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Welke kies jij?

• 15 inch stalen wielen met naafdoppen  
en 195/60 banden

• 6 DIN/ISO sjorogen geplaatst in de zijwanden
• ABS met EBA/EBW/EBD
• Bestuurdersairbag
• Centrale vergrendeling met afstandsbediening
• ESP
• Euro 6.2
• Ford EasyFuel systeem
• Handmatig verstelbare buitenspiegel  

met dode hoek spiegels
• Heel laadschot (kunststof)
• DAB Radio inclusief USB/MP3 aansluiting,  

My Ford Dock, 2 speakers, Bluetooth
• Hill Start Assist
• Load Adaptive Control
• Middenconsole met twee bekerhouders  

en opbergvak voor A4 documenten

• Ongespoten carrosseriedelen (bumpers, 
beschermstrippen en handvatten)

• Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
• Tankinhoud 48 liter
• Verwarming met blower, pollenfilter  

en recirculatie
• Volledig reservewiel
• Start/Stop systeem
• Lage rolweerstand banden  

(alleen bij diesel uitvoeringen)
• Zijschuifdeur rechts (alleen EcoBoost)
• Stalen laadschot (alleen EcoBoost)

Trend
• Airconditioning
• Arm- en lendesteun, opbergbox onder  

passagiersstoel
• Brandstof computer
• Comfort bestuurdersstoel (in hoogte  

verstelbare bestuurdersstoel)
• Elektrisch bedienbare ruiten
• Elektrisch verstelbare en verwarmbare  

buitenspiegels
• Interieurverlichting inclusief leeslampjes
• Met leder bekleed stuurwiel
• Mistlampen voor
• Opbergplank boven bestuurder
• Ruit in laadschot
• Stalen laadschot i.p.v. kunststof
• Trend interieurbekleding
• Wieldeksels
• Zijschuifdeur rechts

Ambiente

Welke kies jij?
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Ambiente

• 15 inch stalen wielen met naafdoppen en
195/60 banden

• 6 DIN/ISO sjorogen geplaatst in de
zijwanden

• ABS met EBA/EBW/EBD
• Bestuurdersairbag
• Centrale vergrendeling met

afstandsbediening
• ESP
• Euro 6.2
• Ford EasyFuel systeem
• Handmatig verstelbare buitenspiegel met

dode hoek spiegels
• Heel laadschot (kunststof)
• AM/FM Radio inclusief USB/MP3

aansluiting, My Ford Dock, 2 speakers,
Bluetooth

• Hill Start Assist
• Load Adaptive Control
• Middenconsole met twee bekerhouders en

opbergvak voor A4 documenten
• Ongespoten carrosseriedelen (bumpers,

beschermstrippen en handvatten)
• Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
• Tankinhoud 48 liter
• Verwarming met blower, pollenfilter en

recirculatie
• Volledig reservewiel
• Start/Stop systeem

Ambiente € 10.925,-

Trend

• Airconditioning
• Arm- en lendesteun, opbergbox onder

passagiersstoel
• Brandstof computer
• Comfort bestuurdersstoel (in hoogte

verstelbare bestuurdersstoel)
• Dubbele centrale vergendeling met

afstandsbediening
• Elektrisch bedienbare ruiten
• Elektrisch verstelbare en verwarmbare

buitenspiegels
• Interieurverlichting inclusief leeslampjes
• Met leder bekleed stuurwiel
• Mistlampen voor
• Opbergplank boven bestuurder
• Ruit in laadschot
• Stalen laadschot i.p.v. kunststof
• Trend interieurbekleding
• Wieldeksels
• Zijschuifdeur rechts

Trend € 11.925,-

€ 11.550Vanaf € 12.450Vanaf
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Limited
• Bumpers, deurgrepen en spiegelkappen  

in carrosseriekleur gespoten
• 15 inch lichtmetalen velgen
• Climate Control
• Parkeersensoren achter
• Regensensor
• Lichtsensor
• Cruise Control met speed limiter
• SYNC III met 6 inch touchscreen

