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FoRD FIEsta tItaNIUM First edition pakket *
van 2.125,- voor 1.395,- (vooRDEEl vaN 730,-)

navigation pack MEt 
B&o PlaY aUDIosYstEEM
• 8-inch touch&swipe screen met 
navigatiesysteem (Europa) • sYNC3: 
geavanceerd Bluetooth® en voice Control 
systeem (inclusief applink, apple Car 
Play en android auto) • B&o PlaY 
audiosysteem inclusief 9 luidsprekers & 
1 subwoofer. totaal 675 Watt •2x UsB 
aansluitingen • DaB+

driver assistance
pack 2

driver assistance
pack 3

• active Park assist • Parkeersensoren voor 
en achter • Inklapbare buitenspiegels met 
instapverlichting • achteruitrijcamera

• Pre Collision assist met Distance Indication 
& Distance alert  • adaptive Cruise Control

*Het First Edition Pakket is exclusief beschikbaar voor particuliere klanten. Neem contact op met uw dealer voor de beschikbaarheid.



Modellen

Benzinemodellen kW(pk)
Energie- 

label

CO2- 
emissie 
(g/km)

Bijtellings- 
percentage

Netto 
cat.prijs 

Excl. BPM 
Excl. BTW BTW BPM

Fiscale 
waarde

Consumen- 
tenprijs

Trend 1.1 3 drs 52(70) B 101 22% 10.653 2.237 2.155,00 15.045 15.745
Trend 1.1 5 drs 52(70) B 101 22% 11.066 2.324 2.155,00 15.545 16.245

Trend 1.1 3 drs 63(85) B 101 22% 11.273 2.367 2.155,00 15.795 16.495
Trend 1.1 5 drs 63(85) B 101 22% 11.686 2.454 2.155,00 16.295 16.995

Titanium 1.0 EcoBoost 5 drs 74(100) B 097 22% 14.012 2.942 1.891,00 18.845 19.545
Titanium 1.0 EcoBoost Automaat 5 drs 74(100) C 118 22% 13.474 2.830 4.541,00 20.845 21.545

ST-Line 1.0 EcoBoost 3 drs 92(125) B 098 22% 14.577 3.061 1.957,00 19.595 20.295
ST-Line 1.0 EcoBoost 5 drs 74(100) B 097 22% 14.012 2.942 1.891,00 18.845 19.545

Vignale 1.0 EcoBoost 5 drs 92(125) B 098 22% 16.643 3.495 1.957,00 22.095 22.795
Vignale 1.0 EcoBoost 5 drs Automaat 74(100) C 118 22% 15.127 3.177 4.541,00 22.845 23.545

Dieselmodellen

Trend 1.5 TDCi 5 drs 63(85) C 089 22% 12.274 2.578 3.443,56 18.295 18.995
Titanium 1.5 TDCi 5 drs 63(85) C 089 22% 13.762 2.890 3.443,56 20.095 20.795



b = optie, a = standaard, n = niet beschikbaar

Con-
sumen- 
tenprijs 

Incl. BPM 
Incl. 21% 

BTW 
Euro

Netto 
Cat.prijs 

Excl. BPM 
Excl. BTW 

in Euro Trend ST-Line Titanium Vignale

Pakketten
Navigation Pack 
8 inch Touch&Swipe screen met Navigatiesysteem (Europa) 
SYNC 3: Geavanceerd Bluetooth® en Voice Control systeem (incl. AppLink, Apple Car Play en Android Auto)  
2xUSB aansluitingen  
7 luidsprekers 
 DAB+

850 
450

702 
372

b 

n

n 

b

n 

b

n 

n

Navigation Pack met Automatische airconditioning 550 455 n b n n

Navigation Pack met B&O PLAY audiosysteem2, inclusief 9 luidsprekers & 1 subwoofer Van 1.125 
Voor 900 

850

 
744 
702

 

n 

n

 

b 

n

 

b 

n

 

n 

b

Design Pack Black Roof, Zwart dak + 16 inch zwarte velgen +  zwarte spiegelkappen 1.150 950 b n n n

