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| Blue Days condities op het volledige gamma 
| Tot 6 maanden zorgeloos rijden

| Gratis FordPass

NEW
HYBRID SUV

BLUE DAYS

HYBRID SUV



Ford Options (9): zie pagina 8.
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Voor meer informatie met betrekking tot de campagne en/of voorwaarden, kijk op www.ford.be of neem contact op met uw Ford-verdeler.

maanden uitstel
van betaling*

maanden
cashback**

maanden
zorgeloos rijdentot3 + =3 6

3 maanden uitstel
U begint pas af te betalen na
3 maanden, de eerste 3 maanden 
betaalt u dus nog niets!*

3 maanden cashback 
Wanneer u een voertuig koopt dat 
onmiddellijk beschikbaar is, krijgt u
3 maandafl ossingen als extra 
korting.**

Tot 6 maanden zorgeloos rijden
Maak u dus gedurende 6 maanden geen zorgen 
over uw fi nanciering, maar geniet van de 
voordelen van uw nieuwe auto en de belangrijke 
dingen in het leven: uw gezondheid, uw gezin en 
uw vrijheid.

ZORGELOOS
RIJDENRIJDEN

Deze actie is enkel geldig op de aankoop van een nieuwe Fiesta, EcoSport, Puma, Focus of Kuga uit stock. Enkel geldig voor leningen op afbetaling met minimum 15% voorschot en voor verkopen van 01/09/2020 tot en met 30/09/2020, niet geldig voor Fleet. Voor meer 
informatie met betrekking tot de voorwaarden, gelieve contact op te nemen met uw Ford-verdeler.
* Enkel geldig op leningen op afbetaling (uitgezonderd Ford Options). Door het 3 maanden toegekende uitstel van betaling zal het totale af te betalen bedrag verdeeld worden over de resterende maandelijkse afbetalingsstermijnen in plaats van het oorspronkelijk totaal 
aantal voorziene maandelijkse afbetalingstermijnen. Hierdoor zullen de maandelijks af te betalen bedragen hoger liggen. Het uitstel van betaling doet noch de afbetalingstermijn later starten noch verlengen.
** De totaal toegekende cashback bestaat uit drie maal een voor elk model vooraf vastgesteld maandbedrag en is inclusief BTW. Het vooraf vastgestelde maandbedrag werd bepaald a.d.h.v. het gemiddeld maandelijks afbetaald bedrag op basis van alle leningen op afbeta-
ling uit het jaar 2019 voor het desbetre� ende model. De cashback is op gelijke wijze van toepassing op aankopen via contante betaling als aankopen via lening op afbetaling en is enkel geldig op een selectie stockvoertuigen.

(9) Representatief voorbeeld: Lening op afbetaling met laatste ver-
hoogde maandelijkse afl ossing. Te fi nancieren bedrag: € 17.544,82. Voorschot 
(facultatief): € 4.189,63. Contante prijs (indien sprake van voorschot): € 21.734,45. 
JKP (Jaarlijks Kostenpercentage) van 1,49%. Vaste jaarlijkse de-
betrentevoet: 1,48%. Terug te betalen in 23 maandelijkse afl ossingen van 
€ 333,13. Laatste verhoogde maandelijkse afl ossing: € 6.418,78. Actie gel-
dig van 01/09/2020 tot 30/09/2020. Totaal terug te betalen bedrag 
(zonder voorschot): € 18.078,33. Beperkt voor een max. kilometerstand van 20.000 
km per jaar; looptijd beperkt tot 36 maanden. Uitgesloten modellen: Fiesta Trend 1.1i 
75pk, Fiesta Connected 1.0i Ecoboost 95pk en Focus Connected 1.0i EcoBoost 100pk.