Welke kies jij?
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Ambiente

• 15 inch stalen wielen met naafdoppen en
195/60 banden

• 6 DIN/ISO sjorogen geplaatst in de
zijwanden

• ABS met EBA/EBW/EBD
• Bestuurdersairbag
• Centrale vergrendeling met

afstandsbediening
• ESP
• Euro 6.2
• Ford EasyFuel systeem
• Handmatig verstelbare buitenspiegel met

dode hoek spiegels
• Heel laadschot (kunststof)
• AM/FM Radio inclusief USB/MP3

aansluiting, My Ford Dock, 2 speakers,
Bluetooth

• Hill Start Assist
• Load Adaptive Control
• Middenconsole met twee bekerhouders en

opbergvak voor A4 documenten
• Ongespoten carrosseriedelen (bumpers,

beschermstrippen en handvatten)
• Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
• Tankinhoud 48 liter
• Verwarming met blower, pollenfilter en

recirculatie
• Volledig reservewiel
• Start/Stop systeem

Ambiente € 10.925,-

Trend

• Airconditioning
• Arm- en lendesteun, opbergbox onder

passagiersstoel
• Brandstof computer
• Comfort bestuurdersstoel (in hoogte

verstelbare bestuurdersstoel)
• Dubbele centrale vergendeling met

afstandsbediening
• Elektrisch bedienbare ruiten
• Elektrisch verstelbare en verwarmbare

buitenspiegels
• Interieurverlichting inclusief leeslampjes
• Met leder bekleed stuurwiel
• Mistlampen voor
• Opbergplank boven bestuurder
• Ruit in laadschot
• Stalen laadschot i.p.v. kunststof
• Trend interieurbekleding
• Wieldeksels
• Zijschuifdeur rechts

Trend € 11.925,-
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Limited

• Bumpers, deurgrepen en spiegelkappen in
carrosseriekleur gespoten

• 15 inch lichtmetalen velgen
• Climate Control
• Parkeersensoren achter
• Regensensor
• Lichtsensor
• Cruise Control met speed limiter
• SYNC III met 6 inch touchscreen

Limited € 13.025,-

€ 13.550Vanaf
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kW(pk)

CO2-
emissie

(g/km)* Bijtellingspercentage

Netto cat. prijs
excl. BPM excl. BTW

in Euro
Fiscale
waarde

BPM
in Euro

BTW
in Euro

Benzine (Euro 6.2)
Ambiente
Ambiente 1.0 EcoBoost 74(100) 153 22% 11.550 17.047 3.071,00 2.426
Trend
Trend 1.0 EcoBoost 74(100) 153 22% 12.450 18.475 3.411,00 2.615
Limited
Limited 1.0 EcoBoost 74(100) 153 22% 13.550 20.221 3.825,00 2.846

Diesel (Euro 6.2)
Ambiente
Ambiente 1.5 Duratorq 55(75) 129 22% 13.025 20.944 5.518,43 2.736
Trend
Trend 1.5 Duratorq 55(75) 130 22% 14.025 22.531 5.560,43 2.946
Trend 1.5 Duratorq 74(100) 131 22% 14.525 23.324 5.748,93 3.051
Limited
Limited 1.5 Duratorq 74(100) 132 22% 15.625 25.070 6.163,63 3.282

* De vermelde WLTP-waarden voor de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek

Modellen
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kW(pk)

CO2-
emissie

(g/km)*
Bijtellings-

percentage

Netto cat.
prijs

excl. BPM
excl. BTW

in Euro

Fiscale
waarde

BPM
in Euro

BTW
in Euro

Benzine
Ambiente
Ambiente 1.0 EcoBoost 74(100) 153 22% 10.925 16.055 2.836,00 2.295
Trend
Trend 1.0 EcoBoost 74(100) 154 22% 11.925 17.642 3.213,00 2.505
Limited
Limited 1.0 Ecoboost 74(100) 155 22% 13.025 19.388 3.627,00 2.736
Diesel
Ambiente
Ambiente 1.5 Duratorq 55(75) 136 22% 12.625 20.309 5.032,63 2.652
Trend
Trend 1.5 Duratorq 55(75) 137 22% 13.625 21.896 5.409,63 2.862
Trend 1.5 Duratorq 74(100) 136 22% 14.125 22.689 5.598,13 2.967
Limited
Limited 1.5 Duratorq 74(100) 137 22% 15.225 24.435 6.012,83 3.198
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kW(pk)

CO2-
emissie

(g/km)*
Bijtellings-

percentage

Netto cat.
prijs

excl. BPM
excl. BTW

in Euro

Fiscale
waarde

BPM
in Euro

BTW
in Euro

Benzine
Ambiente
Ambiente 1.0 EcoBoost 74(100) 153 22% 10.925 16.055 2.836,00 2.295
Trend
Trend 1.0 EcoBoost 74(100) 154 22% 11.925 17.642 3.213,00 2.505
Limited
Limited 1.0 Ecoboost 74(100) 155 22% 13.025 19.388 3.627,00 2.736
Diesel
Ambiente
Ambiente 1.5 Duratorq 55(75) 136 22% 12.625 20.309 5.032,63 2.652
Trend
Trend 1.5 Duratorq 55(75) 137 22% 13.625 21.896 5.409,63 2.862
Trend 1.5 Duratorq 74(100) 136 22% 14.125 22.689 5.598,13 2.967
Limited
Limited 1.5 Duratorq 74(100) 137 22% 15.225 24.435 6.012,83 3.198

