en kussen in twee delen neerklapbaar (60/40) en in meerdere standen verstelbaar

Hoog gemonteerd
Hoog gemonteerd
derde remlicht
derde remlicht

Instrumenten en knoppen

Beveiliging
Beveiliging

Buitenspiegels – Spiegelbehuizingen in koetswerkkleur, elektrisch verstelbaar en verwarmbaar, geïntegreerde richtingaanwijzers

KinderslotenKindersloten
achteraan achteraan

Ruitenwissers – Ruitenwisser/-wasser achteraan, met intervalstand

Centrale vergrendeling
Centrale vergrendeling

Versnellingspookknop – Met Sensico bekleed, zwarte inleg en verchroomde ring (enkel verkrijgbaar op handgeschakelde versnellingsbak)

Vooraan – Onafhankelijk
Vooraan – Onafhankelijk
met MacPherson-veerpoten
met MacPherson-veerpoten
en stabilisatorstang
en stabilisatorstang

Stuurkolom – In de hoogte en diepte verstelbare stuurkolom

Centrale vergrendeling
Centrale vergrendeling
met afstandsbediening
met afstandsbediening
(met een uitklapsleutel
(met een uitklapsleutel
en een gewone
en een
sleutel)
gewone sleutel)

Ruiten – Elektrisch bediende zijruiten vooraan met globale opening/sluiting aan bestuurderszijde

Centrale vergrendeling
Centrale vergrendeling
met afstandsbediening
met afstandsbediening

Ruiten – Elektrisch bediende zijruiten voor- en achteraan met globale opening/sluiting aan bestuurderszijde

PerimetrischPerimetrisch
alarm
alarm

Zachte armsteun in de voor- en achterdeuren – Belgrano-stof

Startonderbreking
Startonderbreking

Zachte armsteun in de voor- en achterdeuren – Vinyl
Technologie
Manueel dimbare achteruitkijkspiegel (inbegrepen bij ruitenwisser vooraan met intervalstand)
Zelfdimmende, elektrochrome achteruitkijkspiegel (inbegrepen bij automatische ruitenwissers met regensensor)
MyKey
Ford Easy-Fuel – zonder dop

Standaard Standaard
1)

1)Veiligheidsvoorziening,
uOpmerking:
uOpmerking:
Veiligheidsvoorziening,
een naar achteren
een naargericht
achteren
kinderstoeltje
gericht kinderstoeltje
mag nooitmag
op de
nooit
voorste
op de
passagiersstoel
voorste passagiersstoel
worden geplaatst
worden geplaatst
als de autoals
is de
uitgerust
auto is met
uitgerust
een werkende
met een werkende
voorste passagiersairbag.
voorste passagiersairbag.
De
De
veiligste plek
veiligste
voor kinderen
plek vooriskinderen
stevig vastgegespt
is stevig vastgegespt
op de achterbank.
op de achterbank.

Active

ST‑Line

Titanium

Connected

Utility

Tapijt en afwerking
Vloermatten – Voor- en achteraan
Elektrische systemen
12 V-stopcontacten voor- en achteraan
Bagageruimte
Bevestigingshaken
Kofferruimtemat
Zijwandbekleding met haken voor winkeltassen in de bagageruimte
Hoedenplank

Standaard Standaard

5
Kopen

Dankzij de verschillende opties is het heel
eenvoudig om achter het stuur van uw
nieuwe Ford te gaan zitten.

Eigenaar
Eigenaar

Stel uw eigen wagen samen

Vind een concessiehouder en
vraag een testrit aan

Ford Ford
Autoverzekering
Autoverzekering

Personaliseer uw Ford door deze online samen te
stellen. Ga gewoon naar de Ford website,
selecteer uw model en kies vervolgens uw motor,

Op de Ford website kunt u een Ford
concessiehouder zoeken op locatie of naam en

onze Ford
onze
Autoverzekering.
Ford Autoverzekering.

koetswerkkleur en opties. U kunt de aanbevolen
prijs bekijken en indien gewenst uw configuratie

online een proefrit aanvragen. Vul gewoon uw
gegevens in en uw gekozen concessiehouder zal

■

naar een Ford concessiehouder sturen.

contact met u opnemen om een geschikt tijdstip
te regelen.

