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ONTDEK

KIES

PERSONALISEER

SPECIFICATIES

AANKOOP

Fiesta Titanium X in Ruby Red (optie) met 16" lichtmetalen velgen in Sparkle
Silver (optie).

1

ONTDEK

OPWINDEND, OP IEDER
MOMENT
Van je dagelijkse rit tot het spontane weekendje weg, de
Ford Fiesta zorgt voor opwinding. Met zijn
adembenemende stijl, bovengemiddelde rijeigenschappen
en een ruime keuze uit opties om hem helemaal van jou te
maken, is jouw perfecte reisgenoot er klaar voor.

Fiesta ST-Line X in Race Red met 7-traps Powershift automaat.

1 ONTDEK
SPEEL MET KLEUR
Kies uit een selectie van lichtmetalen velgen, exterieurkleuren en
bekleding met contrasterend stiksel om je mooie Fiesta helemaal van
jou te maken.

Fiesta Active X in Freedom Blue (optie) met 18" lichtmetalen velgen (accessoire).

1 ONTDEK
ELEKTRISCH ONDERSTEUND
VERMOGEN
FIESTA ECOBOOST HYBRID
De opwindende Fiesta EcoBoost Hybrid is voorzien van geraffineerde
mild-Hybrid technologie om brandstofverbruik te optimaliseren en
prestaties te verbeteren*. De 48 Volt mild-Hybrid ondersteuning van
de aandrijflijn integreert naadloos elektrisch koppel in de 3-cilinder
benzinemotor met 92 kW (125 pk). Regeneratief remmen wint
energie terug als je snelheid mindert, en geeft een boost terug aan de
aandrijving als je accellereert. Dit zorgt voor betere prestaties en
efficientie, en reduceert tegelijkertijd de emissie*.

Fiesta EcoBoost Hybrid laat zien hoeveel elektrisch vermogen gegenereerd is
door het mild-Hybrid systeem. Het geeft in het instrumentenpaneel aan of
energie teruggeleverd wordt aan de accu of wordt ingezet voor
brandstofbesparing of prestaties.

*Meer informatie over brandstof verbruik en emissie vind je bij de specificaties.

Fiesta ST-Line X in Frozen White (optie) met 18" lichtmetalen velgen in Rock
Metallic (accessoire).
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1 ONTDEK
HET KARAKTER VAN
AVONTUUR
FIESTA ACTIVE X
Ontdek een nieuwe evolutie van de legendarische Ford Fiesta. De
Active X geeft je de kenmerkende fun en verfijning van de Fiesta, in
een superieur jasje van een onverschrokken cross-over. Met o.a. de
volgende exterieurdetails die niet onderdoen voor zijn grotere SUV
broers:
■
■
■
■
■

Exclusieve 17 inch lichtmetalen velgen
Luxe Yellow metaallak (optie)
Verhoogde bodemvrijheid
Zwarte dakrails
Unieke voor, achter en zij exterieurdetails

Fiesta Active X in Luxe Yellow (optie) met 18" lichtmetalen velgen (accessoire).

1 ONTDEK
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DE DE
ULTIEME
ULTIEME
UITING
UITING
VAN
VAN
LUXE
LUXE
FIESTA
FIESTA
VIGNALE
VIGNALE
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biedt een
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services
extra services
en voordelen
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ervaringervaring
kun je kun je
uitsluitend
uitsluitend
opdoenopdoen
bij FordStores,
bij FordStores,
waar jewaar
van de
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Ford Vignale
modellen
modellen
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simpelweg
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uit dooruit
superieur
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detail.
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Fiesta Vignale
kenmerkt
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zich door
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gesatineerd
de gesatineerd
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elementen
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op de bumpers,
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design en
design
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en alle
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kunt
je voorstellen.
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Fiesta Vignale
Fiestain
Vignale
Magnetic
in Magnetic
(optie) met
(optie)
18" lichtmetalen
met 18" lichtmetalen
velgen invelgen
Luster in
Nickel
Luster Nickel
(accessoire).
(accessoire).

1 ONTDEK
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COMFORT
COMFORT
OP OP
ALLE
ALLE
NIVEAUS
NIVEAUS
Stap in Stap
de Fiesta
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Fiesta Vignale
en dompel
en dompel
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wereld van
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elegante
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Ford Fiesta
Ford
Vignale
Fiestamet
Vignale
exclusieve
met exclusieve
stoelbekleding
stoelbekleding
in zeshoekig
in zeshoekig
gewatteerd
gewatteerd
/leder in®/leder
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in Black
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met
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in Metal Grey.
Sensico®Sensico

1 ONTDEK
HAAL BUITEN NAAR BINNEN

JOUW
JOUW
RIJERVARINGEN
RIJERVARINGEN

PANORAMA SCHUIFDAK

EEN KEUZE
EEN KEUZE
IN RIJ-INSTELLINGEN
IN RIJ-INSTELLINGEN

Geniet nog meer van prachtige uitzichten op de omgeving,
comfortabel vanuit je Fiesta. Een elektrisch te bedienen panorama
schuifdak brengt de buitenwereld echt je auto binnen. Het glazen
schuifdak zorgt voor een overvloed aan frisse lucht als het open
staat, en heeft een zonreflecterende coating om het interieur koel te
houden als het dak dicht is. Terwijl een intern handmatig bedienbaar
zonnescherm zorgt voor extra schaduw als je dat nodig hebt (optie).
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het
kan
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kan je
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jouwrijervaring
Fiesta rijervaring
aanpassen
aanpassen
naar jouw
naar jouw
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door het
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Fiesta Active
FiestaXActive X

Stel je eigen
Stel voorkeur
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selecteren.
te selecteren.

Fiesta Titanium in Ruby Red carrosseriekleur en met elektrisch bedienbaar

Fiesta Active
Fiesta
X Active
in Moondust
X in Moondust
Silver (optie)
Silvermet
(optie)
18" lichtmetalen
met 18" lichtmetalen
velgen velgen

panoramadak (opties).

(accessoire).
(accessoire).
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ALTIJD
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VERBONDEN
VERBONDEN
FORDFORD
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kun je tekstberichten
bellen, tekstberichten
schrijven
schrijven
of
of ook bent.
ook
Starten
bent. Starten
op afstand
op afstand
zorgt ervoor
zorgtdat
ervoor
je auto
dat je
alvast
autokoelt
alvast
opkoelt
warme
op warme
afluisteren
afluisteren
en je muziek
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FORDPASS
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FordPass
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app functies
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op de op de
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Note:

Note:

*FordPass Connect
*FordPass
is standaard
Connect isvanaf
standaard
Connected.
vanaf Connected.
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aanmodem
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wordt bijvan
aflevering
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de auto aangesloten.
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Je kunt
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SYNC 3van
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worden
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navan
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vanauto
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met navigatie.
auto met navigatie.
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††Local
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Hazard information
is gratis in de
is eerste
gratis in
12de
maanden
eerste 12na
maanden
registratie
navan
registratie
de nieuwe
vanauto
de nieuwe
met specifieke
auto metinformatie
specifiekemodules.
informatie modules.
‡Ford eCall deelt
‡Ford voertuiginformatie
eCall deelt voertuiginformatie
en helpt inzittenden
en helpt inzittenden
contact te maken
contact
met
te maken
het noodnummer
met het noodnummer
in de locale in
taal,
de na
locale
eentaal,
ongeval
na een
waarbij
ongeval
de airbags
waarbijgeactiveerd
de airbags geactiveerd
zijn of de brandstoftoevoer
zijn of de brandstoftoevoer
is afgesloten.
is afgesloten.

1 ONTDEK
MOEITELOOS ONDERWEG

LED KOPLAMPEN
LED KOPLAMPEN

Verstopte wegen. Optrekken en remmen. Wisselende maximum
snelheden. De omstandigheden kunnen uitdagend zijn, je Fiesta kan
ze allemaal aan.

De optionele
De optionele
LED koplampen
LED koplampen
helpen helpen
om het om
rijden
hetbij
rijden
slecht
bijzicht
slecht
ofzicht of
's nachts
's nachts
minder minder
inspannend
inspannend
te maken.
te maken.
De LEDDe
technologie
LED technologie
geeft een
geeft een
precies precies
lichtpatroon
lichtpatroon
met eenmet
intens
eenhelder
intensnatuurlijk
helder natuurlijk
licht. LED
licht. LED
dagrijverlichting
dagrijverlichting
is standaard
is standaard
op alle Fiesta's,
op alle Fiesta's,
de herkenbare
de herkenbare
LED
LED
achterlichten
achterlichten
wordenworden
geleverd
geleverd
op de luxere
op deuitvoeringen.
luxere uitvoeringen.

■

■

Adaptieve Cruise Control met Stop & Go*‡ houdt een
comfortabele afstand tot de auto voor je en kan zelfs de auto
volledig tot stilstand brengen en weer gaan rijden als dat kan
Intelligent Speed Assist scant verkeersborden en gebruikt
navigatiegegevens om de maximale rijsnelheid van je auto in te
stellen

■

■

Statische
■ Statische
bochtverlichting
bochtverlichting
is geintegreerd
is geintegreerd
in de mistlampen
in de mistlampen
voor. voor.
Het geeft
Het
extra
geeft
verlichting
extra verlichting
in bochten
in bochten
als het stuur
als het
wordt
stuurgedraaid
wordt gedraaid
of wanneer
of wanneer
de knipperlichten
de knipperlichten
ingeschakeld
ingeschakeld
zijn. (standaard)
zijn. (standaard)
Grootlicht
■ Grootlicht
assistent
assistent
herkentherkent
tegemoetkomend
tegemoetkomend
verkeerverkeer
en
en
schakelt
schakelt
automatisch
automatisch
het grootlicht
het grootlicht
uit. (standaard
uit. (standaard
op luxere
op luxere
uitvoeringen)
uitvoeringen)

FIESTA KAN JE HELPEN TE PARKEREN

HET KLINKT
HET KLINKT
LIVE MET
LIVEB&O
MET PREMIUM
B&O PREMIUM
AUDIOAUDIO

Active Park Assist parkeert je Fiesta voor jou. Het spoort geschikte
parkeervakken op en kan je auto er automatisch insturen. Het
systeem kan de auto ook uit het vak manoeuvreren. Je hoeft alleen
het gaspedaal, het rempedaal en de versnelling te bedienen.

