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Fiesta met opties en accessoires.

1

ONTDEK

GENIET VAN JE
RIJERVARING
Van 's ochtends woon-werkverkeer tot het cruisen tijdens
het weekend, de Ford Fiesta brengt persoonlijkheid bij elke
rit. Met zijn opvallende stijl, boeiende rijdynamiek en een
reeks opties om de wagen te personaliseren, is uw perfecte
rijpartner klaar wanneer u het bent.

Fiesta met opties en accessoires.

1 ONTDEK
SPEEL MET KLEUR
Wat uw individuele stijl ook is, u kunt uzelf uitdrukken met een
optioneel Ford Fiesta personalisatiepakket. Kies uit een selectie
lichtmetalen velgen, dak, buitenspiegel en
carrosseriekleurcombinaties, plus de optie van contraststiksels op
stoelbekledingen voor een subtiel kleuraccent als aanvulling op het
reeds prachtige design van uw Fiesta.

Fiesta met opties en accessoires.

1 ONTDEK
OPWINDENDE PRESTATIES
FIESTA ECOBOOST MILD HYBRID
De opwindende Fiesta EcoBoost mHEV is voorzien van geavanceerde
mild-Hybrid technologie voor een lagere CO2-uitstoot,
geoptimaliseerd brandstofverbruik en een responsievere rijervaring.
De geëlektrificeerde aandrijflijn (met 48-volt batterij) integreert
naadloos het elektrische koppel met een keuze uit twee
wrijvingsarme benzinemotoren met drie cilinders om tot 155 pk (114
kW) te leveren.

Regeneratief remmen wint energie terug terwijl u vertraagt en gebruikt deze
energie om een boost te geven terwijl u accelereert, waardoor de prestaties en
efficiëntie worden verbeterd en de uitstoot wordt verminderd.

*Opmerking: Voor meer informatie over brandstofefficiëntie en emissies zie Specificaties of de prijslijst.

Fiesta met opties en accessoires.
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1 ONTDEK
WAAR HET AVONTUUR BEGINT
NIEUW FIESTA ACTIVE
Ontdek de nieuwe evolutie van de iconische Ford Fiesta. Het All-New
Active model combineert het plezier en de verfijning van de Fiesta
met de opvallende stijl van een onverschrokken crossover. Klaar om
de uitdaging met zijn grotere SUV broers aan te gaan. De Fiesta
Active unieke exterieuruitrusting omvatten de volgende opties:
■

Exclusieve 17" lichtmetalen velgen

■

Bijkomende bodemvrijheid
Optionele zwarte of zilveren langsliggers

■

Unieke carrosseriestijl aan de voor-, achter- en zijkant

■

Ford Fiesta Active uitgerust met opties en accessoires.
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‡Ford eCall deelt de locatie van het voertuig en helpt inzittenden bij het initiëren van een oproep naar het plaatselijke communicatiecentrum, na‡ een auto-ongeluk waarbij een airbag wordt geactiveerd of de brandstofpomp wordt uitgeschakeld. De
maanden na de aankoop van een nieuwe Ford met bepaalde bestuurderinformatiemodules; daarna hebt u een abonnement nodig. Ford eCall deelt de locatie van het voertuig en helpt inzittenden bij het initiëren van een oproep naar het plaatselijke
functie werkt
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en regio's.waarbij een airbag wordt geactiveerd of de brandstofpomp wordt uitgeschakeld. De functie werkt in meer dan 40 Europese landen en regio's.
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1 ONTDEK
GEMOEDSRUST
Overvolle straten. Start en stop met rijden. Variërende
snelheidsbeperkingen. Rijden in de stad brengt uitdagingen met zich
mee, maar de Fiesta maakt alles heel eenvoudig.
■

■

Adaptieve cruise control met Stop & Go*‡ houdt een
comfortabele afstand tot de voorligger en kan uw auto zelfs
volledig tot stilstand brengen en weer vertrekken als het verkeer
dat toelaat.
Intelligent Speed Assist scant verkeersborden en gebruikt
navigatiegegevens om automatisch een snelheidslimiet in te
stellen en vervolgens uw snelheid te regelen.
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■
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*Enkel beschikbaar op versies met automatische transmissies.
‡
Gebruikt sensoren.
Opmerking: Rijhulpfuncties zijn aanvullend en dienen niet ter vervanging van uw aandacht en
beoordelingsvermogen, en de noodzaak om het voertuig te besturen.

Fiesta met opties en accessoires.
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ZIEN EN GEZIEN WORDEN
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ADAPTIEF FRONTVERLICHTINGSSYSTEEM

B&O SOUND
B&O SOUND
SYSTEM
SYSTEM

De opvallende geavanceerde LED-koplampen van de Fiesta bieden
een uitstekende verlichting 's nachts en bij slecht zicht. Dynamische
LED-koplampen met volledig adaptieve verlichting maken gebruik
van cameratechnologie om het lichtpatroon te wijzigen, om bochten
te verlichten, om eenvoudiger en meer ontspannen ’s nachts te rijden.
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zoals dezoals
artiest
de ze
artiest
bedoeld
ze bedoeld
heeft. Dat
heeft.
is precies
Dat is precies
wat
wat
Fords nieuwe,
Fords nieuwe,
675 watt
675
sterke
wattaudiosysteem
sterke audiosysteem
met tien
met
luidsprekers
tien luidsprekers
van B&O
van
doet.
B&O
Dit
doet.
systeem,
Dit systeem,
dat de geluidsingenieurs
dat de geluidsingenieurs
van B&O
van B&O
exclusief
exclusief
hebbenhebben
ontworpen
ontworpen
en afgestemd
en afgestemd
op de “All-New”
op de “All-New”
Fiesta, tilt
Fiesta, tilt

■

■

■

Sign-based light herkent of u een rotonde of een stopbord nadert
en past de koplampstraal aan de wegindeling aan

Predictive curve light gebruikt rijstrookmarkeringen om bochten in
de weg te detecteren en bochten te verlichten voor u ze betreedt
Glare-free high beam past de hoek van de koplamp aan voor
maximale verlichting, terwijl de camera aan de voorzijde het
systeem helpt andere bestuurders tegen verblinding te
beschermen

uw rijplezier
uw rijplezier
bij elke bij
rit naar
elke rit
een
naar
nogeen
hoger
nogniveau.
hoger niveau.
Het unieke
Het unieke
luidsprekerdesign
luidsprekerdesign
sluit perfect
sluit perfect
aan bij het
aanstijlvolle
bij het stijlvolle
interieurinterieur
van de van de
Fiesta. Fiesta.
■
■
■
■
■
■

Modelspecifieke
■ Modelspecifieke
klankafstelling
klankafstelling
Premium
■ Premium
soundsysteem
soundsysteem
met 10 met
luidsprekers
10 luidsprekers
Dual ■Voice-subwoofer
Dual Voice-subwoofer
Surroundklank
■ Surroundklank
Vermogen
■ Vermogen
van 675van
watt
675 watt
Uniek■ B&O-design
Uniek B&O-design

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

Fiesta met opties en accessoires.

Fiesta met
Fiesta
opties
met
enopties
accessoires.
en accessoires.

1 ONTDEK

FEATURES
FEATURES

Ø2)
Ø2)
Lane-Keeping
Lane-Keeping
System
System

Ontworpen
Ontworpen
om u teom
waarschuwen
u te waarschuwen
via discrete
via discrete

Werkt op
Werkt
snelheden
op snelheden
van meer
van
dan
meer
40dan
km /40
u km / u
opwegen
opwegen
met zichtbare
met zichtbare
markeringen.
markeringen.
Lane- LaneKeepingKeeping
Alert waarschuwt
Alert waarschuwt
u als een
u als
onbedoeld
een onbedoeld

waarschuwingslichten
waarschuwingslichten
ingebouwd
ingebouwd
in de in de
buitenspiegels
buitenspiegels
van de bestuurder
van de bestuurder
en de passagier
en de passagier

rijstrookafwijking
rijstrookafwijking
wordt gedetecteerd
wordt gedetecteerd
en Laneen LaneKeepingKeeping
Aid stuurt
Aideen
stuurt
stuurkoppel
een stuurkoppel
terug naar
terug
het
naar het

ontdooien uw spiegels op koudere dagen.
Ontworpen met spiegelkappen in

wanneer
wanneer
deze een
deze
ander
eenvoertuig
ander voertuig
- auto, - auto,
bestelwagen
bestelwagen
of vrachtwagen
of vrachtwagen
- tijdens- het
tijdens
rijden
hetinrijden in
uw dodehoek
uw dodehoek
detecteert.
detecteert.

middenmidden
van uw van
rijstrook
uw rijstrook
als u traag
als u
reageert.
traag reageert.
De
De
bestuurder
bestuurder
kan hetkan
systeem
het systeem
op elk moment
op elk moment
overschrijven.
overschrijven.

carrosseriekleur, geïntegreerde richtingaanwijzers
en instapverlichting.