■

www.nl.ford.be/alle-modellen?
bnpShowroom=on

■

www.nl.ford.be/verdelers

FordPass-app
FordPass-app

Bij FordBij
gaan
Ford
we
gaan
net een
we net
stapje
eenverder,
stapje ook
verder,
metook metDe FordPass-app
De FordPass-app
geeft u geeft
toegang
u toegang
tot tal van
tot tal van

■

handigehandige
functiesfuncties
die zijn die
ontworpen
zijn ontworpen
om uw om
ritten
uw ritten
eenvoudiger
eenvoudiger
te maken
te maken
en uw voertuig
en uw voertuig
in goede
in goede

1 jaar ■gratis
1 jaarBA
gratis
bij het
BAafsluiten
bij het afsluiten
van eenvan een
staat testaat
houden.
te houden.
†
†
Omnium
Omnium
U kunt op
U kunt
uw smartphone
op uw smartphone
uw brandstofniveau,
uw brandstofniveau,
Omnium
■ Omnium
zonder zonder
vrijstelling
vrijstelling
bij herstelling
bij herstelling
door door
kilometerstand
kilometerstand
en
bandenspanning
en
bandenspanning
volgen; volgen;
uw
uw
een Ford
een
Erkende
Ford Erkende
Hersteller
Hersteller
Gratis■ maandelijks
Gratis maandelijks
betalenbetalen
Joker,■ beloont
Joker, beloont
uw jaren
uw
zonder
jaren zonder
schadeschade
Weinig
■ rijden
Weinigwordt
rijdenbeloond
wordt beloond

auto vergrendelen
auto vergrendelen
en ontgrendelen;
en ontgrendelen;
uw voertuig
uw voertuig
verwarmen
verwarmen
terwijl uterwijl
zich ergens
u zich anders
ergens anders
bevindt;bevindt;

de weg de
naar
weg
uwnaar
geparkeerde
uw geparkeerde
auto opauto
een op
kaart
een kaart
terugvinden;
terugvinden;
voertuigalarmmeldingen
voertuigalarmmeldingen
ontvangen
ontvangen
Let op want
Let op
diefstal
want diefstal
gepleegd
gepleegd
met eenmet
verloren
een verlorenen nog veel
en nog
meer.
veel meer.

■

sleutel of
sleutel
een sleutel
of een die
sleutel
zichdie
in het
zichvoertuig
in het voertuig
bevond,bevond,
is niet gedekt.
is niet gedekt.
Zorg ervoor
Zorgdat
ervoor
uw dat uw