 optie      standaard     � niet beschikbaar

Netto Cat.prijs  
Excl. BPM Excl. BTW 

in Euro

Consumentenprijs 
incl. BPM incl. 21% 

BTW 
in Euro

BPM
in Euro Ambiente Trend Limited

Kleuren
Standaardlak: Frozen White 0 0 0,00   

Standaardlak: Blazer Blue 0 0 0,00   

Standaardlak: Race Red 0 0 0,00   

Metaallak: Moondust Silver 300 476 113,10   

Metaallak: Diffused Silver 300 476 113,10   

Metaallak: Magnetic 300 476 113,10   

Metaallak: Metal Blue 300 476 113,10   

Metaallak: Chrome Blue 300 476 113,10   

Metaallak: Agate Black 300 476 113,10   

Stoelen en banken 900.00 1.428,00 339 � �
Bekleding: Netdot Max 0 0 0,00  � �
Bekleding: Babylon Charcoal 0 0 0,00 �  

Safety & Comfort Pack
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel inclusief arm- en lendesteun, passagiers- en
zij-airbags en opbergbox onder de passagiersstoel

475 754 179,08 �  

Comfort Pack
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel (verwarmbaar) inclusief arm- en lendesteun,
passagiers- en zij-airbags en opbergbox onder de passagiersstoel (verwarmbaar)

180 286 67,86  �  

Pakketten
Driver Assistance Pack Ambiente 300 476 113,10  � �

Ambiente- Elektrisch bedienbare ruiten, elektrisch verstelbare en verwarmbare
buitenspiegels, elektrische voorruitverwarming, comfort bestuurdersstoel elektrisch
verwarmd, met arm- en lendesteun en opbergbox onder de passagierssstoel

Driver Assistance Pack Trend/Limited 300 476 113,10 �  

Elektrisch verwarmbare voorruit, bestuurdersstoel elektrisch verwarmd en
passagiers- en zijairbags

SYNC III met 6 inch touchscreen 600 952 226,20 �  �

Radio, 6 inch touchscreen, SYNC III, USB/MP3 aansluiting, spraakbesturing,
bediening aan het stuur, 4 speakers Apple Carplay, Android Auto

SYNC 3 met 6 inch touchscreen en navigatie 755 1.198 284,64 �  �

Radio, 6 inch touchscreen, navigatie, SYNC III, USB/MP3 aansluiting, 
spraakbesturing, bediening aan het stuur, 4 speakers Apple Carplay, Android Auto

SYNC 3 met 6 inch touchscreen en navigatie 240 381 90,48 � � 

Radio, 6 inch touchscreen, navigatie, SYNC III, USB/MP3 aansluiting,
spraakbesturing, bediening aan het stuur, 4 speakers Apple Carplay, Android Auto

Deuren/laadschot

Stalen laadschot met ruit
Verplicht bij ruiten achter 25 40 9,43 

Zijschuifdeur rechts inclusief ruit rechts 2e rij 250 397 94,25  � �
Zijschuifdeur rechts 225 357 84,83 

Zijschuifdeur rechts en links, niet icm ruit rechts 2e rij 450 714 169,65  � �
Zijschuifdeur rechts en links, niet icm ruit rechts 2e rij 225 357 84,83 �  

Ruit rechts 2e rij 50 79 18,85 �  

Fabrieksopties
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Netto Cat.prijs  
Excl. BPM Excl. BTW 

in Euro

Consumentenprijs 
incl. BPM incl. 21% 

BTW 
in Euro

BPM
in Euro Ambiente Trend Limited

Gebruiksgemak en comfort

Opbergplank boven hoofd bestuurder
Inclusief handgrepen 25 40 9,43 

Airconditioning 500 794 188,50  �
Automatische airconditioning 200 317 75,40 � 

Cruise control
Inclusief ASLD (instelbare snelheidsbegrenzer) 200 317 75,40 � 

Parkeersensoren achter
Alleen i.c.m. SYNC III 125 198 47,13 � 

Licht- en regensensor inclusief automatisch dimmende binnenspiegel 150 238 56,55 � 