ØGebruikt sensoren.
ØGebruikt
2)Rijhulpfunctie.
sensoren. 2)Rijhulpfunctie.
Opmerking:Opmerking:
Rijhulpfuncties
Rijhulpfuncties
zijn aanvullend
zijn aanvullend
en dienen niet
en ter
dienen
vervanging
niet ter van
vervanging
uw aandacht
van uwenaandacht
beoordelingsvermogen,
en beoordelingsvermogen,
en de
en de
noodzaak om
noodzaak
het voertuig
om het
te besturen.
voertuig te besturen.

Ø

Ø2)
Ø2)
BlindBlind
Spot Spot
Information
Information
System
System

Elektrisch inklapbare spiegels
Elektrisch bedienbare en verwarmde inklapbare
buitenspiegels helpen u te beschermen tegen
onopzettelijke schade tijdens het parkeren en

Draadloos laadoppervlak

ØGebruikt
2)Rijhulpfunctie.
Gebruikt sensoren.
sensoren. 2)Rijhulpfunctie.
Opmerking:Opmerking:
Rijhulpfuncties
Rijhulpfuncties
zijn
zijn
aanvullend en
aanvullend
dienen niet
en ter
dienen
vervanging
niet ter van
vervanging
uw aandacht
van uwenaandacht en
beoordelingsvermogen,
beoordelingsvermogen,
en de noodzaak
en deom
noodzaak
het voertuig
om het
te besturen.
voertuig te besturen.

Ø2)
Ø2)
Pre-Collision
Pre-Collision
Assist
Assist

Een handig draadloos laadoppervlak is

Elektronische automatische
temperatuurregelingØ

verkrijgbaar om uw toestellen steeds
gebruiksklaar te houden (beschikbaar als

Selecteer de ideale temperatuur in de cabine en
het systeem onderhoudt deze automatisch met

en een radar
en eenom
radar
potentiele
om potentiele
frontalefrontale
botsingen
botsingen
te
te
indentificeren,
indentificeren,
en zorgten
voor
zorgt
een
voor
hoorbare
een hoorbare
en
en

accessoire).

geavanceerde airconditioning voor ultiem comfort
voor bestuurder en passagier.

visuele visuele
waarschuwing,
waarschuwing,
activeert
activeert
het remsysteem
het remsysteem
en kan automatisch
en kan automatisch
tot stilstand
tot stilstand
komen komen
indien uindien u
niet tijdig
niet
reageert.
tijdig reageert.

Ø

Gebruikt sensoren.

Pre-Collision
Pre-Collision
Assist gebruikt
Assist gebruikt
een camera
een camera
vooraanvooraan

ØGebruikt sensoren.
ØGebruikt
2)Rijhulpfunctie.
sensoren. 2)Rijhulpfunctie.
Opmerking:Opmerking:
Rijhulpfuncties
Rijhulpfuncties
zijn
zijn
aanvullend en
aanvullend
dienen niet
en ter
dienen
vervanging
niet ter van
vervanging
uw aandacht
van uwenaandacht en
beoordelingsvermogen,
beoordelingsvermogen,
en de noodzaak
en deom
noodzaak
het voertuig
om het
te besturen
voertuig .te besturen.

2
SELECTEER

Beschikbaar in een reeks duidelijk individuele
personalisatiemogelijkheden, ongeacht uw
voorkeur, er is altijd een Fiesta die bij u past.

OVERZICHT
OVERZICHT
VERSIES
VERSIES

Trend en Connected

Titanium en Titanium X

Active
Active
en Active
en Active
X X

Een elegant ontwerp, indrukwekkende

De materialen van superieure kwaliteit en
aanvullende technologieën van Titanium en

Het crossover-model
Het crossover-model
van Fiesta
vanisFiesta
een evolutie
is een evolutieFiesta Vignale
Fiesta Vignale
plaatst plaatst
u in eenuwereld
in een van
wereld van
van eenvan
icoon,
eenmet
icoon,
zijnmet
SUVzijn
geïnspireerde
SUV geïnspireerde
details,details,
ongeëvenaarde
ongeëvenaarde
verfijning,
verfijning,
van zijnvan
unieke
zijn unieke

uitstekende aantrekkingskracht van de Fiesta.

Titanium X leveren verhoogde niveaus van
verfijning en comfort.

exclusieve
exclusieve
carrosseriekleur
carrosseriekleur
en verhoogde
en verhoogde
rijpositie.
rijpositie.

ontwerpkenmerken
ontwerpkenmerken
tot zijn weelderige
tot zijn weelderige
lederenlederen
stoelen.stoelen.

Belangrijkste kenmerken

Belangrijkste kenmerken

Belangrijkste
Belangrijkste
kenmerken
kenmerken

Belangrijkste
Belangrijkste
kenmerken
kenmerken

geïntegreerde technologieën en een uitstekend
motorassortiment dragen allemaal bij aan de

■
■
■
■

15" stalen velgen met wielschijven
Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels
Boordcomputer
Lane Keeping System (inclusief Lane Keeping Alert en
Lane Keeping Aid)

Motoren
Benzine
1.1i (75 PS) (55 kW)
1.0L Ford EcoBoost (95/125 PS) (70/92 kW)
Benzine mild hybrid
1.0L Ford EcoBoost Hybrid (125 PS) (92 kW)

■
■
■
■

15" lichtmetalen velgen
LED-dagrijverlichting
Sportieve voorstoelen
Afwerkingen in chrome

Motoren
Benzine
1.0L Ford EcoBoost (95/125 PS) (70/92 kW)
Benzine mild hybrid
1.0L Ford EcoBoost Hybrid (125 PS) (92 kW)

Vignale
Vignale

18 mm■ extra
18 mm
bodemvrijheid
extra bodemvrijheid
■ 17" lichtmetalen
■ 17" lichtmetalen
velgen met
velgen
10-spaken
met 10-spaken
in Lusterin
Nikkel
Luster Nikkel
Uniek ■Actief
Uniek
bovenste
Actief bovenste
voorrooster
voorrooster
en achterbumper
en achterbumper afwerking
afwerking
■ Dakrails
■ Dakrails
met zwarte
metafwerking
zwarte afwerking
■ Uniek ■Vignale
Uniek mesh
Vignale
bovenrooster
mesh bovenrooster
met randen
metinranden in
chrome chrome
Motoren
Motoren
■ Sensico
■ Sensico
interieur interieur
■ Adaptieve
■ Adaptieve
cruise control
cruise(inclusief
control (inclusief
instelbare
instelbare
BenzineBenzine
snelheidsbegrenzer)
snelheidsbegrenzer)
1.0L Ford1.0L
EcoBoost
Ford EcoBoost
(95/125 (95/125
PS) (70/92
PS)kW)
(70/92 kW)
■
■

BenzineBenzine
mild hybrid
mild hybrid

Motoren
Motoren

1.0L Ford1.0L
EcoBoost
Ford EcoBoost
Hybrid (125
Hybrid
PS)(125
(92 PS)
kW)(92 kW)

MotorenMotoren
BenzineBenzine
1.0i Ford 1.0i
EcoBoost
Ford EcoBoost
(125 PS)(125
(92 PS)
kW)(92 kW)
BenzineBenzine
mild hybrid
mild hybrid
1.0i Ford 1.0i
EcoBoost
Ford EcoBoost
Hybrid (125/155
Hybrid (125/155
PS) (92/114
PS) kW)
(92/114 kW)

2 SELECT OVERZICHT VERSIES

ST-Line en ST-Line X

ST+ en ST Ultimate

De opvallende Fiesta ST-Line en ST-Line X
hebben opvallende sportieve karakters dankzij

Fiesta ST+ en ST Ultimate zijn schaamteloos
sportief en leveren rauwe, adembenemende

hun unieke exterieurstyling en interieurdetails.

kracht waardoor elke rit een dynamische
rijervaring wordt.