Design Pack Blue Interior, Diverse elementen in het dashboard, de spiegelkap, de deurelementen en vloermatten met stiksels in de kleur Deep Impact 
Blue

150 124 b n n n

Design Pack Red Interior, Half lederen bekleding + rode accenten in het interieur (zie links, bovenste afbeelding) 775 640 n b n n

Driver assistance pack 1, Parkeersensoren achter + elektrisch inklapbare buitenspiegels 200 165 b b n n

Driver assistance pack 2, Active Park Assist Parkeersensoren voor en achter + inklapbare buitenspiegels met instapverlichting + Achteruitrijcamera Van 690 
 Voor 550 

350

 
455 
289

 

n 

n

 

n 

n

 

b 

n

 

n 

b

Driver Assistance Pack 3, Adaptive Cruise Control + Pre Collision Assist + Distance Indication + Distance Alert + Pedestrian detection Van 310 
Voor 250

 
207

 

n

 

n

 

b

 

b

Design Pack 1 ST-Line, 18 inch Lichtmetalen velgen Machined ST-design + privacy Glass 700 579 n b n n

Styling Pack, 16 inch 8-spaaks lichtmetalen velgen & mistlampen vóór 800 661 b n n n

Visibility Pack, Regensensor + Automatisch dimmende binnenspiegel + Dual Tone Horn 150 124 b b a a

Winter Pack 
Elektrisch verwarmbare voorruit + Elektrisch verwarmbare voorstoelen + Elektrisch verwarmbaar stuurwiel + Elektrisch verwarmbare ruitensproeiers

Van 550 
Voor 450

 
372

 

n

 

b

 

b

 

b

Comfort
Automatische Airconditioning (EATC) 250 207 n b a a

Achteruitrijcamera 350 289 n b n n

Volledig lederen bekleding Vignale, Incl. Verwarmbare stoelen voor + Lendesteun bestuurder en bijrijdersstoel + 3e hoofdsteun achter  
(zie links, afbeelding linksonder)

750 620 n n n b

CD-speler 100 83 b b b b

Comfort pack (ST-Line), Ambient Lighting Interieur Middenconsole met armsteun In hoogte verstelbare passagiersstoel incl. lendensteunverstelling 200 165 n b n n

Cruise Control 120 99 b b a a

Door edge protectors 100 83 b b b b

Elektrisch bedienbare portierramen achter (5-deur) incl. one touch up/down functie 225 186 b b b a

Elektrische voorruitverwarming 200 165 b b b b

In hoogte verstelbare laadvloer 60 50 b b b a

Keyless Entry (incl. Keyless Start) 350 289 b n n n

Keyless Entry 250 207 n b b a

Lendensteunverstelling op passagiersstoel 50 41 n b b a

Panorama schuifdak incl. in hoogte verstelbare passagiersstoel 1 - LET OP: Kogeldruk en trekgewicht komen te vervallen 850 
800

702 
661

n 

n

n 

b

b 

n

n 

b

Styling Exterieur
17 inch 8 spaaks lichtmetalen velgen 400 331 n n b n

18 inch Machined velgen 500 413 n b n n

18 inch unieke Vignale Lichtmetalen velgen 500 413 n n n b

Grote Achterspoiler 250 207 n b n n

Light Upgrade Pack, Halogeen projector koplampen + LED dagrijverlichting + LED achterlichten 200 165 n b a a

Mistlampen vóór 150 124 b n n n

Privacy Glass 200 165 b b b b

Lakken
Standaardlak (Blazer Blue) 0 0 b b b n

Standaardlak meerprijs (Frozen White / Race Red) 200 165 b b b a

Metaallak 600 496 b b b n

Trendy metaallak (Bohai Bay Mint / Chrome Copper) 750 620 b b b n

Premium metaallak (Ruby Red / Blue Wave) 900 744 b b b n

Metaallak 400 331 n n n b

Trendy metaallak (Chrome Copper) 550 455 n n n b

Premium metaallak (Ruby Red) 700 579 n n n b

Veiligheid
14 inch reservewiel 100 82 b b b b

In hoogte verstelbare passagiersstoel 50 41 b b b a

Blind Spot Information System (BLIS) incl. Cross Trafic Alert en elektrisch inklapbare buitenspiegel 400 331 n b b n