Welke muzieksmaak
Welke muzieksmaak
je ook hebt,
je ook
het
hebt,
verdient
het verdient
het om het
zo te
om
klinken
zo te klinken
als
als
de artiest
de het
artiest
bedoeld
het bedoeld
heeft. Exclusief
heeft. Exclusief
ontworpen
ontworpen
voor envoor en
gefinetuned
gefinetuned
op Fiesta
opdoor
Fiesta
dedoor
B&Ode
acoustische
B&O acoustische
engineers,
engineers,
levert het
levert het
575 watt
575
audiosysteem
watt audiosysteem
precies precies
dát.
dát.
■
■
■
■
■

Modelspecifieke
■ Modelspecifieke
geluidsafstemmming
geluidsafstemmming
Premium
■ Premium
geluidssysteem
geluidssysteem
met 10 met
luidsprekers
10 luidsprekers
Subwoofer
■ Subwoofer
Surround
■ Surround
sound sound
575 Watt
■ 575
uitgangsvermogen
Watt uitgangsvermogen

*Stop&Go functioneert alleen i.c.m. automaat. Als de stop langer dan 3 seconden duurt, moet de bestuurder
het systeem terug in gang zetten door op de "RES" knop op het stuurwiel of op het gaspedaal te drukken.
ØGebruikt sensoren. 2)Driver Assistance technologie.
Note Driver-assist technologieen zijn ondersteunend en vervangen niet de aandacht en inschatting van de
bestuurder en/of de noodzaak om het voertuig te bedienen.

Fiesta ST-Line X in Frozen White (optie) met 18" lichtmetalen velgen in Rock
Metallic Light (accessoire).
Fiesta TitaniumX in Moondust Silver (optie).

Fiesta ST-Line
Fiesta X
ST-Line
in Frozen
X inWhite
Frozen
(optie).
White (optie).
Fiesta ST-Line
Fiesta X
ST-Line
in RaceXRed
in Race
(standaard).
Red (standaard).

1 ONTDEK

TECHNOLOGIEEN
TECHNOLOGIEEN

Lane-Keeping
Lane-Keeping
System
System
Elektrisch inklapbare
buitenspiegels

Maakt gebruik
Maakt gebruik
van zichtbare
van zichtbare
wegmarkering
wegmarkering
en
en
opereert
opereert
bij snelheden
bij snelheden
boven 65
boven
km/u.
65Lanekm/u. LaneKeepingKeeping
Alert waarschuwt
Alert waarschuwt
je als jeje
onbedoeld
als je onbedoeld
de
de
rijstrookrijstrook
verlaat.verlaat.
Lane-Keeping
Lane-Keeping
Aid stuurt
Aidde
stuurt
autode auto
terug naar
terug
het
naar
midden
het midden
van de rijstrook
van de rijstrook
als niet als niet
niet tijdig
niet
reageert.
tijdig reageert.
Je kunt Je
opkunt
iederop
moment
ieder moment
zelf
zelf
het systeem
het systeem
overrulen.
overrulen.

BlindBlind
Spot Spot
Information
Information
System
System

Elektrisch te bedienen en verwarmbaar. Deze
spiegels verminderen de kans op schade als de
auto geparkeerd staat en ontdooien op koude
dagen. De kappen zijn in de kleur van de
carrosserie en zijn voorzien van geintegreerde
knipperlichten en trottoirverlichting.

Geeft tijdens
Geeft het
tijdens
rijden
hetmet
rijden
eenmet
discreet
een discreet
waarschuwingslampje
waarschuwingslampje
in de buitenspiegel
in de buitenspiegel
aan
aan
dat eendat
ander
eenvoertuig
ander voertuig
in de dode
in de
hoek
dode
rijdt.
hoek rijdt.

ØGebruikt
2)Driver
2)Driver technologie.
Gebruikt sensoren.
sensoren.
Assistance
Assistance technologie.
Lane-Keeping
Lane-Keeping
System
System
attendeert de
attendeert
bestuurder,
de bestuurder,
en neemt niet
en de
neemt
besturing
niet de
over.
besturing
Note Driver-assist
over. Note Driver-assist
technologieen
technologieen
zijn ondersteunend
zijn ondersteunend
en vervangen
enniet
vervangen
de aandacht
niet deenaandacht
inschatting
en inschatting
van de bestuurder
van de en/of
bestuurder
de noodzaak
en/of dehet
noodzaak
voertuighet
te bedienen.
voertuig te bedienen.
Ø

ØGebruikt sensoren.
ØGebruikt
2)Driver
2)Driver technologie.
sensoren.
Assistance
Assistance technologie.
Note Driver-assist
Note Driver-assist
technologieen
technologieen
zijn ondersteunend
zijn ondersteunend
en vervangen
enniet
vervangen
de aandacht
niet deenaandacht
inschatting
en inschatting
van de bestuurder
van de en/of
bestuurder
de noodzaak
en/of dehet
noodzaak
voertuighet
te bedienen.
voertuig te bedienen.

Draadloos laden

Automatische airconditioning

Pre-Collision
Pre-Collision
Assist
Assist

Onderweg draadloos opladen in je Fiesta,
gemaakt voor compatible smartphones. Het is
nog nooit zo makkelijk geweest om je toestel
altijd klaar om te gebruiken te hebben. Ook
beschikbaar als accessoire voor diverse oudere
smartphones.

Stel je ideale binnentemperatuur in en het
systeem houdt het automatisch stabiel met
geavanceerde airconditioning voor optimaal
comfort.

Gebruikt
Gebruikt
de camera
de camera
voor envoor
de radar
en deom
radar
eenom een
potentiele
potentiele
aanrijding
aanrijding
te signaleren.
te signaleren.
Het geeft
Het geeft
zichtbaar
zichtbaar
en hoorbaar
en hoorbaar
een waarschuwing,
een waarschuwing,
zet het zet het
remsysteem
remsysteem
klaar enklaar
kan automatisch
en kan automatisch
remmen
remmen
als je niet
alsreageert.
je niet reageert.
Emergency
Emergency
Brake Assist
Brake Assist
optimaliseert
optimaliseert
de remmen
de remmen
voor maximale
voor maximale
prestaties.
prestaties.

Note Qi draadloos laden is niet compatible met alle mobiele telefoons.

Ø

Gebruikt sensoren.

ØGebruikt sensoren.
ØGebruikt
2)Driver
2)Driver technologie.
sensoren.
Assistance
Assistance technologie.
Zie het online
Zie het online
instructieboekje
instructieboekje
voor systeem
voor
beperkingen.
systeem beperkingen.
Note Driver-assist
Note Driver-assist
technologieen
technologieen
zijn ondersteunend
zijn ondersteunend
en vervangen
enniet
vervangen
de aandacht
niet deenaandacht
inschatting
en van
inschatting
de
van de
bestuurder en/of
bestuurder
de noodzaak
en/of dehet
noodzaak
voertuighet
te bedienen.
voertuig te bedienen.

2
KIES

Leverbaar in verschillende onderscheidende
uitvoeringen met ieder een heel eigen gezicht.
Wat je voorkeur ook is, er is een Fiesta die bij jou
past.

SERIESSERIES
OVERZICHT
OVERZICHT

Connected

Titanium

Active
Active
X X

Elegant design, indrukwekkende technologieen
aan boord en soepele, pittige motoren dragen bij
aan deze Fiesta's aantrekkingskracht.

De superieure materialen en additionele
technologieen in de Titanium zorgen voor
raffinement en comfort.

Fiesta’sFiesta’s
crossover
crossover
model is
model
de evolutie
is de evolutie
van eenvan eenFiesta Vignale
Fiesta Vignale
creeert creeert
een omgeving
een omgeving
van
van
icoon, met
icoon,
SUV-geinspireerde
met SUV-geinspireerde
details,details,
exclusieve
exclusieve
ongeevenaarde
ongeevenaarde
verfijning,
verfijning,
van zijnvan
unieke
zijn unieke
exterieurkleur
exterieurkleur
en verhoogde
en verhoogde
rijpositie.
rijpositie.
designfeatures
designfeatures
tot zijn luxe
tot zijn
lederen
luxe lederen
bekleding.
bekleding.

Standaarduitrusting

Standaarduitrusting

Standaarduitrusting
Standaarduitrusting

■
■

■

■
■

■

15" stalen velgen met sierdeksels
Verwarmbare buitenspiegels met geintegreerde
knipperlichten en kappen in carrosseriekleur
Ford SYNC 3 met Apple Car Play en Android auto
connectivity, 8 inch touchscreen, DAB+, Bluetooth® en
spraakbediening
Cruise Control met instelbare speedlimiter
Lane-Keeping System (inclusief Lane-Keeping Alert
en Lane-Keeping Aid)
Airconditioning

Motoren
Benzine
1.0 EcoBoost 74kW (100 pk)
Benzine Mild Hybrid
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 pk) Powershift
automaat

■
■
■
■
■
■

15 inch 10-spaaks lichtmetalen velgen
LED projector koplampen en LED dagrijverlichting
Sportstoelen voor
Automatische airconditioning
Parkeersensoren achter
Regensensor en automatisch dimmende
binnenspiegel

Motoren
Benzine
1.0 EcoBoost 74 kW (100 pk)
Benzine Mild Hybrid
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 pk)
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 pk) Powershift
automaat

■
■
■
■
■

■

■

Vignale
Vignale

Standaarduitrusting
Standaarduitrusting

18 mm■ extra
18 mm
bodemvrijdheid
extra bodemvrijdheid
■ 17 inch
■ 10-spaaks
17 inch 10-spaaks
lichtmetalen
lichtmetalen
velgen invelgen
Lusterin
Nickel
Luster Nickel
Unieke
■ Active
Unieke
X Active
grille, wielkasten
X grille, wielkasten
en achterbumper
en achterbumper■ Unieke
■ Vignale
Unieke mesh
Vignale
grille
mesh
chromen
grille chromen
sierlijst sierlijst
Zwarte
■ dakrails
Zwarte dakrails
■ Hexagon
■ Hexagon
Quilted Sensico/lederen
Quilted Sensico/lederen
bekleding
bekleding
Exclusieve
■ Exclusieve
Active design
Active17design
inch lichtmetalen
17 inch lichtmetalen
velgen velgen
■ Adaptieve
■ Adaptieve
Cruise Control
Cruise met
Control
instelbare
met instelbare
Speed limiter
Speed limiter
Keyless
■ Entry
Keyless
met
Entry
FordPower
met FordPower
startbutton
startbutton
en Motion
en Motion
■ Achteruitrijcamera
■ Achteruitrijcamera
Sensor Sensor
Motoren
Motoren
5 Selectable
■ 5 Selectable
Drive Modes
Drive(Normal,
Modes (Normal,
Eco, Slippery,
Eco, Slippery,
Trail
Trail
and Sport)
and Sport)
BenzineBenzine
Mild Hybrid
Mild Hybrid
B&O premium
■ B&O premium
audio met
audio
9 luidsprekers
met 9 luidsprekers
en 1
en 1
1.0 EcoBoost
1.0 EcoBoost
Hybrid 92
Hybrid
kW (125
92 kW
pk) (125 pk)
subwoofer
subwoofer
1.0 EcoBoost
1.0 EcoBoost
Hybrid 92
Hybrid
kW (125
92 kW
pk) (125
Powershift
pk) Powershift

Motoren
Motoren

BenzineBenzine
Mild Hybrid
Mild Hybrid
1.0 EcoBoost
1.0 EcoBoost
Hybrid 92
Hybrid
kW (125
92 kW
pk) (125 pk)
1.0 EcoBoost
1.0 EcoBoost
Hybrid 92
Hybrid
kW (125
92 kW
pk) (125
Powershift
pk) Powershift
automaat
automaat

automaat
automaat

2 KIES SERIES OVERZICHT

ST-Line

ST-3

De adembenemende Fiesta ST-Line heeft een
onderscheidend sportief karakter dankzij de
unieke exterieur styling en interieur afwerking.