Parkeersensoren voor en achter
Alleen i.c.m. SYNC III 250 397 94,25 �  �

Achteruitrijcamera
Alleen i.c.m. SYNC III 150 238 56,55 �  

Elektrisch verwarmbare voorruit 100 159 37,70 �  

Parkeersensoren voor en achter 125 198 47,13 � � 

Centrale dubbele vergrendeling 50 79 18,85 �  

Elektrisch bedienbare ruiten voor 50 79 18,85 � 

Laadvloerbescherming (easy to clean) 100 159 37,70   

LED laadruimteverlichting 100 159 37,70   

Airbag passagier 200 317 75,40   

Perimetrisch alarm 150 238 56,55   

Tyre pressure monitoring 50 79 18,85   

Uitgebreid alarm 225 357 84,83 �  

Carrosserie en styling
Achterklep inclusief elektrisch verwarmbare ruit en wis/was 200 317 75,40   

Ruiten achter inclusief elektrische verwarming met wis/was
Ruit in laadschot verplicht en voor Ambiente alleen i.c.m. zijschuifdeur(en) 150 238 56,55   

Mistlampen voor 100 159 37,70 

Dakrailing
Zilver 150 238 56,55 �  

Raster ruiten achter 150 238 56,55   

Roof rails 150 238 56,55 �  

Wielen/banden
All Weather Banden SVO K103 300 476 113,10   

Standaard banden
Alleen op diesel uitvoeringen (+/- 4 gram CO2 uitstoot) 0 0 0,00   

Wieldeksels 25 40 9,43  �
15 inch lichtmetalen velgen
Met 195/60R15-H BSW banden 250 397 94,25 � 

Ford Protect Verlengde Garantieverzekering (aangeboden door Allianz Global Assistance)
Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+2 jaar / max. 100.000 km 169.00 169.00   

Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+2 jaar / max. 200.000 km 245.00 245.00   

Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+3 jaar / max. 150.000 km 269.00 269.00   

Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+3 jaar / max. 200.000 km 299.00 299.00   

 optie      standaard     � niet beschikbaar

Accessoires

Transit Courier PRIJSLIJST

Jouw bedrijfswagen moet helemaal van jou zijn, toch? Daarom kun je hem helemaal aan jouw wensen en stijl
aanpassen. Kies uit een brede range accessoires van bewezen kwaliteit die perfect bij jouw auto passen. Ontdek de
mogelijkheden voor jouw Ford bedrijfswagen!

*Gedekt door garantie van de leverancier, raadpleeg je Ford dealer voor meer informatie.

Brink* Trekhaak, vaste kogel inclusief een 13-polige aansluiting,
gemonteerd
1923539
 
 € 605.00

Q-Safe* Inbraakwerende plaat, wit, achterdeuren, gemonteerd
Q421083
 
 € 130.00

Q-Tech* RVS Sidebars, mat, gemonteerd
Q321095
 
 € 361.00

Veiligheidsslot Saturn Evo, voor achter-, zij- of schuifdeuren, gemonteerd
e2600002
 
 € 189.00

Thule* dakdragers, maximale belasting van 100kg.
1582847
 
€ 255.00

Genoemde prijzen zijn exclusief btw en inclusief montage.

Fabrieksopties (vervolg)
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Accessoires

Transit Courier PRIJSLIJST

Jouw bedrijfswagen moet helemaal van jou zijn, toch? Daarom kun je hem helemaal aan jouw wensen en stijl
aanpassen. Kies uit een brede range accessoires van bewezen kwaliteit die perfect bij jouw auto passen. Ontdek de
mogelijkheden voor jouw Ford bedrijfswagen!

*Gedekt door garantie van de leverancier, raadpleeg je Ford dealer voor meer informatie.

Brink* Trekhaak, vaste kogel inclusief een 13-polige aansluiting,
gemonteerd
1923539
 
 € 605.00

Q-Safe* Inbraakwerende plaat, wit, achterdeuren, gemonteerd
Q421083
 
 € 130.00

Q-Tech* RVS Sidebars, mat, gemonteerd
Q321095
 
 € 361.00

Veiligheidsslot Saturn Evo, voor achter-, zij- of schuifdeuren, gemonteerd
e2600002
 
 € 189.00

Thule* dakdragers, maximale belasting van 100kg.
1582847
 
€ 255.00

Genoemde prijzen zijn exclusief btw en inclusief montage.

Transit Courier PRIJSLIJST



 optie    standaard   � niet beschikbaar   optie    standaard   � niet beschikbaar  

EcoSport PRIJSLIJST

Accessoires

EcoSport PRIJSLIJST

Je nieuwe EcoSport moet helemaal jou zijn, toch? Daarom kun je hem  naar eigen wens en stijl aanpassen. Kies uit een
brede range accessoires van vertrouwde Ford kwaliteit die perfect bij jouw auto passen. Ga voor een volledig overzicht
naar de online accessoire catalogus op www.ford-accessoires.nl en ontdek de mogelijkheden!

