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Met zijn elegante design, indrukwekkende geintegreerde
technologieen en efficiente motor, levert de Ford EcoSport alles wat
je nodig hebt voor een dynamische rijervaring.
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Voor een groter gevoel van avontuur tickt de Active alle boxes.
Robuuste, op SUV geinspireerde styling en een verhoogde zitpositie
geven dit model zijn stoere persoonlijkheid.
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Ontgrendel de interactieve brochure online
EcoSport Active in Desert Island Blue (optie) en Agate Black contrasterend
dak.
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ONTDEK

ECOSPORT ACTIVE
Met zijn robuuste, op SUV geinspireerde exterieur styling,
onderscheidende interieur afwerking en geavanceerde
technologieen, is de nieuwe EcoSport Active ontworpen
om met jou de gebaande paden te verlaten.
Vorm en functie gaan naadloos in elkaar over en creeren
een crossover die zowel stoer als geraffineerd is.
Herkenbaar aan zijn onderscheidende Agate Black dak en
spiegelkappen, stootplaten voor en achter, bredere
wielbogen met exclusieve 17" 5-spaaks Shadow Black
lichtmetalen velgen en mesh voorgrille. De EcoSport Active
is gemaakt voor de stad en gebouwd voor avontuur.

EcoSport Active in Desert Island Blue (optie) and Agate Black
contrasterend dak.
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1 ONTDEK
DE PLEK WAAR JIJ MOET ZIJN
Het gevanceerde interieur van de EcoSport omringt je met
oogstrelend design, prachtige handgemaakte materialen en luxe
comfortabele functies. Terwijl je controle hebt over een scala aan
geavanceerde technieken, zoals Elektronisch Automatische
Temperatuur Controle (EATC), Dode-hoek informatiesysteem (BLIS,
Blind Spot Information System), automatisch inschakelende
koplampen plus het SYNC 3 infotainmentsysteem met navigatie en
spraakbesturing, die op alle kleine details let, zodat jij je kunt richten
op het rijgenot (meeruitrusting/optioneel).
■

■

Bedien je telefoon, het navigatiesysteem, telefoontjes en sms'jes
met alleen je stem
Automatisch inschakelende koplampen zijn ontworpen om het
ontbreken van natuurlijk licht te detecteren en daarop de
koplampen te activeren

Verwarmbaar stuurwiel
Het verwarmbare stuurwiel van de EcoSport wordt
geactiveerd met één druk op de knop, en vormt een
extra laag comfort tussen jouw en de koude
buitenwereld.

*Laat je niet afleiden als je rijdt. Gebruik spraakgestuurde systemen wanneer dat mogelijk is; houd je toestel
niet in je hand terwijl je rijdt. Sommige functies kunnen niet bediend worden als het voertuig in de versnelling
staat, niet alle functies zijn compatible met alle telefoons.

EcoSport ST-Line interieur met verwarmbare voorstoelen, verwarmbaar stuurwiel
en Quickclear verwarmbare voorruit (optie).
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1 ONTDEK
HET KLINKT LIVE MET B&O
B&O AUDIOSYSTEEM
Van klassieke nummers tot moderne songs... welke muzikale smaak
je ook hebt, ze verdienen het te klinken zoals artiesten het hebben
bedoeld. En dat is nou net waar het oorstrelende nieuwe Ford
audiosysteem met zijn 675 watt en zijn 10 luidsprekers van het B&O
audiosysteem voor zorgt. Met zijn exclusieve ontwerp en door de
akoestische technici van B&O verbetert het elke reiservaring.
Tegelijkertijd vormt het unieke design van de luidsprekers een
perfecte aanvulling op het stijlvolle interieur van de Ecosport.
■
■
■
■
■
■

Modelspecifieke geluidsafstemming
Premium geluidssysteem met 10 luidsprekers
Subwoofer met dubbele spreekspoel
Surround sound
675 W uitgangsvermogen
Uniek B&O ontwerp

EcoSport Titanium in Solar Silver (optie).
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1 ONTDEK
PRE-COLLISION ASSIST
Als Pre-Collistion Assist een langzaam bewegend of stilstaand object
detecteert, zal het eerst een zichtbare en vervolgens een hoorbare
waarschuwing geven. Indien je niet stuurt of remt, dan zal het
systeem automatisch afremmen om de ernst van de aanrijding te
verminderen, en in sommige gevallen zelfs te voorkomen
(standaard).

AFNEEMBARE TREKHAAK

PARKEERSENSOREN
PARKEERSENSOREN
VÓÓRVÓÓR
EN ACHTER
EN ACHTER

De trekhaak biedt extra vervoersmogelijkheden tot een trekgewicht

Met de Met
Fordde
EcoSport
Ford EcoSport
is het niet
is het
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nietom
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die om
krappe
die krappe
parkeervakken
parkeervakken

van maximaal 900 kg en een kogedruk van maar liefst 75 kg. De
trekhaak kan gedemonteerd worden indien deze niet gebruikt wordt
(accessoire).
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Ø
Gebruikt sensoren. 2)Driver Assistance feature.
Note Driver-assist features zijn ondersteunend en vervangen niet de aandacht en inschatting van de bestuurder
en/of de noodzaak om het voertuig te bedienen.

Boven: EcoSport ST-Line in Fantastic Red (optie);
Onder: EcoSport Titanium in Frozen White (optie). Getoond model is voorzien van
accessoires tegen meerprijs.

Onder: EcoSport
Onder: EcoSport
ST-Line in
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Fantastic
in Fantastic
Red (optie).
Red (optie).

1 ONTDEK
TRAFFIC SIGN RECOGNITION

BLINDBLIND
SPOTSPOT
INFORMATION
INFORMATION
SYSTEM
SYSTEM

Traffic Sign Recognition kan snelheidsborden langs of boven de weg
herkennen, zowel vaste als tijdelijke borden. De geldende maximum
snelheid wordt getoond in het instrumentenpaneel (standaard).
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QUICKCLEAR VERWARMBARE VOORRUIT
Een verwarmingselement dat in de voorruit is geïntegreerd helpt deze
binnen enkele seconden volledig ijs- en condensvrij te maken, zelfs
op vrieskoude ochtenden.

Ø
Gebruikt sensoren. 2)Driver Assistance feature.
Note Driver-assist features zijn ondersteunend en vervangen niet de aandacht en inschatting van de bestuurder
en/of de noodzaak het voertuig te bedienen.

Boven: EcoSport ST-Line in Fantastic Red (optie);
Onder: EcoSport Titanium in Desert Island Blue (optie).
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2)Driver
2)Driver feature.
sensoren.
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De EcoSport range omvat een duidelijke keuze in uitvoeringen, ieder met zijn eigen persoonlijkheid.
Kies de toegankelijke Connected met zijn indrukwekkende geintegreerde technologieen en uitstekende
rijdynamiek (niet leverbaar in NL). Of ga voor de avontuurlijke Active crossover, onderscheidend door
zijn stoere belijning en zelfverzekerde karakter. Voor verfijnde luxe biedt de Titanium je hedendaagse stijl
met geraffineerde afwerking. En voor de beste op performance geinspireerde ervaring kies je de ST-Line,
die eruit springt met zijn unieke stijl en sportieve voorkomen.