Schaamteloos sportief in alle opzichten. De
Fiesta ST-3 levert rauwe, opwindende power –
iedere rit wordt een dynamische rijervaring.

Standaarduitrusting

Standaarduitrusting

■

■
■

■
■

17 inch 5x2-spaaks lichtmetalen velgen in Rock
Metallic Light
Sportonderstel
Sportstoelen voor en sportief stuurwiel met rood
contraststiksel
Achterspoiler in carrosseriekleur
Verchroomd uitlaatsierstuk

Motoren
Benzine Mild Hybrid
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 pk)
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 pk) Powershift
automaat

■

■
■
■
■
■

■

18 inch lichtmetalen velgen in Magnetied Machined
met rode remklauwen
3 Selectable Drive Modes (Normal, Sport, Track)
Dubbele verchroomde uitlaat
Grote achterspoiler
Recaro perfmance stoelen in halfleder/dinamica
Lederen 3-spaaks stuurwiel met afgeplatte onderkant
en blauw stiksel
Keyless Entry met FordPower startbutton en Motion
Sensor

Motoren
Benzine
1.5 EcoBoost 147 kW (200 pk)

2 KIES

SERIESSERIES

Connected
Exterieur
■
■

■
■

15 inch stalen velgen met sierdeksels
Elektrisch bedienbare verwarmbare buitenspiegels
met kappen in carrosseriekleur en geintegreerde
knipperlichten
LED reflector koplampen en LED dagrijverlichting
Cruise Control met instelbare Speed limiter

Interieur
■
■
■
■
■

■
■

Cruise control met Adjustable Speed Limiter
Centrale portiervergrendeling met afstand bediening
Airconditioning
Lane-Keeping System
Ford SYNC 3 met Apple Car Play, Android Auto, 8 inch
touch&swipe scherm, DAB+, spraakbesturing en
stuurwielbediening
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
FordPass Connect modem met o.a. remote start
(i.c.m. automaat)

Motoren
Benzine
1.0 EcoBoost 74 kW (100 pk)
Benzine Mild Hybrid
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 pk) Powershift
automaat

2 KIES

SERIESSERIES

Titanium

Titanium
Titanium
X X

Exterieurkenmerken extra t.o.v. Connected

Exterieurkenmerken
Exterieurkenmerken
extra t.o.v.
extra
Titanium
t.o.v. Titanium

■
■
■
■
■
■
■

15 inch 8-spaaks lichtmetalen velgen
Bovengrille met chromen bars
Grootlicht assistent
LED projector koplampen met LED dagrijverlichting
Parkeersensoren achter
Mistlampen voor
Ruitenwissers met regensensor

Interieurkenmerken extra t.o.v. Connected
■

■
■
■
■

■

Met soft feel Sensico® bekleed stuurwiel, handremgreep en
versnellingspook
Armsteun in middenconsole
Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Elektrisch bedienbare portierramen achter
Automatische airconditioning met EATC (elektronische
automatische temperatuurregeling)
Sportstoelen voor

Motoren
Benzine
1.0 EcoBoost 74 kW (100 pk)
Benzine Mild Hybrid
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 pk)
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 pk) Powershift automaat

■

■
■

Elektrisch
■ Elektrisch
inklapbare
inklapbare
buitenspiegels
buitenspiegels
met geintegreerde
met geintegreerde
richtingaanwijzers
richtingaanwijzers
en uitstapverlichting
en uitstapverlichting
LED achterlichten
■ LED achterlichten
Keyless
■ Entry
Keyless
FordPower
Entry FordPower
startbutton
startbutton
en Motion
ensensor
Motion(sleutel
sensor (sleutel
deactiveert
deactiveert
na 40 seconden
na 40 seconden
geen beweging)
geen beweging)

Interieurkenmerken
Interieurkenmerken
extra t.o.v.
extra
Titanium
t.o.v. Titanium
■
■

■
■
■

B&O premium
■ B&O premium
audiosysteem
audiosysteem
met 9 luidsprekers
met 9 luidsprekers
en een subwoofer
en een subwoofer
FordPass
■ FordPass
ConnectConnect
modem modem
met eCall
met
incl.
eCall
Remote
incl. Remote
start i.c.m.
start i.c.m.
automaat
automaat
Navigatie
■ Navigatie
(West-Europa)
(West-Europa)
Verkeersbordherkenning
■ Verkeersbordherkenning
Grootlicht
■ Grootlicht
assistentassistent

Motoren
Motoren
BenzineBenzine
Mild Hybrid
Mild Hybrid
1.0 EcoBoost
1.0 EcoBoost
Hybrid 92
Hybrid
kW (125
92 kW
pk) (125 pk)
1.0 EcoBoost
1.0 EcoBoost
Hybrid 92
Hybrid
kW (125
92 kW
pk) (125
Powershift
pk) Powershift
automaat
automaat

2 KIES

Active X
Exterieurkenmerken extra t.o.v. Titanium
■
■
■
■

Unieke 17 inch 5-spaaks lichtmetalen velgen in Magnetic Machined
Zwarte afwerking onder voor en achterbumper en wielkasten
18 mm extra bodemvrijheid
Zwarte dakrails

Interieurkenmerken extra t.o.v Titanium
■
■

■
■
■
■

B&O premium audio met 9 luidsprekers en 1 subwoofer
Keyless Entry met FordPower startbutton en Motion sensor
(sleutel deactiveert na 40 seconden geen beweging)
Navigatie (West-Europa)
5 Selectable Drive modes (Normal, Eco, Slippery, Trail en Sport)
Verkeersbordherkenning en Driver Alert
Zwarte hemelbekleding

Motoren
Benzine Mild Hybrid
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 pk)
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 pk) Powershift automaat

SERIESSERIES

2 KIES

SERIESSERIES

Vignale
Exterieurkenmerken extra t.o.v. Titanium
■
■
■

■

■

■

17 inch 10-spaaks lichtmetale velgen in Luster Nickel
Unieke Vignale grille boven met chromen details
Unieke Vignale voor- en achterbumpers met Satin
Silver sierlijsten
Automatisch inschakelende koplampen met
automatisch grootlicht
Elektrisch inklapbare, bedienbare en verwarmbare
buitenspiegels in carrosseriekleur, met
richtingaanwijzers en verlichting
Privacy glass

Interieurkenmerken extra t.o.v. Titanium
■

■

■

■
■
■
■

B&O premium audiosysteem met 9 luidsprekers en 1
subwoofer
Keyless Entry met FordPower startbutton en Motion
sensor (sleutel deactiveert na 40 seconden geen
beweging)
Airconditioning met EATC (elektronische
automatische temperatuurregeling)
Lederen bekleding in Quilted hexagon design
4-weg verstelbare en verwarmbare voorstoelen
Instaplijsten met unieke Vignale badge
Velours vloermatten voor en achter

Motoren
Benzine Mild Hybrid
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 pk)
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 pk) Powershift
automaat

2 KIES

SERIESSERIES

ST-Line

ST-Line
ST-Line
X X

Exterieurkenmerken extra t.o.v. Titanium

Exterieurkenmerken
Exterieurkenmerken
extra t.o.v.
extra
ST-Line
t.o.v. ST-Line

■
■
■
■

17 inch 5x2-spaaks lichtmetalen velg in Rock Metallic Light
Sportief afgestelde wielophanging
Unieke ST-Line bovengrille, bumpers en zijplaten
Achterspoiler in carrosseriekleur

Interieurkenmerken extra t.o.v. Titanium
■
■
■
■
■
■
■

Sportstoelen voor
Aluminium sportpedalen
Sportief stuurwiel met rood stiksel en afgeplatte onderkant
Versnellingspookknop met aluminium inleg
Zwarte hemelbekleding
Velours vloermatten met ST-Line logo
FordPower startbutton

■

■
■

Elektrisch
■ Elektrisch
inklapbare
inklapbare
buitenspiegels
buitenspiegels
met geintegreerde
met geintegreerde
richtingaanwijzers
richtingaanwijzers
en uitstapverlichting
en uitstapverlichting
LED achterlichten
■ LED achterlichten
Keyless
■ Entry
Keyless
met
Entry
FordPower
met FordPower
startbutton
startbutton
en Motion
ensensor
Motion sensor
(sleutel deactiveert
(sleutel deactiveert
na 40 seconden
na 40 seconden
geen beweging)
geen beweging)

Interieurkenmerken
Interieurkenmerken
extra t.o.v.
extra
ST-Line
t.o.v. ST-Line
■
■

■
■
■

B&O premium
■ B&O premium
audiosysteem
audiosysteem
met 9 luidsprekers
met 9 luidsprekers
en een subwoofer
en een subwoofer
FordPass
■ FordPass
ConnectConnect
modem modem
met eCall
met
incl.
eCall
Remote
incl. Remote
start i.c.m.
start i.c.m.
automaat
automaat
Navigatie
■ Navigatie
(West-Europa)
(West-Europa)
Verkeersbordherkenning
■ Verkeersbordherkenning
Grootlicht
■ Grootlicht
assistentassistent

Motoren

Motoren
Motoren

Benzine Mild Hybrid

BenzineBenzine
Mild Hybrid
Mild Hybrid

1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 pk)
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 pk) Powershift automaat

■
■

1.0 EcoBoost
■ 1.0 EcoBoost
Hybrid 92
Hybrid
kW (125
92 kW
pk) (125 pk)
1.0 EcoBoost
■ 1.0 EcoBoost
Hybrid 92
Hybrid
kW (125
92 kW
pk) (125
Powershift
pk) Powershift
automaat
automaat

2 KIES

SERIESSERIES

ST-3

Standaard exterieurkenmerken
■

■

■

■
■
■

■

Unieke ST-3 18 inch lichtmetalen velgen in Magnetied
machined
Buitenspiegels elektrisch verstel-, verwarm- en
inklapbaar met geintegreerde richtingaanwijzers
Unieke ST voor- en achterbumper met diffusor en
dubbele chromen uitlaat
Grote achterspoiler
Privacy glass
Mistlampen voor met statische bochtverlichting en
zwarte mistlampbehuizing
LED achterlichten

Standaard interieurkenmerken
■

■
■
■
■

■
■

B&O premium audio, inclusief Ford SYNC 3 met Apple
Car Play en Android auto, navigatie, spraakbesturing, 8
inch Touch&Swipe scherm, draadloos opladen en 9
luidsprekers en 1 subwoofer
Automatische airconditioning
Verwarmbare voorstoelen, stuurwiel en voorruit
Armsteun in middenconsole
Recaro Performance stoelen met 6-weg verstelling
voor bestuurder en passagier
Met leder bekleed stuurwiel met afgeplatte onderkant
Keyless Entry met FordPower startbutton en Motion
sensor (sleutel deactiveert na 40 seconden geen
beweging)

Motoren
Benzine
1.5 EcoBoost 147 kW (200 pk)

3

KLEUREN
KLEUREN

WELKE PAST BIJ JOU?
De Ford Fiesta 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 Fiesta zijn fraaie uiterlijk nog jarenlang
behoudt.

