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Connected biedt alles wat u nodig hebt 
voor een dynamische rijervaring - van 

een elegant design en indrukwekkende 
geïntegreerde technologieën tot een 

keuze uit efficiënte motoren.

De Active biedt een verhoogd gevoel 
van avontuur. De robuuste, op een SUV 

geïnspireerde styling en de verhoogde 
rijpositie geven dit model zijn gedurfde 

persoonlijkheid.

Titanium richt zich op details voor 
meer comfort en verfijning door het 
gebruik van materialen van superieure 
kwaliteit en aanvullende technologieën, 
aangevuld met unieke 
stylingelementen.

ST-Line springt in ieders oog. 
Opvallende esthetiek, een sportief 
interieur en unieke ST-Line-branding 
zijn de kenmerken van deze 
prestatiegerichte auto.

FIESTA VOOR U

A V O N T U U R

L U X E

P R E S T A T I E S

C O M F O R T



Fiesta met opties en accessoires

DE EENVOUDIGE MANIER 
OM EEN NIEUWE FORD 
FIESTA TE RIJDEN

ONTDEK

SELECTEER

PERSONALISEER

SPECIFICATIES

KOPEN
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ONTDEK

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

Fiesta met opties en accessoires
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MEER DUIDELIJKHEID
De Fiesta is een auto die u meer mogelijkheden biedt tijdens het 
rijden. En het nieuwe, volledig configureerbare digitale 
instrumentenpaneel van 12,3" (31,2 cm) geeft u nog meer 
vertrouwen voor de weg die voor u ligt.  

Alle informatie die u nodig hebt, wordt weergegeven in glorieuze 
high definition met behulp van intuïtieve en eenvoudig af te lezen 
pictogrammen. Voor nog meer eenvoud kunt u voorrang geven 
aan welke informatie wordt weergegeven, zoals 
navigatiewaarschuwingen en uw individuele voorinstellingen, 
zodat elke kilometer gemakkelijker en aangenamer wordt. En om 
nog beter op uw rijstijl in te spelen, bepaalt de geselecteerde 
rijmodus een complementaire kleur op het display. (Optie)

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

VOEL DE OPWINDING 
De opwindende Fiesta EcoBoost mHEV is voorzien van geavanceerde mild-Hybrid technologie voor een 
lagere CO2-uitstoot, geoptimaliseerd brandstofverbruik en een responsievere rijervaring. 

De geëlektrificeerde aandrijflijn (met 48-volt batterij) integreert naadloos het elektrische koppel met een 
keuze uit twee wrijvingsarme benzinemotoren met drie cilinders om tot 125 pk te leveren.

*Opmerking: Voor meer informatie over brandstofefficiëntie en emissies zie prijslijst. Fiesta met opties en accessoires.

Fiesta met opties en accessoires.
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FIESTA ST
De All-New Fiesta ST brengt het plezier van een sportieve 
prestatie binnen in het alledaagse leven. Elk onderdeel is 
ontworpen om de zintuigen te prikkelen. Dank zijn nieuwe 1.5 liter 
200 pk EcoBoost benzinemotor gaat de All-New Fiesta ST van 0 
tot 100km/u in 6.5 seconden. De unieke Fiesta karakteristieken 
omvatten 18" lichtmetalen velgen (standaard op de ST 
Ultimate), exclusieve ST carrosserie en sportzetels vooraan. Met 
opvallende stuur- en rijdynamiek. De Fiesta ST levert een 
levendige rijervaring als geen ander.

	■ 1.5i EcoBoost motor (200 pk)

	■ Sportieve ophanging

	■ Unieke ST voorgrille en voor- en achterbumper

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

	■ Exclusieve 17" stalen design velgen

	■ Bijkomende bodemvrijheid

	■ Unieke carrosseriestijl aan de voor-, achter- en zijkant

Fiesta met opties en accessoires
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Ergonomische zetels met AGR-certificaat**
Ergonomisch ontworpen voorstoelen met AGR-
accreditatie - ideaal voor uw rug en voor comfort tijdens 
langere ritten. Een AGR-classificatie is het kenmerk van 
een bijzonder hoog niveau van rugvriendelijk product. De 
AGR-vereniging doet onderzoek naar het voorkomen van 
rugpijn en wordt breed gesteund door artsen en 
therapeuten.

**Het AGR-kwaliteitskeurmerk (Aktion Gesunder Rücken = campagne voor 
gezondere ruggen): Gecertificeerd en aanbevolen door Association Forum 
Healthy Back - Better Living en Federale Vereniging van Duitse Rugscholen. 
Meer informatie: AGR e.V., Stader Str. 6, D - 27432 Bremervörde, Telefoon + 
49 4761/926 358 0. 

ZELFVERZEKERD
De sportieve lijn van de Fiesta ST wordt binnenin voortgezet. De nieuwe AGR-gecertificeerde Ford 
Performance-stoelen (met gedeeltelijke Sensico®-bekleding en Ford Performance-stiksel) omhullen u 
bij elke bocht in de weg, zodat u volledig geconcentreerd kunt blijven genieten van de rit. En als u een 
liefhebber van circuitdagen bent, kunt u het beste halen uit elke bocht met hoge snelheid en elke 
uitdagende chicane, in het volste vertrouwen dat de stoelen u stevig op uw plaats zullen houden.

Fiesta met opties en accessoires
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EEN ELEGANTE 
ERVARING
De Fiesta Titanium verwent u met moderne luxe. Een elegant 
display heet u welkom, synchroniseert moeiteloos met uw 
mobiele apparaten en stelt contacten, navigatie en 
entertainment tot uw beschikking.