Afneembare trekhaak, inclusief 13 polige aansluiting, gemonteerd.
2276851
 
 € 1159.00

Dakdragers, voor montage op dakrails.
1876580
 
 € 211.00

Xvision* Parkeersensoren achter, mat zwart, gemonteerd.
1935215
 
 € 248.00

Bagagemat, gemaakt van stevig rubber, inclusief opstaande randen.
2197235
 
 € 37.00

16" lichtmetalen velgen inclusief Bridgestone zomerbanden en TPMS*
DF580
 
 € 1195.00

*Gedekt door garantie van de leverancier, raadpleeg je Ford dealer voor meer informatie.

Ford service

Alle in deze prijslijst vermelde consumenten(advies)prijzen zijn in Euro en
inclusief BTW, BPM en onvermijdbare kosten rijklaarmaken. Alle vermelde
prijzen en de als standaard vermelde uitrustingen zijn indicatief en kunnen
te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. Pas op
de dag van aflevering worden de prijs en de uitrusting definitief
vastgesteld. Ford Nederland B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden in de inhoud
van deze prijslijst. Vraag uw dealer altijd naar de actuele prijzen en
beschikbare uitrustingen.

Naast de in de prijslijst vermelde fiscale waarde  worden steeds de
(onvermijdbare) kosten voor het rijklaar maken van de auto (bestaat uit
een nulbeurt, 2 kentekenplaten, een in- en uitwendige poetsbeurt,
transportkosten, recyclingsbijdrage, leges, gevarendriehoek, lampenset,
lifehammer, hesjes en een volle tank brandstof) in rekening gebracht.
Tevens is hier de recyclingsbijdrage en verwijderingsbijdrage in
opgenomen. Deze kosten zijn reeds opgenomen in de consumenten
(advies)prijs. De kosten verband houdend met het rijklaar maken van de
auto bedragen Euro 880 inclusief BTW. De bij de aanschaf van een
nieuwe auto aan Auto Recycling Nederland B.V. (ARN) afgedragen

recyclingbijdrage bedraagt Euro 35,00 inclusief BTW. ARN heeft zich ten
doel gesteld auto's aan het einde van de levensduur in te zamelen en op
milieuvriendelijke wijze te demonteren voor hergebruik van het materiaal.
De leges (inclusief een administratieve vergoeding) houdt verband met de
aanvraag van een ééndelig kentekenbewijs en bedraagt Euro 51,10.

Voor meer informatie over de bijkomende kosten en onze
verkoopvoorwaarden, zie  www.ford.nl/verkoopvoorwaarden. Ford
Nederland B.V. is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 33042480.

 

Ford service

FordGarantie
Onbezorgd rijden in jouw Ford, want de kwaliteit 
op onze Ford producten is gegarandeerd! 
Daarom krijg je op elke nieuwe Ford standaard 
2 jaar volledige fabrieksgarantie op materiaal-
en constructiefouten, zonder kilometerbeperking.
Voor de hoogspanningsaccu geldt 8 jaar of 
160.000 kilometer. Alle andere hoogspannings-
onderdelen worden gedekt gedurende 5 jaar of 
100.000 kilometer. Daarnaast krijg je op jouw 
Ford maar liefst 12 jaar carrosseriegarantie tegen 
doorroesten van binnenuit.

Ford Protect Service Plan 
3, 4 of 5 jaar onderhoud voor een aantrekkelijk 
bedrag. Of fi nancier mee met de auto. 
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 – 
inclusief bijbehorende onderdelen, vloeisto� en, 
arbeidsloon en 24/7 Ford Assistance Gold 
pechhulpservice in heel Europa. Dat allemaal voor 
een eenmalig of te fi nancieren bedrag. Zo heb je 
de onderhoudskosten onder controle en ben je 
verzekerd van de inzetbaarheid van jouw Ford.

FordAssistance
Ford Assistance is de complete pechhulp van 
Ford in Nederland én in Europa! Bij aanschaf 

van een nieuwe Ford heb je, afhankelijk van 
wat het eerst komt, tot de eerste o�  ciële Ford 
onderhoudsbeurt of maximaal 12 maanden na 
eerste registratie recht op gratis Ford Assistance. 
Na deze periode wordt jouw Ford Assistance bij 
elke o�  ciële Ford onderhoudsbeurt kosteloos 
verlengd, tot wel levenslang! Vraag je Ford 
dealer naar de voorwaarden.

Ford Operational Lease
Met Ford Operational Lease kun je zorgeloos 
aan de slag. Je besteedt de investering en 
risico’s uit aan Ford Lease, zodat jij kan blijven 
ondernemen. Bovendien profi teer je altijd van 
scherpe tarieven met een vaste looptijd en een 
vast maandbedrag. Je regelt het eenvoudig via 
de Ford Dealer. 

