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EcoSport ST-Line
Met 18 inch 5-spaaks lichtmetalen velgen in
hoogglans Shadow Black (accessoire), Luxe Yellow
carrosseriekleur (optie) en contrasterend zwart dak
in Agate Black (optie).

VISIONAIR. INGENIEUS. OPMERKELIJK.
ELKE AUTO DRAAGT ZIJN HANDTEKENING.
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EcoSport Titanium
Metropolis White carrosseriekleur (optie).
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Een weekenduitje. Je rit naar het werk. De snelle weg binnendoor. De
schilderachtige route ...waar je ook gaat, de Ford EcoSport brengt je plezier en
vertrouwen, elke rit weer.

Alle robuuste functionaliteit van een SUV. De hele dynamiek van een compacte
stadsauto. Ontdek een combinatie van slim design, indrukwekkende engineering,
intelligente technologie en talrijke spannende manieren om jouw EcoSport te
personaliseren.

Ruim, opvallend en wendbaar: het is de perfecte SUV voor de stadsarena en nog
zoveel meer.

Overal naartoe.
Van alles doen

EcoSport Titanium met Xenon verlichting (optie) en Solar Silver carrosseriekleur (optie).
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De EcoSport biedt je alle ruimte die je nodig hebt om een actieve levensstijl te
ondersteunen. De gedeelde neerklapbare achterbank biedt je ruimte en flexibiliteit
om de laadruimte te vergroten.  Terwijl je kleine items in de slimme kleine vakken
netjes op kunt bergen.

Er past nog veel meer in

EcoSport ST-Line met 18 inch 5-spaaks lichtmetalen velgen in hoogglans Shadow Black met Agate Black carrosseriekleur (optie) en contrasterend dak in Race Red (niet beschikbaar in
Nederland).
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Het gevanceerde interieur van de EcoSport omringt je met oogstrelend design,
prachtige handgemaakte materialen en luxe comfortabele functies. Terwijl je
zeggenschap hebt over een scala aan geavanceerde technieken, zoals Elektronisch
Automatische Temperatuur Controle (EATC), Dode-hoek informatiesysteem
(BLIS, Blind Spot Information System), automatische koplampen plus het SYNC 3
infotainmentsysteem met navigatie en spraaksturing, die op alle kleine details let,
zodat jij je kunt richten op het rijgenot.(meer uitrusting / optioneel)

■ Bedien je telefoon, het navigatiesysteem, telefoontjes en sms'jes met alleen je
stem

■ Automatische koplampen zijn ontworpen om het ontbreken van natuurlijk licht
te detecteren en daarop de koplampen  te activeren.

De plek waar jij moet zijn

EcoSport ST-Line interieur met verwarmbare voorstoelen, verwarmbaar stuurwiel en Quickclear
verwarmbare voorruit (optie).

Verwarmbaar stuurwiel
Het verwarmbare stuurwiel van de EcoSport wordt geactiveerd met
één druk op de knop, en vormt een extra laag comfort tussen jouw en
de koude buitenwereld.

73a5f1b484d340da956c7ae6c67ff708-b2fcb0cf81d84c45de558c7e7fb385cb-00000_book.indb   6 12/03/2020   14:08:01

EcoSport 20.25MY_V2_#SF_NLD_NL_09:57_13.03.2020

7

73a5f1b484d340da956c7ae6c67ff708-b2fcb0cf81d84c45de558c7e7fb385cb-00000_book.indb   7 12/03/2020   14:08:04

EcoSport 20.25MY_V2_#SF_NLD_NL_09:57_13.03.2020



8

SYNC 3 functies:

■ Beheer je telefoon, muziek, apps en navigatie, allemaal met eenvoudige
spraakcommando's

■ Hoor hoe het systeem jouw sms-berichten hardop voorleest
■ Ontvang instructies voor iedere afslag naar de bestemming
■ Je kunt ook plaatselijke verkeersberichten bekijken of instellingen

aanpassen, en kiezen tussen kaarten in volledige, split-screen of
3D-weergave

■ Tegelijkertijd helpt Emergency Assistance† inzittenden een noodoproep te
plaatsen om de noodhulpdiensten in hun eigen taal te informeren over de
locatie van de auto

FordPass App

Krijg toegang tot extra opties met de FordPass App.