Fiesta met opties en accessoires
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FIESTA KAN U HELPEN PARKEREN
Active Park AssistØ2) kan u helpen bij het parkeren van uw Fiesta. Het systeem vindt geschikte 
parkeerplekken en kan automatisch sturen. Het kan u ook uit parkeerplaatsen manoeuvreren. Het enige 
wat u hoeft te doen is het gaspedaal, de rem en de versnellingen te bedienen (volgens de instructies op 
het scherm en de geluidssignalen).

	■ Active Park AssistØ2) kan u in parallelle of loodrechte parkeervakken sturen die slechts 20% langer of 
breder zijn dan de auto. Druk gewoon op een knop en de sensoren zoeken een geschikte plaats terwijl 
u voorbijrijdt. Het systeem stuurt vervolgens automatisch, terwijl u het gaspedaal, de rem en de 
versnellingen bedient.

	■ Park-Out AssistØ2) werkt op een vergelijkbare manier om u uit een parallelle ruimte te helpen 
manoeuvreren. Het systeem stuurt terwijl u het gaspedaal, de rem en de versnellingen bedient. En 
wanneer het systeem de ruimte heeft vrijgemaakt, geeft het u via het combi-instrument een bericht 
met de tekst ‘Neem de besturing over’.

MOEITELOOS RIJDEN
De Fiesta beschikt over een overvloed aan technologie om de stress weg te nemen van het steeds 
opnieuw stoppen en starten in druk verkeer. Adaptive Cruise Control met stop-startfunctie houdt een 
veilige afstand aan ten opzichte van uw voorligger, zelfs wanneer deze vertraagt tot stilstand. Wanneer 
het verkeer terug op gang komt, vertrekt uw wagen automatisch. Lane-Centring Assist zal de besturing 
voorzichtig corrigeren om u binnen uw rijstrook te houden, terwijl andere systemen u op de hoogte 
houden van verkeersregels, waaronder: 

	■ VerkeersbordherkenningØ2) geeft belangrijke informatie over verkeersborden weer in het 
instrumentenpaneel en het Head-Up-display

	■ Intelligent Speed AssistØ2) scant verkeersborden en gebruikt gedetecteerde data om automatisch 
een maximumsnelheid in te stellen en uw snelheid bij te regelen

	■ Wrong Way AlertØ2) gebruikt visuele en akoestische signalen om u te waarschuwen wanneer u een 
straat in de verkeerde richting inrijdt 

ONTDEK

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

*Enkel beschikbaar voor wagens met automatische versnellingsbak. Als de stop langer dan drie seconden duurt, moet de bestuurder 
ingrijpen en op de “RES”-knop of het gaspedaal drukken om de systeemwerking te hervatten. Accessoires verkrijgbaar tegen meerprijs.
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MOEITELOZE CONNECTIVITEIT
FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 koppelt zich naadloos met uw smartphone om communicatie en navigatie eenvoudig te 
maken*. Bedien SYNC-compatibele apps met AppLink terwijl Apple CarPlay en Android Auto u door uw 
smartphone laten navigeren via het SYNC 3-startscherm, dat precies werkt zoals uw telefoon. Met het 
touchscreen of via eenvoudige spraakopdrachten kunt u bellen, schrijven, naar sms-berichten luisteren 
en muziek laten afspelen.

FORDPASS CONNECT
De FordPass Connect-modem die in geselecteerde Fiesta’s is ingebouwd, biedt een reeks functies die 
zijn ontworpen om elke reis eenvoudiger en aangenamer te maken**. Live Traffic† verstuurt up-to-date 
verkeersinformatie naar uw SYNC 3-navigatiesysteem en Local Hazard Information†† maakt gebruik van 
verschillende lokale en nationale informatiebronnen om u te waarschuwen voor obstakels op de weg. 
eCall‡ helpt de inzittenden om een noodoproep te plaatsen en stuurt de locatie van het voertuig door 
naar de hulpdiensten. 

Let op: volledige SYNC 3-smartphone-integratie is enkel beschikbaar met iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) of hoger. 100% verbonden. 
Alleen AppLink brengt kosten in rekening. Raadpleeg de officiële Apple CarPlay- en Android Auto-websites voor de meest recente 
informatie om te controleren of Apple CarPlay en Android Auto beschikbaar zijn in uw markt. Kaartupdates zijn gedurende een beperkte tijd 
gratis na registratie van het voertuig. 
*Rijd niet terwijl u afgeleid bent. Gebruik waar mogelijk spraakgestuurde systemen. Gebruik geen handheld-apparaten tijdens het rijden. 
Sommige functies zijn mogelijk vergrendeld terwijl het voertuig in de versnelling staat. Niet alle functies zijn compatibel met alle telefoons.
**FordPass Connect maakt verbonden diensten mogelijk en is beschikbaar op geselecteerde voertuigen of voertuigen met navigatie. 
FordPass Connect wordt ingeschakeld op het moment van levering van het voertuig. U kunt ervoor kiezen om u aan/uit te melden voor het 
delen van bepaalde gegevens. Gegevensdekking en service zijn niet overal beschikbaar. Er kunnen datakosten van toepassing zijn. Het 
privacybeleid van FordPass en Connected Car is van toepassing en beschikbaar op uw lokale Ford-website
†Live Traffic-toegang is gratis voor een eerste proefperiode na de registratie van een nieuwe Ford met SYNC 3 met navigatie; daarna hebt u 
een abonnement nodig. 
††Local Hazard Information is gratis voor een eerste proefperiode na de aankoop van een nieuwe Ford met bepaalde 
bestuurderinformatiemodules; daarna hebt u een abonnement nodig. 
‡Ford eCall deelt de locatie van de auto en helpt de inzittenden een oproep te doen in hun respectievelijke taal naar het plaatselijke 
communicatiecentrum na een ongeval met een auto waarbij een airbag is geactiveerd of de brandstofpomp is uitgeschakeld. De functie is 
actief in meer dan 40 Europese landen en regio’s.
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FORDPASS APP
Haal het meeste uit uw verbonden auto-ervaring met de FordPass-appØ. Van slimme functies op afstand 
tot gedetailleerde rapporten, de FordPass-app geeft u toegang tot nog meer functies via uw 
smartphone. Voor uw gemoedsrust kunt u uw auto waar u ook bent starten†††, vergrendelen of 
ontgrendelen. U kan zelfs de voorruit ontdooien en de stoelverwarming en het verwarmde stuurwiel 
(indien aanwezig) activeren op een koude winterochtend.