Frozen White*
Frozen White*

Chrome Chrome
Blue* Blue*

Luxe Yellow*
Luxe Yellow*

Moondust
Moondust
Silver* Silver*

Race Red*
Race Red*

Ford Performance
Ford Performance
Blue* Blue*

Magnetic*
Magnetic*

Ruby Red*
Ruby Red*

Agate Black*
Agate Black*

FreedomFreedom
Blue* Blue*

Metropolis
Metropolis
White* White*

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

Race Red*

*Tegen meerprijs.
Sommige carrosseriekleuren zijn uniek voor een bepaalde uitvoering.
De Ford Fiesta wordt 12 jaar lang gedekt door de Ford Perforation Warranty (garantie tegen doorroesten), vanaf de datum van eerste registratie. Afhankelijk van voorwaarden en bepalingen.
NB. De gebruikte afbeeldingen dienen slechts ter illustratie van carrosseriekleuren en komen mogelijk niet overeen met de actuele specificatie of productbeschikbaarheid in bepaalde landen. Kleuren en bekleding in deze brochure kunnen afwijken van de
werkelijke kleuren vanwege beperkingen van het gebruikte drukproces.

3 PERSONALISEER BEKLEDING

Intersection

Vibrant

Flagstone

Acceleration
Acceleration

In Ebony voor Trend en Connected

In Ebony voor Titanium en Titanium X

In Ebony/Metal Grey voor Titanium en Active X (optie)

Gedeeltelijk
Gedeeltelijk
leder/Dinamica
leder/Dinamica
voor ST-3
voor ST-3

Hexagon Quilted Sensico®/leder

Jean Diamond

Court

In Ebony voor Vignale

In Ebony voor Active X

In Ebony voor ST-Line en ST-Line X

3 PERSONALISEER VELGEN

15"

15"

17"

16" 16"

16" 16"

18" 18"

(Standaard op Trend en Connected)

(Standaard op Titanium)

(Standaard op Active X)

(Optie op
(Optie
Connected)
op Connected)

(Optie op
(Optie
Titanium)
op Titanium)

(Accessoire)
(Accessoire)

17"

17"

18"

5-spaaks lichtmetaal in Magnetite Machined

8-spaaks
8-spaaks
lichtmetaal
lichtmetaal
in LusterinNickel
Luster Nickel

5x2-spaaks
5x2-spaaks
lichtmetaal
lichtmetaal
in Rock Metallic
in Rock Metallic

(Standaard op Vignale)

(Standaard op ST-Line en ST-Line X)

(Standaard op ST-3)

(Accessoire)
(Accessoire)

(Accessoire)
(Accessoire)

Staal met sierdeksel

10-spaaks lichtmetaal in Luster Nickel

8-spaaks lichtmetaal in Sparkle Silver

7-spaaks lichtmetaal in Rock Metallic Light

Note Alle lichtmetalen velgen zijn ook leverbaar als accessoire tegen meerprijs via de officiele Ford dealer.
Kijk op ford-accessoires.nl

5-spaaks lichtmetaal in Magnetic Machined/Ebony

8-spaaks
8-spaaks
lichtmetaal
lichtmetaal
in Sparkle
in Sparkle
Silver Silver

18" 18"

10-spaaks
10-spaaks
lichtmetaal
lichtmetaal
in Sparkle
in Sparkle
Silver Silver

18" 18"

5-spaaks
5-spaaks
lichtmetaal
lichtmetaal
in Black in
Machined
Black Machined

3 PERSONALISEER OPTIE PAKKETTEN
ST-Line Design Pack
■
■
■
■

Grote achterspoiler
Geborsteld aluminium instaplijsten met ST-Line logo
ST-Line versnellingspookknop met aluminium inzet
Sportpedalen met aluminium afwerking

Driver
Driver
Assistance
Assistance
Pack
Pack
2 2
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Winter Pack
■
■
■

Quickclear: elektrisch verwarmbare voorruit
Elektrisch verwarmbare voorstoelen
Elektrisch verwarmbaar stuurwiel

Dode ■hoek
Dode
sensor
hoek(BLIS)
sensor (BLIS)
Adaptieve
■ Adaptieve
Cruise Control
Cruise Control
Active■Park
Active
Assist
Park Assist
Achteruitrijcamera
■ Achteruitrijcamera
Door Edge
■ Door
Protectors
Edge Protectors
Autonomous
■ Autonomous
Emergency
Emergency
Braking systeem
Braking systeem
Stop&Go
■ Stop&Go
i.c.m. automaat
i.c.m. automaat
Verkeersbordherkenning
■ Verkeersbordherkenning
Driver■Alert
Driver
- vermoeidheidsherkenning
Alert - vermoeidheidsherkenning
Grootlicht
■ Grootlicht
assistentassistent
4.2 inch
■ kleuren
4.2 inchTFT
kleuren
cluster
TFT cluster

Technology
Technology
Pack
Pack
2 2
■
■
■

Elektrisch
■ Elektrisch
inklapbare
inklapbare
buitenspiegels
buitenspiegels
Keyless
■ Entry
Keyless
en Entry
FordPower
en FordPower
startbutton
startbutton
Motions
■ Motions
sensor - sensor
sleutel -deactiveert
sleutel deactiveert
signaal na
signaal
40 seconden
na 40 seconden
geen beweging
geen beweging

3 PERSONALISEER ACCESSOIRES

1.

2.

3.

1.

Bagagemat

2.

All-weather vloermatten

3.

Sportpedaalkappen

4.

Afneembare trekhaak

5.

Bagageraster halfhoog

6.

Dakdragers

7.

Spatlappen

8.

Bumperbeschermer

9.

17" 5-spoke Absolute Black alloy

12.

12.

10. Uebler* Fietsendrager achter
11.

Dakdragers

12. G3* Dakkoffer

11.

11.

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

4.

5.

6.

10.

Download de accessoires gids hier
Ga voor meer Fiesta accessoires naar
ford-accessoires.nl
7.

8.

9.

of kijk voor de Ford Lifestyle Collectie op
fordlifestylecollection.com

4.

4.

10.

4

MOTORMOTOR
1

Band-aangedreven geintegreerde starter/generator (BISG)
De BISG werkt als een elektrische motor, hij integreert naaloos 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 leverbaar met een 92 kW (125 pk) EcoBoost
benzine motor.

SPECIFICATIES

Maak kennis met je nieuwe Ford Fiesta, van
binnen en van buiten, van zijn intelligente
motoren tot zijn genereuze uitrustingsniveau.
4

Automatische
transmissie
transmissie
4 Automatische
Fiesta EcoBoost
Fiesta EcoBoost
Hybrid’sHybrid’s
Powershift
Powershift
automaat
automaat
schakelt
schakelt
naadloos
naadloos
tussen de
tussen
7 versnellingen.
de 7 versnellingen.

Fiesta EcoBoost
Hybrid
Leverbaar als 92 kW (125 pk)
1.0 EcoBoost Hybrid

Note Meer informatie vind je in het overzicht Brandstof en prestaties.

3

48-volt
accu accu
3 48-volt
De lithium-ion
De lithium-ion
accu dieaccu
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.

4 SPECIFICATIES MOTOREN

1.5 Ford EcoBoost
147 kW (200 pk)

1.5 Ford EcoBoost
147 kW (200 pk)

1.0 Ford EcoBoost
92 kW (125 pk) MHEV

1.0 Ford EcoBoost
92 kW (125 pk) MHEV

1.0 Ford EcoBoost
92 kW (125 pk)
MHEV

1.0 Ford EcoBoost
92 kW (125 pk)
MHEV

1.0 Ford EcoBoost
70 kW (100 pk)

1.0 Ford EcoBoost
70 kW (100 pk)

Vermogen

1.0 Ti‑VCT
55 kW (75 pk)

1.0 Ti‑VCT
55 kW (75 pk)

Brandstof
Brandstof
en prestaties
en prestaties

5-deurs 5-deurs
Emissienorm
Emissienorm
Euro 6d-Temp
Euro 6d-Temp

1.0 EcoBoost 74 kW (100 pk)

Maximum vermogen
MaximumkW
vermogen
(pk) kW (pk) 55 (75)

CO2-emissie 119-121 g/km

55 (75)

Euro 6d-Temp
Euro 6d-Temp
74 (100)

74 (100)

Koppel Nm Koppel Nm 110

110

170

170

øø##
- emissies
(g/km)øø## 121
CO2- emissies
CO(g/km)
2

121

119-121

119-121

Euro 6d-Temp
Euro 6d-Temp
92 (125)

92 (125)

180 / 210 180 / 210
115-119

115-119

Euro 6d-Temp
Euro 6d-Temp
92 (125)

92 (125)

180 / 210 180 / 210
119-125

119-125

Euro 6d-Temp
Euro 6d-Temp
147 (200) 147 (200)
300

300

158

158

5 versnellingen,
5 versnellingen, 6 versnellingen,
6 versnellingen, 6 versnellingen,
6 versnellingen, 7 versnellingen,
7 versnellingen, 6 versnellingen,
6 versnellingen,
TransmissieTransmissie
handgeschakeld
handgeschakeld handgeschakeld
handgeschakeld handgeschakeld
handgeschakeld automatischautomatisch handgeschakeld
handgeschakeld
Aandrijving Aandrijving 4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

5,3

5,0-5,3

5,0-5,3

5,1-5,3

5,1-5,3

5,2-5,5

5,2-5,5

7,0

7,0

Brandstofverbruik
Brandstofverbruik
in l/100 km
in l/100 km
ØØ

ØØ

##
##
Gecombineerd
Gecombineerd
5,3

Efficientie
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW
(125 pk)
CO2-emissie 113-119 g/km