Voor meer informatie: 
www.ford.nl/operationallease

Ford Private Lease
Met Ford Private Lease kan je zorgeloos genieten 
van jouw Ford, want zaken zoals onderhoud, 
verzekering en wegenbelasting zijn al 
inbegrepen. Je hoe�  alleen nog maar te tanken! 
Bovendien is Ford Lease aangesloten bij het 
Keurmerk Private Lease en voldoen wij aan de 
strenge eisen van het keurmerk. Zo kun je met 
een gerust gevoel op weg.  

Voor meer informatie: 
www.ford.nl/privatelease

FordOptions
Ford’s unieke programma, dat het mogelijk
maakt om iedere twee of drie jaar in een
nieuwe Ford te rijden. Ford stelt bij jouw aankoop 
de toekomstig gegarandeerde minimumwaarde 
(TGMW) over twee of drie jaar vast. Deze 
TGMW hoef je gedurende de looptijd niet af 
te lossen. Met Options betaal je dus alleen 
het verschil tussen de aanschafprijs en de 
TGMW in maandelijkse termijnen, plus een vast 
rentepercentage. 
Aan het einde van je Options-overeenkomst 
heb je de keuze uit drie fl exibele opties - inruilen, 
teruggeven of houden tegen betaling van de 
slottermijn.

Voor meer informatie:
https://www.ford.nl/fi nancieren/ford-credit/
particulier/ford-options

Zelf jouw Options maandbedrag berekenen?
Ga naar: https://www.ford.nl/fi nancieren/
ford-credit/particulier en klik op ‘maandtermijn 
berekenen’.

Alle in deze prijslijst vermelde consumenten(advies)prijzen zijn in Euro en
inclusief BTW, BPM en onvermijdbare kosten rijklaarmaken. Alle vermelde
prijzen en de als standaard vermelde uitrustingen zijn indicatief en kunnen
te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. Pas op
de dag van aflevering worden de prijs en de uitrusting definitief
vastgesteld. Ford Nederland B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden in de inhoud
van deze prijslijst. Vraag uw dealer altijd naar de actuele prijzen en
beschikbare uitrustingen.

Naast de in de prijslijst vermelde fiscale waarde  worden steeds de
(onvermijdbare) kosten voor het rijklaar maken van de auto (bestaat uit
een nulbeurt, 2 kentekenplaten, een in- en uitwendige poetsbeurt,
transportkosten, recyclingsbijdrage, leges, gevarendriehoek, lampenset,
lifehammer, hesjes en een volle tank brandstof) in rekening gebracht.
Tevens is hier de recyclingsbijdrage en verwijderingsbijdrage in
opgenomen. Deze kosten zijn reeds opgenomen in de consumenten
(advies)prijs. De kosten verband houdend met het rijklaar maken van de
auto bedragen Euro 880 inclusief BTW. De bij de aanschaf van een
nieuwe auto aan Auto Recycling Nederland B.V. (ARN) afgedragen

recyclingbijdrage bedraagt Euro 35,00 inclusief BTW. ARN heeft zich ten
doel gesteld auto's aan het einde van de levensduur in te zamelen en op
milieuvriendelijke wijze te demonteren voor hergebruik van het materiaal.
De leges (inclusief een administratieve vergoeding) houdt verband met de
aanvraag van een ééndelig kentekenbewijs en bedraagt Euro 51,10.

Voor meer informatie over de bijkomende kosten en onze
verkoopvoorwaarden, zie  www.ford.nl/verkoopvoorwaarden. Ford
Nederland B.V. is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 33042480.

 

Ford service

FordGarantie
Onbezorgd rijden in jouw Ford, want de kwaliteit 
op onze Ford producten is gegarandeerd! 
Daarom krijg je op elke nieuwe Ford standaard 
2 jaar volledige fabrieksgarantie op materiaal-
en constructiefouten, zonder kilometerbeperking.
Voor de hoogspanningsaccu geldt 8 jaar of 
160.000 kilometer. Alle andere hoogspannings-
onderdelen worden gedekt gedurende 5 jaar of 
100.000 kilometer. Daarnaast krijg je op jouw 
Ford maar liefst 12 jaar carrosseriegarantie tegen 
doorroesten van binnenuit.

Ford Protect Service Plan 
3, 4 of 5 jaar onderhoud voor een aantrekkelijk 
bedrag. Of fi nancier mee met de auto. 
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 – 
inclusief bijbehorende onderdelen, vloeisto� en, 
arbeidsloon en 24/7 Ford Assistance Gold 
pechhulpservice in heel Europa. Dat allemaal voor 
een eenmalig of te fi nancieren bedrag. Zo heb je 
de onderhoudskosten onder controle en ben je 
verzekerd van de inzetbaarheid van jouw Ford.

