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Transit Minibus PRIJSLIJST

Trend
• Airconditioning
• AM/FM Radio met USB, Bluetooth, 4
luidsprekers en stuurwielbediening
• DAB digitale radio
• 4,2 inch kleurenscherm
• Trip Computer met onderhoudsinformatie
en instelbare rijmodi
• Stuurwielbediening
• Adaptive Cruise Control
• Lane Keeping Aid met
verkeersbordherkenning
• FordPass Connect Modem
• 8-weg bestuurdersstoel met
lendesteunverstelling
• Dubbele passagiersstoel
• 2e zitrij met 2 stoelen
• 3e zitrij met 3 stoelen
• 4e zitrij met 3 stoelen
• 5e zitrij met 3 stoelen
• 6e zitrij met 4 stoelen
• Airconditioning achter
• Bestuurder- en passagiersairbag
• Parkeersensoren voor en achter
• Koplampunits met chrome afgewerkt
• Mistlampen voor
• Elektrisch verwarmbare en verstelbare
buitenspiegels
• Zijschuifdeur rechts
• Dubbellucht achter
• Zijmarkeringslampen
• Ruiten 2e/3e/4e rij
• Ruiten achter met wis/was

Trend

Vanaf € 45.375

• Met leer bekleed stuurwiel
• Centrale vergrendeling met dubbele
afstandsbediening
• Elektrisch verwarmbare voorruit
• Licht- en regensensor
• Start-Stop systeem
• Intelligent Emergency Braking
• Digitale Tachograaf
• 100 km/h snelheidsbegrenzer
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kW(pk)

CO2emissie
(g/km)

Netto cat.
prijs
excl. BPM
excl. BTW
in Euro

BTW
in Euro

Netto cat. prijs
incl. BTW

2.0 EcoBlue Diesel Euro VI HD
Trend
460 L4H3 Minibus Trend RWD

125(170)

176

45.375

9.529

54.904

460 L4H3 Minibus Trend RWD Automaat

125(170)

tbd

46.875

9.844

56.719
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Fabrieksopties

Consumentenprijs
Incl. BPM
Incl. 21% BTW
in Euro

Netto Cat.prijs
Excl. BPM
Excl. BTW
in Euro

BPM

Trend

Metaallak: Agate Black

908

750

0,00

O

Metaallak: Magnetic

908

750

0,00

O

Metaallak: Diffused Silver

908

750

0,00

O

Metaallak: Moondust Silver

908

750

0,00

O

Metaallak: Chrome Blue

908

750

0,00

O

Metaallak: Kapoor Red

908

750

0,00

O

Standaardlak: Frozen White

0

0

0,00

O

Standaardlak: Blazer Blue

0

0

0,00

O

Standaardlak: Race Red

0

0

0,00

O

666

550

0,00

O

635

525

0,00

O

Kleuren

Gebruiksgemak en comfort
8 inch touchscreen met navigatie
- Inclusief SYNC 3 en 6 luidsprekers
Camera voor en achter inclusief LED downlighter
- Alleen i.c.m. 8 inch touchscreen
Blind Spot Information System
- Inclusief Cross Traffic Alert, Trailer Tow en automatisch inklapbare buitenspiegels
Bi-Xenon verlichting
13-polige trekhaak met Trailer Sway Control (TSC)
Programmeerbare standkachel op brandstof

363

300

0,00

O

605

500

0,00

O

605

500

0,00

O

1.089

900

0,00

O

968

800

0,00

O

Pakketten
Driver Assistance Pack Premium
- Inclusief 8 inch touchscreen, SYNC 2.5 en achteruitrijcamera met downlighter
Safety & Comfort Pack 1
- Elektrisch verstelbare 8-weg bestuurdersstoel, stoelverwarming (bestuurder en passagiers) en zij- en
gordijnairbags
Safety & Comfort Pack 2
- 8-weg bijrijdersstoel met armsteun en lendesteun, elektrisch verstelbare 8-weg bestuurdersstoel, stoelverwarming
(bestuurder en passagier) en zij- en gordijnairbags
Elektrische opties

303

250

0,00

O

303

250

0,00

O

2e accu (AGM)

303

250

0,00

O

121

100

0,00

O

363

300

0,00

O

0

0

0,00

O

Extra zekerings- en relaispaneel - 6 stuks
Perimetrisch alarm
- Niet SCM gecertificeerd
Stoelen en banken
4-weg bijrijdersstoel
Ford Protect Verlengde Garantieverzekering (aangeboden door Allianz Global Assistance)
Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+2 jaar / max. 100.000 km

245.00

245.00

O

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

395.00

395.00

O

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

455.00

455.00

O

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

499.00

499.00

O

O

optie

S

standaard

- niet beschikbaar
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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 materiaalen constructiefouten, zonder
kilometerbeperking.
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.

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 profiteer je altijd van
scherpe tarieven met een vaste looptijd en een
vast maandbedrag. Je regelt het eenvoudig via
de Ford Dealer.

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 officiële 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.

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 hoeft 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.

Alle in deze prijslijst vermelde consumentenprijzen zijn in Euro, inclusief
BTW en BPM en exclusief kosten rijklaarmaken. 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 uw 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 1.100
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 35,00 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

Voor meer informatie:
www.ford.nl/operationallease

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 Optionsovereenkomst heb je de keuze uit drie flexibele
opties - inruilen, teruggeven of houden tegen
betaling van de slottermijn.
Voor meer informatie:
https://www.ford.nl/financieren/ford-credit/
particulier/ford-options
Zelf jouw Options maandbedrag berekenen?
Ga naar: https://www.ford.nl/financieren/
ford-credit/particulier en klik op ‘maandtermijn
berekenen’.

einde van de levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke 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 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.