Mogelijkheid tot financiering van uw aankoop:

Onder voorbehoud van aanvaarding van uw kredietaanvraag door Alpha Credit nv, kredietgever, St-Lazaruslaan 4 -10/3, 1210 Brussel, BTW BE0445.781.316, RPR Brussel. Adverteerder: Ford Motor 
Company (Belgium) NV, agent in nevenfunctie, Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel, BTW BE0404.955.204, RPR Brussel - Bank: Fortis 220-0040000-72.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.

Onbezorgd door het jaar dankzij het nieuwe financieringsaanbod van Ford:



Bovenstaande aanbieding (1), alsmede de Korting (2), de Nettoprijs (3), de Overnamepremie (4), de Cashback stockpremie (5), de Extra stockpremie (6), de promotionele prijs (7), het Totaal Voordeel (8) en Ford Options (9) zijn onderworpen aan voorwaarden 
die gedetailleerd worden op pagina 8. Gelieve deze met aandacht te lezen. Niet geldig voor Fleet (tenzij anders vermeld) en Ford-personeel. Voor meer info over de verbruiksvoorwaarden en CO2-emissies (10), zie pagina 8. Contacteer uw concessiehouder voor 
alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig. 3

 4,2-6,8 L/100KM.  109-153 G/KM. (WLTP)(10)

FIESTA FOCUS

VOORNAAMSTE STANDAARDUITRUSTING: 
> Radio met DAB+ met dubbele USB-aansluiting, SYNC2.5 
met Bluetooth®, stuurbediening, 6 luidsprekers en 8" touch-
screen > Manuele airconditioning > Lane Keeping System 
(assistentie bij overschrijding wegmarkeringen) > My Key® 
programmeerbare sleutel, centrale vergrendeling met af-
standsbediening > Cruise Control > Automatische koplam-
pen met dagrijlichten > Boordcomputer > ...

VOORNAAMSTE STANDAARDUITRUSTING: 
> Radio met DAB+ en 6 luidsprekers, SYNC3 met Blue-
tooth®, 8” touchscreen, met stuurbediening en USB-aan-
sluiting > Navigatiesysteem > Airconditioning  > Lane 
Keeping System: assistentie bij overschrijding wegmarkering 
(incl. Road Edge Detection) > Pre-Collision Assist met voet-
gangers- en fietsersdetectie: waarschuwing en indicatie af-
stand > Post-Impact Braking > Cruise Control > Parkeerhulp 
voor- en achteraan > Achteruitrijcamera > LED-dagrijlichten 
> 16” lichtmetalen velgen – Sparkle Silver – banden 205/60 
R16 92V > ...

FIESTA CONNECTED
1.0i ECOBOOST 95PK

Aanbevolen catalogusprijs(1) € 19.915
Korting(2) € -1.795
Nettoprijs(3) €  18.120
Overnamepremie(4) € -2.500
Cashback stockpremie(5) € -975
Extra stockpremie(6) € -625
Promotionele prijs(7) € 14.020
Totaal voordeel(8) € 5.895

Aanbevolen catalogusprijs(1) € 27.365
Korting(2) € -2.580
Nettoprijs(3) €  24.785
Overnamepremie(4) € -3.000
Cashback stockpremie(5) € -1.350
Extra stockpremie(6) € -750
Promotionele prijs(7) € 19.685
Totaal voordeel(8) € 7.680
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1.0i ECOBOOST 125PK MHEV M6 CLIPPER

Ford Options(9) € 99/maand (incl. alle (on)voor-
waardelijke premies) en een laatste verhoogde 
maandelijkse aflossing van € 8.861,60 (voor een 
maximum van 20.000 km per jaar). 23 maan-
delijkse aflossingen. JKP van 3,89%. Voorschot:
€  3.617,36. Totaal bedrag te betalen door de con-
sument (zonder voorschot) van € 11.138,60.

Ford Options(9) € 119/maand (incl. alle (on)voor-
waardelijke premies) en een laatste verhoogde 
maandelijkse aflossing van € 12.433,25 (voor een 
maximum van 20.000 km per jaar). 23 maan-
delijkse aflossingen. JKP van 1,49%. Voorschot:
€ 4.917,23. Totaal bedrag te betalen door de con-
sument (zonder voorschot) van € 15.170,25.