Belangrijkste kenmerken
■

■
■

17" lichtmetalen velgen met 5x2-spaken in Matt Black
afwerking
Sport-afgestemde vering
Voorstoelen in sportstijl

Belangrijkste kenmerken
■
■
■

Recaro Performance zetels
Styling kit
Dubbele uitlaat in chrome

Motoren

Motor

Benzine

Benzine

1.0i Ford EcoBoost (95/125 PS) (70/92 kW)

1.5i Ford EcoBoost (200 PS) (147 kW)

Benzine mild hybrid
1.0i Ford EcoBoost Hybrid (125/155 PS) (92/114 kW)

2 SELECTEER

VERSIES
VERSIES

Trend

Connected
Connected

Standaard exterieuruitrusting

Bijkomende
Bijkomende
exterieuruitrusting
exterieuruitrusting
in vergelijking
in vergelijking
met Trend
met Trend

■
■
■
■
■
■

15" stalen velgen
Halogeen koplampen en dagrijlichten
Buitenspiegels - elektrisch/verwarmd
Grille vooraan bovenaan: zwart met chromen afwerking
Kleine achterspoiler in koetswerkkleur
Ford Easy Fuel-tankvulsysteem

■
■
■

Bijkomende
Bijkomende
interieuruitrusting
interieuruitrusting
in vergelijking
in vergelijking
met Trend
met Trend
■

Standaard interieuruitrusting
■
■
■

Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Stuurkolom in de hoogte en diepte verstelbaar
Lane Keeping System

Motoren
Benzine
1.0i EcoBoost (95 pk),
1.1i (75 pk)

15" zilveren
■ 15" stalen
zilveren
velgen
stalenmet
velgen
wielschijven
met wielschijven
Elektrisch
■ Elektrisch
bediende
bediende
en verwarmde
en verwarmde
buitenspiegels
buitenspiegels
LED-reflectorlicht
■ LED-reflectorlicht
en dagrijverlichting
en dagrijverlichting

Cruise■control
Cruisemet
control
instelbare
met instelbare
snelheidsbegrenzer
snelheidsbegrenzer

Motoren
Motoren
BenzineBenzine
1.1i (75 pk/55
1.1i (75
kW),
pk/55 kW),
1.0i EcoBoost
1.0i EcoBoost
(95 pk/70
(95
kW)
pk/70
en (125
kW)pk/92
en (125
kW)
pk/92 kW)
BenzineBenzine
mild hybride
mild hybride
1.0i EcoBoost
1.0i EcoBoost
mHEV (125
mHEV
pk/92
(125
kW)
pk/92 kW)

2 SELECTEER

VERSIES
VERSIES

Titanium

Titanium
Titanium
X X

Bijkomende exterieuruitrusting in vergelijking met Trend

Bijkomende
Bijkomende
exterieuruitrusting
exterieuruitrusting
in vergelijking
in vergelijking
met met
Titanium
Titanium

■
■
■
■

15" lichtmetalen velgen - 10 spaken
Chromen afwerking van de voorgrille
LED-dagrijlichten
LED-achterlichten

■

■
■

Bijkomende interieuruitrusting in vergelijking met Trend
■

■

■
■
■
■

Gecontourde sportzetels vooraan met verstelbare lendensteun
aan bestuurderszijde
Lederen afwerking voor het stuurwiel, de handremgreep en de
versnellingspook
Premium centrale console met armsteun
Zelfdimmende achteruitkijkspiegel
Sfeerverlichting
Luxehemelbekleding

Motoren
Benzine
1.0i EcoBoost (95 pk/70 kW) en (125 pk/92 kW)
Benzine mild hybride
1.0i EcoBoost mHEV (125 pk/92 kW)

Keyless
■ Entry
Keyless
& Start
Entrysysteem
& Start systeem
voor (ont)sluiten
voor (ont)sluiten
en starten
enmet
starten met
Ford Power-startknop
Ford Power-startknop
Traffic■ Sign
Traffic
Recognition
Sign Recognition
- herkent- en
herkent
toonten
verkeersborden
toont verkeersborden
Driver■Alert
Driver Alert

Motoren
Motoren
BenzineBenzine
1.0i EcoBoost
1.0i EcoBoost
(95 pk/70
(95
kW)
pk/70
en (125
kW)pk/92
en (125
kW)
pk/92 kW)
BenzineBenzine
mild hybride
mild hybride
1.0i EcoBoost
1.0i EcoBoost
mHEV (125
mHEV
pk/92
(125
kW)
pk/92 kW)

2 SELECTEER

VERSIES
VERSIES

Vignale

Standaard exterieuruitrusting
■
■
■
■

■

■

17" lichtmetalen velgen Luste -Nickel - 10 spaken
Unieke Vignale-afwerking met chroomrand voor
bovenste radiatorrooster
Unieke Vignale-afwerking met accenten in gesatineerd
aluminium voor de voor- en achterbumper
Automatische koplampen met automatische
grootlichten
Buitenspiegels - elektrisch/verwarmd/inklapbaar

Standaard interieuruitrusting
■

■
■
■
■

■

■

Motoren

Radio inclusief Ford SYNC 3 met Bluetooth & Control
en 8"-aanraakscherm, USB-aansluitingen , navigatie
en zeven luidsprekers
Cruise Control met instelbare snelheidsbegrenzer
Elektronische automatische airconditioning (EATC)
Zetels met gedeeltelijke lederbekleding
Passagierszetel 4-weg manueel verstelbaar (voor/
achter- hoogte)
Drempelbeschermers deuren vooraan met unieke
Vignale-afwerking
Velours Vignale-vloermatten vooraan en achteraan
®

Benzine
1.0i EcoBoost (95 pk/70 kW) en (125 pk/92 kW)
Benzine mild hybride
1.0i EcoBoost mHEV (125 pk/92 kW) en (155 pk/114 kW)

2 SELECTEER

VERSIES
VERSIES

Active

Active
Active
X X

Bijkomende exterieuruitrusting in vergelijking met Trend

Bijkomende
Bijkomende
exterieuruitrusting
exterieuruitrusting
in vergelijking
in vergelijking
met Active
met Active

■

■
■
■
■
■
■
■
■

■

Unieke 17" lichtmetalen velgen met 5-spaken in Magnetic
Machined afwerking
Unieke actieve bovengrille en achterbumper
Carrosseriekit met zwarte afwerking
18 mm extra bodemvrijheid
Mistlampen voor met heldere rand
Unieke actieve dorpelplaten
Parkeersensoren achteraan
Dakrails met zwarte afwerking
Elektrisch bediende en verwarmde, elektrisch inklapbare
buitenspiegels met zijindicatoren en carrosseriekleurige
behuizingen met plasverlichting
Regensensor

Bijkomende interieuruitrusting in vergelijking met Trend
■
■
■
■

■
■
■

■

Handgestikt Sensico premium touch-stuurwiel
Met leer beklede handremgreep en versnellingspookknop
Voorstoelen in sportstijl
Elektronische automatische temperatuurregeling ( EATC)
airconditioning
Cruise control met instelbare snelheidsbegrenzer
Donkere hemelbekleding
Premium middenconsole met te openen opbergruimte,
USBconnectiviteit en 12 V-aansluiting
LED-omgevingsverlichting

Motoren
Benzine
1.0i EcoBoost (95 pk/70 kW) en (125 pk/92 kW)
Benzine mild hybride
1.0i EcoBoost mHEV (125 pk/92 kW)

■

Automatische
■ Automatische
koplampen
koplampen
met automatisch
met automatisch
grootlicht
grootlicht

Bijkomende
Bijkomende
interieuruitrusting
interieuruitrusting
in vergelijking
in vergelijking
met Active
met Active
■
■
■

■

Ford KeyFree-systeem
■ Ford KeyFree-systeem
met Fordmet
Power-startknop
Ford Power-startknop
Verkeersbordherkenning
■ Verkeersbordherkenning
Bestuurders■ Bestuurdersen passagiersstoelen
en passagiersstoelen
met 4-weg
methandmatige
4-weg handmatige
aanpassing
aanpassing
Ford SYNC
■ Ford
3, SYNC
DAB-radio,
3, DAB-radio,
8" (20,38"
cm)
(20,3
touchscreen,
cm) touchscreen,
Navigatie,
Navigatie,
Emergency
Emergency
Assistance,
Assistance,
Apple CarPlay
Apple &
CarPlay
Android
& Android
Auto, USBAuto, USBconnectiviteit
connectiviteit
en B&O Sound
en B&OSystem
Sound met
System
10 luidsprekers
met 10 luidsprekers