■ rondom je huidige locatie of langs de route. FordPass stuurt de locatie
automatisch naar je SYNC 3 Navigatie systeem wanneer je een verbinding
maakt met AppLink

■ Zoek naar benzinestations en soort benzine
■ Zoek naar beschikbare parkeerplaatsen en bekijk de kosten,

openingstijden en gebruikersscore[
 

Ford SYNC 3

Een rit met de auto betekent niet dat je de verbinding verbreekt. De nieuwe Ford SYNC 3 integreert naadloos met jouw smartphone, zodat je over alles de
controle hebt, van telefoongesprekken en sms’jes tot muziek en navigatie - allemaal via het 8 inch Touch & Swipe screen of door middel van de opmerkelijk
eenvoudige spraakcommando’s.

Dit is de nieuwe beste vriend van jou én jouw telefoon

NB
Volledige integratie van SYNC 3 met een smartphone is alleen verkrijgbaar met iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) of hoger. Sommige SYNC 3 functies vereisen een dataverbinding, en dus zullen er datakosten gelden. Om te controleren of Apple CarPlay en
Android Auto in jouw regio verkrijgbaar zijn, raadpleegt de meest actuele informatie op de officiële websites van Apple CarPlay en Android Auto.
†Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een met Bluetooth® aangesloten mobiele telefoon om inzittenden van de auto te helpen rechtstreeks met het lokale communicatiecentrum contact op te nemen, als na
een ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de brandstofpomp wordt uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40 Europese landen.

73a5f1b484d340da956c7ae6c67ff708-b2fcb0cf81d84c45de558c7e7fb385cb-00000_book.indb   8 12/03/2020   14:08:07

EcoSport 20.25MY_V2_#SF_NLD_NL_09:57_13.03.2020

9

FordPass Connect en de FordPass App zorgen voor een reeks connected services in je auto en via je smartphone.

FordPass Connect

Het nieuwe FordPass Connect modem maakt je reizen makkelijker*.

■ Live Traffic** geeft verkeersinformatie door aan je SYNC 3
navigatiesysteem om ervoor te zorgen dat je altijd de best mogelijke route
neemt

■ On-board Wi-Fi* – Dankzij de WiFi aan boord kun jij en jouw passagiers
moeiteloos met maximaal tien apparaten verbinding maken met het
internet

FordPass App

Om het beste uit het FordPass Connect modem te halen, download je de
FordPass App zodat je een groot aantal nieuwe functies kunt beheren via je
smartphone.

■ Ver- en ontgrendel je auto op afstand
■ Bekijk je brandstofpijl, de kilometerstand en de bandenspanning, allemaal

met behulp van je telefoon
■ Vind de weg terug naar je geparkeerde auto op een kaart
■ Ontvang waarschuwingssignalen over de staat van je auto via je

smartphone

Altijd verbonden met FordPass Connect

*Om gebruik te kunnen maken van de ingebouwde Wi-Fi hotspotcapaciteit dient een Ford auto in 2018 over de juiste hardware te beschikken, en is er een draadloos onderhoudsplan vereist. Het boordmodem zal worden aangesloten op het moment van
levering. Dekking van de gegevens en service is niet overal beschikbaar en er zijn misschien voorwaarden uit je draadloze plan van toepassing, zoals geldende tarieven voor berichten en gegevens. Je kunt kiezen bepaalde data al dan niet te delen. Ga voor
meer informatie naar je dealer. De technologie zal in 2018 beschikbaar worden gesteld in geselecteerde landen en de resterende landen zullen in 2019 volgen.
**Toegang tot Live Traffic is de eerste twee jaar na aankoop van een nieuwe Ford met SYNC 3 met navigatie gratis. Daarna is een jaarlijkse licentievergoeding verschuldigd.
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Bi-Xenon koplampen

De Bi-Xenon koplampen van de Ford EcoSport zijn meer dan tweemaal zo
krachtig als conventionele koplampen, maar gebruiken slechts tweederde
van de energie. (Optie)

Meer zien

EcoSport Titanium met achteruitrijcamera en parkeersensoren achter (optie) en Frozen
White carrosseriekleur (optie).

