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Welke kies jij?

Fiesta MCA PRIJSLIJST

Titanium

• 15 inch Designer velgen
• 3e hoofdsteun achter
• 6 airbags (bestuurder, voorpassagier,

zijairbags, curtainairbags)
• Armsteun in middenconsole
• Automatisch inschakelende dimlichten en

automatisch grootlicht
• Automatische airconditioning
• Bediening van compatibele smartphone via

Apple Car Play / Android Auto
• Boordcomputer met 4.2" kleuren display
• Camera voor ter ondersteuning van de

veiligheidssystemen
• Centrale portiervergrendeling met

afstandsbediening
• Cruise Control
• Driver Alert - vermoeidheidsherkenning
• Elektrisch bedienbare portierramen voor
• Elektrisch verstelbare buitenspiegels met

geintegreerde richtingaanwijzers
• Elektronisch Stabiliteitsprogramma (ESP)
• Hill Start Assist
• Instelbare maximum snelheid
• Lane Departure Warning
• Lane Keeping Aid
• LED koplampen met geintegreerde LED

dagrijverlichting en bochtverlichting
• Luxe vloermatten voor
• Middenconsole met 2 bekerhouders
• My Key
• Parkeersensoren achter
• Radio met 6 luidsprekers, DAB+ en 2-USB

aansluitingen

• Schijfremmen achter i.c.m. automaat
• Spiegels in zonnekleppen voor bestuurder

en voorste passagier
• Sportstoelen voor met 4-weg verstelling

voor bestuurder en 2-weg voor passagier
• Stuurkolom in hoogte en axiaal verstelbaar
• Stuurwiel Softfeel met Sensico bekleding,

met audiobediening
• SYNC 2.5 met 8" touchscreen, Bluetooth,

Voice Control
• Tyre Repair Kit
• Uitschakelbare voorpassagiersairbag

(PADI)
• Verkeersbordherkenning incl. Wrong Way

Alert

Titanium vanaf 26.425,-

ST-Line
Extra t.o.v. Titanium

• 17 inch lichtmetalen velgen
• Chromen uitlaat sierstuk
• FordPower startbutton

• Sportieve wielophanging

• Unieke ST-Line body styling kit
• Vloermatten voor met rood stiksel
• Zwarte hemelbekleding
• Zwarte raamomlijsting

X-uitvoeringen
Extra t.o.v. Titanium en ST-Line

meerprijs 1.225,-

• Achteruitrijcamera
• Ambient Lighting - subtiele LED

interieurverlichting
• FordPass Connect modem
• In hoogte verstelbare passagiersstoel
• Keyless Entry met Motion sensor
• LED achterlichten
• LED koplampen met geintegreerde

dagrijverlichting, mistlampen en
bochtverlichting

• SYNC 3 met Navigatie (West-Europa)
• Privacy glass
• Regensensor en automatisch dimmende

ST-Line vanaf 27.725,-

meerprijs 1.300,-



Fiesta MCA 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
Hybride
Titanium
Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid 92(125) B 114 22% 18.254 3.388,00 3.834 25.475 26.425
Titanium X
Titanium X 1.0 EcoBoost Hybrid 92(125) B 114 22% 19.266 3.388,00 4.046 26.700 27.650
ST-Line
ST-Line 1.0 EcoBoost Hybrid 92(125) B 114 22% 19.328 3.388,00 4.059 26.775 27.725
ST-Line X
ST-Line X 1.0 EcoBoost Hybrid 92(125) B 114 22% 20.341 3.388,00 4.272 28.000 28.950
ST-Line X 1.0 EcoBoost Hybrid automaat 92(125) B 119 22% 21.502 4.133,00 4.516 30.150 31.100



Fabrieksopties

O  optie    S  standaard    -  niet beschikbaar

Fiesta MCA PRIJSLIJST

Consumentenprijs
Incl. BPM

Incl. 21% BTW
in Euro

Netto Cat.prijs
Excl. BPM
Excl. BTW

in Euro Titanium ST-Line
Titaniun X
ST-Line X

Pakketten
Extra BPM en/of ander energielabel
Bepaalde optie's of combinaties van opties kunnen ertoe leiden dat de CO2-uitstoot
van een Ford Focus 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. Natuurlijk kun je ook je auto samenstellen op Ford.NL.
Comfort Pack 450 372 O - -
- Automatisch dimmende binnenspiegel
- Keyless Entry incl. Motion sensor en FordPower startbutton
- Regensensor
Comfort Pack 350 289 - O -
- Automatisch dimmende binnenspiegel
- Keyless Entry incl. Motion sensor
- Regensensor
Driver Assistance Pack 2 100 83 O O O
- Intelligente snelheidsassistent
- Verkeersbordherkenning
- Vermoeidheidsherkenning
- 4.2" kleurendisplay
Multimedia Pack 2 450 372 - - O
- Bang & Olufsen audiosysteem met 9 speakers en 1 subwoofer
- Draadloos opladen
Parking Pack 2 575 475 O O -
- Achteruitrijcamera
- Geavanceerde parkeerassistent
- Parkeersensoren voor
- Door Edge Protectors
Parking Pack 2 350 289 - - O
- Geavanceerde parkeerassistent
- Parkeersensoren voor
- Door Edge Protectors
Seat Pack 250 207 O O -
- In hoogte verstelbare passagiersstoel
- Lendensteunverstelling voor bestuurder en passagier
Winter Pack 500 413 O O O
- Verwarmbare voorstoelen
- Verwarmbaar stuurwiel
- Quick clear: verwarmbare voorruit



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
Titanium X
ST-Line X

Comfort en praktisch
Privacy glass 250 207 O O -
Lendensteunverstelling voor bestuurder en passagier 200 165 - - O
Trekhaak voorbereiding 100 83 O O O
Kleuren
Race Red 0 0 O O O
Frozen White 300 248 O O O
Chrome Blue 750 620 O O O
Agate Black 900 744 O O O
Magnetic 900 744 O O O



Accessoires

Nieuwe Fiesta PRIJSLIJST

Personaliseer jouw nieuwe Ford Fiesta met ons uitgebreide aanbod aan accessoires. De Ford accessoires zijn speciaal
voor jouw auto ontwikkeld en uitvoerig getest om veiligheid en kwaliteit te kunnen garaderen. Ben je op zoek naar een
bepaald stylings artikel, heb je behoefte aan extra bagageruimte of wil je graag het interieur of exterieur van je Fiesta
beschermen, ontdek dan ons complete accessoire aanbod op www.ford-accessoires.nl.

Dakdragers
Niet mogelijk i.c.m. panoramadak, niet geschikt voor ST uitvoering

2112395

 € 217,00

Antislipmat bagageruimte
Gemaakt van stevig rubber, inclusief opstaande randen

2145696

 € 78,00

All-weather vloermatten
Set van 2 rubberen vloermatten, voorzijde

2439078

 € 56,00

Dakkoffer G3 Elegance Europe 
Matzwart met reliefopdruk, 330 liter

2191625

€ 279,00

Qi set voor draadloos opladen
Geïntegreerde charging pad, voor draadloos opladen van smartphones, inclusief montage

2452293

€ 117,00



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
incl. 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 945 incl. BTW (mHEV Euro 950). De bij de aanschaf
van een nieuwe auto aan Auto Recycling Nederland B.V. (ARN)

afgedragen recyclingbijdrage bedraagt Euro 25 incl. BTW en Euro 30 voor
MHEV varianten. 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 (incl. 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.

Nieuwe Fiesta Prijslijst



www.ford.nl