Motoren
Motoren
BenzineBenzine
1.0i EcoBoost
1.0i EcoBoost
(95 pk/70
(95
kW)
pk/70
en (125
kW)pk/92
en (125
kW)
pk/92 kW)
BenzineBenzine
mild hybride
mild hybride
1.0i EcoBoost
1.0i EcoBoost
mHEV (125
mHEV
pk/92
(125
kW)
pk/92 kW)

2 SELECTEER

VERSIES
VERSIES

ST-Line

ST-Line
ST-Line
X X

Bijkomende exterieuruitrusting in vergelijking met Trend

Bijkomende
Bijkomende
uitrusting
uitrusting
in vergelijking
in vergelijking
met ST-Line
met ST-Line

■
■
■

■

17" lichtmetalen velgen Rock Metallic - 5x2 spaken
Sportieve ophanging
Speciale voor-en achterbumper, zijskirts, voorgrille met
honingraatdesign
Kleine achterspoiler in koetswerkkleur

Bijkomende interieuruitrusting in vergelijking met Trend
■
■
■
■
■
■
■

Sportieve zetels vooraan
Aluminium pedalen
Lederen versnellingspookknop met inleg in aluminium
Fluwelen vloermatten voor- en achteraan
Drempelbeschermers vooraan met logo ST-Line
Ford Power-startknop
Donkere hemelbekleding

Motoren
Benzine
1.0i EcoBoost (95 pk/70 kW) en (125 pk/92 kW)
Benzine mild hybride
1.0i EcoBoost mHEV (125 pk/92 kW) en (155 pk/114 kW)

■

■
■

Ford SYNC
■ Ford
3, SYNC
DAB-radio,
3, DAB-radio,
8" (20,38"
cm)
(20,3
touchscreen,
cm) touchscreen,
navigatie,
navigatie,
Emergency
Emergency
Assistance,
Assistance,
Apple CarPlay
Apple &
CarPlay
Android
& Android
Auto, USBAuto, USBconnectiviteit
connectiviteit
en B&O Sound
en B&OSystem
Sound met
System
10 luidsprekers
met 10 luidsprekers
Ford KeyFree
■ Ford KeyFree
SysteemSysteem
met Fordmet
Power-startknop
Ford Power-startknop
Automatische
■ Automatische
koplampen
koplampen
met automatisch
met automatisch
grootlicht
grootlicht

Motoren
Motoren
BenzineBenzine
1.0i EcoBoost
1.0i EcoBoost
(95 pk/70
(95
kW)
pk/70
en (125
kW)pk/92
en (125
kW)
pk/92 kW)
BenzineBenzine
mild hybride
mild hybride
1.0i EcoBoost
1.0i EcoBoost
mHEV (125
mHEV
pk/92
(125
kW)
pk/92
en (155
kW)pk/114
en (155kW)
pk/114 kW)

2 SELECTEER

VERSIES
VERSIES

ST+

ST Ultimate
ST Ultimate

Bijkomende uitrusting in vergelijking met de ST-Line

Bijkomende
Bijkomende
uitrusting
uitrusting
in vergelijking
in vergelijking
met demet
ST+de ST+

■
■

17" ST unieke, grijze metalen velgen - 5x2 spaken
Unieke ST voorgrille, voor- en achterbumper met diffuser

■
■
■

Motoren
Benzine
1.5i EcoBoost (200 pk)

18" unieke
■ 18"
magnetic
unieke magnetic
machined
machined
metalenmetalen
ST velgen
ST velgen
Rode remklauwen
■ Rode remklauwen
Recaro
■ sportzetels
Recaro sportzetels
met Black
met
Dinamica
Black Dinamica
leder en leder
verstelbare
en verstelbare
lendensteun
lendensteun

Motoren
Motoren
BenzineBenzine
1.5i EcoBoost
1.5i EcoBoost
(200 pk)(200 pk)

3

BUITENKLEUREN
BUITENKLEUREN

HET LEVEN IN GLORIEUZE
KLEUREN
De Ford Fiesta 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
“All-New” Fiesta jarenlang zijn knappe
look.

PERSONALISEER

Frozen White
Frozen White

Chrome Chrome
Blue
Blue

Luxe Yellow
Luxe+ Yellow+

Moondust
Moondust
Silver Silver

Niet-metaalkleur
Niet-metaalkleur

Metaalkleur*
Metaalkleur*

Niet beschikbaar
Niet beschikbaar

Metaalkleur*
Metaalkleur*

Race Red
Race Red

Ford Performance
Ford Performance
Blue** Blue**

Magnetic
Magnetic

Ruby Red
Ruby Red

Niet-metaalkleur
Niet-metaalkleur

Metaalkleur*
Metaalkleur*

SpecialeSpeciale
metaalkleur*
metaalkleur*

Exclusieve
Exclusieve
metaalkleur*
metaalkleur*

Kies je kleur, wielen, opties en
extra’s, en maak Fiesta
onbetwistbaar van jou.

Alleen beschikbaar
Alleen beschikbaar
bij ST. bij ST.

Race Red
Niet-metaalkleur

*Verkrijgbaar tegen meerprijs.
‡
Specifieke Vignale-kleur. +enkel Active X; ++enkel Active X en ST; +++enkel ST en ST Ultimate.
De Ford Fiesta wordt 12 jaar lang gedekt door de Ford Perforation Warranty (garantie tegen doorroesten), vanaf de datum van eerste inschrijving. Onderhevig aan voorwaarden en
bepalingen.
N.B.: De gebruikte afbeeldingen van de auto dienen alleen ter illustratie van carrosseriekleuren en geven niet de betreffende specificatie of productbeschikbaarheid in bepaalde markten
weer. Kleuren en bekledingen afbeeldingen in deze brochure geven mogelijk niet de echte kleuren weer vanwege de beperkingen van het toegepaste drukproces.

Agate Black
Agate Black

FreedomFreedom
Blue
Blue

Metropolis
Metropolis
White# White#

Metaalkleur*
Metaalkleur*

SpecialeSpeciale
metaalkleur*
metaalkleur*

SpecialeSpeciale
metaalkleur
metaalkleur

3 PERSONALISEER INTERIEURBEKLEDING

Trend en Connected

Titanium en Titanium X

Optioneel op Titanium, Titanium X, Active en Active X

ST+

Vignale

Active en Active X

ST-Line en ST-Line X

ST Ultimate
ST Ultimate

ST+

3 PERSONALISEER WIELEN EN VELGEN

15"

16"

16"

18" 18"

18" 18"

Standaard op Titanium en Titanium X

Optioneel op Connected

Optioneel op Titanium en Titanim X

Optioneel
Optioneel
op Activeop
enActive
Activeen
X Active X

Optioneel
Optioneel
op ST-Line
op en
ST-Line
ST-Line
en X
ST-Line X

17"

17"

18"

Standaard op ST+

Standaard op Vignale

Standaard op ST Ultimate

Alle velgen zijn eveneens beschikbaar als accessoire. Surf naar ford-accessories.be

3 PERSONALISEER ACCESSOIRES

1.

2.

3.

1.

Antislipmat voor bagageruimte

2.

Rubberen vloermatten

3.

Sportpedaalbedekkingen

4.

Afneembare trekhaak

5.

Scheidingswand voor
bagageruimte, halfhoog

6.

Basisdakdragers

7.

Spatlappen

8.

Achterbumperbescherming

9.

13.

17" lichtmetalen velg Magnetic

Machined

10. Afneembare trekhaak
11.

13.

12.

12.

Uebler+ fietsendrager

12. Dakdwarsliggers
13. G3+ dakkoffer
+Item gedekt door de garantie van een derde leverancier, zie
achteromslag voor details.

4.

5.

6.

11.
Download hier de volledige
accessoiregids van Fiesta.
Bezoek voor meer Fiesta-accessoires
ford-accessoires.be.

Voor een reeks producten met het
7.

8.

9.

Ford-label bezoekt u

fordlifestylecollection.com.

10.

10.

11.

4

VERMOGEN
VERMOGEN
1

Band-aangedreven geïntegreerde starter/generator (BISG)
De BISG werkt als een elektrische motor, hij integreert naadloos met de
benzine motor om extra koppel te leveren bij normaal gebruik en tijdens
accellereren.