Zien en gezien worden vanuit elke hoek
Bi-Xenon koplampen verbeteren het zicht onder slechte rijomstandigheden.
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Het klinkt live met
B&O
B&O Audiosysteem

Van klassieke nummers tot moderne songs... welke muzikale smaak je ook
hebt, ze verdienen het te klinken zoals artiesten het hebben bedoeld. En dat
is nou net waar het oorstrelende nieuwe Ford  audiosysteem met zijn 675
watt en zijn 10 luidsprekers van het B&O audiosysteem voor zorgt. Met zijn
exclusieve ontwerp en door de akoestische technici van B&O verbetert het
elke reiservaring. Tegelijkertijd vormt het unieke design van de luidsprekers
een perfecte aanvulling op het stijlvolle interieur van de Ecosport.

■ Modelspecifieke geluidsafstemming
■ Premium geluidssysteem met 10 luidsprekers
■ Subwoofer met dubbele spreekspoel
■ Surround sound
■ 675 W uitgangsvermogen
■ Uniek B&O ontwerp

■ Tweeter
■ Midrange
■ Woofer
■ Subwoofer met dubbele

spreekspoel
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Dak in contrasterende kleur+
Kies uit een diverse collectie combinaties van carrosseriekleuren
met contrasterend dak, achterspoiler en buitenspiegels plus
optionele lichtmetalen velgen – allemaal bedoeld om het toch al
fraaie interieur verder te verfraaien en de nieuwe Ford EcoSport
net zo uniek te maken als jezelf.

Voeg extra stijl toe

EcoSport ST-Line met (links) 18 inch 5-spaaks lichtmetalen velgen in
hoogglans Shadow Black (accessoire), Agate Black carrosseriekleur (optie)
en Luxe Yellow contrasterend dak (optie); en (rechts) Race Red
carrosseriekleur (optie) en Agate Black contrasterend dak (optie).

+Standaard op de ST-Line en optioneel op de Titanium; alleen verkrijgbaar met standaard- en bepaalde
optionele carrosseriekleuren.
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EcoSport ST-Line
De ST-Line biedt alle dynamische bruikbaarheid van de Ford EcoSport met een
extra opvallende sportieve stijl.  Unieke ST-Line bumpers en zijplaten, lichtmetalen
velgen in Dark Tarnish, exterieur met ST-Line emblemen, plus contrasterend dak,
A- & C-stijl, achterspoiler en buitenspiegels – het draagt allemaal bij aan de unieke
mix van bruikbaarheid en het fraaie uiterlijk waarnaar iedereen zich omdraait.

En dit stijlvolle imago vindt zijn weerklank in het interieur van de ST-Line – met zijn
unieke met leer bekleede ST-Line stuurwiel, zwarte inleg in de versnellingspook,
plus roestvrijstalen sportpedalen die allemaal het sportgeïnspireerde karakter van
zijn ontwerp benadrukken.

Gevormd voor de
sport

EcoSport ST-Line met 18 inch 5-spaaks lichtmetalen velgen in hoogglans Shadow Black
(accessoire), Luxe Yellow carrosseriekleur (optie) en contrasterend dak in Agate Black (optie).
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Quickclear verwarmbare voorruit
Een verwarmingselement dat in de voorruit is
geïntegreerd helpt deze binnen enkele seconden
volledig ijs- en condensvrij te maken, zelfs op
vrieskoude ochtenden.

Blind Spot Information System
Het Blind Spot Information System waarschuwt
je door middel van een discreet
waarschuwingslampje in beide buitenspiegels
wanneer een ander voertuig – een personenauto,
bestelauto of vrachtwagen – jouw blinde hoek
binnenrijdt.

Traffic Sign Recognition
Traffic Sign Recognition kan snelheidsborden
langs of boven de weg herkennen, zowel vaste als
tijdelijke borden. De geldende maximum snelheid
wordt getoon in het instrumentenpaneel
(standaard).