FIESTA FOCUSFOCUS

FOCUS CONNECTED

FIESTA FOCUS
OOK BESCHIKBAAR IN MILD HYBRID

MILD HYBRID



PUMA KUGA

Bovenstaande aanbieding (1), alsmede de Korting (2), de Nettoprijs (3), de Overnamepremie (4), de Cashback stockpremie (5), de Extra stockpremie (6), de promotionele prijs (7), het Totaal Voordeel (8), Ford Options (9) en de Technology premie (11) zijn
onderworpen aan voorwaarden die gedetailleerd worden op pagina 8. Gelieve deze met aandacht te lezen. Niet geldig voor Fleet (tenzij anders vermeld) en Ford-personeel. Voor meer info over de verbruiksvoorwaarden en CO2-emissies (10), zie pagina 8.
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig. 4

 1,4-7,0 L/100KM.  32-163 G/KM. (WLTP)(10)

VOORNAAMSTE STANDAARDUITRUSTING: 
> DAB+ radio met dubbele USB-aansluiting, SYNC3-tech-
nologie met BT & Voice Control, stuurbediening en 7 luid-
sprekers, 8" aanraakscherm, navigatie en wrong way alert  
> Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels in 
koetswerkkleur, met geïntegreerde knipperlichten > Auto-
matische grootlichten > Zetels vooraan met lendensteun 
en massagefunctie > Middenconsole met armsteun en 
laadruimte  > Sfeerverlichting >  Parkeerhulp achteraan > 17" 
Lichtmetalen velgen - 10 spaken - 215/55 R17 banden >  ...

PUMA TITANIUM
1.0i ECOBOOST 125PK MHEV
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EXPLORER

VOORNAAMSTE STANDAARDUITRUSTING: 
> Radio met DAB+ en 6 luidsprekers, SYNC3, 8” touchscreen, 
Bluetooth®, Voice Control, Apple CarPlay en Android Auto, 
met stuurbediening en USB-aansluiting > Navigatiesysteem 
> Dubbele automatische airconditioning > Lane Keeping Sys-
tem: assistentie bij overschrijding wegmarkering (incl. Road 
Edge Detection) > Pre-Collision Assist met voetgangers- en 
fietsersdetectie: waarschuwing en indicatie afstand > Cruise 
Control > Parkeerhulp voor- en achteraan > 17” lichtmetalen 
velgen – Shadow Silver – banden 225/65 R17 102V > ...

KUGA TITANIUM
1.5i ECOBOOST 150PK M6 

PUMA KUGAKUGAPUMA KUGA
NEW HYBRID SUV

MILD HYBRID HYBRID PLUG-IN HYBRID

Aanbevolen catalogusprijs(1) € 32.500
Korting(2) € -775
Nettoprijs(3) €  31.725
Overnamepremie(4) € -1.500
Cashback stockpremie(5) € -1.350
Technology premie(11) € -500
Promotionele prijs(7) € 28.375
Totaal voordeel(8) € 4.125

Aanbevolen catalogusprijs(1) € 23.600
Korting(2) € -980
Nettoprijs(3) €  22.620
Overnamepremie(4) € -2.000
Cashback stockpremie(5) € -975
Extra stockpremie(6) € -605
Promotionele prijs(7) € 19.040
Totaal voordeel(8) € 4.560

Ford Options(9) € 249/maand (incl. alle (on)voor-
waardelijke premies) en een laatste verhoogde 
maandelijkse aflossing van € 16.174 (voor een 
maximum van 20.000 km per jaar). 23 maan-
delijkse aflossingen. JKP van 1,49%. Voorschot:
€ 7.029,31. Totaal bedrag te betalen door de con-
sument (zonder voorschot) van € 21.901.