2

1.0 EcoBoost benzine motor
De Fiesta EcoBoost Hybrid is leverbaar met een 92 kW / 125 pk of 114 kW
/ 155pk EcoBoost benzine motor.

SPECIFICATIES

Maak kennis met de nieuwe Fiesta en zijn
intelligente motoren
2

3

3

1

Fiesta EcoBoost
Hybrid
Keuze tussen 92 kW/125 pk of 114
kW/155 pk EcoBoost Hybrid
motoren

3

48-volt
batterijbatterij
3 48-volt
De lithium-ion
De lithium-ion
batterij batterij
die stroom
die stroom
levert aan
levert
de aan
BISGde
is BISG is
gemonteerd
gemonteerd
onder de
onder
passagiersstoel.
de passagiersstoel.
Hij wordt
Hij wordt
automatisch
automatisch
bijgeladen
bijgeladen
door dedoor
motor
deterwijl
motorje
terwijl
rijdt. En
je rijdt. En
door regeneratie
door regeneratie
van remenergie,
van remenergie,
wat normaal
wat normaal
verlorenverloren
zou gaan.
zou gaan.

Vermogen
1.5i EcoBoost (200 pk)
CO2 emissies 158 g/km

Efficiëntie
1.0i Ford EcoBoost Hybrid 125 PS
(92 kW) of 155 PS (114 kW)
benzine motor
CO2 emissies 109-133g/km

3-deurs 3-deurs
Euro-norm Euro-norm
Euro VI

Euro VIEuro VI

Euro VIEuro VI

Euro VIEuro VI

Euro VIEuro VI

Maximumvermogen
Maximumvermogen
pk (kW) pk 95
(kW)
(70)

95 (70)
125 (92)

125 (92)
125 (92)

125 (92)
155 (114)

155 (114)
200 (147) 200 (147)

170 170

170 180

180 190

Koppel Nm Koppel Nm
170

190 290

Euro VI

290

TransmissieTransmissie
M6

M6 A7

A7 M6

M6 M6

M6 M6

M6

Aandrijving Aandrijving
4x2

4x2 4x2

4x2 4x2

4x2 4x2

4x2 4x2

4x2

114-135
146-158

146-158
109-133

109-133
114-125

114-125 158

158

5-5.9 6.5-7

6.5-74.8-5.9

4.8-5.95.1-5.5

5.1-5.5 7

7

TopsnelheidTopsnelheid
(km/u) (km/u)
183

183 180

180 195

195 202

202 232

232

0-100 km/u0-100
(sec.)km/u (sec.)
10.5

10.5 12.2

12.2 9.4

9.4 8.9

8.9 6.5

6.5

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

11.0 8.2

8.2 9.6

9.6 7.9

7.9

6.1

1144 1184

1184 1275

1275 1275

1275 1262

1262
1660

ØØ
ØØ
Emissie en
Emissie
brandstofverbruik
en brandstofverbruik

WLTP - Gecombineerde
WLTP - Gecombineerde
CO2-emissies
CO(g/km)
-emissies (g/km)
114-135
2
WLTP - Gecombineerd
WLTP - Gecombineerd
verbruik (l/100km)
verbruik (l/100km)
5-5.9
Prestaties
Prestaties
Ø

Ø

6.1

Gewicht Gewicht
en ladingen
en ladingen
#
1144#
Rijklaar gewicht
Rijklaar
(kg)gewicht
(kg)

Maximaal toelaatbare
Maximaal toelaatbare
massa (kg)massa (kg)
1650

1650 1655

1655 1685

1685 1685

1685 1660

Maximaal aanhangwagengewicht
Maximaal aanhangwagengewicht
(kg) (geremd)
(kg) (geremd)
1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 0

Maximaal aanhangwagengewicht
Maximaal aanhangwagengewicht
(kg) (ongeremd)
(kg) (ongeremd)
570

570 590

590 570

570 570

570

0

0

65

45

45

45

0

0

Verticale draaglast
Verticale(kg)
draaglast (kg)
65

45

45

45

0

1.1i
(75 pk
(55 kW))

Brandstofverbruik
Brandstofverbruik
en prestaties
en prestaties
(55 kW))

*In 4e versnelling. ØTestcijfers van Ford. ØØDe officiële cijfers voor het
brandstof-/energieverbruik, de CO2 -emissies en het elektrische rijbereik
worden gemeten volgens de technische vereisten en specificaties van de
Europese voorschriften (EG) 715/2007 en (EG) 692/2008, in hun recentste
versie. Brandstofverbruik en CO2 -emissies worden gespecificeerd voor een
voertuigvariant en niet voor één enkele auto. De toegepaste
normprocedure maakt vergelijkingen tussen verschillende voertuigtypes
en constructeurs mogelijk. Behalve het brandstofverbruik van de auto
spelen ook het rijgedrag en andere niet-technische factoren een rol in het
bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO2- emissies en het
elektrische rijbereik van een auto. CO2 is het belangrijkste broeikasgas dat
verantwoordelijk is voor de klimaatopwarming. Een gids over
brandstofverbruik en CO2 -emissies met gegevens over alle nieuwe
modellen van personenwagens is gratis te verkrijgen in elk verkooppunt of
kan gedownload worden van www.ford.be. Meer informatie vindt u op
www.ford.be. Allemaal
#
Vertegenwoordigt het laagste rijklaar gewicht met 75 kg voor de
bestuurder, volle vloeistofniveaus en 90% volle brandstoftank, afhankelijk
van productietoleranties en gemonteerde opties. De sleeplimieten geven
aan met welk maximaal aanhangwagengewicht de auto, beladen tot de
maximaal toelaatbare massa, kan vertrekken bij een hellingspercentage
van 12% op zeeniveau. De prestaties van alle modellen verminderen
wanneer ze een aanhangwagen trekken, terwijl het verbruik toeneemt. De
neerwaartse gewichtslimiet op de trekhaak bedraagt op alle
modellen 75 kg. Het bruto gewicht van de combinatie omvat het
gewicht van de aanhangwagen.**Active series.

1.0 Ford
EcoBoost
(95 pk
(70 kW))
1.0 Ford
EcoBoost
1.0
(95Ford
pk
EcoBoost
(70 kW))
(125 pk
(92 kW))
1.0 Ford
EcoBoost
1.0
Ford
(125
pk
EcoBoost
(92 kW)) mHEV
(125 pk
(92 kW))
1.0 Ford
EcoBoost mHEV
1.0
Ford
(125
pk
EcoBoost
(92 kW)) mHEV
(155 pk
(114 kW))
1.0 Ford
EcoBoost mHEV
1.5
Ford
(155
pk
EcoBoost
(114 kW))
(200 pk
(147 kW))
1.5 Ford
EcoBoost
(200 pk
1.1i
(147
kW))
(75 pk

4

SPECIFICATIES MOTOREN

4SPECIFICATIONS
4SPECIFICATIONS

1.0 Ford
EcoBoost
(95 pk
(70 kW))

1.0 Ford
EcoBoost
(125 pk
(92 kW))

1.0 Ford
EcoBoost mHEV
(125 pk
(92 kW))

1.0 Ford
EcoBoost mHEV
(155 pk
(114 kW))

1.5 Ford
EcoBoost
(200 pk
(147 kW))

1.1i
(75 pk
(55 kW))

Brandstofverbruik en prestaties

Euro-norm

Euro VI

Euro VI

Euro VI

Euro VI

Euro VI

Euro VI

Maximumvermogen pk (kW)

95 (70)

125 (92)

125 (92)

155(114)

200 (TBC)

75 (55)

170

170

180

190

290

108

5-deurs

Koppel Nm
Transmissie

M6

A7

M6

M6

M6

M5

Aandrijving

4x2

4x2

4x2

4x2

4X2

4x2

WLTP - Gecombineerde CO2-emissies (g/km

114-135

146-158

109-133

114-125

158

120-129

WLTP - Gecombineerd verbruik (l/100km)

5-5.9

6.5-7

4.8-5.9

5.1-5.5

7

5.3-5.7

185

185

195

202

232

160

0-100 km/u (sec.)

10.5/11.2**

12.2

9.4

8.9

6.5

14.9

50-100 km/u* (sec.)