ØFord testcijfers.
ØFord ØØ
ØØDe opgegeven
*In 4e versnelling.
*In 4e versnelling.
***Vermelde
***Vermelde
waarden met
waarden
RON98met
brandstof.
RON98 1)brandstof.
Waarden1)Active-serie
Waarden Active-serie
met Auto met
Start-Stop.
Auto Start-Stop.
testcijfers.
De opgegeven
brandstof/energieverbruiken,
brandstof/energieverbruiken,
CO2- emissies
CO2en
- emissies
elektrische
en elektrische
actieradiusactieradius
zijn gemeten
zijn gemeten
conform deconform
technische
de technische
vereisten envereisten
specificaties
en specificaties
van de Europese
van deRichtlijnen
Europese Richtlijnen
(EC) 715/2007
(EC)en
715/2007
(EC) 692/2008
en (EC) 692/2008
in hun meest
in hun
actuele
meest
vorm.
actuele
Brandstofverbruik
vorm. Brandstofverbruik
en CO2 -emissies
en CO2zijn
-emissies
gespecificeerd
zijn gespecificeerd
voor een voertuigvariant
voor een voertuigvariant
en niet vooreneen
niet voor een
individueleindividuele
auto. De toegepaste
auto. De toegepaste
standaardtestprocedure
standaardtestprocedure
maakt vergelijking
maakt vergelijking
tussen voertuigtypes
tussen voertuigtypes
en verschillende
en verschillende
fabrikantenfabrikanten
mogelijk. Naast
mogelijk.
het brandstofverbruik
Naast het brandstofverbruik
van een auto
vanspelen
een auto
zowel
spelen
het rijgedrag
zowel hetvan
rijgedrag
de bestuurder
van de bestuurder
als andere als andere
niet-technische
niet-technische
factoren een
factoren
rol bij het
eenbepalen
rol bij het
van
bepalen
het brandstof-/energieverbruik,
van het brandstof-/energieverbruik,
de CO2- -emissies
de CO2-en
-emissies
de elektrische
en de elektrische
actieradius.actieradius.
CO2 is het voornaamste
CO2 is het voornaamste
broeikasgasbroeikasgas
dat verantwoordelijk
dat verantwoordelijk
is voor de opwarming
is voor de opwarming
van de aarde.
vanEen
de aarde. Een
- emissies
gegevens
diebevat
gegevens
over bevat
alle nieuwe
over alle
personenwagenmodellen
nieuwe personenwagenmodellen
is gratis bij iedere
is gratisdealer
bij iedere
verkrijgbaar
dealer verkrijgbaar
of kan worden
of kan
gedownload
worden gedownload
via www.ford.nl.
via www.ford.nl.
Zie voor meer
Zie informatie
voor meer informatie
brochure over
brochure
brandstofverbruik
over brandstofverbruik
en CO2- emissies
en CO2die
www.hetnieuwerijden.nl.
www.hetnieuwerijden.nl.
Alle benzinemotoren
Alle benzinemotoren
zijn uitgerust
zijnmet
uitgerust
een katalysator.
met een katalysator.
#Beschrijft het
#Beschrijft
laagstehet
rijklaar
laagste
gewicht,
rijklaar
uitgaande
gewicht, van
uitgaande
een bestuurder
van een bestuurder
van 75 kg, gevulde
van 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 trekkrachtlimieten
etc. De trekkrachtlimieten
als
als
genoemd staan
genoemd
voor staan
het maximale
voor het trekkrachtvermogen
maximale trekkrachtvermogen
van het voertuig
van het
bijvoertuig
haar maximaal
bij haar toelaatbaar
maximaal toelaatbaar
totaalgewicht
totaalgewicht
om opnieuw
omteopnieuw
starten op
te een
starten
hellingshoek
op een hellingshoek
van 12 graden
vanop
12 zeeniveau.
graden op zeeniveau.
De prestaties
Deen
prestaties
het brandstofverbruik
en het brandstofverbruik
van
van
alle modellen
allezullen
modellen
negatief
zullen
beïnvloed
negatiefworden
beïnvloed
bij worden
het slepen
bij het
van slepen
een aanhanger.
van een aanhanger.
MaximaalMaximaal
voertuiggewicht
voertuiggewicht
(kg) incl. aanhangergewicht.
(kg) incl. aanhangergewicht.
De dakbelastlimiet
De dakbelastlimiet
is voor alle ismodellen
voor allemaximaal
modellen 50
maximaal
kg (de daklastlimiet
50 kg (de daklastlimiet
wordt
wordt
gereduceerd
gereduceerd
tot 0 kg indien
tot 0een
kg panoramadak
indien een panoramadak
gespecificeerd
gespecificeerd
is). De trekcapaciteit
is). De trekcapaciteit
wordt gereduceerd
wordt gereduceerd
tot 0 kg indien
tot 0een
kg panoramadak
indien een panoramadak
geselecteerd
geselecteerd
is. De trekcapaciteit
is. De trekcapaciteit
wordt gereduceerd
wordt gereduceerd
tot 0 kg indien
tot 0een
kg reservewiel
indien een reservewiel
geselecteerd
geselecteerd
##
is. ##Range is.
omvat
Range
optionele
omvatbanden
optionele
met
banden
lage rolweerstand/banden
met lage rolweerstand/banden
voor alle seizoenen.
voor alle seizoenen.

4SPECIFICATIES
4SPECIFICATIES

1.0 Ti‑VCT
55 kW (75 pk)

1.0 Ford EcoBoost
70 kW (100 pk)

1.0 Ford EcoBoost
92 kW (125 pk)
MHEV

1.0 Ford EcoBoost
92 kW (125 pk) MHEV

1.5 Ford EcoBoost
147 kW (200 pk)

Brandstof en prestaties

Max. snelheid (km/uur)

165

180

200

199

230

0-100 km/uur (sec.)

14,7

10,8

8,9

9,6

6,5

50-100 km/uur* (sec.)

17,9

11,1

7,9

nb

6,1

PrestatiesØ

Gewichten en laadvermogen
Ledig gewicht (kg)

1089

1089

1042

1077

1114

Rijklaar gewicht (kg)#

1152

1189

1142

1177

1214

Maximaal voertuiggewicht (kg)

1690

1690

1685

1710

1655

Max. aanhangergewicht 12% (kg)

750

1000

1000

1000

–

Max. trekgewicht (kg) (ongeremd)

–

580

605

625

–

Verticale belastingslimiet (kg) (kogeldruk)

–

65

45

45

–

*In 4e versnelling. ***Vermelde waarden met RON98 brandstof. 1)Waarden Active-serie met Auto Start-Stop. ØFord testcijfers. ØØDe opgegeven brandstof/energieverbruiken, CO2- emissies en elektrische actieradius zijn gemeten
conform de technische vereisten en specificaties van de Europese Richtlijnen (EC) 715/2007 en (EC) 692/2008 in hun meest actuele vorm. Brandstofverbruik en CO2 -emissies zijn gespecificeerd voor een voertuigvariant en niet voor een
individuele auto. De toegepaste standaardtestprocedure maakt vergelijking tussen voertuigtypes en verschillende fabrikanten mogelijk. Naast het brandstofverbruik van een auto spelen zowel het rijgedrag van de bestuurder als andere
niet-technische factoren een rol bij het bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO2- -emissies en de elektrische actieradius. CO2 is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Een
brochure over brandstofverbruik en CO2- emissies die gegevens bevat over alle nieuwe personenwagenmodellen is gratis bij iedere dealer verkrijgbaar of kan worden gedownload via www.ford.nl. Zie voor meer informatie
www.hetnieuwerijden.nl. Alle benzinemotoren zijn uitgerust met een katalysator.
#Beschrijft het laagste rijklaar gewicht, uitgaande van een bestuurder van 75 kg, gevulde vloeistofpeilen en 90% brandstofpeil, onder voorbehoud van productietoleranties en gemonteerde opties, etc. De trekkrachtlimieten als
genoemd staan voor het maximale trekkrachtvermogen van het voertuig bij haar maximaal toelaatbaar totaalgewicht om opnieuw te starten op een hellingshoek van 12 graden op zeeniveau. De prestaties en het brandstofverbruik van
alle modellen zullen negatief beïnvloed worden bij het slepen van een aanhanger. Maximaal voertuiggewicht (kg) incl. aanhangergewicht. De dakbelastlimiet is voor alle modellen maximaal 50 kg (de daklastlimiet wordt
gereduceerd tot 0 kg indien een panoramadak gespecificeerd is). De trekcapaciteit wordt gereduceerd tot 0 kg indien een panoramadak geselecteerd is. De trekcapaciteit wordt gereduceerd tot 0 kg indien een reservewiel geselecteerd
is. ##Range omvat optionele banden met lage rolweerstand/banden voor alle seizoenen.

of the of
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theawards
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2019 2019

FORD
FORD
EcoBoost
EcoBoost

Powered
Powered
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by

4068/–

1941/1756

1941/1735

1783

1783

1783

1783

1476

1466

1498/1495

1469

Minimum afstand tussen wielkasten (mm) (in bagageruimte)

980

980

980

980

Draaicirkel – tussen stoepranden (m)

9,8

10,0

10,3

11,0

992

992

992

992

Afmetingen interieur
Hoofdruimte stoelen eerste rij (mm) (zonder panoramadak)
Beenruimte stoelen eerste rij (mm) (maximaal met stoel in achterste halfhoge positie)

1125

1125

1125

1125

Schouderruimte eerste rij (mm)

1347

1347

1347

1347

Hoofdruimte stoelen tweede rij (mm) (zonder panoramadak)

955

955

955

955

Beenruimte stoelen tweede rij (mm) (maximaal met stoel in achterste halfhoge positie)

835

835

835

835

Schouderruimte tweede rij (mm)

1301

1301

1301

1301

311

311

311

311

1093

1093

1093

1093

Fiesta
Fiesta
Active
Active
X 5-deur
X 5-deur

‡

5-stoelenmodus (beladen tot hoedenplank) (met bandenreparatieset)
2-stoelenmodus (beladen tot dak) (met bandenreparatieset)
Laadruimte
Max. laadhoogte (mm)

824

824

824

824

Laadbreedte tussen wielkasten (mm)

984

984

984

984

Laadlengte (op vloer tot tweede rij stoelen (mm))

723

723

723

723

42

42

42

42

Diesel

42

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van het model en de gemonteerde 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
5-deur
5-deur

Brandstoftankvolume (liter)
Benzine

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

Hoogte: 1,476 mm

Bagageruimtevolume (liter)

Lengte:
Lengte:
4,065 4,065
mm (ST-3:
mm (ST-3:
4,068 4,068
mm) mm)

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

Totale breedte met teruggeklapte spiegels (mm)
Totale hoogte met/zonder dakrails (mm) (onbeladen)

Hoogte: 1,466 mm (ST-3:
1,469 mm)

4068/4140

1941/1735

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

4065/4140

1941/1735

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

Hoogte: 1,476 mm

4040/4140

Hoogte: 1,466 mm (ST-3:
1,469 mm)

Fiesta Active X
5‑deurs

Totale lengte met/zonder trekhaak (mm)
Totale breedte met/zonder spiegels (mm)

Fiesta ST‑3
5‑deurs

Fiesta ST‑Line/
ST‑Line X
5‑deurs

Fiesta
Fiesta
3-deur
3-deur
(niet(niet
beschikbaar
beschikbaar
in NL)
in NL)