2 SELECTEER

SERIESSERIES

Connected (niet in NL)
Exterieur
■
■
■
■
■

■

16 inch stalen velgen met sierdeksels
Satin aluminium-finish bars in en rond de grille
Halogeen verlichting met LED dagrijverlichting
Mistlampen voor
Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels
met geintegreerde knipperlichten
Ford Easy Fuel

Interieur
■
■

■

Met leder bekleed stuurwiel met chromen inserts
Ford SYNC 2.5 (incl. Apple Car Play en Android Auto)
met spraakbesturing, 8 inch kleuren touchscreen,
DAB+ digitale radio ontvangst, USB aansluiting en 6
luidsprekers
FordPass Connect modem

Motoren
Benzine
1.0L Ford EcoBoost (74 kW/100 pk)

2 SELECTEER

SERIESSERIES

Titanium

Exterieur, extra t.o.v. Connected
■
■
■

■
■
■
■
■
■

16 inch 7-spaaks lichtmetalen velgen
Automatisch inschakelende koplampen
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
met in-/- uitstap verlichting
Dakrailing in Satin Silver
Ruitenwissers met regensensor
Grille met chromen accenten
Mistlampomlijsting in carrosseriekleur
Parkeersensoren achter
Onderzijde bumper (voor en achter) en stootijsten in
zwart met chromen inzet

Interieur, extra t.o.v. Connected
■
■
■
■
■

■
■

Gedeeltelijk Sensico/lederen bekleding
Cruise Control incl. Speed Limiter
Luxe boordcomputer (4.2 inch kleurenscherm)
Automatisch dimmende binnenspiegel
Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter met 1 shot
up/down en Global open-close
Instaplijsten met EcoSport logo
Automatische airconditioning (EATC)

Motoren
Benzine
1.0 Ford EcoBoost (125 pk)

2 SELECTEER

SERIESSERIES

ST-Line

Exterieur, extra t.o.v. Titanium
■
■
■
■
■
■
■

17 inch 5-spaaks lichtmetalen velgen
Zwarte dakrails
ST-Line Body Styling kit
Sportieve wielophanging
Koplampbehuizing en achterlichten donker getint
ST-Line instaplijsten met ST-Line logo
Ruitenwissers met regensensor

Interieur, extra t.o.v. Titanium
■

■
■

■

Gedeeltelijk Sensico leder/Dinamica bekleding met
grijs stiksel
Met leder bekleed stuurwiel met rood stiksel
Met leder beklede handremhendel en
versnellingspookhoes met rood stiksel
Luxe vloermatten vóór en achter met rood stiksel

Motoren
Benzine
1.0 Ford EcoBoost (92 kW/125 pk)

2 SELECTEER

SERIESSERIES

Active

Exterieur, extra t.o.v. Titanium
■

■
■
■
■
■

17" 5-spaaks lichtmetalen velgen in hoogglans
Shadow Black machined
Agate Black contrasterend dak en spiegelkappen
Zwarte dakrails
Active Body styling kit
Parkeersensoren voor en achter
Privacy glass

Interieur, extra t.o.v. Titanium
■

■

Sensico/leder stoelbekleding, stuurwiel en
versnellingspookhoes met blauw contraststiksel
Vloermatten voor en achter met 'Active' logo en blauw
stiksel

Motoren
Benzine
1.0 EcoBoost 92 kW(125 pk)

2 SELECTEER

OPTIE OPTIE
PAKKETTEN
PAKKETTEN

Winter Pack

X-Pack
X-Pack

Pack inhoud

Pack inhoud
Pack inhoud

■
■
■

Elektrisch verwarmbare voorstoelen
Elektrisch verwarmbaar stuurwiel
Quickclear: elektrisch verwarmbare voorruit

■

■
■

■

Elektrisch
■ Elektrisch
inklapbare,
inklapbare,
verwarmbare
verwarmbare
buitenspiegels
buitenspiegels
met geintegreerde
met geintegreerde
knipperlichten
knipperlichten
en trottoirverlichting
en trottoirverlichting
Privacy
■ glass
Privacy glass
FordKeyless
■ FordKeyless
Entry met
Entry
FordPower
met FordPower
startbutton
startbutton
en Motion
ensensor
Motion(sleutel
sensor (sleutel
deactiveert
deactiveert
na 40 seconden
na 40 seconden
geen beweging)
geen beweging)
SYNC■3 Navigatiesysteem
SYNC 3 Navigatiesysteem
en B&O premium
en B&O premium
audio met
audio
10 luidsprekers
met 10 luidsprekers

Driver Assistance Pack

ST-Line
ST-Line
Design
Design
Pack
Pack

Pack inhoud

Pack inhoud
Pack inhoud

■
■
■
■

Driver Alert
Parkeersensoren voor en achter
Achteruitrijcamera
Dode hoek sensoren met Cross Traffic Alert en Grootlicht assistent

■
■
■

Achterspoiler
■ Achterspoiler
18" 5-spaaks
■ 18" 5-spaaks
lichtmetalen
lichtmetalen
velgen invelgen
hoogglans
in hoogglans
ShadowShadow
Black Black
Niet als
■ optie
Niet als
leverbaar
optie leverbaar
in Nederland,
in Nederland,
de onderdelen
de onderdelen
van dit pakket
van ditzijn
pakket
apartzijn
alsapart als
accessoire
accessoire
leverbaar
leverbaar
via de Ford
via dealer
de Ford dealer

3

PERSONALISEER
Kies je kleur, velgen, opties en accessoires en
maak je EcoSport onmiskenbaar de jouwe.

Grey Matter*

KLEUREN
KLEUREN

KLEUR BEKENNEN

Agate Black*
Agate Black*

Desert Island
DesertBlue*
Island Blue*

Metropolis
Metropolis
White* White*

Blazer Blue
Blazer Blue

Luxe Yellow*
Luxe Yellow*

Moondust
Moondust
Silver* Silver*

Frozen White*
Frozen White*

Magnetic*
Magnetic*

Fantastic
Fantastic
Red* Red*

De EcoSport dankt zijn fraaie en duurzame exterieur aan een
grondig lakproces dat uit meerdere fasen bestaat. Van de stalen
carrosseriedelen met wasinjectie tot de slijtvaste deklak: de
nieuwe materialen en lakprocessen zorgen ervoor dat jouw
EcoSport zijn fraaie uiterlijk ook nog na jaren intensief gebruik
behoudt.

Race Red*
Race Red*

*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
datumregistratie.
van eersteAfhankelijk
registratie. van
Afhankelijk van
algemene voorwaarden.
algemene voorwaarden.
NB De gebruikte
NB De
afbeeldingen
gebruikte afbeeldingen
dienen slechts
dienen
ter illustratie
slechts ter
van
illustratie
carrosseriekleuren
van carrosseriekleuren
en komen mogelijk
en komen
niet
mogelijk
overeenniet
metovereen
de actuele
metspecificatie
de actuele specificatie
of
of
productbeschikbaarheid
productbeschikbaarheid
in bepaaldein
landen.
bepaalde
Lakkleuren
landen. en
Lakkleuren
bekledingen
en bekledingen
in deze brochure
in deze
kunnen
brochure
- alskunnen
gevolg -van
alsbeperkingen
gevolg van beperkingen
van het gebruikte
van het
drukprocedé
gebruikte drukprocedé
- van de
- van de
werkelijke kleuren
werkelijke
afwijken.
kleuren afwijken.

3 PERSONALISEER BEKLEDING

VELGEN
VELGEN

Dwell in Ebony
Standaard op Connected

Gedeeltelijk Salerno leder in Ebony Black met Groove
in Ebony Black zitting en rugleuning

16" 16"

16" 16"

5x2-spaaks
5x2-spaaks
stalen velg
stalen
metvelg
Sparkle
met Sparkle
Silver sierdeksel
Silver sierdeksel
5-spaaks
5-spaaks
lichtmetalen
lichtmetalen
velg in Magnetic
velg in Magnetic
Standaard
Standaard
op Trendop
enTrend
Connected
en Connected
(205/60(205/60
R16 banden)
R16 banden)
Accessoire
Accessoire

Note Sensico® is een Ford EU trademark voor premium handgemaakte
interieurs. Het is een vegan soft feel bekleding, duurzaam, en ziet er fantastisch
uit. Het is gemakkelijk in gebruik, doordat het eenvoudig schoon te maken is en
beschermd tegen vlekken en geuren. Het materiaal is van hoge kwaliteit en zit
uitstekend, ook tijdens lange ritten. Tegelijkertijd is het een bewuste keuze
omdat het diervrij is.

