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Welke kies jij?

EcoSport PRIJSLIJST

Titanium

• 17" Lichtmetalen velgen
• 8" touchscreen met SYNC (incl. Apple Car

Play, Android Auto), DAB+, Bluetooth
• Achterbank neerklapbaar (60/40)
• Ambient Lighting
• Automatisch inschakelende dimlichten incl.

Regensensor
• Automatische airconditioning (EATC)
• Bandenreparatieset
• Cruise Control met speedlimiter
• Dakrails zwart
• Elektisch bedienbare ramen vóór en achter

met 1 shot up/down en Global Close
• Elektrisch verwarmbare buitenspiegels,

geintegr. richtingaanw., uitstapverlichting
• FordEasy Fuel
• Gedeeltelijk Sensico lederen bekleding
• Gedeeltelijk verwarmbare voorruit (t.b.v.

camera van veiligheidssystemen)
• Geluidswerende voorruit
• LED dagrijverlichting
• Luxe boordcomputer (4.2” kleurenscherm)
• Luxe vloermatten voor
• Middenconsole met bekerhouder
• Mistlampomlijsting in carrosseriekleur
• MyKey
• NCAP veiligheidssystemen ABS, ESC, Hill

Launch Assist
• Parkeersensoren achter
• Radio met 2 USB en 6 luidsprekers
• Zelfdimmende binnenspiegel

Titanium 27.750,-

ST-Line

Meeruitrusting t.o.v. Titanium

• Body styling kit
• Gedeeltelijk Sensico lederen bekleding Mico

Dinamica met rode & grijze stiksels
• Geperforeerd lederen stuurwiel – uniek ST-

Line
• Keyless entry
• Unieke 17 inch lichtmetalen ST-Line velgen
• Unieke instapsierlijsten met ST-Line logo
• Unieke ST-Line donkere achterlichten
• Unieke ST-Line donkere koplampbehuizing
• Unieke ST-Line grille
• Zwarte raamomlijsting
• Hoogglans zwarte dakrails
• Unieke ST-Line luxe vloermatten voor
• Sport onderstel

ST-Line 29.150,-

Active

Meeruitrusting t.o.v. Titanium

• 17 inch 5x2-spaaks lichtmetalen velgen in
Black/Machined

• Body styling kit Active
• Handremgreep en pookhoes met leder

bekleed
• Mistlampen voor met zwarte sierlijsten
• Sensico/ Salerno lederen bekleding in

Ebony Black
• Stuurwiel met geperforeerd leder bekleed

met chromen inserts
• Zwart contrasterend dak

Active 29.150,-
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kW(pk) Energielabel

CO2-
emissie
(g/km)

Bijtellings-
percentage

Netto cat.
prijs

excl. BPM
excl. BTW

in Euro
BPM

in Euro
BTW

in Euro

Fiscale
waarde
in Euro

Consumenten-
prijs

in Euro
Benzine
Titanium
Titanium 1.0 EcoBoost 92(125) D 135 22% 17.602 5.572,00 3.697 26.870 27.750
ST-Line
ST-Line 1.0 EcoBoost 92(125) D 136 22% 18.645 5.709,00 3.916 28.270 29.150
Active
Active 1.0 EcoBoost 92(125) D 137 22% 18.532 5.846,00 3.892 28.270 29.150



Fabrieksopties

O  optie    S  standaard    -  niet beschikbaar

EcoSport PRIJSLIJST

Consumentenprijs
Incl. BPM

Incl. 21% BTW
in Euro

Netto Cat.prijs
Excl. BPM
Excl. BTW

in Euro Titanium ST-Line Active

Pakketten
BPM op opties
Bepaalde opties of combinaties van opties kunnen ertoe leiden dat de CO2-uitstoot
van een Ford EcoSport hoger uitvalt dan de standaarduitvoering. Dat zorgt voor een
hogere BPM en dus een hogere totale consumentenprijs. Tevens kan dat er toe
bijdragen dat het Energielabel anders uitvalt. Vraag daarom altijd je dealer om een
complete offerte om zodoende de totale consumentenprijs van de gewenste auto te
bekijken. Je kunt ook je auto samenstellen op Ford.nl.
Driver Assistance Pack 750 620 O O O
- BLIS (Blind Spot Information System)
- Parkeersensoren voor
- Achteruitrijcamera
- Grootlicht assistent
- Vermoeidheidsherkenning
Winter Pack 450 372 O O O
- Elektrisch verwarmbare voorruit
- Elektrisch verwarmbare voorstoelen
- Elektrisch verwarmbaar stuurwiel
- Elektrisch verwarmbare ruitensproeiers
X-Pack 1.050 868 O O O
- Navigation Pack met B&O audio
- 10 premium luidsprekers incl. 1 subwoofer
- Navigatie (West-Europa)
- FordPass Connect modem
-Keyless Entry en FordPower startbutton
- Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Styling Exterieur
Privacy Glass 200 165 O S S
Reservewiel op achterklep 300 248 O - -
Zwart contrasterend dak 400 331 - O S
Adaptieve full LED koplampen 900 744 O O O
Comfort en Praktisch
Afneembare Trekhaak [1]
- 75kg kogeldruk
- 900kg trekgewicht voor alle uitvoeringen

750 620 O O O

[1] Niet in combinatie met het Reservewiel



O  optie    S  standaard    -  niet beschikbaar
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Consumentenprijs
Incl. BPM

Incl. 21% BTW
in Euro

Netto Cat.prijs
Excl. BPM
Excl. BTW

in Euro Titanium ST-Line Active

Kleuren
Blazer Blue 0 0 O O -
Frozen White 250 207 O O -
Frozen White 0 0 - - O
Race Red 250 207 O O O
Solar Silver 600 496 O O O
Agate Black 800 661 O O -
Desert Island Blue 800 661 O O O
Luxe Yellow 800 661 O O O
Magnetic 1.000 826 O O -
Fantastic Red 1.000 826 O O O

Ford Protect Verlengde Garantieverzekering (aangeboden door Allianz Global Assistance)
Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+1 jaar / max. 60.000 km 95.00 95.00 O O O
Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+2 jaar / max. 80.000 km 179.00 179.00 O O O
Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+3 jaar / max. 100.000 km 299.00 299.00 O O O
Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+3 jaar / max. 200.000 km 369.00 369.00 O O O



Accessoires
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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

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 maximaal Euro 30,00 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.

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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