Voertuigstatuswaarschuwingen sturen belangrijke informatie, inclusief waarschuwingen voor 
bandenspanning en vloeistofpeil, zoals olielevelwaardes, rechtstreeks naar uw telefoon. FordPass helpt 
ook bij de beveiliging; u ontvangt een melding als het alarm van uw auto is geactiveerd, waar u ook bent. 
De SecuriAlert-functie gaat nog een stap verder in de beveiliging en waarschuwt u op uw smartphone 
voor ongeoorloofde toegangspogingen – zelfs met een gestolen of dubbele sleutel.

Verbind uw Fiesta met FordPass.

Let op: volledige SYNC 3-smartphone-integratie is enkel beschikbaar met iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) of hoger. 100% verbonden. 
Alleen AppLink brengt kosten in rekening. Raadpleeg de officiële Apple CarPlay- en Android Auto-websites voor de meest recente 
informatie om te controleren of Apple CarPlay en Android Auto beschikbaar zijn in uw markt. Kaartupdates zijn gedurende een beperkte tijd 
gratis na registratie van het voertuig. 
ØDe FordPass-app, compatibel met geselecteerde smartphoneplatforms, is beschikbaar als download. Er kunnen bericht- en datatarieven 
van toepassing zijn.
†††Starten op afstand is alleen beschikbaar op modellen met automatische transmissie.
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DIGITAAL CLUSTER
Het nieuwe 12,3" (31,2 cm) digitale cluster met hoge definitie maakt informatie voor de bestuurder 
gemakkelijk toegankelijk via intuïtieve en gemakkelijk te lezen pictogrammen. Van 
navigatiewaarschuwingen tot het programmeren van voorinstellingen voor verschillende bestuurders: 
het display kan worden aangepast om precies weer te geven wat u wilt. 

REMCOACH
Wanneer uw Fiesta EcoBoost Mild Hybrid tot stilstand komt, kunt u de remcoach bekijken. Deze leert u 
hoe u moet remmen op een manier die de hoeveelheid energie die door het regeneratieve remsysteem 
wordt teruggegeven maximaliseert - waardoor u de actieradius en efficiency tijdens elke rit 
optimaliseert.  

ONTDEK1



LED-KOPLAMPEN
LED-koplampen zorgen voor een uitzonderlijke verlichting, terwijl LED-dagrijlichten standaard zijn.

B&O GELUIDSSYSTEEM
Het fantastische 675 watt audiosysteem van Ford, dat exclusief voor de Fiesta is ontworpen en 
afgestemd door gespecialiseerde technici van Bang & Olufsen, brengt de muziek zoals uw favoriete 
artiesten het bedoeld hebben. (Optie)

	■ Modelspecifieke klankafstelling
	■ Premiumsoundsysteemmet 10 luidsprekers
	■ Dual Voice-subwoofer
	■ Surroundklank
	■ Vermogen van 675 watt
	■ Uniek B&O-design
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VERSIESSELECTEER

L U X E

P R E S T A T I E S

C O M F O R T

A V O N T U U R

DRUK UW 
INDIVIDUALITEIT UIT
In het hele Fiesta-gamma vindt u een uitgebreide keuze aan 
modellen, elk met zijn eigen karakter. 

Kies voor de toegankelijke Connected, met zijn 
indrukwekkende geïntegreerde technologieën, uitgebreide 
motorassortiment en bevredigende rijdynamiek. Of voor de 
avontuurlijke cross-over Active, die zich onderscheidt door 
zijn sportieve ruwe lijnen en zelfverzekerde, veelzijdige 
karakter.

Voor de ultieme verfijnde luxe combineert de Titanium een 
moderne stijl met gesofisticeerde kenmerken. Voor de 
allerhoogste prestaties springt de ST-Line onmiddellijk in het 
oog met zijn unieke styling en sportieve, intrigerende 
aantrekkingskracht.
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CONNECTED
Standaard exterieuruitrusting

	■ 15" zilveren stalen velgen 
met wielschijven

	■ Elektrisch bediende en 
verwarmde buitenspiegels

	■ LED-reflectorlicht en 
dagrijverlichting

Standaard interieuruitrusting

	■ Cruise control met instelbare 
snelheidsbegrenzer

Motoren

Benzine
1.1i (75 pk/55 kW)
1.0i EcoBoost (100 pk/74 kW)

VERSIESSELECTEER2



TITANIUM
Bijkomende 
exterieuruitrusting in 
vergelijking met Connected

	■ 15" stalen design velgen
	■ Chromen afwerking van de 

voorgrille
	■ LED-dagrijlichten

Bijkomende interieuruitrusting 
in vergelijking met Connected

	■ Lederen afwerking voor het 
stuurwiel, de handremgreep 
en de versnellingspook

	■ Premium centrale console

Motoren

Benzine
1.1i (75 pk/55 kW)
1.0i EcoBoost (100 pk/74 kW)
Benzine mild hybride
1.0i EcoBoost mHEV 
(125 pk/92 kW)
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ACTIVE
Bijkomende 
exterieuruitrusting in 
vergelijking met Connected