Standaard op ST-Line

contraststiksel

Dinamica zitting en rugleuning met rood stiksel

17" 17"

18" 18"

Standaard
Standaard
op ST-Line
op (205/50
ST-Line (205/50
R17 banden)
R17 banden)

Black

Black

5-spaaks
5-spaaks
lichtmetalen
lichtmetalen
velgen invelgen
hoogglans
in hoogglans
ShadowShadow5-spaaks
5-spaaks
lichtmetalen
lichtmetalen
velg in hoogglans
velg in hoogglans
ShadowShadow
Black

Standaard
Standaard
op Activeop Active

Salerno Sensico® in Ebony inzetten met blauw

Standard op Active

Standaard
Standaard
op Titanium
op Titanium

17" 17"

5-spaaks
5-spaaks
lichtmetalen
lichtmetalen
velg in Dark
velgTarnish
in Dark Tarnish
Salerno Sensico® in Ebony zijden met geperforeerd

10-spaaks
10-spaaks
lichtmetalen
lichtmetalen
velg in Shadow
velg in Shadow
Silver Silver
(205/50(205/50
R17 banden)
R17 banden)

Standaard op Titanium

Gedeelltelijk Salerno leder in Ebony Black met Miko

17" 17"

(205/50(205/50
R17 banden)
R17 banden)
Note Alle lichtmetalen
Note Alle lichtmetalen
velgen zijn verkrijgbaar
velgen zijn verkrijgbaar
als accessoire
alsvia
accessoire
jouw Ford
viadealer.
jouw Ford dealer.
Kijk op ford-accessories.com
Kijk op ford-accessories.com

Black

Accessoire
Accessoire

3 PERSONALISEER ACCESSOIRES

1.

2.

3.

1.

Performance schakelknop

2.

Sportpedaalkappen staal

3.

Dakdragers

4.

G3* Dakkoffer

5.

Thule®* Fietsdrager voor dak

6.

Bagagemat

7.

Bumperbeschermer

8.

All-weather vloermatten

9.

Rati+ armsteun

10. ClimAir®* windgeleiders
11.

Wielsloten

12. Afneembare trekhaak
+ Garantie door de leverancier van Ford. Raadpleeg je Ford
dealer voor meer informatie.

4.

5.

Download de accessoires gids hier
Ga voor meer EcoSport accessoires
naar ford- accessoires.nl
8.

3.

11.

11.

4.

3.

3.

10.

10.

6.

12.

7.

3.

4.

9.

of kijk voor de Ford Lifestyle Collectie op
fordlifestylecollection.com

12.

11.

11.

4

PRESTATIES
PRESTATIES
1

Auto Start-Stop

2

Rijdynamiek
2 Rijdynamiek

Kan automatisch de motor uitschakelen als je toch stilstand komt, en
blijft energie leveren aan de essentiele systemen, zoals verlichting en

De EcoSport
De EcoSport
is speciaal
is speciaal
afgesteld
afgesteld
voor devoor
Europese
de Europese
markt, met
markt, met
een uitstekende
een uitstekende
rijdynamiek
rijdynamiek
door geoptimaliseerde
door geoptimaliseerde
vering, vering,

airconditioning. De motor wordt automatisch ingeschakeld zodra je klaar
bent om te gaan rijden. (Standaard)

dempers,
dempers,
stuurinrichting,
stuurinrichting,
torsieastorsieas
en ESP-instellingen.
en ESP-instellingen.

SPECIFICATIES

Leer je nieuwe Ford EcoSport kennen van
binnen en van buiten. Van zijn intelligente
aandrijflijn tot de rijke uitrustingsniveaus.

2

4

2

1

Kantelbare
Kantelbare
en inklapbare
en inklapbare
gedeelde
gedeelde
achterbank
achterbank

2
3

Ford EcoSport
Voorzien van de meervoudig
bekroonde EcoBoost motor en
voorwielaandrijving.

Zitpositie
3 Zitpositie

Klap de 60:40
Klap de
gedeelde
60:40 gedeelde
achterbank
achterbank
in en er in en er
ontstaatontstaat
1.238 liter
1.238
bagageruimte.
liter bagageruimte.

EcoSports
EcoSports
verhoogde
verhoogde
rijpositie
rijpositie
zorgt dat
zorgt
je optimaal
dat je optimaal
comfortcomfort

3

en controle
en controle
hebt, terwijl
hebt,de
terwijl
stoelen
de stoelen
een optimale
een optimale
ondersteuning
ondersteuning
geven. geven.
4

Ford
Ford EcoBoost
motoren
motoren
4 EcoBoost
Fords meervoudig
Fords meervoudig
bekroonde
bekroonde
1.0 EcoBoost
1.0 EcoBoost
benzinemotor
benzinemotor
levert 92
levert
kW 92 kW
(125 pk)(125
en is
pk)
voorzien
en is voorzien
van de soepele
van de soepele
handbak
handbak
met 6 versnellingen.
met 6 versnellingen.

4 SPECIFICATIES ECOBOOST

Brandstof,
Brandstof,
prestaties
prestaties
en emissies
en emissies

EcoSport heeft een 92 kW (125 pk) sterke,
meervoudig bekroonde 1.0 EcoBoost benzinemotor
met een verbruik van 5,9-6,0 l/100km* en een CO2
uitstoot van 135-137 g/km*.

of the year awards 2019

5-deurs SUV
5-deurs SUV

Kijk voor meer informatie over verbruik en uitstoot
in de brandstof, prestaties en emissies tabel.

1,0 Ford EcoBoost
125 pk (92 kW)
(met Automatisch
start/stop‑systeem)
1,0 Ford EcoBoost
125 pk (92 kW)
(met Automatisch
start/stop‑systeem)

ONTWORPEN OM TE BESPAREN

ukimediaevents.com/
engineoftheyear/results.
php?id=113

Euro Fase EuroEuro
Fase6d-TEMP
Euro 6d-TEMP
Maximum vermogen
Maximumpk
vermogen
(kW) pk125
(kW)
pk (92 kW)
125 pk (92 kW)
Koppel Nm Koppel
(Nm met
Nmoverboost)
(Nm met overboost)
170 Nm (200
170Nm)
Nm (200 Nm)
øø
øø
-uitstoot
(g/km)135-137
CO2 -uitstoot
CO(g/km)
2

135-137

Handgeschakelde
Handgeschakelde
TransmissieTransmissie
6-versnellingsbak
6-versnellingsbak
Aandrijving Aandrijving4x2
Brandstofverbruik
Brandstofverbruik
in l/100 km
in l/100
** km
øø/

4x2

**

øø/

Gecombineerd
Gecombineerd
5,9-6,0

5,9-6,0

ø/
ø/
**
**
Prestaties
Prestaties

Max. snelheid
Max.
(km/uur)
snelheid (km/uur)180

180

0-100 km/uur
0-100
(sec.)
km/uur (sec.)11.0

11.0

50-100 km/uur*
50-100
(sec.)
km/uur* (sec.)10.5

10.5

Gewicht Gewicht
en laadvermogen/**
en laadvermogen/**
#
#
Rijklaar gewicht
Rijklaar
(kg)gewicht
(kg)1347

Kogeldruk (kg)
Kogeldruk (kg)75

*NEDC CO2MPAS gecorreleerde officiele test cijfers. Het daadwerkelijke verbruik
kan afwijken. Zie de motoren pagina voor meer informatie.