FORD ECOSPORT Opmerkelijke functies
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Pre-Collision Assist
Als Pre-Collistion Assist en langzaam bewegend
of stilstaand object detecteert, zal het eerst een
zichtbare en vervolgens een hoorbare
waarschuwing geven. Indien je niet stuurt of remt,
dan zal het systeem automatisch afremmen om
de ernst van de aanrijding te verminderen, en in
sommige gevallen zelfs te voorkomen
(standaard).

Afneembare trekhaak
De trekhaak biedt extra vervoersmogelijkheden
tot een trekgewicht van maximaal 900 kg en een
kogedruk van maar liefst 75 kg. De trekhaak kan
gedemonteerd worden indien deze niet gebruikt
wordt (optie en accessoire).

Parkeersensoren vóór en achter
Met de Ford EcoSport is het niet nodig om die
krappe parkeervakkenvoorbij te rijden. Een
akoestisch waarschuwingssignaal helpt je de
afstand tussen jouw auto en obstakels aan de
achterzijde te beoordelen, zodat je gemakkelijker
kunt parkeren en manoeuvreren (optie).
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Elegant design en indrukwekkende technologieen dragen bij aan de aantrekkingskracht van de
Ford EcoSport Trend.

Trend is niet leverbaaar in Nederland.

Luxe
Raffinement en comfort. De EcoSport Titanium levert een uitzonderlijke rij-ervaring.

Met een ruim aanbod van verschillende
uitvoeringen met ieder een heel eigen gezicht,
was het nog nooit zo makkelijk jouw nieuwe
EcoSport te kiezen. Of je nu gaat voor het comfort
van een luxe uitvoering, of voor dynamiek en
sportiviteit, er is een nieuwe EcoSport die bij je
past.

Je krijgt nu nóg meer EcoSport voor je geld, de
standaarduitrusting is op alle uitvoeringen nóg
rijker. Dus welke richting je ook kiest, je bent zeker
van een standaard compleet uitgeruste auto en
keuze uit diverse extra's in optiepakketten.

FORD ECOSPORT Modellen

Kies de juiste
EcoSport voor jou

Trend

Titanium
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Met SYNC en ingebouwd modem, is de EcoSport Connected er meer klaar voor dan ooit om in
contact te blijven.

ST-Line
Opvallend individueel, en sportief design, EcoSport ST-Line levert de dynamische rij-ervaring.

Connected

ST-Line
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FORD ECOSPORT Modellen

Trend
Exterieur

■ 16 inch 5x2-spaaks stalen velgen met sierdeksels
■ Halogeen koplampen met LED-dagrijverlichting
■ Mistlampen vóór met zwarte kunststof omlijsting
■ Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels met

richtingaanwijzers, in carrosseriekleur
■ Ford ’Easy Fuel’ automatisch sluitend tanksysteem
■ Grille met zilveren accenten

Interieur

■ Radio met 4.2 TFT scherm, zes luidsprekers, Bluetooth®- en
USB

■ Bediening op het stuurwiel
■ Standaard vloermatten voor en achter
■ Lederen stuurwiel met chromen inzetten
■ Lederen handremhendel en versnellingspookknop
■ Middenconsole met verschuifbare armsteun
■ MyKey
■ Handmatige airconditioning
■ Automatisch start/stop-systeem

EcoSport Trend is niet beschikbaar in Nederland
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FORD ECOSPORT Modellen

Connected
Exterieur

■ 16 inch stalen velgen met sierdeksels
■ Satin aluminium-finish bars in en rond de grille
■ Halogeen verlichting met LED dagrijverlichting
■ Mistlampen voor
■ Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels met

geintegreerde knipperlichten
■ Ford Easy Fuel

Interieur

■ Met leder bekleed stuurwiel met chromen inserts
■ Ford SYNC 2.5 (incl. Apple Car Play en Android Auto) met

spraakbesturing, 8 inch kleuren touchscreen, DAB+ digitale
radio ontvangst, USB aansluiting en 6 luidsprekers