	■ Unieke 17" stalen design 
velgen

	■ Unieke actieve bovengrille en 
achterbumper

	■ Carrosseriekit met zwarte 
afwerking

	■ 18 mm extra bodemvrijheid
	■ Parkeersensoren achteraan

Bijkomende interieuruitrusting 
in vergelijking met Connected

	■ Handgestikt Sensico® 
premium touch-stuurwiel

	■ Met leer beklede 
handremgreep en 
versnellingspookknop

	■ Voorstoelen in sportstijl
	■ Cruise control met instelbare 

snelheidsbegrenzer

Motoren

Benzine
1.0i EcoBoost (100 pk/74 kW)
Benzine mild hybride
1.0i EcoBoost mHEV  
(125 pk/92 kW)
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ST-LINE 
Bijkomende 
exterieuruitrusting in 
vergelijking met Connected

	■ 17" lichtmetalen velgen Rock 
Metallic – 5x2 spaken

	■ Sportieve ophanging
	■ Speciale voor-en 

achterbumper, zijskirts, 
voorgrille met 
honingraatdesign

	■ Kleine achterspoiler in 
koetswerkkleur

Bijkomende interieuruitrusting 
in vergelijking met Connected

	■ Sportieve zetels vooraan
	■ Lederen 

versnellingspookknop met 
inleg in aluminium

	■ Ford Power-startknop

Motoren

Benzine
1.0i EcoBoost (100 pk/74 kW)
Benzine mild hybride
1.0i EcoBoost mHEV (125 pk/92 
kW)
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ST ULTIMATE
Bijkomende uitrusting in 
vergelijking met de ST-Line

	■ 18" unieke magnetic 
machined metalen ST velgen

	■ Rode remklauwen
	■ Sportzetels 

Motoren

Benzine
1.5i EcoBoost (200 pk)

VERSIESSELECTEER2



UPGRADESSELECTEER

UPGRADE X
Beschikbaar voor Active, Titanium en ST-Line

	■ Getint glas achter
	■ Ruitenwissers met regensensor
	■ Achteruitrijcamera
	■ Ford KeyFree-systeem met Ford Power-

startknop
	■ Ford SYNC 3, DAB-radio, 8" (20,3 cm) 

touchscreen, navigatie, e-Call, Apple CarPlay & 
Android Auto, USB-connectiviteit en 6 
luidsprekers 

UPGRADES2



BUITENKLEUREN

Frozen White 
Niet-metaalkleur

Race Red 
Niet-metaalkleur

Agate Black 
Metaalkleur*

Chrome Blue*** 
Metaalkleur*

Magnetic 
Speciale metaalkleur*

Moondust Silver 
Metaalkleur*

Mean Green** 
Metaalkleur*

PERSONALISEER

*Verkrijgbaar tegen meerprijs.
**Exclusief voor ST Ultimate.
***Niet beschikbaar op ST Ultimate.
De Ford Fiesta wordt 12 jaar lang gedekt door de Ford Perforation Warranty (garantie tegen 
doorroesten), vanaf de datum van eerste inschrijving. Onderhevig aan voorwaarden en 
bepalingen.
N.B.: De gebruikte afbeeldingen van de auto dienen alleen ter illustratie van carrosseriekleuren 
en geven niet de betreffende specificatie of productbeschikbaarheid in bepaalde markten weer. 
Kleuren en bekledingen afbeeldingen in deze brochure geven mogelijk niet de echte kleuren weer 
vanwege de beperkingen van het toegepaste drukproces.
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INTERIEURBEKLEDING  PERSONALISEER

Kasbah op Eton/Eton in Zwart 
Standaard op Titanium en Titanium X

Logica In Zwart/Belgrano in Zwart 
Standaard op Connected

Nunatak in Zwart/Nordic Blue Emboss met 
Eton/Combo in Zwart 
Standaard op Active en Active X

Partieel Sensico 
Optie op Active X

Partieel Sensico 
Optie op Titanium X

Partieel Sensico 
Optie op ST-Line X

Eton in Zwart/Enzit in Generic Red met Eton in 
Zwart 
Standaard op ST-Line en ST-Line X

Ford Performance  
Standaard op ST Ultimate

Opmerking Sensico® is een EU-handelsmerk van Ford voor hoogwaardige synthetische bekleding ontwikkeld voor auto-interieurs. Deze veganistische bekleding combineert een hoogwaardig, zacht gevoel met duurzaamheid en ziet er geweldig uit. Het is onderhoudsvriendelijk, aangezien het 
gemakkelijk schoon te maken is en beschermend werkt tegen vlekken en geurtjes. Met een hoogwaardige uitstraling voelt Sensico® niet alleen heerlijk aan tijdens een lange reis, maar het is ook goed voor uw geweten omdat het geen dierlijke oorsprong heeft. Dit design geeft gemoedsrust aan de 
moderne, ambitieuze autobestuurder.
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WIELEN EN VELGEN

Lichtmetalen velg met Sparkle Silver-afwerking 
Optie voor Connected

16"
Aluminium velg met Sparkle Silver-afwerking 
Optie op Titanium en Titanium X

16"

Pearl Grey machined Aluminium velg 
Optie op Titanium X

17"

Absolute Black machined Aluminium velg 
Optie op Active X

Pearl Grey machined Aluminium velg 
Optie op ST-Line X

18" 18"
Opmerking Alle lichtmetalen velgen zijn via uw lokale Ford-dealer 
verkrijgbaar als accessoire tegen een meerprijs. Bezoek  
ford-accessories.com

PERSONALISEER

17"

Lichtmetalen velg met Rock Metallic-afwerking 
Standaard op ST-Line en ST-Line X
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WINTER PACK
	■ Meer informatie op prijslijst

ST-LINE DESIGN PACK
	■ Meer informatie op prijslijst

PERSONALISEER3



PROTECTION PACK*
	■ Rubberen vloermatten voor en achter (accessoire), 
	■ Bagageruimtekuip (accessoire) 
	■ Achterbumperbescherming (accessoire)