www.nl.ford.be/naverkoop/onze-diensten/
www.nl.ford.be/naverkoop/onze-diensten/
fordpass
fordpass
voertuigvoertuig
gekeurdgekeurd
is, anders
is, anders
riskeertriskeert
u problemen
u problemen
in
in
BA en bent
BA en
u bovendien
bent u bovendien
niet gedekt
niet gedekt
in Omnium.
in Omnium.
Infofiche
Infofiche
van de autoverzekering
van de autoverzekering
gratis gratis
beschikbaar
beschikbaar
op www.jouwautoverzekering.be.
op www.jouwautoverzekering.be.
† Aanbod onderworpen
† Aanbod onderworpen
aan bepaalde
aan
voorwaarden
bepaalde voorwaarden
– zie www.ford.be
– zie www.ford.be
en www. en www.
jouwautoverzekering.be.
jouwautoverzekering.be.
Ford Autoverzekering
Ford Autoverzekering
is een louteriscommerciële
een louter commerciële
benaming en
benaming
wordt u aangeboden
en wordt u aangeboden
door FCSD, door
een divisie
FCSD,van
eenFord
divisie
Motor
van Ford Motor
Company Belgium
Company
NVBelgium
- Hunderenveldlaan
NV - Hunderenveldlaan
10 - 1082 Brussel
10 - 1082
–RPR
Brussel
Brussel
–RPR
- Brussel BTW BE 0404.955.204
BTW BE 0404.955.204
- IBAN : BE38
- IBAN
2200: BE38
04002200
00720400
- BIC :0072
GEBABEBB.
- BIC : GEBABEBB.
Ford
Ford
Motor Company
MotorBelgium
Company
NVBelgium
treedt op
NV
alstreedt
verbonden
op als verzekeringsagent
verbonden verzekeringsagent
van
van
Ethias NV, rue
Ethias
des Croisiers
NV, rue des
24 Croisiers
te 4000 24
Luik,
te verzekeringsonderneming
4000 Luik, verzekeringsonderneming
toegelaten in
toegelaten
België onder
in België
het nr.onder
0196het
en onderworpen
nr. 0196 en onderworpen
aan het Belgisch
aan het
Recht.
Belgisch Recht.
RPR Luik - BTW
RPR BE
Luik0404.484.654
- BTW BE 0404.484.654
- IBAN: BE72- 0910
IBAN:0078
BE72 4416
0910 -0078
BIC: 4416 - BIC:
GKCCBEBB.GKCCBEBB.

VOOR
VOOR
MEER
MEER
INFORMATIE
INFORMATIE
OVER
OVER
DEDE
FORD
FORD
SUV
SUV
FAMILIE,
FAMILIE,
GAGA
NAAR
NAAR
WWW.FORD.BE
WWW.FORD.BE

5 Kopen Protect

Ford Onderhoud

Ford Protect Garantie Extra

Ford Assistance

Om uw Ford in topconditie te houden, is

Verleng uw garantie van 2 jaar en geniet van een
zorgeloze opvolging gedurende de volgende jaren.

Bij de aankoop van elke nieuwe Ford krijgt u gratis
12 of 24 maanden(*) Europese wegbijstand. Na

Ford Protect Garantie Extra biedt tal van
voordelen:

deze periode en bij elke voorgeschreven
onderhoudsbeurt wordt deze wegbijstand
opnieuw met 12 of 24 maanden(*) verlengd of tot
aan de volgende onderhoudsbeurt en dit

heeft uw Ford een langere levensduur en een
hogere restwaarde.
Wij raden aan uw Ford te laten nakijken bij de
voorgeschreven kilometerbeurten of de jaarlijkse
onderhoudsbeurten (wat zich het eerst voordoet)
om uw wagen in perfecte staat te houden.
www.nl.ford.be/naverkoop/serviceonderhoud/onderhoud-en-herstellingen

■

Flexibiliteit inzake tijdsduur en kilometers

■

Aantrekkelijke tarieven
Dekking tegen onverwachte elektrische en

■

mechanische reparatiekosten
De prijs van gedekte onderdelen en arbeid zijn

■

■
■

gegarandeerd voor de duur van uw plan
Verlengde levensduur van uw Ford-voertuig
Beschermt de doorverkoopwaarde van uw
voertuig.

levenslang. Het onderhoud dient te gebeuren bij
een Ford Erkend Hersteller volgens de officiële
onderhoudsschema’s en voorschrift en van Ford.
www.nl.ford.be/naverkoop/serviceonderhoud/ford-assistance

www.nl.ford.be/shop/overige-producten/
garanties/ford-protect-garantie-extra
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andere weggebruikers, ook bespaart u kosten
wanneer slijtage tijdig wordt herkend. Daarnaast

MY 2021.25 BEL nl

regelmatig onderhoud van groot belang. Het
vergroot niet alleen uw veiligheid en die van

of the yearof
awards
the year
2019
awards 2019

*Periode afhankelijk van het model en het motortype. Raadpleeg uw Ford
Erkend Hersteller voor meer informatie.
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