■ FordPass Connect modem

Motoren
Benzine
1.0L Ford EcoBoost (74 kW/100 pk)
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FORD ECOSPORT Modellen

Titanium
Exterieur, extra t.o.v. Connected

■ 16 inch 7-spaaks lichtmetalen velgen
■ Automatisch inschakelende koplampen
■ Elektrisch inklapbare buitenspiegels met in-/- uitstap

verlichting
■ Dakrailing in Satin Silver
■ Ruitenwissers met regensensor
■ Grille met chromen accenten
■ Keyless start
■ Mistlampomlijsting in carrosseriekleur
■ Parkeersensoren achter
■ Onderzijde bumper (voor en achter) en stootijsten in zwart

met chromen inzet

Interieur, extra t.o.v. Connected

■ Gedeeltelijk leren bekleding
■ Cruise Control incl. Speed Limiter
■ Luxe boordcomputer (4.2 inch kleurenscherm)
■ Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel
■ Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter met 1 shot up/

down
■ Multicolor interieurverlichting
■ Global open-close
■ Roestvrijstalen instaplijsten met EcoSport logo
■ FordPower startbutton
■ Airconditioning met EATC (elektronische automatische

temperatuurregeling) 

Motoren
Benzine
1.0 Ford EcoBoost (125 pk)
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*Het standaard contrasterende dak is Shadow Black (tenzij de geselecteerde
carrosseriekleur Shadow Black is, dan is een dak in Tiger Eye standaard). Alle andere
daken in contrastkleur zijn optioneel.

FORD ECOSPORT Modellen

ST-Line
Exterieur, extra t.o.v. Titanium

■ 17 inch 5-spaaks lichtmetalen velgen
■ Zwarte dakrails.
■ Dak in contrasterende kleur*
■ Parkeersensoren achter
■ Unieke ST-Line bumpers en zijplaten
■ Unieke ST-Line donkere koplampbehuizing en achterlichten
■ Unieke ST-Line grille
■ Unieke ST-Line instapsierlijsten met ST-Line logo
■ Ruitenwissers met regensensor

Interieur, extra t.o.v. Titanium

■ Sportieve pedalen met roestvrijstalen inzetstukken
■ Met leder bekleed stuurwiel met rood stiksel
■ Met leder beklede handremhendel en versnellingspookhoes

met rood stiksel
■ Luxe vloermatten vóór en achter met rood stiksel
■ Ford KeyFree-systeem met FordPower startbutton
■ Ford SYNC 3 (incl. Apple Car Play en Android Auto) met

spraakbesturing en 8 inch Touch & Swipe scherm ,navigatie,
Bluetooth®- en  USB-connectiviteit en bediening op het
stuurwiel

■ Radio met 7 luidsprekers

Motoren
Benzine
1.0 Ford EcoBoost (92 kW/125 pk)
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Agate Black* Magnetic* Lucid Red*

Blazer Blue Desert Island Blue* Metropolis White*

Frozen White* Luxe Yellow* Moondust Silver*

*Tegen meerprijs.
De Ford EcoSport wordt 12 jaar lang gedekt door de Ford Perforation Warranty (garantie tegen doorroesten), vanaf de datum van eerste registratie. Afhankelijk van algemene voorwaarden.
NB De gebruikte afbeeldingen dienen slechts ter illustratie van carrosseriekleuren en komen mogelijk niet overeen met de actuele specificatie of productbeschikbaarheid in bepaalde landen. Lakkleuren en bekledingen in deze brochure kunnen - als
gevolg van beperkingen van het gebruikte drukprocedé - van de werkelijke kleuren afwijken.

FORD ECOSPORT Kleuren
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Race Red*

De EcoSport dankt zijn fraaie en duurzame exterieur aan een grondig lakproces
dat uit meerdere fasen bestaat. Van de stalen carrosseriedelen met wasinjectie
tot de slijtvaste deklak: de nieuwe materialen en lakprocessen zorgen ervoor dat
jouw EcoSport zijn fraaie uiterlijk ook nog na jaren intensief gebruik behoudt.