FordAssistance
Ford Assistance is de complete pechhulp van 
Ford in Nederland én in Europa! Bij aanschaf 

van een nieuwe Ford heb je, afhankelijk van 
wat het eerst komt, tot de eerste o�  ciële Ford 
onderhoudsbeurt of maximaal 12 maanden na 
eerste registratie recht op gratis Ford Assistance. 
Na deze periode wordt jouw Ford Assistance bij 
elke o�  ciële Ford onderhoudsbeurt kosteloos 
verlengd, tot wel levenslang! Vraag je Ford 
dealer naar de voorwaarden.

Ford Operational Lease
Met Ford Operational Lease kun je zorgeloos 
aan de slag. Je besteedt de investering en 
risico’s uit aan Ford Lease, zodat jij kan blijven 
ondernemen. Bovendien profi teer je altijd van 
scherpe tarieven met een vaste looptijd en een 
vast maandbedrag. Je regelt het eenvoudig via 
de Ford Dealer. 

Voor meer informatie: 
www.ford.nl/operationallease

Ford Private Lease
Met Ford Private Lease kan je zorgeloos genieten 
van jouw Ford, want zaken zoals onderhoud, 
verzekering en wegenbelasting zijn al 
inbegrepen. Je hoe�  alleen nog maar te tanken! 
Bovendien is Ford Lease aangesloten bij het 
Keurmerk Private Lease en voldoen wij aan de 
strenge eisen van het keurmerk. Zo kun je met 
een gerust gevoel op weg.  

Voor meer informatie: 
www.ford.nl/privatelease

FordOptions
Ford’s unieke programma, dat het mogelijk
maakt om iedere twee of drie jaar in een
nieuwe Ford te rijden. Ford stelt bij jouw aankoop 
de toekomstig gegarandeerde minimumwaarde 
(TGMW) over twee of drie jaar vast. Deze 
TGMW hoef je gedurende de looptijd niet af 
te lossen. Met Options betaal je dus alleen 
het verschil tussen de aanschafprijs en de 
TGMW in maandelijkse termijnen, plus een vast 
rentepercentage. 
Aan het einde van je Options-overeenkomst 
heb je de keuze uit drie fl exibele opties - inruilen, 
teruggeven of houden tegen betaling van de 
slottermijn.

Voor meer informatie:
https://www.ford.nl/fi nancieren/ford-credit/
particulier/ford-options

Zelf jouw Options maandbedrag berekenen?
Ga naar: https://www.ford.nl/fi nancieren/
ford-credit/particulier en klik op ‘maandtermijn 
berekenen’.

Alle in deze prijslijst vermelde consumenten(advies)prijzen zijn in Euro en
inclusief BTW, BPM en onvermijdbare kosten rijklaarmaken. Alle vermelde
prijzen en de als standaard vermelde uitrustingen zijn indicatief en kunnen
te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. Pas op
de dag van aflevering worden de prijs en de uitrusting definitief
vastgesteld. Ford Nederland B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden in de inhoud
van deze prijslijst. Vraag uw dealer altijd naar de actuele prijzen en
beschikbare uitrustingen.

Naast de in de prijslijst vermelde fiscale waarde  worden steeds de
(onvermijdbare) kosten voor het rijklaar maken van de auto (bestaat uit
een nulbeurt, 2 kentekenplaten, een in- en uitwendige poetsbeurt,
transportkosten, recyclingsbijdrage, leges, gevarendriehoek, lampenset,
lifehammer, hesjes en een volle tank brandstof) in rekening gebracht.
Tevens is hier de recyclingsbijdrage en verwijderingsbijdrage in
opgenomen. Deze kosten zijn reeds opgenomen in de consumenten
(advies)prijs. De kosten verband houdend met het rijklaar maken van de
auto bedragen Euro 880 inclusief BTW. De bij de aanschaf van een
nieuwe auto aan Auto Recycling Nederland B.V. (ARN) afgedragen

recyclingbijdrage bedraagt Euro 35,00 inclusief BTW. ARN heeft zich ten
doel gesteld auto's aan het einde van de levensduur in te zamelen en op
milieuvriendelijke wijze te demonteren voor hergebruik van het materiaal.
De leges (inclusief een administratieve vergoeding) houdt verband met de
aanvraag van een ééndelig kentekenbewijs en bedraagt Euro 51,10.