Ford Options(9) € 129/maand (incl. alle (on)voor-
waardelijke premies) en een laatste verhoogde 
maandelijkse aflossing van € 11.693 (voor een 
maximum van 20.000 km per jaar). 23 maan-
delijkse aflossingen. JKP van 1,49%. Voorschot:
€ 4.764,28. Totaal bedrag te betalen door de con-
sument (zonder voorschot) van € 14.660.



KUGA

Bovenstaande aanbieding (1), alsmede de Korting (2), de Nettoprijs (3), de Overnamepremie (4), de promotionele prijs (7), het Totaal Voordeel (8) en Ford Options (9) zijn onderworpen aan voorwaarden die gedetailleerd worden op pagina 8. Gelieve deze met 
aandacht te lezen. Niet geldig voor Fleet (tenzij anders vermeld) en Ford-personeel. Voor meer info over de verbruiksvoorwaarden en CO2-emissies (10), zie pagina 8. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig.
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 3,1-3,1 L/100KM.  71-71 G/KM. (WLTP)(10)
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EXPLORER

VOORNAAMSTE STANDAARDUITRUSTING: 
> B&O Sound System met navigatie
> Radio met DAB+, SYNC3 
> 360° camerasysteem
> Automatische airco met 3 zones
> 7 zitplaatsen
> Elektrisch openend panoramisch dak met Solar Reflect 
 en elektrisch zonnescherm
> Boordevol rijhulp- en veiligheidssystemen:
 Lane Keeping System met Lane Keeping Centering,
 Pre-Collision Assist met voetganger- en   
 fietserherkenning,  BLIS dodehoekwaarschuwing, …
> Adaptive Cruise Control Stop & Go en intelligente
 snelheidsbegrenzer met verkeersbordenherkenning
> Handenvrije kofferklep
> Automatische ledkoplampen met grootlichtassistent
 en leddagrijlichten
> 20" aluminium velgen 
> ...

EXPLORER ST-LINE
3.0i ECOBOOST 457PK PHEV A10

EXPLORER

EXPLORER ST-LINE

PLUG-IN HYBRID

NEW HYBRID SUV

Aanbevolen catalogusprijs(1) € 79.000
Korting(2) € -2.170
Nettoprijs(3) €  76.830
Overnamepremie(4) € -2.000
Promotionele prijs(7) € 74.830
Totaal voordeel(8) € 4.170

Ford Options(9) € 829/maand (incl. alle (on)voor-
waardelijke premies) en een laatste verhoogde 
maandelijkse aflossing van € 38.749 (voor een 
maximum van 20.000 km per jaar). 23 maan-
delijkse aflossingen. JKP van 1,49%. Voorschot:
€ 18.422,72. Totaal bedrag te betalen door de con-
sument (zonder voorschot) van € 57.816.



Er is reeds een
Ranger DCAB vanaf

€ 23.008(15)
excl. BTW

RANGER

Fleetvoorwaarden voor btw-plichtige klanten. De Korting voor professionelen (12), alsmede de Nettoprijs (3), de Blue Days korting (13), de Blue Days stock korting (14), de promotionele prijs (15) en Financiële Renting (16) zijn onderworpen aan voorwaarden die 
gedetailleerd worden op pagina 8. Gelieve deze met aandacht te lezen. Voor meer info over de verbruiksvoorwaarden en CO2-emissies (10), zie pagina 8. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig.
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 7,0-9,5 L/100KM.  184-248 G/KM. (NEDC)(10)

 8,2-10,7 L/100KM.  217-278 G/KM. (WLTP)(10)