Wij kiezen Race Red.
Welke kleur kies jij?
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16"

18"

16"

17"

17"
5x2-spaaks stalen velg met
Sparkle Silver sierdeksel
Standaard op Trend en Connected
(205/60 R16 banden)

5-spaaks lichtmetalen velg in
Dark Tarnish
Standaard op ST-Line
(205/50 R17 banden)

5-spaaks lichtmetalen velg in
hoogglans Shadow Black
Accessoire

5-spaaks lichtmetalen velg in
Magnetic
Accessoire

10-spaaks lichtmetalen velg in
Shadow Silver
Standaard op Titanium
(205/50 R17 banden)

FORD ECOSPORT Velgen en bekleding

Gedeeltelijk Salerno leder in
Ebony Black met Groove in
Ebony Black zitting en
rugleuning
Standaard op Titanium

Dwell in Ebony Black 
Standaard op Trend en
Connected

Gedeelltelijk Salerno leder in
Ebony Black met Miko Dinamica
zitting en rugleuning met rood
stiksel
Standaard op ST-Line
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ST-LineConnected TitaniumTrendDe EcoSport is standaard al bijzonder rijk
uitgerust. Extra uitrusting hebben we
gebundeld in aantrekkelijke optiepakketten,
zoals het Winter Pack en het Driver Assistance
Pack. Enkele opties zijn ook los beschibaar,
zodat je jouw perfecte EcoSport kunt
samenstellen. Vraag je Ford Dealer voor meer
informatie over beschikbare opties en
accessoires.

FORD ECOSPORT Opties en Optiepakketten

Winter Pack
Verwarmbare voorstoelen
Verwarmbaar stuurwiel
Quickclear verwarmbare voorruit

Driver Assistance Pack
Parkeersensoren voor en achter
Achteruitrijcamera
Blind Spot Information System met
Cross Traffic Alert en automatisch
grootlicht
Vermoeidheidsherkenning

X-Pack
Elektrisch inklapbare, verwarmbare
buitenspiegels met geintregreerde
knipperlichten
Ford Keyless Entry met FordPower
startbutton
Ford SYNC 3 Navigatie met 8 inc 
touchscreen, DAB+ digitale radio
ontvangst, Apple CarPlay and Android
Auto, USB, B&O premium audio met 10
luidsprekers, inclusief subwoofer en
FordPass Connect modem

Design Pack ST-Line

Achterspoiler
18 inch 5-spaaks lichtmetalen velgen
in hoogglans Shadow Black

 Winter Pack

 Driver Assistance Pack

 X-Pack

Design Pack ST-Line

Opties
Reservewiel

Opties
Bi-Xenon koplampen
Reservewiel

Opties
Bi-Xenon koplampen
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FORD ECOSPORT Accessoires

Achterbumper
beschermplaat
Roestvrijstalen beschermingsplaat
beschermt tegen slijtage tijdens het
laden en zorgt daarnaast voor een
stijlvolle uistraling van de achterkant
(accessoire voor ST-Line uitvoering).

Thule®+ bagagebox
Ontworpen voor het vervoer van een
grote verscheidenheid aan bagage;
beschermt tegen weersinvloeden en
diefstal. Alle aangeboden modellen
kunnen aan beide zijden geopend
worden voor eenvoudige toegang
tot de bagage (accessoire,
beschikbaar in verschillende
maten).

CD Speler
Voeg een CD-speler toe aan je
huidige audiosysteem en geniet van
je favoriete muziek via het
audiosysteem van de auto.
Raadpleeg je Ford-dealer voor meer
informatie (accessoire).

Ga voor meer accessoires naar de online catalogus met accessoires op www.ford-accessoires.nl
Ga voor een reeks Ford merkartikelen – van kleding tot lifestyle producten en miniatuurauto´s – naar www.fordlifestylecollection.com/nl

Thule®+fietsdrager
voor op het dak
Fietsdrager van hoge kwaliteit van
Thule® voor eenvoudige montage
van de fiets op het dak (accessoire).

Dakdragers
Met de stevige dakdragers (alleen te
gebruiken in combinatie met
dakrails) kan je veilig en eenvoudig
ladingen vervoeren op het dak
(accessoire).