Fiesta
5‑deurs

4 SPECIFICATIES AFMETINGEN

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

Ford
Performance
Ruby
Blue*Red*
Ford
Performance
Ruby
Blue*Red*

Agate
Black*

Moondust
Ford
Silver*
Performance
Blue*
Moondust
Ford
Silver*
Performance
Blue*

Agate
Black*

Metropolis
Moondust
White*
Silver*
Metropolis
Moondust
White*
Silver*

Ruby Red*
Agate
Black*

Magnetic*
Metropolis
White*
Magnetic*
Metropolis
White*

Ruby Red*
Agate
Black*

Luxe
Yellow*
Magnetic*
Luxe
Yellow*
Magnetic*

Race Red*
Chrome
Blue*

Freedom
Luxe
Blue*
Yellow*

Titanium

ST-3

Freedom
Luxe
Blue*
Yellow*

Connected
Stoelbekleding en kleur: Intersection/Tira in Ebony
Stoelkussenbekleding en kleur: View in Ebony
Kleur instrumentenpaneel: Ebony

Chrome
Freedom
Blue*
Blue*

Active X Active X
Stoelbekleding
Stoelbekleding
en kleur: Jean
en kleur:
Road/Jean
Jean Active
Road/Jean
in Ebony
Active
met
in Ebony
biezen met
in Luxe
biezen
Yellow
in Luxe Yellow
Stoelkussenbekleding
en kleur: Outlook
en kleur:
in Ebony
Outlook
met
in Ebony
stiksel in
met
Luxe
stiksel
Yellow
in Luxe
en Metal
Yellow
Grey
en Metal Grey
3JWZH Stoelkussenbekleding
Kleur instrumentenpaneel:
Kleur instrumentenpaneel:
Ebony
Ebony

Chrome
Freedom
Blue*
Blue*

Trend
Stoelbekleding en kleur: Intersection/Tira in Ebony
Stoelkussenbekleding en kleur: View in Ebony
Kleur instrumentenpaneel: Ebony

Frozen
White*
Race Red*

Agate
Black*

Ruby Red*

Ford
Performance
Blue*

Moondust
Silver*

Metropolis
White*

Magnetic*

Luxe
Yellow*

Freedom
Blue*

Chrome
Blue*

Race Red*

Frozen
White*

Frozen
White*

Kleuren
Kleuren
en bekleding
en bekleding

Kleuren en bekleding

ST-3

Stoelbekleding
Stoelbekleding
en kleur: Acceleration
en kleur: Acceleration
in Black Dinamica
in Blackmet
Dinamica
vinylbiezen
met vinylbiezen
in Moondustin Moondust
Silver
Silver
Stoelkussenbekleding
Stoelkussenbekleding
en kleur: Windsor
en kleur:
leer/Cuir
Windsor
vinyl
leer/Cuir
in Ebony
vinyl
met
in Ebony
stiksel in
met
Metal
stiksel
Grey
in Metal Grey
Kleur instrumentenpaneel:
Kleur instrumentenpaneel:
Ebony
Ebony

Stoelbekleding en kleur: Dynamo in Ebony
Stoelkussenbekleding en kleur: Domo in Ebony
Kleur instrumentenpaneel: Ebony
Titanium X

3JYZH

ST-Line X
Stoelbekleding en kleur: Court in Ebony
Stoelkussenbekleding en kleur: View in Ebony
Kleur instrumentenpaneel: Ebony

11FZH

Kleur dakKleur dak

Race Red*
Chrome
Blue*

Stoelbekleding en kleur: Court in Ebony
Stoelkussenbekleding en kleur: View in Ebony
Kleur instrumentenpaneel: Ebony

Tweekleurige
Tweekleurige
dak- en
dakcarrosseriekleurcombinaties
en carrosseriekleurcombinaties
Frozen
White*
Race Red*

ST-Line

Frozen
White*

Stoelbekleding en kleur: Dynamo in Ebony
Stoelkussenbekleding en kleur: Domo in Ebony
Kleur instrumentenpaneel: Ebony

Active X Active X
Shadow Black
Shadow Black

Vignale
Stoelbekleding en kleur: Hexagon gewatteerd leer in Ebony
Stoelkussenbekleding en kleur: Windsor leer in Ebony
Kleur instrumentenpaneel: Ebony

5ZEZH

leverbaar leverbaar

*Optie tegen
*Optie
meerprijs
tegenleverbaar.
meerprijs leverbaar.

ST‑3

ST‑3
Active X

Active
VignaleX

Vignale
ST‑Line X

ST‑Line
ST‑Line X

ST‑Line
Titanium X

Titanium
Titanium X

Titanium
Connected

Connected
Trend

Trend

ST‑3

Active X

Vignale

ST‑Line X

ST‑Line

Titanium X

Titanium

Connected

Vormgeving
Vormgeving
en uiterlijk
en uiterlijk
Trend

Vormgeving en uiterlijk

Velgen
Wieldeksel – Staal – 16"x6.5" (voorzien van 195/55 R16 banden*)

D5AAK (stalen velg is D2XB5)

Achterspoiler
Achterspoiler
– In carrosseriekleur
– In carrosseriekleur
met hoog aangebracht
met hoog aangebracht
centraal remlicht
centraal remlicht

Lichtmetaal – 15" 10-spaaks, in Sparkle Silver

D2XC1

Achterspoiler
Achterspoiler
– In carrosseriekleur,
– In carrosseriekleur,
groot, met hoog
groot,aangebracht
met hoog aangebracht
centraal remlicht
centraal remlicht

Lichtmetaal – 17"x7", in Magnetic/machinaal bewerkt (voorzien van 205/45 R17 banden*)

D2YBU

Zwarte afwerking
Zwartetaillelijn
afwerking
carrosserie
taillelijn carrosserie

Lichtmetaal – 17 x7", ST-Line design in Rock Metallic light (voorzien van 205/45 R17banden*)

D2YAM

Chromen afwerking
Chromentaillelijn
afwerking
carrosserie
taillelijn carrosserie

Lichtmetaal – 17 x7", Vignale design in Luster Nickel (voorzien van 205/45 R17 banden*)

D2YBT

Portierhandgrepen
Portierhandgrepen
– In carrosseriekleur
– In carrosseriekleur

Lichtmetaal – 18"x7.5", 5-spaaks, ST design in Magnetite/machinaal bewerkt (voorzien van 205/40 R18 banden*)
Remklauwen – Rood (vereist 18"x7,5", 5-spaaks, ST design in Magnetite/machinaal bewerkte lichtmetalen velgen (voorzien van 205/40 R18 banden*))

D2UDT

Handgreep Handgreep
achterklep –achterklep
Carrosseriekleur
– Carrosseriekleur

FBBAF (lichtmetalen uitvoeringen zijn D2UDT)

Privacyglas Privacyglas
achterportieren
achterportieren
en achterklep
en achterklep

Bandenreparatieset

AHTAC

ST-Line badges
ST-Line
– Opzij
badges – Opzij

Reservewiel – Staal

D17BD

Vignale badges
Vignale
– Opzij
badges
en achter
– Opzij en achter

Ontwerpeigenschappen

Active badges
Active
– Opzij
badges – Opzij

Bovenste grille vóór – zwart met roosterdesign

B2LAH

ST-badge –ST-badge
Achter – Achter

Bovenste grille vóór – Verchroomde omlijsting en horizontale balken

B2LAG

Dakrails – Zwart
Dakrails – Zwart

Bovenste grille vóór – Uniek ST-Line

B2LAR

DorpellijstenDorpellijsten
– Vóór, uniek– ST-Line
Vóór, uniek ST-Line

Bovenste grille vóór – Uniek Vignale rooster met verchroomde omlijsting

B2LAJ

DorpellijstenDorpellijsten
– Vóór, uniek– Vignale
Vóór, uniek Vignale

Bovenste grille vóór – Uniek Active, modulair

B2LAX

DorpellijstenDorpellijsten
– Vóór, uniek– Active
Vóór, uniek Active

Bovenste grille vóór – Uniek ST

B2LAU

DorpellijstenDorpellijsten
– Vóór, uniek– ST
Vóór, uniek ST

Bumper vóór – In carrosseriekleur

CLFBA

Sport-pedalenset
Sport-pedalenset
– Roestvrijstalen
– Roestvrijstalen
kappen metkappen
rubberen
metinzetstukken
rubberen inzetstukken
(alleen handgeschakelde
(alleen handgeschakelde
versnellingsbak)
versnellingsbak)

Bumper vóór – Uniek ST-Line

CLFBB

Hemelbekleding
Hemelbekleding
– Vormgeperst,
– Vormgeperst,
niet-geweven
niet-geweven

Bumper vóór – Uniek ST

CLFBB

Hemelbekleding
Hemelbekleding
– Deluxe (inclusief
– Deluxeindien
(inclusief
panoramadak
indien panoramadak
is gespecificeerd)
is gespecificeerd)

Bumper vóór – Uniek Vignale

CLFGY

Hemelbekleding
Hemelbekleding
– Donker, sport
– Donker, sport

Bumper achter – Boven in carrosseriekleur, onder in eigen kleur

CLMAT

Met SensicoMet
bekleed
Sensico
instrumentenpaneel
bekleed instrumentenpaneel
– Ebony – Ebony

Bumper achter – Uniek ST-Line

CLMHV

Optiepakketten
Optiepakketten

Bumper achter – Uniek Vignale met diffusor en Satin Aluminium-applicatie

CLMAKDesign PackDesign
leder ST-Line
Pack leder
– Gedeeltelijk
ST-Line – Gedeeltelijk
leren bekleding
lerenmet
bekleding
rood stiksel.
met rood
Inclusief
stiksel.
6-weg
Inclusief
verstelling
6-wegvoor
verstelling
bestuurder
voor en
bestuurder
passagieren passagier

Bumper achter – Uniek Active met diffusor

CLMHQ

Bumper achter – Uniek ST sportbumper met diffusor

CLMBJ

Dorpelsierlijsten zijkant – In carrosseriekleur

BMDAH

Dorpelsierlijsten zijkant – Uniek Active

BMDAF

Standaard Standaard
optioneel, tegen
optioneel,
meerprijs
tegen meerprijs
onderdeel van
onderdeel
optiepakket
van optiepakket
tegen meerprijs
tegen meerprijs

*De velgen*De
die uvelgen
kiest, die
worden
u kiest,
voorzien
worden
van
voorzien
de opgegeven
van de opgegeven
bandenmaat.
bandenmaat.
Er is geen keuze
Er is geen
van bandenmerk
keuze van bandenmerk
mogelijk. **Leverbaar
mogelijk. **Leverbaar
tot halverwege
tot halverwege
2019.
2019.
N.B.: de 18"N.B.:
velgen
de en
18"banden
velgen en
diebanden
leverbaar
diezijn
leverbaar
op de Ford
zijn op
Fiesta
de Ford
zijn ontworpen
Fiesta zijn ontworpen
voor sportievere
voor sportievere
rij-eigenschappen
rij-eigenschappen
en een stevigere
en eenrijkwaliteit
stevigere in
rijkwaliteit
vergelijking
in vergelijking
met standaard
met 15"
standaard
en 16" velgen.
15" en 16"
Allevelgen.
17"en 18"
Allevelgen
17"en vereisen
18" velgen
een
vereisen een
stuurhuisbegrenzer
stuurhuisbegrenzer
(aangebracht
(aangebracht
door fabriekdoor
of dealer).
fabriek of dealer).