11.0/12.0**

8.2

9.6

7.9

6.1

17.9

Rijklaar gewicht (kg)#

1164/1295**

1206

1275

1275

1283

1135

Maximaal toegelaten massa (kg)

1670/1645**

1675

1685

1685

1655

1645

1000

1000

1000

1000

0

750

580/615**

600

570

570

0

565

65/45**

45

45

45

0

65

Emissie en brandstofverbruikØØ

Prestaties

of the of
year
theawards
year awards
2019 2019

Ø

Topsnelheid (km/u)

Gewicht en ladingen

Maximaal toegelaten sleepgewicht (kg)
Maximaal aanhangwagengewicht (kg) (ongeremd)
Verticale draaglast (kg)

*In 4e versnelling. ØTestcijfers van Ford. ØØDe officiële cijfers voor het brandstof-/energieverbruik, de CO2 -emissies en het elektrische rijbereik worden gemeten volgens de technische vereisten en specificaties van de Europese
voorschriften (EG) 715/2007 en (EG) 692/2008, in hun recentste versie. Brandstofverbruik en CO2 -emissies worden gespecificeerd voor een voertuigvariant en niet voor één enkele auto. De toegepaste normprocedure maakt
vergelijkingen tussen verschillende voertuigtypes en constructeurs mogelijk. Behalve het brandstofverbruik van de auto spelen ook het rijgedrag en andere niet-technische factoren een rol in het bepalen van het brandstof-/
energieverbruik, de CO2 - emissies en het elektrische rijbereik van een auto. CO2 is het belangrijkste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de klimaatopwarming. Een gids over brandstofverbruik en CO2 -emissies met gegevens over alle
nieuwe modellen van personenwagens is gratis te verkrijgen in elk verkooppunt of kan gedownload worden van www.ford.be. Meer informatie vindt u op www.ford.be. Allemaal
#Vertegenwoordigt het laagste rijklaar gewicht met 75 kg voor de bestuurder, volle vloeistofniveaus en 90% volle brandstoftank, afhankelijk van productietoleranties en gemonteerde opties. De sleeplimieten geven aan met welk
maximaal aanhangwagengewicht de auto, beladen tot de maximaal toelaatbare massa, kan vertrekken bij een hellingspercentage van 12% op zeeniveau. De prestaties van alle modellen verminderen wanneer ze een aanhangwagen
trekken, terwijl het verbruik toeneemt. De neerwaartse gewichtslimiet op de trekhaak bedraagt op alle modellen 75 kg. Het bruto gewicht van de combinatie omvat het gewicht van de aanhangwagen.**Active series.

FORD
FORD
EcoBoost
EcoBoost

Powered
Powered
by
by

4065/–

4068/4140

4068/–

4068/–

Totale breedte met/zonder spiegels (mm)

1941/1735

1941/1735

1941/1735

1941/1756

1941/1735

1941/1735

Totale breedte met ingeklapte spiegels (mm)

1783

1783

1783

TBC

TBC

TBC

Totale hoogte (mm)

1476

1466

1466

1498

1469

1469

Minimale afstand tussen wielkasten (mm)/(in bagageruimte)

980

980

980

980

980

980

Draaicirkel – Tussen stoepranden (m)

10.05

10.05

10.05

10.05

10.05

10.05

Hoofdruimte eerste zetelrij (mm) (zonder panoramisch dak)

992

992

992

992

992

992

Beenruimte eerste zetelrij (mm) (maximaal met zetel in achterste
stand met gemiddelde hoogte)

1125

1125

1125

1125

1125

1125

Schouderruimte eerste zetelrij (mm)

1346

1346

1346

1346

1346

1346

Interieurafmetingen

Hoofdruimte tweede zetelrij (mm) (zonder panoramisch dak)

955

955

955

955

955

955

Beenruimte tweede zetelrij (mm) (maximaal met zetel in achterste
stand met gemiddelde hoogte)

835

835

835

835

835

835

Schouderruimte tweede zetelrij (mm)

1300

1300

1300

1300

1300

1300

Configuratie met 5 zitplaatsen, beladen tot bagageafdekking (met
bandenherstelkit)

292

292

292

292

292

292

Configuratie met 2 zitplaatsen, beladen tot dak (met
bandenherstelkit)

1093

1093

1093

1093

1093

1093

Max. laadhoogte (mm)

824

824

824

824

824

824

Laadbreedte tussen wielkasten (mm)

980

980

980

980

980

980

Laadlengte (op vloer tot tweede zetelrij) (mm)

721

721

721

721

721

721

Benzine

42

42

42

42

45

45

Diesel

42

42

42

42

45

45

Download de digitale ebrochure of bekijk de
interactieve brochure op www.ford.be of scan de
voertuig te bekijken.

Gemeten volgens de ISO 3832-norm. De afmetingen kunnen variëren naargelang het model en de uitrusting.

‡

Breedte:
Breedte:
1,756 mm
1,756 mm
(met spiegels:
(met spiegels:
1,941 mm)
1,941 mm)

Lengte:
Lengte:
4,068 4,068
mm mm

Fiesta
Fiesta
Titanium
Titanium
X 5-deurs
X 5-deurs

Inhoud brandstoftank (liter)

code om alle functies en specificaties van dit

Breedte:
Breedte:
1,735 mm
1,735 mm
(met spiegels:
(met spiegels:
1,941 mm)
1,941 mm)

Fiesta
Fiesta
Active
Active
X 5-deurs
X 5-deurs

‡

Bagageruimte

Wilt u de volledige specificaties zien?

Lengte:
Lengte:
4,065 4,065
mm (ST:
mm
4,068
(ST: 4,068
mm) mm)

Hoogte: 1,476 mm

Bagagevolume (liter)

Hoogte: 1,466 mm
(ST: 1,469 mm)

5-deurs

4065/–

Hoogte: 1,495 mm
(met dakrails: 1,498 mm)

3-deurs

4040/4140

Lengte:
Lengte:
4,040 4,040
mm mm

Hoogte: 1,476 mm

5-deurs

Totale lengte zonder/met trekhaak (mm)

Hoogte: 1,466 mm
(ST: 1,469 mm)

Fiesta
Fiesta
ST-Line
ST-Line
X 3-deurs
X 3-deurs

Fiesta ST

5-deurs

Fiesta
Active

3-deurs

Fiesta ST-Line

5-deurs

Fiesta

Hoogte: 1,495 mm
(met dakrails: 1,498 mm)

4 SPECIFICATIONS AFMETINGEN

Breedte:
Breedte:
1,735 mm
1,735 mm
(met spiegels:
(met spiegels:
1,941 mm)
1,941 mm)

Kleur en bekleding

Tweekleurige
Tweekleurige
combinaties
combinaties
koetswerk
koetswerk
en dak
en dak

Ruby
Red

Freedom
Ruby
Blue
Red

Chrome
Freedom
Blue

Desert Island
Chrome
Blue

Desert Island
Magnetic
Blue

Moondust
Magnetic
Silver

Metropolis
Moondust
White
Silver

Race
Metropolis
Red
White

Frozen
Race
White
Red

Trend

Frozen
White

Ruby
Red

Agate
Black

Magnetic

Metropolis
White

Niet-metaalkNiet-metaalkMetaalkleuren*
Metaalkleuren*
leuren leuren
Freedom
Blue

Chrome
Blue

Metaalkleuren*
Moondust
Silver

Race
Red

Frozen
White

Nietmetaalkleuren

DakkleurDakkleur

Zetelbekleding (zitting) en kleur: Intersection/Tira in Ebony. Zetelbekleding (zijsteunen) en kleur: View in Ebony.
Kleur instrumentenbord: Ebony

Active (X)
Active (X)

Connected

Agate BlackAgate Black

Zetelbekleding (zitting) en kleur: Intersection/Tira in Ebony. Zetelbekleding (zijsteunen) en kleur: View in Ebony.
Kleur instrumentenbord: Ebony
ST-Line en ST-Line X
Zetelbekleding (zitting) en kleur: Court in Ebony. Zetelbekleding (zijsteunen) en kleur: View in Ebony.
Kleur instrumentenbord: Ebony
Titanium en Titanium X
Zetelbekleding (zitting) en kleur: Dynamo in Ebony. Zetelbekleding (zijsteunen) en kleur: Domo in Ebony.
Kleur instrumentenbord: Ebony
Vignale
Zetelbekleding (zitting) en kleur: Hexagon Quilted Leather in Ebony. Zetelbekleding (zijsteunen) en kleur: Windsor Leather in Ebony.
Kleur instrumentenbord: Ebony
Active en Active X
Zetelbekleding (zitting) en kleur. Jean Diamond in Ebony. Zetelbekleding (zijsteunen) en kleur: Outlook in Ebony with Buffalo Metal Grey
stitching.
Kleur instrumentenbord: Ebony
ST+
Zetelbekleding (zitting) en kleur: Gozil in Ebony/Silver with Buffalo Grey piping Zetelbekleding (zijsteunen) en kleur: Domo in Ebony.
Kleur instrumentenbord: Ebony
ST Ultimate
Zetelbekleding (zitting) en kleur: Acceleration in Black Dinamica with Moondust Silver vinyl piping. Zetelbekleding (zijsteunen) en kleur:
Windsor Leather/Cuir Vinyl in Ebony with Metal Grey stitching.
Kleur instrumentenbord: Ebony

beschikbaar
*De metaal- en Micakleuren, de gedeeltelijk leren bekledingen en lederen bekledingen zijn opties tegen meerprijs.