*Binnenkort beschikbaar

DRIVER ASSISTANCE PACK 
	■ Meer informatie op prijslijst

PERSONALISEER3
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Bezoek voor meer Fiesta-accessoires ford-accessoires.be
Voor een reeks producten met het Ford-label bezoekt u fordlifestylecollection.com

PERSONALISEER ACCESSOIRES

1 Luchtreiniger
2 Lichtmetalen velg 18" 5-spaaks 

Y-design, Mat Gun Metal
3 G3* Bagagebox GP voor 

montage op de trekhaak en G3* 
Luggage Box Base Carrier 

4 Dashboardcamera
5 Antislipmat voor bagageruimte

6 Vloermatten, rubber Kuipvormig 
met opstaande randen

7 Spatlappen
8 Achterbumper, 

bagagebescherming
9 Basisdakdragers
10 Uebler+ fietsendrager
11 Dakdwarsliggers

12 G3+ dakkoffer
13 Afneembare trekhaak
14 Climair®+ Windafleiders

+Item gedekt door de garantie van een derde 
leverancier, zie achteromslag voor details. 
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Maak kennis met de nieuwe 
Fiesta en zijn intelligente 
motoren.

FIESTA ECOBOOST HYBRID 

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

2 1.0 EcoBoost benzine motor 
De Fiesta EcoBoost Hybrid is leverbaar met een 92 kW/125 pk 
EcoBoost benzine motor.

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

4 Automatische transmissie 
De beschikbare zeventraps automatische transmissie met 
dubbele koppeling van de Fiesta EcoBoost Hybrid zorgt voor een 
naadloze acceleratie met soepele schakelovergangen

VERMOGENSPECIFICATIES4
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AFMETINGENSPECIFICATIES

STIJL EN FUNCTIONALITEIT
Het interieur van de Fiesta is doordacht ontworpen om elke vierkante millimeter zo goed mogelijk te 
benutten, met tot 19 aparte opbergvakken, afhankelijk van het model dat u kiest. Handig is dat er voor de 
versnellingspook een ‘mediabak’ zit, waarin u uw mobiele apparaten kunt opbergen. En grote deurvakken 
waarin u met gemak 500 ml-flessen kunt opbergen. Een verstelbare laadvloer (optie) helpt u om de 
bagageruimte van de Fiesta optimaal te benutten. In de hoogste stand verlaagt de verstelbare laadvloer 
de laadvloer aan de voorzijde van de bagageruimte en creëert hij een vlakke laadvloer wanneer de 
rugleuningen van de tweede rij neergeklapt zijn. Voor een maximaal laadvolume* moet de verstelbare 
laadvloer in de laagste stand worden gezet.

Meer opberg- en transportaccessoires zijn verkrijgbaar op ford-accessories.com

5-ZITPLAATSEN
Met alle stoelen rechtop biedt 
de Fiesta plaats aan vijf 
personen en 311 liter* 
bagageruimte (met 
bandenreparatieset).

3-ZITPLAATSEN
Welke serie of carrosserie u ook 
kiest, de Fiesta biedt u veel 
handige opbergruimte. De 
achterbank kan 60:40 worden 
gesplitst voor nog meer 
veelzijdigheid.

2-ZITS
De achterbank van de Fiesta 
kan plat worden gevouwen, 
zodat u over meer bagageruimte 
beschikt wanneer u die nodig 
hebt - tot 1.093 liter* (tot aan 
het dak beladen, met 
bandenreparatieset).

*Laadvermogen en laadvermogen beperkt door gewicht en gewichtsverdeling. Gemeten in overeenstemming met ISO 3832. Afmetingen 
kunnen variëren, afhankelijk van het model en de gemonteerde uitrusting.

4
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TREKHAKEN

Afneembare trekhaak 2 344 267 x x _ x x x

Vaste trekhaak 2 184 668 x x _ _ x x

Aanhangwagenmodule, achter 2 264 297 x x _ x x x

TRANSPORT ACHTERIN

Thule®* Fietsendrager Diverse x x x x x x

Mottez* Ski- en snowboarddrager Voor montage op de trekhaak 2 483 279 x x x x x x

Uebler* Transporttas Diverse x x x x x x

G3* Bagagebox GP, voor montage op de trekhaak 2 559 660 x x x x x x

G3* Luggage Box Base Carrier Voor montage op de trekhaak 2 559 650 x x x x x x

DAKTRANSPORT

Basisdakdrager 2 112 395 x x _ x x x

Dakdwarsliggers 2 246 735 x x _ _ _ _

Thule®* Dakkoffer Diverse x x x x x x

G3* Dakkoffer Diverse x x x x x x

Thule®* Ski- en snowboarddrager voor op het dak Diverse x x x x x x

Thule®* Fietsendrager voor dak Diverse x x x x x x

Houd er s.v.p. rekening mee dat dit overzicht niet het complete gamma aan producten weergeeft. Ga voor meer accessoires en informatie naar www.ford-accessoires.be. 
* De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie  
hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is  
gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
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TRANSPORTSYSTEMEN VOOR BINNEN

4pets®* Caree vervangend zetelkussen Diverse x x x x x x

4pets®* Caree transportbox voor katten en honden, om veilig te bevestigen aan elke  
passagierszetel, Cool Grey 2 460 886 x x x x x x

4pets®* Caree ISOFIX bevestiging voor Caree transportboxen 2 461 044 x x x x x x

Parapluhouder 1 524 823 x x x x x x

ACCESSOIRES VOOR BAGAGERUIMTE

Box-in-box systeem voor plaatsing in de Ford Puma MegaBox of als stand-alone  
transportoplossing, zwart 2 469 549 x x x x x x