Voor meer informatie over de bijkomende kosten en onze
verkoopvoorwaarden, zie  www.ford.nl/verkoopvoorwaarden. Ford
Nederland B.V. is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 33042480.
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Ford Garantie 
Onbezorgd rijden in jouw Ford, want de kwaliteit 
op onze Ford producten is gegarandeerd!  
Daarom krijg je op elke nieuwe Ford standaard  
2 jaar volledige fabrieksgarantie op materiaal- 
en constructiefouten, zonder kilometerbeper-
king. Voor de Transit Custom PHEV geldt 8 jaar 
of 160.000 kilometer op alle hoogspannings-
onderdelen. Daarnaast krijg je op jouw Ford  
maar liefst 12 jaar carrosseriegarantie tegen  
doorroesten van binnenuit. 

Ford Assistance 
Ford Assistance is de complete pechhulp van  
Ford in Nederland én in Europa! Bij aanschaf van 
een nieuwe Ford heb je, afhankelijk van wat het 
eerst komt, tot de eerste officiële Ford onder-
houdsbeurt of maximaal 12 maanden na eerste 
registratie recht op gratis Ford Assistance.  
Na deze periode wordt jouw Ford Assistance bij 
elke officiële Ford onderhoudsbeurt kosteloos 
verlengd, tot wel levenslang! Vraag je Ford dealer 
naar de voorwaarden. 

Ford Full Operational Lease
Met Full Operational Lease kun je zorgeloos aan 
de slag. Je besteedt de investering en risico's, 
zoals onderhoud, uit aan Ford Lease. Bovendien 
profiteer je altijd van scherpe tarieven met een 
vaste looptijd en een vast maandbedrag. Je regelt 
het eenvoudig via de Ford dealer.

Ford Financial Lease 
Met Ford Financial Lease ben je economisch  
eigenaar van de auto en staat deze op de balans 
van de onderneming. Omdat de aanschafprijs  
(exclusief BTW) wordt gefinancierd door Ford 
Credit, hoef je geen beroep te doen op het  
bedrijfskapitaal. De looptijd, het maandbedrag  
en een optionele slottermijn worden samen met 
jou van tevoren bepaald. Zo ben je flexibel om te 
kiezen wat het beste bij jouw onderneming past! 

Ford Protect Service Plan 
Kies nu een onderhoudsplan voor een aan-
trekkelijk bedrag en financier het gemakkelijk  
mee! In plaats van losse onderhoudsbeurten  
te betalen, bieden wij je 3, 4 of zelfs 5 jaar  
onderhoud – inclusief bijbehorende onderdelen, 
vloeistoffen,arbeidsloon en 24/7 Ford Assistance 
Goldpechhulpservice in heel Europa. Dat allemaal 
voor een eenmalig bedrag. Zo heb je zekerheid en
de onderhoudskosten onder controle!

Alle in deze prijslijst vermelde consumentenprijzen zijn in Euro en 
exclusief BTW en BPM. Alle vermelde prijzen en als standaard vermelde 
uitrustingen zijn indicatief en kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. Pas op de dag van aflevering worden de 
prijs en de uitrusting definitief vastgesteld. Ford Nederland B.V. is op geen 
enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of 
onvolkomenheden in de inhoud van deze prijslijst. Vraag jouw dealer  
altijd naar de actuele prijzen en beschikbare uitrustingen.
 

Naast de in de prijslijst vermelde prijzen worden de kosten voor het 
 rijklaar maken van de auto, de recyclingbijdrage en de leges in rekening 
gebracht. De advieskosten voor het rijklaar maken van de auto bedragen 
Euro 750 exclusief BTW. In deze advieskosten zijn bovendien een volle 
tank brandstof, vloermatten, een set reservelampen, een lifehammer,  
een veiligheidshesje en een gevarendriehoek opgenomen.
 
Daarnaast is het op grond van de Wet milieubeheer wettelijk verplicht 
om bij de aanschaf van een nieuwe auto de recyclingbijdrage ad Euro 
30.00 inclusief BTW in rekening te brengen. De recyclingbijdrage komt 
ten gunste van Auto Recycling Nederland BV, dat zich ten doel heeft 

gesteld, auto's aan het einde van de levensduur in te zamelen en op 
milieu vriendelijke wijze te demonteren voor hergebruik van het materiaal. 
Bovendien worden er leges en een administratieve vergoeding voor het 
ééndelig kentekenbewijs in rekening gebracht ad Euro 53.40. Voor meer 
informatie over de bijkomende kosten en onze verkoopvoorwaarden,  
zie www.ford.nl/verkoopvoorwaarden.
 
Ford Nederland B.V. is ingeschreven bij het handelsregister van de  
Kamer van Koophandel onder nummer 33042480.
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