1347
75

Maximaal voertuiggewicht
Maximaal voertuiggewicht
(kg)
(kg)1735

1735

Max. aanhangergewicht
Max. aanhangergewicht
(geremd) (kg)
(geremd) (kg)900

900

Max. aanhangergewicht
Max. aanhangergewicht
(ongeremd)(ongeremd)
(kg)
(kg)670

670

*In 4e versnelling
*In 4e versnelling
**Voorlopige
**Voorlopige
data, nog tedata,
bevestigen.
nog te bevestigen.
RaadpleegRaadpleeg
de
de
øFord
øFord øø
øøDe
prijslijst of je
prijslijst
dealerof
voor
je dealer
de meest
voorrecente
de meest
cijfers.
recente
cijfers.
testcijfers.
testcijfers.
De
opgegevenopgegeven
brandstof/energieverbruiken,
brandstof/energieverbruiken,
CO2 -emissies
CO2en
-emissies
elektrische
en elektrische
actieradiusactieradius
zijn gemeten
zijnconform
gemeten
deconform
technische
de technische
eisen en specificaties
eisen en specificaties
van
van
de Europese
deRichtlijnen
Europese Richtlijnen
(EC) 715/2007
(EC)en
715/2007
(EC) 692/2008
en (EC) 692/2008
in hun meest
in hun meest
-emissies
gespecificeerd
zijn gespecificeerd
voor
voor
actuele vorm.
actuele
Brandstofverbruik
vorm. Brandstofverbruik
en CO2 -emissies
en CO2zijn
een voertuigvariant
een voertuigvariant
en niet vooreneen
nietindividuele
voor een individuele
auto. De toegepaste
auto. De toegepaste
standaardtestprocedure
standaardtestprocedure
maakt vergelijking
maakt vergelijking
tussen voertuigtypes
tussen voertuigtypes
en
en
verschillende
verschillende
fabrikantenfabrikanten
mogelijk. Naast
mogelijk.
het brandstofverbruik
Naast het brandstofverbruik
van een van een
auto, spelenauto,
zowel
spelen
het rijgedrag
zowel hetvan
rijgedrag
de bestuurder
van de bestuurder
als andere als andere
niet-technische
niet-technische
factoren een
factoren
rol in het
eenbepalen
rol in het
van
bepalen
het brandstof-/
van het brandstof-/
energieverbruik,
energieverbruik,
de CO2 -emissies
de CO2en
-emissies
de elektrische
en de elektrische
actieradius.actieradius.
CO2 is het CO2 is het
voornaamste
voornaamste
broeikasgasbroeikasgas
dat verantwoordelijk
dat verantwoordelijk
is voor de opwarming
is voor de opwarming
van
van
de aarde. Een
de aarde.
brochure
Eenover
brochure
brandstofverbruik
over brandstofverbruik
en CO2 emissies
en COdie
2 emissies die
gegevens bevat
gegevens
van alle
bevat
nieuwe
van alle
personenwagenmodellen
nieuwe personenwagenmodellen
is gratis bij is gratis bij
iedere dealer
iedere
verkrijgbaar
dealer verkrijgbaar
of kan worden
of kan
gedownload
worden gedownload
onder: https://www.
onder: https://www.
ford.nl/handige-links/ik-wil/brochures-en-prijslijsten.
ford.nl/handige-links/ik-wil/brochures-en-prijslijsten.
Zie voor meer
Zie voor meer
informatie informatie
https://www.ford.nl/
https://www.ford.nl/
DPF = roetfilter.
DPF =BP
roetfilter.
Ultimate
BPkan
Ultimate
het kan het
vermogen en
vermogen
de acceleratie
en de acceleratie
een boost geven,
een boost
de uitlaatemissies
geven, de uitlaatemissies
verlagen verlagen
en het brandstofverbruik
en het brandstofverbruik
verbeteren,verbeteren,
vergeleken vergeleken
met gewone
met
brandstof.
gewone brandstof.
#Beschrijft het
#Beschrijft
laagstehet
rijklaar
laagste
gewicht,
rijklaar
uitgaande
gewicht, van
uitgaande
een bestuurder
van een bestuurder
van
van
75 kg, gevulde
75 kg,
vloeistofpeilen
gevulde vloeistofpeilen
en 90% brandstofpeil,
en 90% brandstofpeil,
onder voorbehoud
onder voorbehoud
van productietoleranties
van productietoleranties
en gemonteerde
en gemonteerde
opties, etc. opties,
De prestaties
etc. Deen
prestaties
het
en het
brandstofverbruik
brandstofverbruik
van alle modellen
van allezullen
modellen
negatief
zullen
beïnvloed
negatiefworden
beïnvloed
bij worden bij
het slepen het
van slepen
een aanhanger.
van een aanhanger.
Gewichtslimiet
Gewichtslimiet
dakbelasting
dakbelasting
is
is
maximaal 40kg
maximaal
voor alle
40kgmodellen,
voor alle behalve
modellen,
debehalve
Titaniumdemet
Titanium
Sport Smet Sport S
Pack.
Pack.

Totale lengte zonder reservewiel (mm)

Max. hoogte laadopening

4096

Totale breedte met spiegel/ingeklapte spiegel/zonder spiegels (mm)

2057/1765

Totale hoogte (onbeladen) met/zonder dakrails (mm)

1713/1653

Graden oploophoek (onbeladen voertuig)

21.0°

Afloophoek (onbeladen voertuig)

33.3°

Bodemvrijheidhoek (onbeladen voertuig)

23.3°

Bodemvrijheid onbeladen/geheel beladen

190/164

Draaicirkel – tussen stoepranden (m)

10.6

Wielbasis

2519

Spoor vóór (min. max. (al naar gelang offset van het wiel))

1530

Spoor achter (min. max. (al naar gelang offset van het wiel))

1522

Max. breedte laadopening
Max. laadhoogte (tot dak/rolafdekking)

356

5-zitsmodus (bereik, al naar gelang hoek achterbank) (beladen tot hoedenplank)

334

2-zitsmodus (beladen tot dak)

1238

1022
1010/605

Laadbreedte tussen wielkasten

950

Laadlengte op vloer tot tweede rij stoelen

691

Laadlengte op vloer eerste rij stoelen (tweede rij stoelen achterover gevouwen)
Hijshoogte bij rijklaar voertuiggewicht (zonder lading)

1369 mm bij 15,8°
627

Brandstoftankvolume (liter)
Benzine

52

Interieur 1-ste rij

Bagageruimtevolume (liter)‡
5-zitsmodus (beladen tot bagageplank)

881

Hoofdruimte (zonder schuifdak)

1008

Beenruimte (maximaal met stoel in achterste halfhoge positie)

1116

Schouderruimte

1355

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

Afmetingen bagageruimte

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

4 SPECIFICATIES AFMETINGEN

Lengte:
Lengte:
4.096 4.096
mm mm

Interieur 2-de rij
Hoofdruimte

971

Beenruimte (nominaal met voorstoel in 95% SAE-positie)

933

Schouderruimte

1302

Wil je meer zien?
Een compleet overzicht van standaardspecificatie
en uitrusting van deze auto vind je in de brochure.
Download hem of bekijk de interactieve brochure
op www.ford.nl of scan de QR code.

Breedte
Breedte
(met spiegels):
(met spiegels):
2.057 mm
2.057 mm
Gemeten conform ISO 3832. Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van het model en de gemonteerde uitrusting.