RANGER
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VOORNAAMSTE STANDAARDUITRUSTING: 
> Active Park Assist + Adaptive cruise controle
 (incl. Verkeersbord herkenning, Intelligente
 snelheidscontrole, Rijbaancontrole systeem
 (Lane Keeping Aid), systeem ter voorkoming/beperking 
 van aanrijdingen, automatische grootlichtcontrole)
> Voorbereidingspack trekhaak
> Thunder SIP Pack : zwart radiatorrooster met rode
 accenten en Thunder bestickering
> Achteruitrijcamera
> 18" zwarte alu-velgen
> Tonneau Cover in zwarte uitvoering, ladingverdeler,
 leder/simili interieur met Thunder-belettering en rode 
 stiksels
> Race red interieur-accenten in de deurpanelen
> Radio DAB AM/FM Dual Tuner met 8" kleuren TFT
 aanraakscherm, Navigatie, CD/MP3 speler + Sync Gen III 
 met BT & VC, USB, 6LS en  stuurbediening
> Metaalkleur Sea Grey
> Verwarmbare voorzetels en elektrisch verstelbare
 chauffeurszetel
> ... 

RANGER THUNDER DCAB
2.0 BITURBO ECOBLUE 213PK A10 AUTOMAAT

Aanbevolen catalogusprijs excl. BTW € 41.275
Korting voor professionelen(12) excl. BTW € -5.778
Nettoprijs(3) excl. BTW € 35.497
Blue Days korting(13) excl. BTW € -826
Blue Days stock korting(14) excl. BTW € -1.570
Promotionele prijs(15) excl. BTW € 33.101

Enkel geldig op stockvoertuigen

BLUE DAYS voordeel
0%

Financiële Renting(16)

COMING SOON - BEPERKTE OPLAGE



Er is reeds een
Transit  Custom VAN vanaf

€ 15.683(15)
excl. BTW

RANGER TRANSIT

Fleetvoorwaarden voor btw-plichtige klanten. De Korting voor professionelen (12), alsmede de Nettoprijs (3), de Blue Days korting (13), de Blue Days stock korting (14), de promotionele prijs (15) en Financiële Renting (16) zijn onderworpen aan voorwaarden die 
gedetailleerd worden op pagina 8. Gelieve deze met aandacht te lezen. Voor meer info over de verbruiksvoorwaarden en CO2-emissies (10), zie pagina 8. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig.
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 6,0-8,0 L/100KM.  154-197 G/KM. (NEDC)(10)

 7,0-9,0 L/100KM.  183-233 G/KM. (WLTP)(10)

TRANSIT
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VOORNAAMSTE STANDAARDUITRUSTING: 
> Unieke FORD front grille, wielkast- & zijwand-
 beschermers
> Unieke 16” 10-spakige donker alu velgen met
 215/65 R16C 109 T BSW banden
> Mechanische sperdifferentieel (mLSD) vooras
> Leder/simili leder zetelafwerking 
> Exclusief TRAIL Logo
> Snelle voorruitontdooiing, elektrisch verwarmde
 buitenspiegels met indicator
> Elektrisch inklapbare spiegels
> Automatische koplampen en wissers 
> Manuele airconditioning
> Cruise Control (incl. lederen stuurwiel)
> Parkeersensoren voor en achter
> ESP + (Hill Start Assist, Roll-Over & Side Wind Mitigation, 
 Load Adaptive Control, Torque Vectoring Control,
 Trailer Sway Systeem (met fabriek trekhaak)
> ...

TRANSIT CUSTOM TRAIL
BESTELWAGEN 300S L1H1 2.0TD 130PK M6 FWD

Aanbevolen catalogusprijs excl. BTW € 29.945
Korting voor professionelen(12) excl. BTW € -6.738
Nettoprijs(3) excl. BTW € 23.207
Blue Days korting(13) excl. BTW € -599
Blue Days stock korting(14) excl. BTW € -2.101
Promotionele prijs(15) excl. BTW € 20.507

BLUE DAYS voordeel
0%

Financiële Renting(16)

