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Welke kies jij?

EcoSport PRIJSLIJST

Connected

• 16 inch stalen velgen met sierdeksels

• 4-weg verstelbare bestuurdersstoel

• 8 inch touchscreen

• Achterbank neerklapbaar (60/40)

• Airconditioning

• Bandenreparatie set

• Bumpers in carrosseriekleur

• Cruise Control incl. ASLD

• Elektrisch bedienbare portierramen achter

incl. one touch up/down functie

• Elektrisch verstelbare en verwarmbare

buitenspiegels

• FordEasy Fuel

• FordPass Connect embedded modem

• Gedeeltelijk verwarmbare voorruit

• Geluidswerende voorruit

• Grille met chromen accenten

• LED dagrijverlichting

• Middensconsole met bekerhouder

• Mistlampen voor met zwarte omlijsting

• MyKey

• NCAP veiligheidssystemen ABS, ESC, Hill

Launch Assist

• Onderzijde bumper (voor en achter)

stootlijsten in zwart

• Raamlijsten zwart

• Radio met 6 luidsprekers, DAB+ en 2x USB,

SYNC 3 met Apple Car Play en Android

Auto

• Vloermatten voor en achter

23.110,-

Titanium

Meeruitrusting t.ov. Connected

• 17" Lichtmetalen velgen

• Automatisch inschakelende dimlichten incl.

Regensensor

• Automatische airconditioning (EATC) incl.

pollenfilter

• Dakrails in satin silver

• Elektisch bedienbare ramen vóór en achter

met 1 shot up/down en Global open-close

• Gedeeltelijk lederen bekleding

• Grille met chromen accenten

• Luxe boordcomputer (4.2” kleurenscherm)

• Mistlampomlijsting in carrosseriekleur

• Onderzijde bumper (vóór en achter) en

stootlijsten in zwart met chromen inzet

• Parkeersensoren achter

• Sierstrip onder raam uitgevoerd in chroom

• Zelfdimmende binnenspiegel

• Luxe vloermatten vóór en achter

• Ambient Lighting in middenconsole en

beenruimte vóór

26.110,-

ST-Line

Meeruitrusting t.o.v. Titanium

• Body styling kit

• Gedeeltelijk lederen bekleding Mico

Dinamica met rode & grijze stiksels

• Geperforeerd lederen stuurwiel – uniek ST-

Line

• 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

• Zwart contrasterend dak, A- & C-stijl en

spiegelkappen

• Unieke ST-Line Aluminium pedalen

• Unieke ST-Line luxe vloermatten vóór en

achter

• Sport onderstel

 

• ST-Line Black is inclusief Agate

Black exterieur met Luxe Yellow

contrasterend dak en spiegelkappen.

Meerprijs t.o.v. ST-Line € 600

27.510,-



EcoSport PRIJSLIJST

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

Connected

Connected 1.0 EcoBoost 74(100) D 116 22% 14.170 5.084,00 2.976 22.230 23.110

Titanium

Titanium 1.0 EcoBoost 92(125) D 114 22% 16.863 4.826,00 3.542 25.230 26.110

Titanium 1.0 EcoBoost Automaat 92(125) E 132 22% 19.035 7.148,00 3.998 30.180 31.060

ST-Line

ST-Line 1.0 EcoBoost 92(125) D 114 22% 18.020 4.826,00 3.785 26.630 27.510

ST-Line 1.0 EcoBoost Automaat 92(125) E 132 22% 20.192 7.148,00 4.241 31.580 32.460

ST-Line Black

ST-Line Black 1.0 EcoBoost 92(125) D 114 22% 18.516 4.826,00 3.889 27.230 28.110

ST-Line Black 1.0 EcoBoost Automaat 92(125) E 132 22% 20.688 7.148,00 4.345 32.180 33.060



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 BPM

Trend

Connected
Titanium ST-Line ST-Line Black

Optiepakketten

Driver Assistance Pack 750 620 0,00 - O O O

- BLIS (Blind Spot Information System)

- Parkeersensoren voor

- Achteruitrijcamera

- Grootlicht assistent

- Vermoeidheidsherkenning

X-Pack 850 702 0,00 - O O O

- Navigation Pack met B&O audio

- 10 premium luidsprekers incl. 1 subwoofer

- Navigatie (West-Europa)

-Keyless Entry en FordPower startbutton

- Elektrisch inklapbare buitenspiegels

 [1]