VerkrijgbaarVerkrijgbaar

*Metaalkleuren
*Metaalkleuren
en Micakleuren
en Micakleuren
zijn opties, zijn
verkrijgbaar
opties, verkrijgbaar
tegen meerprijs.
tegen meerprijs.

ST
Ultimate

ST
Ultimate
ST+

ST+
Active (X)

Active (X)
Vignale

Vignale
Titanium (X)

Titanium (X)
ST‑Line (X)

ST‑Line (X)
Connected

Connected
Trend

ST
Ultimate

ST+

Active (X)

Vignale

Titanium (X)

ST‑Line (X)

Connected

Trend

Trend

Exterieuruitrusting
Exterieuruitrusting

Exterieuruitrusting

Designkenmerken koetswerk
Buitenspiegels – Elektrisch bediend en verwarmd, geïntegreerde zijdelingse richtingaanwijzer, behuizing in koetswerkkleur

Chroomafwerking
Chroomafwerking
taillelijn taillelijn

Bovenste deel van radiatorrooster – Kunststofkleur, honingraatdesign

DeurgrepenDeurgrepen
– Koetswerkkleur
– Koetswerkkleur

Bovenste deel van radiatorrooster – Chroomrand en horizontale spijlen

Achterklepgreep
Achterklepgreep
– Koetswerkkleur
– Koetswerkkleur

Bovenste deel van radiatorrooster – Specifiek voor ST-Line

Comfortuitrusting
Comfortuitrusting
koetswerk
koetswerk

Bovenste deel van radiatorrooster – Specifiek Vignale-patroon met chroomrand

ParkeerhulpParkeerhulp
achteraan achteraan

Bovenste deel van radiatorrooster – Specifiek voor Active

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

Bovenste deel van radiatorrooster – Specifiek voor ST

Ford Easy Fuel-systeem
Ford Easy Fuel-systeem
zonder tankdop
zonder tankdop

Bumpers in koetswerkkleur

Ruitenwissers
Ruitenwissers
op kofferklep
op kofferklep

Voorbumper – Specifiek voor ST-Line

Ruitenwissers
Ruitenwissers
– Automatisch
– Automatisch
met regensensor
met regensensor

Voorbumper – Specifiek voor ST

Voorruit vanVoorruit
akoestisch
van gelaagd
akoestisch
glasgelaagd glas

Voorbumper – Specifiek voor Vignale
Mistlampen vooraan met adaptieve hoekverlichting
Mistlampen vooraan (inclusief hoekverlichting) – Specifieke zwarte rand voor ST-Line
Mistlampen vooraan (inclusief hoekverlichting) – Specifieke zwarte rand voor ST
Mistlampen vooraan (inclusief hoekverlichting) – Specifieke Vignale-rand in gepolijst aluminium
Achterbumper – Koetswerkkleur bovenaan, kunststofkleur onderaan
Achterbumper – Specifiek voor ST-Line
Achterbumper – Specifiek Vignale-type met diffuser en sierafwerking in gepolijst aluminium
Achterbumper – Specifiek voor Active
Achterbumper – Specifiek voor ST
Mistlampen achteraan
Drempelbeschermers vooraan met unieke Vignale afwerking
Kleine achterspoiler in koetswerkkleur
Grote achterspoiler in koetswerkkleur
Zwarte afwerking taillelijn

Standaard Standaard

Velgen

Ophanging
Ophanging

Wieldeksels – Stalen velg – 15" (uitgerust met bandenmaat 195/60 R15*)

Vooraan – Onafhankelijk
Vooraan – Onafhankelijk
met McPherson-veerpoten
met McPherson-veerpoten
en antirolstang,
en antirolstang,
achteraan –achteraan
Onafhankelijke
– Onafhankelijke
Control Blade-meerpuntsophanging
Control Blade-meerpuntsophanging
en antirolstang
en antirolstang

Lichtmetalen velg – 15", 8 spaken, Sparkle Silver (uitgerust met bandenmaat 195/55 R16*)

Sportophanging
Sportophanging

Lichtmetalen velg – 17", ST-Line-design, Rock Metallic (uitgerust met bandenmaat 205/45 R17*)

Active Ophanging
Active Ophanging

Lichtmetalen velg – 17", Vignale-design, Luster Nickel (uitgerust met bandenmaat 205/45 R17*)

ST Sport Ophanging
ST Sport Ophanging

Lichtmetalen velg – 17", Magnetic/Machined (Uitgerust met bandenmaat 205/45 R17*)

Technologie
Technologie

Lichtmetalen velg – 17", Flash Grey (Uitgerust met bandenmaat 205/45 R17*)

Auto-Start-Stop-systeem
Auto-Start-Stop-systeem

ST
Ultimate

ST
Ultimate
ST+

ST+
Active (X)

Active (X)
Vignale

Vignale
Titanium (X)

Titanium (X)
ST‑Line (X)

ST‑Line (X)
Connected

Connected
Trend

ST
Ultimate

ST+

Active (X)

Vignale

Titanium (X)

ST‑Line (X)

Connected

Trend

Trend

Mechanische
Mechanische
kenmerken
kenmerken

Velgen

Lichtmetalen velg – 18", ST design Magnetied Machined (Uitgerust met bandenmaat 205/40 R18*)
Bandenherstellingskit (standaard in combinatie met panoramadak, standaard in combinatie met subwoofer en B&O Play uit Audio Pack)

*De velg van uw keuze wordt geschoeid met de aangegeven bandenmaat maar het merk van band is niet vrij te kiezen.
Opmerking: de 18"-velgen en -banden voor de Ford Fiesta zijn ontworpen om een sportiever weggedrag en stuggere ophanging te bieden dan de standaardvelgen van 15" en 16". Alle 17"– en 18"-velgen vereisen een stuurbegrenzer
(geplaatst door fabriek of dealer).

Standaard Standaard

ST
Ultimate

ST
Ultimate
ST+

ST+
Active (X)

Active (X)
Vignale

Vignale
Titanium (X)

Titanium (X)
ST‑Line (X)

ST‑Line (X)
Connected

Connected
Trend

ST
Ultimate

ST+

Active (X)

Vignale

Titanium (X)

ST‑Line (X)

Connected

Trend

Kenmerken interieurdesign

Trend

Interieuruitrusting
Interieuruitrusting

Interieuruitrusting

Comfortuitrusting
Comfortuitrusting
interieur interieur

Deuropener – chroomafwerking

‘Ford Power’-startknop
‘Ford Power’-startknop

Drempelbeschermers vooraan met logo ST-Line

Ford KeyFree-systeem
Ford KeyFree-systeem
met Ford Power-startknop
met Ford Power-startknop
(volledig sleutelvrije
(volledig wagen)
sleutelvrije wagen)

Drempelbeschermers vooraan met unieke Vignale afwerking

Ford MyKeyFord MyKey

Drempelbeschermers vooraan met unieke Active afwerking

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

Drempelbeschermers vooraan met unieke ST afwerking

Middenconsole
Middenconsole
– Normaal, –met
Normaal,
open opbergvakken,
met open opbergvakken,
12V-schakelaar
12V-schakelaar
en twee bekerhouders
en twee bekerhouders

Stuurwiel – 3 spaken (niet verkrijgbaar met automatische versnellingsbak)