Inklapbare organizerbox zwarte stof, met wit Ford ovaal aan beide zijden 2 470 825 x x x x x x

Inklapbare transportbox zwarte stof, met wit Ford ovaal aan beide zijden 2 470 827 x x x x x x

Antislipmat voor bagageruimte 2 145 696 x x x x x x

Antislipmat voor bagageruimte Omkeerbaar 2 451 631 _ _ x _ _ _

Scheidingswand voor bagageruimte  halfhoog, voor bevestiging achter de 2e zitrij 2 169 667 x x x x x x

padsforall®* Koffermat voor huisdieren zwart PU leder met blauwe biezen, maat: S 2 500 387 x x x x x x

Houd er s.v.p. rekening mee dat dit overzicht niet het complete gamma aan producten weergeeft. Ga voor meer accessoires en informatie naar www.ford-accessoires.be. 
* De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie  
hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is  
gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

4 FORD ACCESSOIRES TRANSPORT TRANSPORT
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BESCHERMING BINNENKANT

Vloermatten, rubber Kuipvormig met opstaande randen, vooraan, zwart Diverse x x x x x x

Vloermatten, rubber in kuipvorm met opstaande randen, achteraan, zwart 2 109 989 x x x x x x

Vloermatten, standaardtapijt zwart, vooraan Diverse x x x x x x

Vloermatten, standaardtapijt achteraan, zwart 2 478 645 x x x x x x

ACTIVline* Stoelovertrek Diverse x x x x x x

BESCHERMING BUITENKANT

Spatlappen vooraan, voorgevormd 2 267 244 x x _ _ _ _

Spatlappen vooraan, voorgevormd 2 318 335 x _ _ x _ _

Spatlappen vooraan, voorgevormd 2 227 989 x _ _ _ x x

Spatlappen achteraan, voorgevormd 2 267 242 x x _ _ _ _

Spatlappen achter, voorgevormd 2 161 535 x _ _ _ x x

Spatlappen achteraan, voorgevormd 2 318 337 x _ _ x _ _

ClimAir®* Achterbumper, bagagebescherming voorgevormd, glanzend zwart 2 122 068 x x x x x x

ClimAir®* Achterbumper, bagagebescherming voorgevormd, mat zwart 2 122 070 x x x x x x

Achterbumper, bagagebescherming plaat, voorgevormd, gepolijst en geborsteld roestvrij staal 2 325 995 x x x x x x

Premium beschermhoes zwart met rode bies, wit Ford ovaal en Ford Performance logo 2 426 839 x x x x x x

K&K* Marterverjager Diverse x x x x x x

* De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie  
hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is  
gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
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PECHHULP

Hoogwaardig veiligheidspakket zachte tas, blauw 2 311 429 x x x x x x

EHBO-set met gevarendriehoek en veiligheidsvest 2 431 452 x x x x x x

EHBO-set zachte tas, blauw 2 311 396 x x x x x x

Life Safety Products* Noodhamer automatisch 2 471 504 x x x x x x

Life Safety Products* Raamwisser met telescopische steel 2 471 674 x x x x x x

Kalff* Hoogwaardig veiligheidspakket Nano "Trio" 2 332 709 x x x x x x

Kalff* Hoogwaardig veiligheidspakket Standaard "Duo" 2 332 723 x x x x x x

KINDERBEVEILIGING

Britax Römer® Kinderzitje Kidfix II R, met afneembare rugleuning 2 474 787 x x x x x x

* De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie  
hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is  
gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

4 FORD ACCESSOIRES BESCHERMING BINNENKANT VEILIGHEID
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AUDIO

Cd-speler 2 475 588 x x x x x x

Pioneer* Subwoofer TS-WH500A 2 409 070 x x x x x x

ANDERE ACCESSOIRES VOOR INFOTAINMENT

Bury* Smartphonehouder POWERCHARGE QI 2 332 681 x x x x x x

Bury* Smartphonehouder 2 279 204 x x x x x x

Bury* USB adapter Micro USB naar USB type C 2 279 208 x x x x x x

Bury* USB adapter USB type C naar Apple® Lightning connector 2 279 206 x x x x x x

ACV* INBAY universele oplader voor bekerhouder voor smartphones die geschikt zijn voor Qi, zwart 2 344 025 x x x x x x

* De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie  
hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is  
gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

4 FORD ACCESSOIRES COMFORT INFOTAINMENT
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COMFORTPRODUCTEN

Luchtreiniger 2 485 741 x x x x x x

Armsteun design Armster OE1, zonder geïntegreerde USB aansluiting 2 554 705 x x x x x x

Kledinghanger met bevestiging, matzwart 2 448 529 x x x x x x

Dashboardcamera met full HD resolutie en SYNC®3/4-bedieningsscherm  
en/of spraakbediening via AppLink® 2 421 817 x x x x x x

NEXTBASE* Dashboardcamera 380GWX, Dashcam voor en achter 2 534 404 x x x x x x

Xvision (SCC)* Parkeerhulpsysteem achter, met 4 sensoren in matzwart Diverse x x x x x x

Xvision (SCC)* Stoelverwarmingsset voor één stoel 2 021 594 x x x x x x

Xvision (SCC)* Stoelverwarmingsset voor twee stoelen 2 021 595 x x x x x x

ACV* Sleeping Headrest Zwart PVC kunstleer met zilveren bies 2 520 207 x x x x x x

ClimAir®* Windafleiders zijruit voor vensters voordeuren, zwart 2 110 134 x x x x x x

ClimAir®* Windafleiders zijruit voor vensters voordeuren, transparant 2 110 138 x x x x x x

ClimAir®* Windafleiders zijruit voor vensters achterdeuren, zwart 2 110 136 x x x x x x

ClimAir®* Windafleiders zijruit voor vensters achterdeuren, transparant 2 110 140 x x x x x x