‡

Breedte:
Breedte:
1.765 mm
1.765 mm

Kleuren en bekleding

Tweekleurige
Tweekleurige
dak- en
dakcarrosseriekleurcombinaties
en carrosseriekleurcombinaties

Titanium

ST-Line ST-Line

Stoelbekleding en kleur: Groove in half Salerno leer in Ebony
Stoelkussenbekleding en kleur: Salerno leer/vinyl in Ebony
Kleur instrumentenpaneel boven en onder: Ebony

Agate BlackAgate Black

Titanium(optioneel)

Agate BlackAgate Black

Active

Agate Black

Magnetic
Agate Black

Fantastic Red
Magnetic

Desert Island Blue
Fantastic Red

Metropolis White
Desert Island Blue

Luxe Yellow
Metropolis White

Solar Silver
Luxe Yellow

Blazer Blue
Solar Silver

Race Red
Blazer Blue

Frozen White
Race Red

Frozen White

Agate Black

Magnetic

Fantastic Red

Desert Island Blue

Luxe Yellow

Metropolis White

Solar Silver

Blazer Blue

Race Red

Frozen White

Kleur dakKleur dak

Active

Stoelbekleding en kleur: Salerno leder in Ebony
Stoelkussenbekleding en kleur: Mini perf. Salerno leer/vinyl in Ebony
Kleur instrumentenpaneel boven en onder: Ebony
ST-Line
Stoelbekleding en kleur: Miko Dinamica half leer in Ebony met grijs/rood stiksel
Stoelkussenbekleding en kleur: Salerno leer/vinyl in Ebony
Kleur instrumentenpaneel boven en onder: Ebony
Active
Stoelbekleding en kleur: Salerno Sensico in Ebony met blauw stiksel
Stoelkussenbekleding en kleur: Salerno Sensico in Ebony, geperforeerd, met blauw stiksel
Kleur instrumentenpaneel boven en onder: Ebony

Standaard
Optioneel, tegen meerprijs

Onderdeel Onderdeel
van optiepakket,
van optiepakket,
tegen meerprijs
tegen meerprijs

Active

ST‑Line
Active

Titanium
ST‑Line

Titanium

MFC
Code

Active

ST‑Line

Vormgeving
Vormgeving
en uiterlijk
en uiterlijk
Titanium

Vormgeving en uiterlijk

Velgen
D5YL5

Omliijsting mistlampen
Omliijsting mistlampen
vóór en bochtaanwijsverlichting–
vóór en bochtaanwijsverlichting–
Zwart
Zwart

Lichtmetaal – 17 inch, 5-spaaks, in Tarnished Dark Metallic/Sport Pack (voorzien van lage rolweerstand banden*)

D2YC5

Omliijsting mistlampen
Omliijsting mistlampen
vóór en bochtaanwijsverlichting
vóór en bochtaanwijsverlichting
– carrosseriekleur
– carrosseriekleur

Lichtmetaal - 17 inch, 5-spaaks hoogglans zwart (voorzien van lage rolweerstand banden*)

D2YGR

Omlijsting koplamp
Omlijsting
– Zwart
koplamp – Zwart

Bandenreparatieset

AHTAB

Omlijsting koplamp
Omlijsting
– Chrome
koplamp – Chrome

Full-size reservewiel op achterklep

D17AL

Privacyglas Privacyglas

Lichtmetaal – 17 inch, 10-spaaks, in Shadow silver (voorzien van lage rolweerstand banden*)

Ontwerpeigenschappen

Getint glas Getint glas

Portierhandgrepen – Carrosseriekleur

CAAAC

Achterspoiler
Achterspoiler

Grillebalken en omlijsting vóór – Chrome

BLDDY

Dakrails – Afwerking
Dakrails –inAfwerking
Silver in Silver

Grillebalken en omlijsting vóór – Ebony Black (hoogglans)
Voor – en achterbumper – Carrosseriekleur met donker inzetstuk
Voor – en achterbumper – Carrosseriekleur met donker sportief inzetstuk

BLDC3 (onderdeel van de Body Styling Kit voor de ST–Line)
CLFGF/CLMAK
CLFKN/CLMHV (onderdeel van de Body Styling Kit voor de ST–Line (CLFKN))

Dakrails – Afgewerkt
Dakrails –inAfgewerkt
zwart in zwart
PortiergreepPortiergreep
– chroomafwerking
– chroomafwerking
Sportpedalenset
Sportpedalenset
– Voetpedaal
– Voetpedaal
met metalen
met
inzet
metalen
(rem-,inzet
koppeling-en
(rem-, koppeling-en
gaspedaal)gaspedaal)

CLABF/CSHAA

Dorpel en zijbeplating
Dorpel en zijbeplating
– Black – Black

Bumperinzetstuk – Mediumlichte neutraalgrijze schermplaat middenonder vóór en achter-applique (draaideur zonder bandendrager)

CLABA/CSHAA

Dorpel en zijbeplating
Dorpel en zijbeplating
– Carrosseriekleur
– Carrosseriekleur
ST-Line-design
ST-Line-design

Bumperinzetstuk – Zwarte schermplaat middenonder vóór en achter-applique in ebony-hoogglans (draaideur zonder bandendrager)

CLABC/CSHAA (onderdeel van de Body Styling Kit voor de ST–Line (CLABC))

Bumperinzetstuk – Zwarte schermplaat middenonder vóór en achter-applique (draaideur met bandendrager)

Onderste beplating
Onderstecarrosseriezijde/deur
beplating carrosseriezijde/deur
– Black – Black
Onderste beplating
Onderstecarrosseriezijde/deur
beplating carrosseriezijde/deur
– Carrosseriekleur
– Carrosseriekleur
Taillelijn deurframe
Taillelijn –deurframe
Black – Black
Taillelijn deurframe
Taillelijn –deurframe
Chrome – Chrome
Grepen achterklep
Grepen –achterklep
Chrome afgewerkt
– Chrome afgewerkt
Achterklep-applique
Achterklep-applique
– Chromen –draaideurgreep
Chromen draaideurgreep
met verlichtingsbalk
met verlichtingsbalk
Achterklep-applique
Achterklep-applique
– Draaideurgreep
– Draaideurgreep
in carrosseriekleur
in carrosseriekleur
met verlichtingsbalk
met verlichtingsbalk
Hemel – Deluxe
Hemel – Deluxe

Standaard Standaard
Optioneel, Optioneel,
tegen meerprijs
tegen meerprijs
Onderdeel Onderdeel
van optiepakket,
van optiepakket,
tegen meerprijs
tegen meerprijs

Parkeersensoren voor (bevat parkeersensor achter)
Parkeerafstandsensors – Achter
Achteruitrijcamera (alleen beschikbaar zonder achterop gemonteerd reservewiel)
Cruise Control (incl. instelbare maximumsnelheidsbegrenzer)
Elektrische stuurbekrachtiging (EPAS)
Exterieurverlichting
Koplampen – Xenon met LED-dagrijverlichting
Koplampen – Halogeen projectector) met LED-dagrijverlichting

Titanium

Active

Blind Spot Information System met Cross Traffic Alert

Active

2)

ST‑Line
Active

2)

ST‑Line
Active

1)

Titanium
ST‑Line

Antiblokkeerremsysteem (ABS) met Electronic Stability Control (ESC) met Hill Start Assist en rolstabiliteitsregeling (inclusief Emergency Brake Assist (EBA))
1)

Titanium
ST‑Line

Assistentie bestuurder
Intelligent Protection System (IPS)1)

Instrumenten
Instrumenten
en bedieningsfuncties
en bedieningsfuncties
(std) geen MFC–code

Boordcomputer
Boordcomputer

Analoog instrumentenpaneel
Analoog
instrumentenpaneel
– TFT kleurendisplay
– TFT kleurendisplay
(4,2 inch), snelheidsmeter,
(4,2 inch), snelheidsmeter,
tachometer,tachometer,
brandstofmeter,
brandstofmeter,
watertemperatuurmeter,
watertemperatuurmeter,
waarschuwingslichten,
waarschuwingslichten,
indicator automatische
indicator automatische
transmissie,transmissie,
indien van indien van
FEAAR/FCBAB
toepassing toepassing
HLLAC
Technologie
Technologie
HNLAB
Automatisch
Automatisch
stop/start-systeem
stop/start-systeem
HLHAB
J3KAB/HLHAB
AGSAB (AC––C & ICFAU)
GPAAJ