Winter Pack 450 372 0,00 - O O O

- Elektrisch verwarmbare voorruit

- Elektrisch verwarmbare voorstoelen

- Elektrisch verwarmbaar stuurwiel

- Elektrisch verwarmbare ruitensproeiers

Design Pack ST-Line 500 413
774,00 /

1,060.00
- - O O

- 18 inch lichtmetalen velgen in Absolute Black Machined

- Achterspoiler

€ 774 extra BPM op 6-bak varianten, €1.060 op automaat

Styling Exterieur

16 inch Lichtmetalen velgen 600 496 0.00 O - - -

Privacy Glass 200 165 0,00 - O S S

Reservewiel op achterklep 300 248 0,00 O O - -

Xenon koplampen 800 661 0,00 - O O O

Weglaten contrasterend dak ST-Line 0 0 0,00 - - O O

Zwart contrasterend dak

Dak, A- & C-stijl en spiegelkappen in contrasterende kleur. Inclusief zwarte dakrails
300 248 0,00 - O S -

Moondust Silver contrasterend dak

Dak, A- & C-stijl en spiegelkappen in contrasterende kleur. Inclusief zwarte dakrails.
300 248 0,00 - O - -

Moondust Silver contrasterend dak

Dak, A- & C-stijl en spiegelkappen in contrasterende kleur. Inclusief zwarte dakrails.
0 0 0,00 - - O O

Comfort

Afneembare Trekhaak [1]

- 75kg kogeldruk

- 900kg trekgewicht voor alle uitvoeringen (handbak & automaat)

750 620 0,00 O O O O

[1] Niet in combinatie met het Reservewiel [1] Niet in combinatie met het Reservewiel



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 BPM

Trend

Connected
Titanium ST-Line ST-Line Black

Lakken

Blazer Blue 0 0 0,00 O O O -

Frozen White 250 207 0,00 O O O -

Race Red 250 207 0,00 O O O -

Agate Black 800 661 0,00 O O O S

Luxe Yellow 800 661 0,00 O O O -

Solar Silver 600 496 0,00 O O O -

Lucid Red 1.000 826 0,00 O O O -

Magentic 1.000 826 0,00 O O O -



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

 

 € 209.00

G3* Dakkoffer Elegance 330, matzwart, 330 liter opbergcapaciteit.

2191625

 

 € 192.00

Bagagemat, gemaakt van stevig rubber, inclusief opstaande randen.

2197235

 

 € 36.00

All-weather vloermatten, rubber, set voorzijde.

2268334

 

 € 50.00

*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 

constructie fouten, zonder kilometer beperking. 

Op Hybride componenten geldt 5 jaar of 

100.000 kilometer. Daarnaast krijg je op jouw 

Ford maar liefst 12 jaar carrosseriegarantie tegen 

doorroesten van binnenuit. 

FordAssistance

De complete pechhulp van Ford in Nederland 

en Europa! Bij aanschaf van een nieuwe Ford 

heb je, afhankelijk van wat het eerst komt, tot 

de eerste offi  ciële Ford onderhoudsbeurt of 

maximaal 12 maanden na eerste registratie 

recht op gratis Ford Assistance. Na deze periode 

wordt jouw Ford Assistance bij elke offi  ciële 

Ford onderhoudsbeurt kosteloos verlengd, tot 

wel levenslang! Vraag je Ford dealer naar de 

voorwaarden.

FordLease

Met de Lease producten van Ford Lease kun 

je zorgeloos genieten van je Ford. Jij besteedt 

de investering voor je nieuwe Ford uit en 

profi teert van een vaste looptijd en een vast 

maandbedrag. Indien gewenst neemt Ford 

Lease alle operationele zorg (onderhoud, 

reparaties) en de risico’s (schade, diefstal) voor 

haar rekening. Je regelt het via je Ford Dealer.

Voor meer informatie:

www.ford.nl/Financieren/ford-credit

FordAutoverzekering

Jouw nieuwe Ford uitstekend verzekerd met de 

Ford autoverzekering. De optimale bescherming 

voor je kostbare bezit tegen een aantrekkelijke 

premie. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen uit 1, 3 of 

zelfs 5 jaar aanschafwaardedekking en worden 

schades altijd gerepareerd door de offi  ciële Ford 

dealer met originele onderdelen.

Voor meer informatie:

www.ford.nl/Financieren/ford-credit/ford-

autoverzekering

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: www.ford.nl/alle-

modellen?bnpShowroom=on

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.

EcoSport PRIJSLIJST



www.ford.nl