Assistentie bestuurder
HNSAC

Parkeersensoren – Achter

HNKAB

Wielophanging
Wielophanging
– Sport – Sport

Adjustable Speed Limiter

AB4AB

Wielophanging
Wielophanging
– in 5 standen
– ininstelbaar,
5 standenincl.
instelbaar,
slechteincl.
wegen
slechte wegen

Cruise control (inclusief Adjustable Speed Limiter)

GTDAJ

Wielophanging
Wielophanging
– in 5 standen
– ininstelbaar,
5 standenUniek
instelbaar,
ST Uniek ST

GTDAC

Instrumenten
Instrumenten
en bedieningselementen
en bedieningselementen

Achteruitrijcamera

J3KAB

Stuurwiel –Stuurwiel
3-spaaks,–polyurethaan
3-spaaks, polyurethaan

Elektrische stuurbekrachtiging (EPAS)

GPAAJ

®
bekleed
Stuurwiel, 3-spaaks,
Stuurwiel,met
3-spaaks,
Sensicomet
Sensico® bekleed

Exterieurverlichting

ST‑3

ST‑3
Active X

Active
VignaleX

Vignale
ST‑Line X

ST‑Line
ST‑Line X

ST‑Line
Titanium X

®
®
Stuurwiel –Stuurwiel
ST-Line, 3-spaaks,
– ST-Line,platte
3-spaaks,
onderkant,
platte met
onderkant,
Sensicomet
bekleed
Sensico
met
bekleed
rood stiksel
met rood stiksel

Mistlampen vóór (inclusief bochtverlichting) – Heldere omlijsting

JBKAB/JB3AE

®
bekleed
en® bekleed
rood stiksel
en rood stiksel
Stuurwiel –Stuurwiel
ST, 3-spaaks,
– ST,platte
3-spaaks,
onderkant,
platte met
onderkant,
Sensicomet
Sensico

Mistlampen vóór (inclusief bochtverlichting) – ST-Line

JBKAF/JB3AF

®
®
bekleed
(inclusief
bekleedstoelverwarming)
(inclusief stoelverwarming)
Stuurwiel –Stuurwiel
Verwarmbaar,
– Verwarmbaar,
met Sensicomet
Sensico

Mistlampen vóór (inclusief bochtverlichting) – ST zwarte omlijsting

JBKAF/JB3AC

StuurkolomStuurkolom
– In lengterichting
– In lengterichting
en in hoogteenverstelbaar
in hoogte verstelbaar

JBKAF/JB3AG

Optiepakketten
Optiepakketten

Mistlampen achter

Titanium
Titanium X

Wielophanging
Wielophanging
– Standaard-duty
– Standaard-duty
(vóór – MacPherson
(vóór – MacPherson
veerpoten en
veerpoten
anti-roll en
bar,anti-roll
torsiebalk-achterwielophanging)
bar, torsiebalk-achterwielophanging)

Adaptive Cruise Control (inclusief Adjustable Speed Limiter) met Stop&Go functie i.c.m. automaat

Koplampen – LED-reflectorlampen met zwarte omlijsting en LED-dagrijverlichting

Titanium
Connected

Wielophanging
Wielophanging

Active Park Assist – Parkeersensoren vóór en achter, inclusief hulp bij haaks in- en uitparkeren)

Mistlampen vóór (inclusief bochtverlichting) – Satijnen aluminium omlijsting, uniek Vignale

Connected
Trend

Trend

ST‑3

Active X

Vignale

ST‑Line X

ST‑Line

Titanium X

Titanium

Connected

Rijervaring
Rijervaring
Trend

Rijervaring

Driver Assistance
Driver Pack
Assistance
2 – Dode
Packhoek
2 – sensoren
Dode hoek
(BLIS),
sensoren
Active
(BLIS),
Park Active
Assist, Park
achteruitrijcamera,
Assist, achteruitrijcamera,
Door Edge Protectors,
Door Edge Traffic
Protectors,
Sign Traffic
Recognition,
Sign Recognition,
Driver Alert,Driver Alert,
automatischautomatisch
grootlicht, Pre-Collision
grootlicht, Pre-Collision
Assist met Distance
Assist met
Indication
Distanceen
Indication
Distanceen
Alert,
Distance
Adaptive
Alert,Cruise
Adaptive
Control
Cruise
(nietControl
op ST-3),
(nietmet
op Stop&Go
ST-3), metfunctie
Stop&Go functie
i.c.m. automaat
i.c.m.en
automaat
4,2" gekleurd
en 4,2"
cluster,
gekleurd
Lanecluster,
Departure
LaneWarning,
Departure
Lane
Warning,
Keeping
Lane
AidKeeping Aid
JBBAG/JBCAB

Koplampen – LED projectorlampen met zwarte omlijsting en LED-dagrijverlichting
Koplampen – LED-projectorlampen met zwarte omlijsting, LED-dagrijverlichting en LED-achterlichten

JBBAF/JBCAF

Koplampen – LED-projectorlampen met grijze omlijsting, LED-dagrijverlichting en LED-achterlichten

JBBAK

Koplampen – Volledig LED met grijze omlijsting en LED-achterlichten

JBBAL

Koplampen – Volledig LED met zwarte omlijsting en LED-achterlichten

JBBA7

Koplampen – automatisch aan/uit

JEDAE

Koplampen – Automatisch aan/uit en grootlicht (inclusief automatische wissers met regensensor), uitstapverlichting (Follow-me-home)

JEDAF

standaard standaard
optioneel, tegen
optioneel,
meerprijs
tegen meerprijs
onderdeel van
onderdeel
optiepakket
van optiepakket
tegen meerprijs
tegen meerprijs

Engine

ST‑3

ST‑3
Active X

Active
VignaleX

Vignale
ST‑Line X

ST‑Line
ST‑Line X

ST‑Line
Titanium X

Titanium
Titanium X

Titanium
Connected

Connected
Trend

Trend

ST‑3

Active X

Vignale

ST‑Line X

ST‑Line

Titanium X

Titanium

Connected

Comfort
Comfort
en gemak
en gemak
Trend

Prestaties en efficiency

Klimaatregeling
Klimaatregeling
DECAU

Auto Start-Stop
Technology

Airconditioning
Airconditioning
– Handbediening
– Handbediening
Airconditioning
Airconditioning
– Electronic–Automatic
Electronic Temperature
Automatic Temperature
Control (EATC)
Control (EATC)

HEBAD

Boord-/brandstofcomputer

Binnenverlichting
Binnenverlichting
Instapverlichting
Instapverlichting
- Ambient LED
- Ambient
verlichting
LEDinverlichting
bekerhouder
in bekerhouder
en kaartleesverlichting
en kaartleesverlichting
LED achter LED achter
Stoelen Stoelen
VoorstoelenVoorstoelen
– Comfortstoelen
– Comfortstoelen
VoorstoelenVoorstoelen
– Sportstoelen
– Sportstoelen
VoorstoelenVoorstoelen
– ST premium
– STstoelen
premium stoelen

Comfort en gemak

Voorstoel –Voorstoel
Handmatig
– Handmatig
verstelbare verstelbare
lendensteunlendensteun
bestuurder bestuurder
Voorstoel –Voorstoel
Handmatige
– Handmatige
4-weg stoelverstelling
4-weg stoelverstelling
passagier passagier

ST‑3

Active X

Vignale

ST‑Line X

ST‑Line

Titanium X

Titanium

Connected

Trend

Voorstoel –Voorstoel
Handmatige
– Handmatige
verstelling van
verstelling
de bestuurdersstoel
van de bestuurdersstoel
in de hoogteinen
deinhoogte
lengterichting
en in lengterichting

Voorstoel –Voorstoel
Handmatig
– Handmatig
verstelbare verstelbare
lendensteunlendensteun
passagier passagier

Interieurgemak
Elektrisch te openen panoramadak

A1GAN

Middenconsole – Standaard, met open opbergvakken, 12 V contactdoos en 2 bekerhouders

B5WA1

Middenconsole – Premium, met armsteun en opbergruimte, USB-aansluiting en 12 V contactdoos

B5WAL

Voorste plafondconsole met zonnebrilhouder (inclusief met deluxe lichte of zwarte hemelbekleding)

B5VAK

VoorstoelenVoorstoelen
– Zitting en–rugleuning
Zitting en verwarmbaar
rugleuning verwarmbaar
AchterbankAchterbank
– 60:40 deelbare
– 60:40
rugdeelbare
en zitting
rug en zitting
HoofdsteunHoofdsteun
middelste zitting
middelste
achterbank
zitting achterbank
VoorstoelenVoorstoelen
– Kaartenzakken
– Kaartenzakken
achter op stoel
achter
bestuurder
op stoel en
bestuurder
passagieren passagier

Audio- en communicatiesystemen
Radio met 4,2" kleuren display, zes luidsprekers (vier voor en twee achter), geschikt voor mp3, audiobediening aan het stuur, Bluetooth®, Emergency
Assistance*, MyFord Dock en USB-aansluiting

ICFAR, ICE Pack 15

Radio met DAB+ (Digital Audio Broadcasting), 8" touchscreen, 6 luidsprekers (vier voor, twee achter), geschikt voor mp3, audiobediening aan het
stuur, Ford SYNC 3 met Voice Control, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, handsfree bellen, GPS, Bluetooth®, privacymodus en USBaansluiting

ICFBW, ICE Pack 55

Radio met DAB+ (Digital Audio Broadcasting), 8" touchscreen, 10 luidsprekers (vier voor, vier achter, één in het midden en een subwoofer, geschikt voor
mp3, audiobediening aan het stuur, B&O Play, Ford SYNC 3 met navigatiecentrum, Voice Control, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*,
handsfree bellen, GPS, Bluetooth®, privacymodus en USB-aansluiting

ICFAM, ICE Pack 11

standaard standaard
optioneel, tegen
optioneel,
meerprijs
tegen meerprijs
onderdeel van
onderdeel
optiepakket
van optiepakket
tegen meerprijs
tegen meerprijs

® aangesloten
*Ford Emergency
*Ford Emergency
Assistance Assistance
is een innovatieve
is een innovatieve
SYNC-functie
SYNC-functie
die gebruikdie
maakt
gebruik
van maakt
een viavan
Bluetooth
een via®Bluetooth
aangesloten
mobiele telefoon
mobiele
om
telefoon
inzittenden
om inzittenden
van de autovan
te helpen
de autorechtstreeks
te helpen rechtstreeks
met het lokale
metcommunicatiecentrum
het lokale communicatiecentrum
contact contact
op te nemen,
op als
te nemen,
na een ongeluk
als na een
deongeluk
airbag van
de airbag
de autovan
wordt
de auto
geactiveerd
wordt geactiveerd
of de brandstofpomp
of de brandstofpomp
wordt uitgeschakeld.
wordt uitgeschakeld.
De functie werkt
De functie
vooralsnog
werkt vooralsnog
niet in Nederland,
niet in Nederland,
maar wel inmaar
meerwel
danin40
meer
andere
dan 40
Europese
anderelanden.
Europese
**Leverbaar
landen. **Leverbaar
tot
tot
halverwegehalverwege
2019.
2019.