COMING SOON
MILD HYBRID PLUG-IN HYBRID



Alle vermelde aanbiedingen zijn incl. 21% BTW (tenzij anders vermeld) en geldig voor verkopen van 01/09/2020 t.e.m. 30/09/2020.  Niet geldig voor Fleet en Ford personeel (tenzij anders vermeld).
(1) Aanbevolen catalogusprijs: is de prijs gebaseerd op onze maximumdetailprijzen.
(2) Korting: onvoorwaardelijke korting die schommelt afhankelijk van de keuze van het model.
(3) Nettoprijs: is de prijs na a� rek van alle onvoorwaardelijke premies en kortingen.
(4) Overnamepremie: Wij nemen uw oude voertuig over tegen een premie, afhankelijk van het model, bij aankoop van een nieuwe Ford met uitzondering van Mustang en bedrijfsvoertuigen. Het voertuig moet minstens zes maan-
den ingeschreven zijn op naam van de eigenaar van de nieuwe Ford en moet volledig zijn. De factuur en het inschrijvingsbewijs van de nieuwe Ford moeten op dezelfde naam en hetzelfde adres staan van het oude niet meer in 
gebruik zijnde voertuig. De legale boorddocumenten van het voertuig moeten aanwezig zijn.
(5) Cashback (stock- of lancerings-) premie: Enkel geldig op een selectie nieuwe stockvoertuigen en mits inschrijving van het voertuig in de maand van de aankoop. De premie is afhankelijk van het model en bestaat uit drie maal 
een voor elk model vooraf vastgesteld maandbedrag en is inclusief BTW. Het vooraf vastgestelde maandbedrag werd bepaald a.d.h.v. het gemiddeld maandelijks afbetaald bedrag op basis van alle leningen op afbetaling uit het 
jaar 2019 voor het desbetre� ende model. De cashback is op gelijke wijze van toepassing op aankopen via contante betaling als aankopen via lening op afbetaling.
(6) Stockpremie: Op een selectie nieuwe stockvoertuigen, geven wij u een voorwaardelijke stockpremie, afhankelijk van het model en mits inschrijving van het voertuig in de toepasselijke maand (niet van toepassing op Kuga, 
Mustang en Explorer). Niet cumuleerbaar met korting binnen speciale fleetconventies, staatsmarkten en korte termijn verhuur.
(7) Promotionele prijs: is de prijs verminderd met alle premies en kortingen, alsook de voorwaardelijke stockpremie, de voorwaardelijke overnamepremie, de voorwaardelijke cashbackpremie, de onvoorwaardelijke korting en de 
voorwaardelijke technology premie (enkel van toepassing op Kuga; zie voorwaarden (11)).
(8) Voordeel: is de som van de onvoorwaardelijke korting, de voorwaardelijke overnamepremie, de voorwaardelijke casbackpremie, de voorwaardelijke stockpremie en de voorwaardelijke technology premie (enkel van toepassing 
op Kuga; zie voorwaarden (11)). 
(9) Zie hiervoor de informatie opgenomen in het representatief voorbeeld op pagina 2 en het illustratief voorbeeld op de respectievelijke pagina’s.
(10) Vanaf 1/9/2018 worden het verbruik en de CO2-uitstoot berekend conform de WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Tijdens een overgangsperiode (tot eind 2021), moeten de constructeurs nog 
een theoretische NEDC-waarde (“gecorreleerde NEDC” genoemd en berekend uit de WLTP-waarde) melden om de vergelijking mogelijk te maken met voertuigen gehomologeerd vóór september 2018. Tot het einde van de over-
gangsperiode kan de overheid de gecorreleerde NEDC-waarden aannemen voor belastingdoeleinden. Maar de overheid kan echter reeds vóór afloop van deze overgangsperiode de WLTP-waarde hanteren voor belastingdoeleinden 
hetgeen tot een verhoging kan leiden van de belastingen rond de aankoop en het gebruik van het voertuig. De WLTP-waarde is geen 100% correcte weergave van het werkelijk verbruik en/of CO2-uitstoot. De verkopende concessie-