Blind Spot Information System (BLIS) incl. Cross Trafic Alert en elektrisch inklapbare buitenspiegel 350 289 n n n b

FordProtect (vanaf afleveringsdatum van de auto)
Garantie Extra voor 3 jaar - max. 60.000 km 85,00 85,00 b b b b

Garantie Extra voor 4 jaar - max. 80.000 km 159,00 159,00 b b b b

Garantie Extra voor 5 jaar - max. 100.000 km 275,00 275,00 b b b b

1 = LET OP - Kogeldruk en trekgewicht komen te vervallen
2 = Niet i.c.m. het 14 inch reservewiel

Leverbaar op:

Fabrieksopties



Trend
16 inch stalen velgen 
3e hoofdsteun achterbank 
4-weg handmatig verstelbare bestuurdersstoel 
6 airbags (bestuurder, voorpassagier, zijairbags, curtainairbags), uitschakelbare voorpassagiersairbag (PADI) 
Adjustable Speed Limiting Device (ASLD) 
Airconditioning 
Automatisch inschakelende dimlichten 
Boordcomputer met 4.2 inch (monochroom) scherm 
Camera vóór ter ondersteuning van veiligheidssystemen 
Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening 
Elektrisch bedienbare portierramen vóór incl. one-touch up/down functie 
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels (in carrosseriekleur) met geïntegreerde richtingaanwijzers 
Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) 
Grille met Mesh Design 
Halogeen koplampen met dagrijverlichting 
Hill Launch Assist 
Lane Departure Warning 
Lane Keeping Aid 
Middenconsole met 2 bekerhouders 
My Key 
MyFord Dock 
Radio met 6 luidsprekers en 4.2 inch kleurenscherm incl. Bluetooth R & 2 USB-aansluitingen 
Rear Seatbelt Minder (RSM) 
Tyre Repair Kit 
Uitschakelbare voorpassagiersairbag (PADI) 

ST-Line meeruitrusting t.o.v. Trend uitvoering
17 inch lichtmetalen velgen (Rock metallic) 
Aluminium pedaalafwerking 
Keyless Start 
Lederen handremgreep 
Lederen stuurwiel in ST-Line design met afgeplatte onderkant 
Lederen versnellingspookknop in ST-Line design 
Mistlampen vóór 
Radio met 6 luidsprekers en 6.5 inch TFT touchscreen, SYNC 3 en 2 USB-aansluitingen 
Schijfremmen vóór en achter 
Sportieve Unieke ST-Line achterbumper 
Sportieve Unieke ST-Line grille 
Sportieve Unieke ST-Line voorbumper 
Sportieve wielophanging 
Sportstoelen vóór 
Verchroomde uitlaat sierstuk 
Vloermatten vóór en achter in ST-Line design 
Zwarte hemelbekleding inclusief groot dakconsole vóór met zonnebrilhouder 

De belangrijkste FORD FIESTA standaardspecificaties

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 en transportkosten), de recyclingbijdrage en de leges in rekening gebracht. Deze kosten zijn reeds opgenomen in 
de consumenten(advies)prijs. De kosten verband houdend met het rijklaar maken van de auto bedragen Euro 700 inclusief BTW. De bij de aanschaf van een nieuwe auto aan Auto Recycling Nederland B.V. (ARN) afgedragen recyclingbijdrage bedraagt Euro 45,- 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 Ã©Ã©ndelig kentekenbewijs en bedraagt Euro 48,91. 

De meerprijs voor het optionele rijklaarmaakpakket bedraagt Euro 175. Dit pakket bestaat uit een volle tank brandstof, gevarendriehoek, lampenset, lifehammer en een hesje.

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.