* De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie  
hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is  
gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
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WIELACCESSOIRES

Afsluitbare wielmoeren, set voor lichtmetalen velgen 1 751 660 x x x x x x

Naafdop knoptype, glimmend zwart, met rood ST logo 2 566 957 x _ x x _ _

Wielformaat afhankelijk van de originele wielmaat van uw wagen. Neem contact op met uw Ford verdeler voor meer gegevens. 
* De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie  
hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is  
gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
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CARROSSERIEPERFORMANCE

Kentekenplaathouder Zwart, met wit "Ford Performance" logo 2 569 841 x x x x x x

Kentekenplaathouder Zwart, met wit 3D effect "Ford Performance" logo 2 569 833 x x x x x x

Kentekenplaathouder zilver, met zwart 3D effect "Ford Performance" logo 2 569 822 x x x x x x

CHASSISPERFORMANCE

Tarox®* Ford Performance set grote schijfremmen voor 2 468 756 x _ x _ _ _

Tarox®* Ford Performance set schijfremmen voor Schijven model F2000 2 468 784 x x _ x x x

Tarox®* Ford Performance set schijfremmen voor Schijven model F2000 2 468 715 x _ x _ _ _

Veerpootbrug 2 333 631 x x x x x x

Performance Carbon veerpootbrug 2 333 633 x x x x x x

Tarox®* Ford Performance set schijfremmen achter F2000 model schijven 2 468 744 x x x x x x

Schroefset Roestvrij staal met gepoedercoate veren in Ford Performance blue 2 317 842 x _ _ x x x

Schroefset Roestvrij staal met gepoedercoate veren in Ford Performance blue 2 317 814 x _ x _ _ _

Tarox®* Ford Performance set schijfremmen voor Sport Japan schijven 2 468 786 x x _ x x x

Tarox®* Ford Performance set schijfremmen achter Sport Japan schijven 2 468 746 x x x x x x

INTERIEURPERFORMANCE

Performance vloermatten 2 309 804 x x x x x x

Performance vloermatten achteraan, zwart 2 309 806 x x x x x x

WIELPERFORMANCE

Performance wiel 17" Lichtgewicht flow-form wiel met Ford Performance logo, 10-spaaks design, 
Magnetite mat 2 222 632 x _ _ x x x

* De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie  
hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is  
gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

4 FORD ACCESSOIRES WIELEN FORD PERFORMANCE PARTS



x Beschikbaar _ Niet beschikbaar

4 FORD ACCESSOIRES STYLING

Body
style

Series

On
de

rd
ee

l
nu

m
m

er

Ac
tiv

e

ST
 U

lti
m

at
e

ST
L

in
e

Ti
ta

ni
um

Co
nn

ec
te

d

5
do

or

BODYDESIGN

Stylingstrepen voor motorkap, matzwart/glimmend zwart 2 375 796 x x x x x x

Stylingstrepen voor motorkap, matzwart/glimmend rood 2 378 998 x x x x x x

Stylingstrepen voor dak, matzwart/glimmend rood 2 378 993 x x x x x x

Ford kentekenplaathouder zwart, met blauw Ford ovaal en wit "BRING ON TOMORROW"  
opschrift Diverse x x x x x x

INTERIEURDESIGN

Performance dorpellijsten voor, met Ford Performance logo Diverse x x x x x x

Performance dorpellijsten voor, met Ford Performance logo Diverse _ x x x x x

Dorpelbeschermers voor, met Active logo 2 521 720 x x _ _ _ _

Dorpelbeschermers voor, met ST-Line logo 2 521 716 x _ _ x _ _

Sportpedaalbedekkingen staal 1 835 213 x x _ _ x x

* De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie  
hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is  
gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.



5
Dankzij de verschillende opties 
is het heel eenvoudig om 
achter het stuur van uw 
nieuwe Ford te gaan zitten.

EIGENAAR & PROTECTKOPEN

†Aanbod onderworpen aan bepaalde voorwaarden – zie www.ford.be en www. jouwautoverzekering.be. Ford 
Autoverzekering is een louter commerciële benaming en wordt u aangeboden door FCSD, een divisie van Ford Motor 
Company Belgium NV – Hunderenveldlaan 10 – 1082 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.955.204 – IBAN : BE38 
2200 0400 0072 - BIC: GEBABEBB. Ford Motor Company Belgium NV treedt op als verbonden verzekeringsagent van 
Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, verzekeringsonderneming toegelaten in België onder het nr. 0196 en 
onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik – BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416 - BIC: 
GKCCBEBB.

VIND EEN 
CONCESSIEHOUDER EN 
VRAAG EEN TESTRIT AAN
Op de Ford website kunt u een Ford 
concessiehouder zoeken op locatie of 
naam en online een proefrit aanvragen.  
Vul gewoon uw gegevens in en uw gekozen 
concessiehouder zal contact met u 
opnemen om een geschikt tijdstip te 
regelen.

MEER INFORMATIE  

STEL UW EIGEN WAGEN 
SAMEN
Personaliseer uw Ford door deze online 
samen te stellen. Ga gewoon naar de Ford 
website, selecteer uw model en kies 
vervolgens uw motor, koetswerkkleur en 
opties. U kunt de aanbevolen prijs bekijken 
en indien gewenst uw configuratie naar een 
Ford concessiehouder sturen.

MEER INFORMATIE  

FORD AUTOVERZEKERING
Bij Ford gaan we net een stapje verder,  
ook met onze Ford Autoverzekering.