Middenconsole
Middenconsole
– Premium,–met
Premium,
armsteun
metenarmsteun
afsluitbaar
en opbergvak
afsluitbaar met
opbergvak
USB-aansluiting
met USB-aansluiting
en 12V-schakelaar
en 12V-schakelaar

Stuurwiel – 3 spaken, met leder bekleed (standaard met automatische versnellingsbak)

Met vinyl bekleed
Met vinyl
instrumentenbord
bekleed instrumentenbord
– Ebony – Ebony

Stuurwiel – ST-Line, 3 spaken

Plafondconsole
Plafondconsole
vooraan met
vooraan
zonnebrilhouder
met zonnebrilhouder

Stuurwiel – 3 spaken, met leder bekleed, grijs stiksel

Instapverlichting
Instapverlichting
– Voor- en achteraan,
– Voor- en halogenen
achteraan, plafondverlichting
halogenen plafondverlichting

Stuurkolom – In de hoogte en diepte verstelbaar

Instapverlichting
Instapverlichting
– Kaartleeslampje
– Kaartleeslampje
voor- en achteraan,
voor- en plafondverlichting
achteraan, plafondverlichting
met leds met leds

Handrem – Kunststof

Instapverlichting
Instapverlichting
– LED-sfeerverlichting
– LED-sfeerverlichting
(enkele kleur),
(enkele
voetruimte,
kleur), voetruimte,
bekerhouder,
bekerhouder,
binnenhandgrepen,
binnenhandgrepen,
deurvakken,deurvakken,
kaartleeslampjes
kaartleeslampjes
voor- en achteraan
voor- en achteraan

Handrem – Met leder bekleed en met verchroomde versnellingspookknop (inbegrepen bij met leder bekleed stuurwiel)

Achteruitkijkspiegel
Achteruitkijkspiegel
– Standaard– Standaard

Versnellingspookknop – ST-Line, met leder bekleed en afgewerkt met aluminium inzetstukken en een balg met stiknaden in Metal Grey

Achteruitkijkspiegel
Achteruitkijkspiegel
– zelfdimmend
– zelfdimmend

Versnellingspookknop – ST met rode cijfers

Boord-/brandstofcomputer
Boord-/brandstofcomputer

Alu pedalen

Ruiten – Elektrisch
Ruiten –bediend
Elektrisch
voorbediend
en achteraan
voor- enmet
achteraan
'one-touch'
met 'one-touch'
bediening (openen
bediening
en(openen
sluiten) aan
en sluiten)
bestuurderszijde,
aan bestuurderszijde,
globale sluiting
globale sluiting

Hemelbekleding – Deluxe
Hemelbekeding – Donker
Klimaatregeling
Airconditioning

Standaard Standaard

Zetels
Voorzetels – Comfort
Voorzetels – Sport
Voorzetels – Premium Sport

ST
Ultimate

ST
Ultimate
ST+

ST+
Vignale

Vignale
Active X

Active X
Active

Active
ST‑Line X

ST‑Line X
ST‑Line

ST‑Line
Titanium X

Titanium X
Titanium

Titanium
Connected

Connected
Trend

Trend

ST
Ultimate

ST+

Active (X)

Vignale

Titanium (X)

ST‑Line (X)

Connected

Audiokenmerken
Audiokenmerken

Trend

Interieuruitrusting

Audio- en
Audiocommunicatiesystemen
en communicatiesystemen
Radiovooruitrusting
Radiovooruitrusting
met 2 luidsprekers
met 2 luidsprekers
vooraan vooraan
®
DAB+ RadioDAB+
met dubbele
Radio met
USB-aansluiting,
dubbele USB-aansluiting,
SYNC2.5-technologie
SYNC2.5-technologie
met Bluetooth
met® Bluetooth
& Voice Control,
& Voice
Applink,
Control,
Mirroring
Applink,
(Android
Mirroring
Auto/Apple
(Android Auto/Apple
Carplay), stuurbediening,navigatie
Carplay), stuurbediening,navigatie
en 6 luidsprekers,
en 6 luidsprekers,
8" aanraakscherm
8" aanraakscherm
®
DAB+ RadioDAB+
met dubbele
Radio met
USB-aansluiting,
dubbele USB-aansluiting,
SYNC3-technologie
SYNC3-technologie
met Bluetooth
met® Bluetooth
& Voice Control,
& Voice
B&O
Control,
Play, Applink,
B&O Play,
Mirroring
Applink,
(Android
Mirroring
Auto/
(Android Auto/
Apple Carplay),
Apple
stuurbediening
Carplay), stuurbediening
en 10 luidsprekers,
en 10 luidsprekers,
8" aanraakscherm
8" aanraakscherm
en navigatieen navigatie

Voorzetel – Bestuurderszetel met manuele hoogte- en lengteregeling
Achterbank – 60:40 neerklapbare zitting en rugleuning
Bagageruimte
Opbergruimte voor gevarendriehoek

Standaard Standaard

® gekoppelde
*Ford Emergency
*Ford Emergency
Assistance Assistance
is een innovatieve
is een innovatieve
SYNC-functie
SYNC-functie
die een via die
Bluetooth
een via®Bluetooth
gekoppelde
en verbonden
en verbonden
mobiele telefoon
mobiele
gebruikt.
telefoonZegebruikt.
helpt deZe
inzittenden
helpt de inzittenden
na een aanrijding
na een waarbij
aanrijding
eenwaarbij
airbag een
werdairbag
ingeschakeld
werd ingeschakeld
of de
of de
brandstofpomp
brandstofpomp
werd uitgeschakeld,
werd uitgeschakeld,
een rechtstreekse
een rechtstreekse
oproep te doen
oproep
naar
te het
doen
plaatselijke
naar het plaatselijke
communicatiecentrum.
communicatiecentrum.
Het systeem
Het
is operationeel
systeem is operationeel
in meer danin40
meer
Europese
dan 40landen
Europese
en regio's.
landen en regio's.

Alle
modellen

ST
Ultimate

ST+

Active (X)

Vignale

Titanium (X)

ST‑Line (X)

Connected

Trend

Alle
modellen

Packs
Packs

Veiligheidsvoorzieningen

U vindt meer
U vindt
informatie
meer informatie
over de optiepacks
over de optiepacks
op de prijslijst
op de prijslijst

Veiligheid en rijhulpsystemen
Intelligent Protection System (IPS)1)
Antiblokkeerremsysteem (ABS)1) met elektronische remkrachtverdeling (EBD)1)
Elektronische stabiliteitscontrole1) met Tractiecontrole1) en Noodstopbekrachtiging (EBA)1)
Hill Start Assist2)

Alle
modellen

Airbags – Zijdelingse airbags vooraan1)
Airbags – Gordijnairbag voor- en achteraan1)
Bandenspanningscontrole1)
Zetels – ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes1)

Alle
modellen

Garantie
Garantie
en Service
en Service
Ford Ford

Airbags – bestuurder en passagier voorinu1)

Tot 7 jaar ofTot
200.000
7 jaar ofkm*
200.000
Ford Protect
km* Ford
Garantie
Protect
Extra
Garantie Extra

Beveiliging

1 of 2 jaar* (afhankelijk
1 of 2 jaar* (afhankelijk
van de motorversie)
van de motorversie)
Ford Assistance
Ford pechverhelping
Assistance pechverhelping
(geografisch(geografisch
Europa) Europa)

Centrale vergrendeling met afstandsbediening en twee uitklapsleutels

2 jaar* garantie
2 jaar*
opgarantie
het lakwerk
op het lakwerk
12 jaar* garantie
12 jaar*
tegen
garantie
doorroesten
tegen doorroesten

Standaard Standaard
Optie, tegenOptie,
meerprijs
tegen meerprijs
Veiligheidsuitrusting, 2)Rijhulpmiddel voor de bestuurder.

1)

*Vanaf de datum
*Vanafvan
de datum
eerste inschrijving.
van eerste inschrijving.
OnderhevigOnderhevig
aan voorwaarden.
aan voorwaarden.

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
HET
HET
BREDERE
BREDERE
FORD
FORD
ASSORTIMENT
ASSORTIMENT
BEZOEK
BEZOEK
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

*Periode afhankelijk van het model en het motortype. Raadpleeg uw Ford
Erkend Hersteller voor meer informatie.
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andere weggebruikers, ook bespaart u kosten
wanneer slijtage tijdig wordt herkend. Daarnaast
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regelmatig onderhoud van groot belang. Het
vergroot niet alleen uw veiligheid en die van
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