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Ford Ranger PRIJSLIJST

Onze Bestseller

WILDTRAK
• LED Koplampen met LED Dagrijverlichting
• LED mistlampen voor
• 18 inch Grey Machined lichtmetalen velgen |
265/60 All Season Mud and Snow banden
• Elektrisch verstelbare, verwarmbare en
inklapbare buitenspiegel
• Boulder Grey Grille
• Privacy Glass
• Sportieve Sportsbar
• Side-steps (geborstelde inzetstukken)
• Dakrails
• Beschermingsplaten onderzijde
• Keyless Entry & Start
• 4-weg verstelbare passagiersstoel
• Verwarmbare voorstoelen
• Half lederen bekleding
• Ambient LED interieurverlichting
• 8 inch touchscreen, Navigatiesysteem,
SYNC 3
• Automatische airconditioning - Dual Zone
WILDTRAK

39.330,-
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Intelligent Speed Assistance
Cruise Control
Lane Keeping Aid
Traffic Sign Recognition
Radio Data System (RDS), Traffic Message
Channel (TMC)
ÀBS | Anti Blokkeer Systeem
ESP | Elektronisch Stabiliteitsprogramma
TCS | Traction Control System
Licht & Regensensor
Parkeersensoren voor en achter
Achteruitrijcamera
Elektronisch sperdifferentieel
Alarmsysteem (niet SCM goedgekeurd)
Centrale dubbele vergrendeling
Power Tailgate Lock
240V aansluiting

Ford Ranger PRIJSLIJST

Modellen
kW(pk)

CO2emissie
(g/km)*

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

Fiscale
waarde

BPM
in Euro

BTW
in Euro

157(213)

251

39.330

62.690

15.100,41

8.260

Diesel
Wildtrak
Wildtrak Super Cab 2.0 EcoBlue Automaat

* De vermelde WLTP-waarden voor de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek.

Het getoonde model is een Ranger Wildtrak Dubbele Cabine, in NL bieden wij alleen de Super Cabine aan.
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Fabrieksopties

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

Consumentenprijs
Incl. BPM
Incl. 21% BTW
in Euro

BPM

Wildtrak

Kleuren
Frozen White

0

0

0,00

O

Agate Black

300

476

113,10

O

Moondust Silver

300

476

113,10

O

Sea Grey

300

476

113,10

O

100

159

37,70

O

550

873

207,35

O

100

159

37,70

O

1.400

2.222

527,80

O

400

635

150,80

O

Velgen & Banden
18" Boulder Grey lichtmetalen velgen
Pakketten
Driver Assistance Pack
Active Park Assist (Parallel), Adaptive Cruise Control
Functioneel
DAB-radio
Wildtrak Rollertop
Premium Aluminium Roller Top
Trekhaak
13-polig
Ford Protect Verlengde Garantieverzekering (aangeboden door Allianz Global Assistance)
Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 3+1 jaar / max. 100.000 km

809

O

Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 3+1 jaar / max. 200.000 km

1665

O

O

optie

G

optie zonder meerprijs

S

standaard

- niet beschikbaar
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Ford service
Ford Garantie
Rijden met een Ford Bedrijfswagen is altijd
onbezorgd, want de kwaliteit is gegarandeerd.
Elke Ford Bedrijfswagen krijgt standaard 2 jaar
volledige fabrieksgarantie, zonder kilometer‑
beperking, op materiaal en constructiefouten.
Voor de Transit Custom PHEV geldt 8 jaar of
160.000 kilometer op alle hoogspannings
onderdelen. Daarnaast geldt voor elke Ford een
carrosserie-garantie van maar liefst 12 jaar tegen
doorroesten van binnenuit.
Ford Assistance
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 onder‑
houdsbeurt of maximaal 12 maanden na eerste
registratie recht op gratis Ford Assistance.
Na deze periode wordt Ford Assistance bij elke
officiële Ford onderhoudsbeurt gratis verlengd,
tot wel levenslang! Vraag de Ford-dealer naar
de voorwaarden.

Ford Financial Lease
Met Ford Financial Lease ben je economisch
eigenaar van de auto en staat deze op de balans
van de onderneming. Omdat de aanschafprijs
(exclusief BTW) wordt gefinancierd door Ford
Credit, hoef je geen beroep te doen op het
bedrijfskapitaal. De looptijd, het maandbedrag
en een optionele slottermijn worden samen met
jou van tevoren bepaald. Zo ben je flexibel om te
kiezen wat het beste bij jouw onderneming past!
Ford Protect Service Plan
Kies nu een onderhoudsplan voor een aan
trekkelijk bedrag en financieer het gemakkelijk
mee! In plaats van betalen voor losse onder‑
houdsbeurten, is er ook voor een eenmalig en
aantrekkelijk bedrag het Ford Protect Service Plan
voor 3, 4 of zelfs 5 jaar onderhoud.
De bijbehorende onderdelen, vloeistoffen,
het arbeidsloon en 24/7 Ford Assistance Gold
pechhulp in heel Europa zijn allemaal inbegrepen.
Zo heb je zekerheid en de controle over de
onderhoudskosten.

Ford Full Operational Lease
Met Full Operational Lease kun je zorgeloos aan
de slag. Je besteedt de investering en risico’s,
zoals onderhoud, uit aan Ford Lease. Bovendien
profiteer je altijd van scherpe tarieven met een
vaste looptijd en een vast maandbedrag.
Je regelt het eenvoudig via de Ford dealer.

Alle in deze prijslijst vermelde consumentenprijzen zijn in Euro en exclusief
BTW en BPM. 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 jouw 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 1.000
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 25.00
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 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 51.55. 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.

www.fordbedrijfswagens.nl