Comfort
Comfort
en
gemak
en gemak
JBBAC/JBCAC
JBBAT/JBCAC

Koplampen – Uitstapverlichting (home safe)

JB2AC

Koplampen – automatisch aan/uit

JEDAD

Mistlampen vóór met gecombineerde bochtaanwijsverlichting

JBKAB

Halogeen achterlichten

JDAAB

Halogeen sportachterlichten met gedeeltelijk chromen behuizing

JDAAD

Wielophanging
Vóór – Onafhankelijk met MacPherson veerpoten en anti-rollbar

DWAAF

Achter – Semi-onafhankelijke twist beam met dubbele gas-en oliegevulde schokbrekers

DWAAF

Sport onderstel

DWABR

Stabilisatiebalk vóór

DYKAB

Titanium

Active

ST‑Line

Titanium

MFC
Code

Prestaties
Prestaties
en efficiency
en efficiency

Rijervaring

Interieurgemak
Interieurgemak
Middenconsole
Middenconsole
met opbergvak
met met
opbergvak
deksel met
en verschuifbare
deksel en verschuifbare
armsteun armsteun
BekerhouderBekerhouder
middenconsole
middenconsole
met chromemet
accent
chrome accent
DakconsoleDakconsole
over de volledige
over de
lengte
volledige
met lengte
zonnebrilhouder
met zonnebrilhouder
Zonneklep voor
Zonneklep
bestuurder
voor en
bestuurder
passagierenmet
passagier
bedektemet
makeup-spiegel
bedekte makeup-spiegel
en tickethouder
en tickethouder
(aan bestuurderskant)
(aan bestuurderskant)

Instrumenten en bedieningsfuncties
Bandenspanning controle (TPMS)1)

D19AB

Schakelindicatie

HGAAF

Technologie
Zachte bekleding instrumentenpaneel

B5JAI

Standaard Standaard
Optioneel, Optioneel,
tegen meerprijs
tegen meerprijs
Onderdeel Onderdeel
van optiepakket,
van optiepakket,
tegen meerprijs
tegen meerprijs

Active

ST‑Line
Active

Titanium
ST‑Line

Titanium

MFC Code

Active

ST‑Line

Comfort
Comfort
en gemak
en gemak
Titanium

Comfort en gemak

Audio – en communicatiesystemen
Bluetooth® handsfree met audiostreaming

IBUAH

SYNC 3 AM/FM/DAB+-radio, 8 inch Touch & Swipe scherm, 2x USB met iPod® functionaliteit, FordPass Connect modem, op het dak gemonteerde antenne, 6 luidsprekers (4 voor/2 achter), audioafstandsbediening aan stuur en communicatiepakket (Apple Carplay/Android Auto)

ICFBX

Navigation Pack met B&O premium audio, SYNC 3 AM/FM/DAB+-radio met 8 inch Touch & Swipe scherm inclusief navigatie, FordPass Connect modem, 2x USB met iPod functionaliteit, 10 luidsprekers,
waarvan 1 subwoofer, audio-afstandsbediening aan stuur en communicatiepakket (Apple Carplay/Android Auto)

ICFBF

®

Klimaatregeling
Airconditioning – Electronic Automatic Temperature Control (EATC)
Handschoenenvak deksel en verlichting

AC––C
B5GAB/B5LAF/JCLAB

Binnenverlichting
Ambient interieurverlichting – console en voetenruimte

JCBAM

Verlichting make-upspiegel bestuurder en passagier

JCRAD

Instapverlichting – Vóór met kaartleeslampen

JCFAC

Instapverlichting – Achter

JCJAC

Dimfunctie in theaterstijl

JCHAB

Laadruimteverlichting

JCMAB

Ambient lichtsensor (één zone-zonnesensor)

HSEAB

Schakelaars – Instapverlichting (voor en achter)
Schakelaars – Dimmer verlichting instrumentenpaneel

JFAAB/JFBAB
JFCAB

Zitten
Stoelen vóór – Comfortstoelen

FS––B

Stoelen – Gedeeltelijk leren bekleding

BSSAH(3JR00)

Stoelen – Gedeeltelijk leren bekleding

BSSAJ(5ZB00)

Stoelen – Verwarmbare voorstoelen bestuurder en passagier

A4DAB

Voorstoel – Handmatig met draaiknop verstelbare lendensteun bestuurder

BWRAB

Voorstoel – Handmatige hoogte-, vooruit-en achteruitverstelling en rugleuninghoekinstelling bestuurder

BYPAD(reclinerisBVSAE)

Voorstoel – Stoel passagier in lengterichting verstelbaar, verstelbare rugleuning

BYQAB(reclinerisBVTAE)

Stoelen vóórStoelen
– Kaartenzakken
vóór – Kaartenzakken
achter op rugleuning
achter op rugleuning
Stoelen vóórStoelen
– 2-weg
vóór
hoofdsteunen
– 2-weg hoofdsteunen
omhoog/omlaag
omhoog/omlaag
AchterbankAchterbank
– 3 hoofdsteunen,
– 3 hoofdsteunen,
2-weg in hoogte
2-wegverstelbaar
in hoogte verstelbaar
AchterbankAchterbank
– 'Omklapbare
– 'Omklapbare
stoelen', met
stoelen',
60:40 deelbare
met 60:40
rugleuning
deelbare rugleuning
Instrumenten
Instrumenten
en bedieningsfuncties
en bedieningsfuncties
Buitenspiegels
Buitenspiegels
– Behuizing–inBehuizing
carrosseriekleur,
in carrosseriekleur,
elektrisch bedienbaar,
elektrisch bedienbaar,
verwarmbaar
verwarmbaar
met geïntegreerde
met geïntegreerde
richtingaanwijzers
richtingaanwijzers
Buitenspiegels
Buitenspiegels
– Behuizing–zwart,
Behuizing
elektrisch
zwart,verstelbaar,
elektrisch verstelbaar,
verwarmbaar
verwarmbaar
met geïntegreerde
met geïntegreerde
richtingaanwijzers
richtingaanwijzers
Buitenspiegels
Buitenspiegels
– Behuizing–inBehuizing
carrosseriekleur,
in carrosseriekleur,
elektrisch bedienbaar/inklapbaar,
elektrisch bedienbaar/inklapbaar,
verwarmbaar
verwarmbaar
met geïntegreerde
met geïntegreerde
richtingaanwijzer
richtingaanwijzer
en naderingsverlichting
en naderingsverlichting
Buitenspiegels
Buitenspiegels
– Behuizing–zwart,
Behuizing
elektrisch
zwart,bedienbaar/inklapbaar,
elektrisch bedienbaar/inklapbaar,
verwarmbaar
verwarmbaar
met geïntegreerde
met geïntegreerde
richtingaanwijzer
richtingaanwijzer
en naderingsverlichting
en naderingsverlichting
Wissers – Vóór
Wissers
automatisch
– Vóór automatisch
inschakelend,
inschakelend,
met regensensor
met regensensor
(incl. automatisch
(incl. automatisch
dimmende dimmende
achteruitkijkspiegel)
achteruitkijkspiegel)
Wissers – Sproeien/wissen,
Wissers – Sproeien/wissen,
met onderbrekingen
met onderbrekingen
achter
achter
Versnellingspookknop
Versnellingspookknop
– Leerbekleed
– Leerbekleed
met zwartemet
inzetzwarte
en chrome
inzet afgewerkte
en chrome afgewerkte
ring (alleenring
beschikbaar
(alleen beschikbaar
op handmatige
op handmatige
transmissie)transmissie)
Handremhendel
Handremhendel
– Met leer bekleed
– Met leer bekleed
Handremhendel
Handremhendel
– Met leer bekleed,
– Met leer
met
bekleed,
rood stiksel
met rood stiksel
Handremhendel
Handremhendel
– Met leer bekleed,
– Met leer
met
bekleed,
zwart stiksel
met zwart stiksel
Stuurwiel –Stuurwiel
Leerbekleed
– Leerbekleed
met chromemet
inzetten
chrome inzetten
Stuurwiel –Stuurwiel
Bekleed met
– Bekleed
geperforeerd
met geperforeerd
leer, met chrome
leer, met
inzetten
chrome
en inzetten
rood stiksel
en rood stiksel
Stuurwiel –Stuurwiel
Verwarmbaar
– Verwarmbaar
StuurkolomStuurkolom
– In lengterichting
– In lengterichting
en in hoogteenverstelbaar
in hoogte verstelbaar
Ford KeylessFord
entry
Keyless
met FordPower
entry met startbutton
FordPower startbutton
Elektrisch ontsluitbare
Elektrisch ontsluitbare
draaideur achter
draaideur achter
Ramen – Elektrisch
Ramen –bediende
Elektrischramen
bediende
vóórramen
en achter
vóórmet
en achter
centralemet
open/sluitfunctie
centrale open/sluitfunctie
op alle deuren
op alle deuren
VoetensteunVoetensteun