	■ 1 jaar gratis BA bij het afsluiten van een 
Omnium†

	■ Omnium zonder vrijstelling bij 
herstelling door een Ford Erkende 
Hersteller

	■ Gratis maandelijks betalen
	■ Joker, beloont uw jaren zonder schade
	■ Weinig rijden wordt beloond

Let op want diefstal gepleegd met een 
verloren sleutel of een sleutel die zich in 
het voertuig bevond, is niet gedekt. Zorg 
ervoor dat uw voertuig gekeurd is, anders 
riskeert u problemen in BA en bent u 
bovendien niet gedekt in Omnium.
Infofiche van de autoverzekering gratis 
beschikbaar op

MEER INFORMATIE  

www.nl.ford.be/verdelers
http://www.nl.ford.be/alle-modellen?
bnpShowroom=on
www.jouwautoverzekering.be


5 KOPEN EIGENAAR & PROTECT

FORDPASS-APP**
De FordPass-app geeft u toegang tot tal 
van handige functies die zijn ontworpen 
om uw ritten eenvoudiger te maken en uw 
voertuig in goede staat te houden.
U kunt op uw smartphone uw 
brandstofniveau, kilometerstand en 
bandenspanning volgen; uw auto 
vergrendelen en ontgrendelen; uw voertuig 
verwarmen terwijl u zich ergens anders 
bevindt; de weg naar uw geparkeerde auto 
op een kaart terugvinden; 
voertuigalarmmeldingen ontvangen en nog 
veel meer.

MEER INFORMATIE  

FORD ONDERHOUD
Om uw Ford in topconditie te houden, is 
regelmatig onderhoud van groot belang. 
Het vergroot niet alleen uw veiligheid en 
die van andere weggebruikers, ook 
bespaart u kosten wanneer slijtage tijdig 
wordt herkend. Daarnaast heeft uw Ford 
een langere levensduur en een hogere 
restwaarde.
Wij raden aan uw Ford te laten nakijken bij 
de voorgeschreven kilometerbeurten of de 
jaarlijkse onderhoudsbeurten (wat zich het 
eerst voordoet) om uw wagen in perfecte 
staat te houden.

MEER INFORMATIE  

FORD PROTECT GARANTIE 
EXTRA 
Verleng uw garantie van 2 jaar en geniet 
van een zorgeloze opvolging gedurende de 
volgende jaren. Ford Protect Garantie Extra 
biedt tal van voordelen:

	■ Flexibiliteit inzake tijdsduur en 
kilometers

	■ Aantrekkelijke tarieven
	■ Dekking tegen onverwachte elektrische 

en mechanische reparatiekosten
	■ De prijs van gedekte onderdelen en 

arbeid zijn gegarandeerd voor de duur 
van uw plan

	■ Verlengde levensduur van uw Ford-
voertuig

	■ Beschermt de doorverkoopwaarde van 
uw voertuig.

MEER INFORMATIE  

FORD ASSISTANCE 
Bij de aankoop van elke nieuwe Ford krijgt 
u gratis 12 of 24 maanden(*) Europese 
wegbijstand. Na deze periode en bij elke 
voorgeschreven onderhoudsbeurt wordt 
deze wegbijstand opnieuw met 12 of 24 
maanden(*) verlengd of tot aan de 
volgende onderhoudsbeurt en dit 
levenslang. Het onderhoud dient te 
gebeuren bij een Ford Erkend Hersteller 
volgens de officiële onderhoudsschema’s 
en voorschrift en van Ford.

MEER INFORMATIE  

*Periode afhankelijk van het model en het motortype. 
Raadpleeg uw Ford Erkend Hersteller voor meer 
informatie.
**Let op: FordPass is alleen beschikbaar op voertuigen 
die zijn uitgerust met FordPass Connect.

www.nl.ford.be/naverkoop/onze-diensten/fordpass
www.nl.ford.be/naverkoop/service-onderhoud/onderhoud-en-herstellingen
www.nl.ford.be/shop/overige-producten/garanties/ford-protect-garantie-extra
www.nl.ford.be/naverkoop/service-onderhoud/ford-assistance
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BOEK VANDAAG NOG EEN PROEFRIT
De beste manier om het opwindende Fiesta-gamma te ontdekken is van achter het stuur.

Reserveer uw proefrit en uw plaatselijke Ford-dealer zal u graag zo snel mogelijk van dienst zijn.
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Illustraties, omschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct op het moment van druk. Het beleid van Ford omvat echter een constante productontwikkeling. 
Het recht is voorbehouden om specificaties, kleuren en prijzen van de modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. 
Raadpleeg altijd uw Ford concessiehouder voor de recentste informatie. Optionele uitrusting. Als er ergens in deze publicatie een kenmerk wordt beschreven als een 
‘Optie’ of ‘Optione(e)l(e) uitrusting/Pack’, enz., moet u ervan uitgaan dat het een meerkost zal opleveren ten opzichte van het basisvoertuig, tenzij uitdrukkelijk anders 
gespecificeerd. Alle modellen en kleurencombinaties zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. Opmerking: Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan 
de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook in diverse opzichten verschillen van die van het 
definitieve model. Bovendien kunnen bepaalde voorzieningen op de afbeeldingen enkel als optie verkrijgbaar zijn. Opmerking: Deze brochure bevat zowel originele Ford 
accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan invloed hebben op het brandstofverbruik van uw auto. + De gepresenteerde 
accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die worden vermeld onder hun eigen merknaam. Deze producten vallen niet onder een Ford 
garantie; in plaats daarvan is de garantie van de betreffende leveranciers van toepassing. Neem voor de details van de garantievoorwaarden contact op met uw Ford 
concessiehouder. Opmerking: De naam Bluetooth® de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford Motor Company Limited in licentie 
gebruikt. De naam iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. 
Opmerking: Sommige rijhulpmiddelen en veiligheidsvoorzieningen in deze brochure zijn bestemd voor gebruik met sensoren, waarvan de prestaties door bepaalde 
weers- en omgevingsomstandigheden kunnen worden aangetast.
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