houder en Ford zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van bovenvermelde evoluties en wijzigingen. Indien u graag meer informatie wenst met betrekking tot deze waarden, gelieve contact op te nemen met uw concessiehouder. 
Meer info op www.nl.ford.be/milieu.
(11) Technology premie: Op een selectie nieuwe stockvoertuigen van Kuga, geven wij u een voorwaardelijke technology premie, mits inschrijving van het voertuig in de maand van aankoop (niet van toepassing op Kuga PHEV). Niet 
cumuleerbaar met korting binnen speciale fleetconventies, staatsmarkten en korte termijn verhuur.
(12) Korting voor professionelen: korting geldig voor klanten met een BTW nummer of ondernemingsnummer. De korting kan wijzigen in functie van de grootte van het wagenpark (+6 vtg). Raadpleeg uw concessiehouder voor 
meer informatie.
(13) Blue Days korting voor professionelen: Voorwaardelijke premie voor professionelen voor bestelling in september 2020 en mits inschrijving van het voertuig in de maand van aankoop. Niet cumuleerbaar met kortingen binnen 
speciale fl eetconventies, staatsmarkten en korte termijn verhuur.
(14) Blue Days stock korting voor professionelen: Op een selectie nieuwe stockvoertuigen, geven wij u een voorwaardelijke stockpremie, afhankelijk van het model en mits inschrijving van het voertuig in de maand van aankoop. Niet 
cumuleerbaar met korting binnen speciale fl eetconventies, staatsmarkten en korte termijn verhuur.
(15) Promotionele prijs voor professionelen: Prijs excl. 21% BTW en verminderd met alle premies en kortingen.
(16) Financiële renting  is een verhuur op lange termijn (24 tot 60 maanden, max. 150.000 km) met een aankoopoptie van 16 % enkel geldig voor professionele klanten, aangeboden door Ford Lease, onderdeel van Axus nv, Bour-
getlaan 42 te 1130 Brussel (ingeschreven in de KBO onder nr. 0403.429.730). Geldig van 01/09/2020 tot 30/09/2020 voor nieuwe commerciële voertuigen en onder voorbehoud van acceptatie van het dossier door Ford Lease en de 
kredietverzekeraar, en na ondertekening ter goedkeuring van de o� erte en van het raamcontract met de algemene huurvoorwaarden. Voor meer info bel 02/7064240 of per e-mail: partnerships@axus.be. 
Mustang, Kuga Vignale, Mondeo Vignale, S-MAX Vignale en Edge Vignale zijn exclusief verkrijgbaar bij onze FordStores.
Afgebeelde voertuigen wijken af van de vermelde wagens.
V.U.: DAD b.v.b.a. - Prins Albertlei 1 bus 02 - 2600 Berchem - Ondernemingsnummer: BE0412.829.426 - info@dadvertising.be 
Adverteerder: Ford Motor Company (Belgium) NV - agent in nevenfunctie - Hunderenveldlaan 10 - 1082 Brussel - BTW BE0404.955.204 - RPR Brussel - Bank: Fortis 220-0040000-72 - Tel. 02/482 20 00 - custfobe@ford.com
Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. ford.be

Meer info op www.ford.be of ga langs bij uw Ford-verdeler.

Voor het eerst 
kunnen u en uw
Ford naadloos
met elkaar 
verbonden blijven, 
waar u ook bent.

Meer info op
www.nl.ford.be/naverkoop/onze-diensten/fordpass

Gemoedsrust met een
Ford Protect Garantie Extra en
met een Ford Protect Service Plan.
Met Ford Protect Garantie Extra hee�  u de moge-
lijkheid om de fabriekswaarborg uit te breiden tot 5 
jaar/200.000km of 7 jaar/140.000km. Zo bent u er zeker 
van dat uw voertuig in de beste staat blij� , zonder on-
voorziene kosten. Met het all-in Ford Protect Service Plan 
Plus zijn de kosten voor onderhoud en herstelling van uw 
wagenpark nooit meer uw zorg. Alle voorgeschreven on-
derhoudsbeurten, alle vervangingen van slijtageonderde-
len, en ook eventuele herstellingen zijn inbegrepen. 

l FORD PROTECT GARANTIE EXTRA