Standaard Standaard
Optioneel, Optioneel,
tegen meerprijs
tegen meerprijs
Onderdeel Onderdeel
van optiepakket,
van optiepakket,
tegen meerprijs
tegen meerprijs

Active

ST‑Line
Active

Titanium
ST‑Line

Veiligheid
Veiligheid

Technologie
BSBAF/CFFAE

Automatisch dimmende elektronische binnenspiegel (met regensensor)

A64AB

MyKey

B3MAB/CFGAB

Quickclear – Elektrisch verwarmbare voorruit

GBTAH

FordEasy Fuel – Tanken zonder tankdop

u1)
Airbags – Voor
Airbags
bestuurder
– Voor en
bestuurder
voor passagier
en voor
passagieru1)
1)
1)
Airbags – Knie
Airbags
(bestuurder)
– Knie (bestuurder)
1)
1)
(met opvouwbare
(met opvouwbare
handgrepenhandgrepen
voor en achter,
voorenenzij-airbagbeveiliging
achter, en zij-airbagbeveiliging
bestuurder en
bestuurder
pasagiers)
en pasagiers)
Airbags – Gordijnairbags
Airbags – Gordijnairbags
u1)
Airbags – Deactiveringsschakelaar
Airbags – Deactiveringsschakelaar
passagier vóór
passagier
vóóru1)

Verstevigingsbalken
Verstevigingsbalken
in de portieren
in de portieren

Optiepakketten

1)
(inclusief
(inclusief 2 tuiverankeringen
bovenkant achterbank)
bovenkant achterbank)
Stoelen – ISOFIX-montagevoorziening
Stoelen – ISOFIX-montagevoorziening
voor kinderstoel
voor kinderstoel
(buitenste stoelen)
(buitenste
stoelen)21) tuiverankeringen

X-Pack – Navigatie (West-Europa) met B&O audio met 10 premium luidsprekers, waarvan 1 subwoorder, Keyless Entry systeem incl. FordPower startbutton en elektrisch inklapbare buitenspiegels

1)
1)
(inclusief
(inclusief
bezetting)
sensor bezetting)
Stoelen vóórStoelen
– Veiligheidsgordelherinnering
vóór – Veiligheidsgordelherinnering
voor stoelenvoor
bestuurder
stoelen en
bestuurder
passagieren
passagiersensor

Driver Assistance Pack – Blind Spot Information System (BLIS), Parkeersensoren voor, Achteruitrijcamera, Grootlicht assistent, Vermoeidheidsherkenning

Stoelen vóórStoelen
– 3-punts
vóórveiligheidsgordels
– 3-punts veiligheidsgordels
met belastingslimiet
met belastingslimiet
en hoogte-instelling
en hoogte-instelling
stoelriem stoelriem

Design Pack ST-Line – 18 inch lichtmetalen velgen in Absolute Black Machined, Achterspoiler
Winter Pack – Elektrisch verwarmbare voorruit, Elektrisch verwarmbare voorstoelen, Elektrisch verwarmbaar stuurwiel

Titanium

MFC Code

Active

ST‑Line

Veiligheid
Veiligheid
en beveiliging
en beveiliging
Titanium

Comfort en gemak

AGWAB(A4DAB,B3MAB&GTBAB)

Achterstoelen
Achterstoelen
– Intrekbare–veiligheidsgordel
Intrekbare veiligheidsgordel
achterbankachterbank
(3-punts op(3-punts
alle posities)
op alle posities)
AchterbankAchterbank
– centrale hoofdsteun
– centrale hoofdsteun
omhoog/omlaag
omhoog/omlaag
Opvouwbare
Opvouwbare
handgrepenhandgrepen
voor en achter
voor(voorzien
en achtervan
(voorzien
gordijnairbags)
van gordijnairbags)
Hoog aangebracht
Hoog aangebracht
centraal remlicht
centraal remlicht
Veiligheid
Veiligheid
KinderslotenKindersloten
(achterportieren)
(achterportieren)
Elektrisch bedienbare
Elektrisch bedienbare
portierslotenportiersloten
Onafhankelijk
Onafhankelijk
met MacPherson
met MacPherson
veerpoten en
veerpoten
anti-rollbar
en anti-rollbar
voor
voor
Centrale portiervergrendeling
Centrale portiervergrendeling
– afstandbedienbaar
– afstandbedienbaar
(met één Flip
(met
Keyéén
en één
Flip gewone
Key en één
sleutel)
gewone sleutel)
Centrale vergrendeling
Centrale vergrendeling
met afstandsbediening
met afstandsbediening
Startblokkering
Startblokkering

Standaard Standaard
Optioneel, Optioneel,
tegen meerprijs
tegen meerprijs
Onderdeel Onderdeel
van optiepakket,
van optiepakket,
tegen meerprijs
tegen meerprijs
1)

1)Veiligheidsvoorziening,
uOpmerking:
uOpmerking:
Veiligheidsvoorziening,
Een achterwaarts
Een achterwaarts
gericht kinderzitje
gericht kinderzitje
mag nooitmag
op de
nooit
voorste
op de
passagiersstoel
voorste passagiersstoel
worden geplaatst
worden geplaatst
indien uw indien
Ford isuw
uitgerust
Ford is met
uitgerust
een actieve
met een
passagiersairbag
actieve passagiersairbag
voorin. Devoorin.
veiligste
De veiligste
plek voor kinderen
plek vooriskinderen
op de achterbank
is op de achterbank
en correcten
aangegespt.
correct aangegespt.