Instrumenten en bedieningselementen
BSHDJ/BSLAC (BSLAY)

Buitenspiegels – Elektrisch bedienbaar en verwarmbaar, elektrisch inklapbaar, geïntegreerde richtingaanwijzers, behuizing in carrosseriekleur en
trottoirverlichting

BSHDY/BSLAC (BSLAY)

Achterklep met wisser/sproeiersysteem

CFEAD

Wissers – Standaard met instelling voor 6 intervalsnelheden

CFFAK

Wissers – Automatisch met regensensor

CFFAE

Handrem – Met Sensico en chroom beklede versnellingspookknop (inclusief met Sensico bekleed stuurwiel)

FAFA1

Handrem – Met Sensico® bekleed, met rood accent

FAFAW

Versnellingspookknop – Polyurethaan

CAEBW

®

Versnellingspookknop – Met Sensico bekleed (inclusief met Sensico bekleed stuurwiel)

CAEAB

Versnellingspookknop – Vignale, met leer bekleed (standaard met handgeschakelde versnellingsbak)

CAEAC

Versnellingspookknop – ST, aluminium inzetstuk met rode belettering

CAEAD

FordPower startbutton

CBGAJ

Ford KeyFree-systeem met FordPower startbutton, inclusief Motion Sensor (sleutel wordt inactief na 40 seconden geen beweging)

CBGAL

Ruiten – Voor elektrisch bedienbaar met one-touch open/sluit-functie aan bestuurderszijde

B2CAF

Ruiten – Voor en achter elektrisch bediend met one-touch open/sluit-functie aan bestuurderszijde, central open/close functie

B2DAG

®

®

ST‑3

ST‑3
Active X

Active
VignaleX

Vignale
ST‑Line X

ST‑Line
ST‑Line X

ST‑Line
Titanium X

Titanium
Titanium X

Titanium
Connected

Technologie
Technologie

Buitenspiegels – Elektrisch bedienbaar en verwarmbaar, geïntegreerde richtingaanwijzers, behuizing in carrosseriekleur

®

Connected
Trend

Trend

ST‑3

Active X

Vignale

ST‑Line X

ST‑Line

Titanium X

Titanium

Connected

Comfort
Comfort
en gemak
en gemak
Trend

Comfort en gemak

Quickclear voorruitverwarming
Quickclear voorruitverwarming
Ford MyKeyFord
Gen MyKey
2
Gen 2
Binnenspiegel
Binnenspiegel
– Automatisch
– Automatisch
dimmend dimmend
Optiepakketten
Optiepakketten
Winter PackWinter
– Verwarmbare
Pack – Verwarmbare
voorstoelen,voorstoelen,
Quickclear voorruitverwarming,
Quickclear voorruitverwarming,
stuurwielverwarming
stuurwielverwarming
en verwarmbare
en verwarmbare
ruitensproeiers
ruitensproeiers
Comfort Pack
Comfort
– 4-weg
Pack
verstelbare
– 4-weg verstelbare
passagiersstoel
passagiersstoel
met verstelbare
met verstelbare
lendensteunlendensteun
passagier enpassagier
armsteunenoparmsteun
middenconsole
op middenconsole
Visibility Pack
Visibility
– Ruitenwissers
Pack – Ruitenwissers
met regensensor,
met regensensor,
automatischautomatisch
dimmende dimmende
achteruitkijkspiegel
achteruitkijkspiegel

standaard standaard
optioneel, tegen
optioneel,
meerprijs
tegen meerprijs
onderdeel van
onderdeel
optiepakket,
van optiepakket,
tegen meerprijs
tegen meerprijs

® aangesloten
*Ford Emergency
*Ford Emergency
Assistance Assistance
is een innovatieve
is een innovatieve
SYNC-functie
SYNC-functie
die gebruikdie
maakt
gebruik
van maakt
een viavan
Bluetooth
een via®Bluetooth
aangesloten
mobiele telefoon
mobiele
om
telefoon
inzittenden
om inzittenden
van de autovan
te helpen
de autorechtstreeks
te helpen rechtstreeks
met het lokale
metcommunicatiecentrum
het lokale communicatiecentrum
contact contact
op te nemen,
op als
te nemen,
na een ongeluk
als na een
deongeluk
airbag van
de airbag
de autovan
wordt
de auto
geactiveerd
wordt geactiveerd
of de brandstofpomp
of de brandstofpomp
wordt uitgeschakeld.
wordt uitgeschakeld.
De functie werkt
De functie
vooralsnog
werkt vooralsnog
niet in Nederland,
niet in Nederland,
maar wel inmaar
meerwel
danin40
meer
andere
dan 40
Europese
anderelanden.
Europese
**Leverbaar
landen. **Leverbaar
tot
tot
halverwegehalverwege
2019.
2019.

Veiligheid

Tapijt enTapijt
afwerking
en afwerking

Opbergruimte voor waarschuwingsdriehoek

VloermattenVloermatten
– Vóór, velours
– Vóór, velours

BDPAB

(eentraps)

Functioneel
Functioneel
exterieurexterieur

Airbags – Zijairbags voorzijde1)

Ford Easy Fuel
Fordtankdoploos
Easy Fuel tankdoploos
brandstofvulsysteem
brandstofvulsysteem

Airbags – Voor bestuurder en voorste passagier

Airbags – Gordijnairbags voor en achter

ST‑3

ST‑3
Active X

Active
VignaleX

Vignale
ST‑Line X

ST‑Line
ST‑Line X

ST‑Line
Titanium X

Titanium
Titanium X

Titanium
Connected

VloermattenVloermatten
– vóór en achter,
– vóórvelours
en achter, velours

Intelligent Protection System (IPS)1)
u1)

Connected
Trend

ST‑3

Active X

Vignale

ST‑Line X

ST‑Line

Titanaium X

Titanium

Connected

Trend

Trend

Praktisch
Praktisch
en nuttig
en nuttig

Veiligheid en beveiliging

1)

Stoelen – ISOFIX-montagevoorziening voor kinderstoel1)
Veiligheidsgordelherinnering (voor en achter)

BY5AN

Beveiliging

CBAAB/CBFAM

FordKeyless Entry met Motion Sensor (sleutel deactiveert signaal na 40 seconden inactiviteit)
Remmen

Alle Fiesta‑
modellen

Afstandsbediening voor centrale vergrendeling met twee flipkeys

C1MAC
Garantie
Garantie
en Pechhulpservice
en Pechhulpservice
Alle Fiesta‑
modellen

Afneembare trekhaak (met 13-pins stekkerset)

Antiblokkeersysteem (ABS)1) met elektronische remkrachtverdeling (EBD)1)
Elektronische stabiliteitsregeling1) met tractieregeling (Traction Control)1) en noodstopbekrachtiging (Emergency Brake Assist)1)

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

Instrumenten en bedieningselementen

2 + 1 jaar/max.
2 + 60.000km*
1 jaar/max. 60.000km*
Ford ProtectFord
Verlengde
ProtectGarantieverzekering
Verlengde Garantieverzekering
(aangeboden
(aangeboden
door Allianzdoor
Global
Allianz
Assistance)
Global Assistance)

Lane-Keeping System (inclusief Lane-Keeping Alert en Lane-Keeping Aid) (met camera aan voorzijde)
Snelheidsbegrenzer

HLEAC/HLNAB

2 + 2 jaar/max.
2 + 280.000km*
jaar/max. 80.000km*
Ford ProtectFord
Verlengde
ProtectGarantieverzekering
Verlengde Garantieverzekering
(aangeboden
(aangeboden
door Allianzdoor
Global
Allianz
Assistance)
Global Assistance)

GTDAN

2 + 3 jaar/max.
2 + 3100.000km*
jaar/max. 100.000km*
Ford ProtectFord
Verlengde
ProtectGarantieverzekering
Verlengde Garantieverzekering
(aangeboden
(aangeboden
door Allianzdoor
Global
Allianz
Assistance)
Global Assistance)

Technologie

2 + 3 jaar/max.
2 + 3200.000km*
jaar/max. 200.000km*
Ford ProtectFord
Verlengde
ProtectGarantieverzekering
Verlengde Garantieverzekering
(aangeboden
(aangeboden
door Allianzdoor
Global
Allianz
Assistance)
Global Assistance)

Uitgebreide elektronische stabiliteitsregeling (Enhanced Electronic Stability Control)1) met tractieregeling (Traction Control)1), noodstopbekrachtiging
(Emergency Brake Assist)1), Hill Start Assist (HSA)2) en Trailer Sway Control1)

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

Hill Start Assist2)

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

Bandenspanningscontrolesysteem (Tyre Pressure Monitoring System)

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

1)

Pre-Collision Assist met Active Braking

FBFAB

standaard standaard
1)Veiligheidsvoorziening, 2)Assistentiesysteem voor de bestuurder.
N.B.: Een kinderstoeltje mag nooit op de passagiersstoel voorin worden geplaatst indien de Ford auto is uitgerust met een actieve passagiersairbag voorin. De veiligste plek voor kinderen is correct aangegespt op
de achterbank.

u

optioneel, tegen
optioneel,
meerprijs
tegen meerprijs
onderdeel van
onderdeel
een optiepakket,
van een 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
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
overzichtelijke specificatie en prijsopgave, die je
ook door kunt sturen naar je dealer.
Stel jouw auto samen op www.ford.nl

Dealer zoeken en proefrit
aanvragen
Op de Ford website kun je op een locatie of
dealernaam zoeken om een Ford dealer te vinden
en online een proefrit aan te vragen. Vul hiervoor
je gegevens in en de geselecteerde Ford dealer
neemt dan contact op om een geschikte afspraak
te maken.
Vind jouw Ford dealer op www.ford.nl
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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
Protect biedt een reeks belangrijke voordelen,
zoals:

Met het Ford Protect Service Plan houd jij je Ford
eenvoudig en voordelig in topconditie. In plaats
van losse onderhoudsbeurten te betalen, bieden
wij je 3, 4 of zelfs 5 jaar onderhoud*. Dat allemaal
voor een eenmalig aantrekkelijk bedrag. Het Ford
Protect Service Plan biedt je:

Voor maximaal rijplezier gaat het niet alleen om je
auto, maar ook om jou. Daarom bieden we een
reeks diensten die je leven makkelijker maken en
je zorgen wegnemen:
■

■
■

■
■

■

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
en garantie voor een eenmalig aantrekkelijk
bedrag
Gratis 24/7 Ford Assistance Gold
pechhulpservice in heel Europa na 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

■

■
■

■

■

■

■

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
Gebruik van originele Ford onderdelen, wat
gunstig is voor de restwaarde
Onderhoud door speciaal opgeleide monteurs
voor de hoogste technische- en
kwaliteitsstandaarden
Onze experts geven je graag een advies op
maat
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