Titanium meeruitrusting t.o.v. Trend uitvoering
16 inch lichtmetalen velgen (Sparkling Silver) 
Ambient Lighting (subtiele LED interieurverlichting) 
Armsteun in middenconsole 
Automatisch dimmende binnenspiegel 
Automatische airconditioning (EATC) 
Boordcomputer met 4.2 inch TFT kleurenscherm 
Bovengrille vóór in chrome 
Cruise Control incl. ASLD 
Driver Alert 
Geluidswerende voorruit 
Grootlicht assistent 
Halogeen projector koplampen met LED dagrijverlichting 
Keyless Start 
LED achterlichten 
Lendensteunverstelling op de bestuurdersstoel 
Mistlampen vóór 
Radio met 6 luidsprekers en 6.5 inch TFT touchscreen, SYNC 3 en 2 USB-aansluitingen 
Regensensoren 
Schakelpeddels aan het stuurwiel (i.c.m. automatische transmissie) 
Sportstoelen vóór 
Stuurwiel, handremgreep en pookknop afgewerkt met leder 
Traffic Sign Recognition 
Verlichte spiegels in zonnekleppen voor bestuurder en voorste passagier 
Zonnebrilhouder 

Vignale meeruitrusting t.o.v. Titanium uitvoering
17 inch lichtmetalen velgen (Luster Nickel) 
Elektrisch bedienbare portierramen achter 
Elektrisch inklapbare buitenspiegels 
Halflederen bekleding 
In hoogte verstelbare laadvloer 
In hoogte verstelbare passagiersstoel incl. lendensteunverstelling 
Keyless Entry 
Parkeersensoren achter 
Radio met 7 luidsprekers en 8 inch TFT touchscreen, SYNC 3, 1 SD en 2 USB-aansluitingen 
Unieke Vignale achterbumper 
Unieke Vignale badges op zijschermen en achterklep 
Unieke Vignale grille 
Unieke Vignale versnellingspookknop met leer bekleed 
Unieke Vignale vinyl wrap over het dashboard 
Unieke Vignale voorbumper met mistlampomlijsting 

FordGarantie: Onbezorgd rijden in uw Ford, want de kwaliteit op onze Ford producten is gegarandeerd! Daarom 
krijgt u op elke nieuwe Ford standaard 2 jaar volledige fabrieksgarantie op materiaal- en constructiefouten, zonder 
kilometer beperking. Daarnaast krijgt u op uw 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 heeft 
u, 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 uw Ford Assistance bij elke officiële Ford 
onderhoudsbeurt kosteloos verlengd, tot wel levenslang! Vraag uw Ford dealer naar de voorwaarden.

FordLease: Met de financial en operational  leaseproducten van Ford Lease kunt u zorgeloos genieten van uw Ford. 
U besteedt de investering voor uw nieuwe Ford uit en profiteert van een vaste looptijd en vaste maandbedragen. 
Indien gewenst neemt Ford Lease alle operationele zorg (onderhoud, reparaties) en de risico’s (schade, diefstal) voor 
haar rekening.  U regelt het via uw Ford Dealer. Voor meer informatie www.ford.nl/FinancierenEnVerzekeren. 

FordAutoverzekering: Uw nieuwe Ford uitstekend verzekerd met de Ford autoverzekering. De optimale 
bescherming voor uw kostbare bezit tegen een aantrekkelijke premie. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen uit 1, 3 of zelfs 
5 jaar aanschafwaardedekking en worden schades altijd gerepareerd door de officiële Ford dealer met originele 
onderdelen. Voor meer informatie www.ford.nl/FinancierenEnVerzekeren.

FordOptions: Ford’s unieke programma, dat het mogelijk maakt om iedere twee of drie jaar in een nieuwe Ford te 
rijden. Ford stelt bij uw aankoop de toekomstig gegarandeerde minimumwaarde (TGMW) over twee of drie jaar vast. 
Deze TGMW hoeft u gedurende de looptijd niet af te lossen. Met Options betaalt u dus alleen het verschil plus een 
vast rentepercentage, in maandelijkse termijnen. Aan het eind van uw Options-overeenkomst heeft u de keus uit drie 
flexibele opties - inruilen, teruggeven of houden tegen betaling van de slottermijn. Voor meer informatie 
www.ford.nl/FinancierenEnVerzekeren. Zelf uw Options maandbedrag berekenen? 
Ga naar www.ford.nl/ConfigureVehicle.