Alle
EcoSport‑
modellen

Alle
EcoSport‑
modellen

MFC
Code

Active

ST‑Line

Garantie
Garantie
en Pechhulpservice
en Pechhulpservice
Titanium

Praktisch

Tapijt en afwerking
Vloermatten – Tapijt van 'hoge kwaliteit' vóór en achter met blauw stiksel

BBHCM/BBICM

2 jaar/onbeperkt
2 jaar/onbeperkt
aantal km*aantal
Ford Fabrieksgarantie
km* Ford Fabrieksgarantie

Vloermatten – Voor en achter, met ST-Line logo en rood stiksel

BBHAH/BBIAH

Ford ProtectFord
Verlengde
ProtectGarantieverzekering
Verlengde Garantieverzekering
2+1 jaar/max.
2+160.000
jaar/max.
km*60.000
(aangeboden
km* (aangeboden
door Allianzdoor
Global
Allianz
Assistance)
Global Assistance)
Ford ProtectFord
Verlengde
ProtectGarantieverzekering
Verlengde Garantieverzekering
2+2 jaar/max.
2+280.000
jaar/max.
km*80.000
(aangeboden
km* (aangeboden
door Allianzdoor
Global
Allianz
Assistance)
Global Assistance)
Ford ProtectFord
Verlengde
ProtectGarantieverzekering
Verlengde Garantieverzekering
2+3 jaar/max.
2+3100.000
jaar/max.
km*
100.000
(aangeboden
km* (aangeboden
door Allianzdoor
Global
Allianz
Assistance)
Global Assistance)
Ford ProtectFord
Verlengde
ProtectGarantieverzekering
Verlengde Garantieverzekering
2+3 jaar/max.
2+3200.000
jaar/max.
km*
200.000
(aangeboden
km* (aangeboden
door Allianzdoor
Global
Allianz
Assistance)
Global Assistance)

Elektrisch
Elektrische aansluiting voor en achter (12 V)

J3EAB(vóór);J3MAB(achter)

Functioneel exterieur
Afneembare trekhaak

C1MAC

A9JAE

Tapijt laadruimte

BDIAK

Zijbekleding laadruimte, met haken voor boodschappentassen

A9WAB

Vormgeperste bagageplank
Draaideur met bandendrager aan buitenkant (met mechanische krik, hoes reserveband, bumperinzetten, reservewiel en-band, alsmede afsluitbare wielmoeren voor 4 hoofdbanden en voor reserveband)
Draaideur zonder bandendrager (met achterklep-applique, bandenreparatieset, bumperinzetten en afsluitbare wielmoeren)

2 jaar/onbeperkt
2 jaar/onbeperkt
aantal km*aantal
Lakgarantie
km* Lakgarantie
12 jaar/onbeperkt
12 jaar/onbeperkt
aantal km*aantal
Carrosseriegarantie
km* Carrosseriegarantie

Laadruimte
Sjorhaken

Ford Assistance
Ford Pechhulpservice*
Assistance Pechhulpservice*
(tot eerste voorgeschreven
(tot eerste voorgeschreven
eerste officiële
eerste
Fordofficiële
Onderhoudsbeurt)
Ford Onderhoudsbeurt)
Steeds verlengd
Steeds
met
verlengd
Ford Assistance
met Ford Gold
Assistance
bij eenGold
officiële
bij een
Fordofficiële
Onderhoudsbeurt
Ford Onderhoudsbeurt

AIJAM
CSHAE(AHDBA,BDLAB,CLABA,D17AL,D3MAB&D5EAK)
CSHAA(A7BAC/A7BAG,AHTAB,CLABA/CLABC/CLABF&D5EAD)

Standaard Standaard
Optioneel, Optioneel,
tegen meerprijs
tegen meerprijs
Onderdeel Onderdeel
van optiepakket,
van optiepakket,
tegen meerprijs
tegen meerprijs

*Vanaf de datum
*Vanafvan
de datum
de eerste
vanregistratie.
de eerste registratie.
AfhankelijkAfhankelijk
van voorwaarden
van voorwaarden
en bepalingen.
en bepalingen.

5
Aankopen

In je nieuwe Ford wegrijden is heel
eenvoudig, met een ruime keuze aan
financieringsmogelijkheden.

Eigendom
Eigendom

Je eigen auto samenstellen

Dealer zoeken en proefrit
aanvragen

Financiering
Financiering

Stel je auto online samen, helemaal zoals jij hem
wil. Ga naar de Ford website, kies je model,
aandrijving, kleur en extra's. Je krijgt een

Op de Ford website kun je op een locatie of
dealernaam zoeken om een Ford dealer te vinden

zorgeloos
zorgeloos
rijplezierrijplezier
te bieden.
te bieden.
DaaromDaarom
kunnenkunnen persoonlijke
persoonlijke
service,service,
zonder zonder
daar te daar
veel voor
te veel
te voor tetoegangtoegang
krijgt totkrijgt
een tot
groot
eenaantal
groot handige
aantal handige
zowel particuliere
zowel particuliere
en zakelijke
en zakelijke
rijders bij
rijders
Fordbij Ford betalen.betalen.
Bovendien
Bovendien
staat destaat
autode
met
auto
Ford
met Ford
functies:
functies:

overzichtelijke specificatie en prijsopgave, die je
ook door kunt sturen naar je dealer.

en online een proefrit aan te vragen. Vul hiervoor
je gegevens in en de geselecteerde Ford dealer

Stel jouw auto samen op www.ford.nl

neemt dan contact op om een geschikte afspraak
te maken.

Credit profiteren
Credit profiteren
van uitgebreide
van uitgebreide
Operational
Operational
Lease niet
Lease
op niet
de balans
op de en
balans
blijven
en blijven
■ Gebruik
■ Gebruik
je telefoon
je telefoon
om te controleren
om te controleren
of je auto
of je auto
financieringsopties.
financieringsopties.
Met de Met
uitgebreide
de uitgebreide
reeks aan
reeks aan
jouw financiële
jouw financiële
middelen
middelen
beschikbaar
beschikbaar
voor je voor je
vergrendeld
vergrendeld
is of omisiemand
of om iemand
toegangtoegang
tot de tot de
financieringsproducten
financieringsproducten
wordt het
wordt
in het
hetbezit
in het bezit bedrijf. Zo
bedrijf.
kan je
Zoaltijd
kan je
blijven
altijd ondernemen!
blijven ondernemen!
auto te auto
verlenen
te verlenen
terwijl je
terwijl
zelf ergens
je zelf anders
ergens anders
komen komen
van eenvan
nieuwe
een nieuwe
Ford heel
Ford
eenvoudig.
heel eenvoudig.
bent bent
Ford Ford
Private
Private
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5 Aankopen Services

Ford Service

Ford Protect Verlengde Garantie

Ford Protect Service Plan

Haal alles uit je auto: Ford Service helpt je om
hem z’n leven lang in topconditie te houden.

Breid je standaard garantie van twee jaar uit en
geniet van nog vele jaren zorgeloos rijden. Ford

Met het Ford Protect Service Plan houd jij je Ford
eenvoudig en voordelig in topconditie. In plaats

Voor maximaal rijplezier gaat het niet alleen om je
auto, maar ook om jou. Daarom bieden we een

Protect biedt een reeks belangrijke voordelen,
zoals:

van losse onderhoudsbeurten te betalen, bieden
wij je 3, 4 of zelfs 5 jaar onderhoud*. Dat allemaal

■
■

■
■

■

FordPass. Altijd verbonden met je Ford, waar je
ook bent
Altijd een duidelijke offerte vooraf
Ford Video Check: een video van de
werkzaamheden aan je auto
Ford Protect Verlengde Garantieverzekering
Ford Protect Service Plan - tot 5 jaar onderhoud

■
■

■
■

Grote flexibiliteit in duur en aantal kilometers
Aantrekkelijke prijzen
Bescherming tegen onverwachte
reparatiekosten
Mogelijk gunstig effect op restwaarde
Afsluitbaar binnen 12 maanden na eerste
kentekenregistratie

voor een eenmalig aantrekkelijk bedrag. Het Ford
Protect Service Plan biedt je:
■

■
■

■

3, 4 of 5 jaar onderhoud voor een eenmalig
aantrekkelijk bedrag
Een besparing op je onderhoudskosten
Geen onverwacht hoge rekeningen voor
onderhoud
24/7 Ford Assistance Gold pechhulpservice in
heel Europa

en garantie voor een eenmalig aantrekkelijk

■

Gebruik van originele Ford onderdelen, wat

bedrag
Gratis 24/7 Ford Assistance Gold
pechhulpservice in heel Europa na onderhoud

■

gunstig is voor de restwaarde
Onderhoud door speciaal opgeleide monteurs
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