Rubberen bagagemat
Duurzame bagagemat, ontworpen
om de bagageruimte schoon en
netjes te houden. Ideaal voor het
vervoeren van natte of vuile
voorwerpen (accessoire).

Afneembare trekhaak
De trekhaak kan gedemonteerd
worden indien deze niet gebruikt
wordt (optie en accessoire).

wwwMeer informatie over het complete aanbod van accessoires vind je hier
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+Product wordt gedekt door garantie van leverancier, raadpleeg de achterpagina voor meer informatie.

Uebler+ fietsdrager
voor achterzijde
Fietsdrager van hoge kwaliteit voor
montage op trekhaak (accessoire).

ClimAir®+ wind
deflectors
Verminder turbulentie en geluid bij
het rijden met open ramen - zelfs bij
lichte regen (accessoire).

Afsluitbare
wielmoeren
Beveilig lichtmetalen velgen tegen
diefstal met slotbouten
(accessoire).

Xvision+

Parkeersensoren
Een hoorbare waarschuwing helpt
parkeerafstanden beter te
beoordelen (accessoire).

All-weather
vloermatten
De all-weather vloermatten zijn
perfect op maat gemaakt en
beschermen tegen vuil en vocht. De
bestuurdersmat is rechtstreeks
verankerd aan de vloer om slippen
te helpen voorkomen (accessoire).

Spatlappen
Voorgevormde spatlappen helpen
de carrosserie van je EcoSport te
beschermen tegen steenslag en
opspattend vuil. Beschikbaar als
sets voor voor- en achterwielen
(accessoire).
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Brandstof, prestaties en emissies

*In 4e versnelling **Voorlopige data, nog te bevestigen. Raadpleeg de prijslijst of je dealer voor de meest recente cijfers. øFord testcijfers. øøDe opgegeven brandstof/energieverbruiken, CO2 -emissies en elektrische actieradius zijn gemeten
conform de technische eisen en specificaties van de Europese Richtlijnen (EC) 715/2007 en (EC) 692/2008 in hun meest actuele vorm. Brandstofverbruik en CO2 -emissies zijn gespecificeerd voor een voertuigvariant en niet voor een

individuele auto. De toegepaste standaardtestprocedure maakt vergelijking tussen voertuigtypes en verschillende fabrikanten mogelijk. Naast het brandstofverbruik van een auto, spelen zowel het rijgedrag van de bestuurder als andere
niet-technische factoren een rol in het bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO2 -emissies en de elektrische actieradius. CO2 is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Een

brochure over brandstofverbruik en CO2 emissies die gegevens bevat van alle nieuwe personenwagenmodellen is gratis bij iedere dealer verkrijgbaar of kan worden gedownload onder: https://www.ford.nl/handige-links/ik-wil/
brochures-en-prijslijsten. Zie voor meer informatie https://www.ford.nl/ DPF = roetfilter. BP Ultimate kan het vermogen en de acceleratie een boost geven, de uitlaatemissies verlagen en het brandstofverbruik verbeteren, vergeleken

met gewone brandstof.
#Beschrijft het laagste rijklaar gewicht, uitgaande van een bestuurder van 75 kg, gevulde vloeistofpeilen en 90% brandstofpeil, onder voorbehoud van productietoleranties en gemonteerde opties, etc. De prestaties en het

brandstofverbruik van alle modellen zullen negatief beïnvloed worden bij het slepen van een aanhanger. Gewichtslimiet dakbelasting is maximaal 40kg voor alle modellen.
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*NEDC CO2MPAS gecorreleerde officiele test cijfers. Het daadwerkelijke
verbruik kan afwijken. Zie de motoren pagina voor meer informatie.

FORD ECOSPORT EcoBoost

Ontworpen voor
efficientie
EcoSports 1.0 125 pk Ford EcoBoost
prijswinnende benzine motor schakelt naadloos
tussen twee en drie cilinders om maximaal
vermogen en efficiency te leveren. Het levert een
gecombineerd brandstofverbruik van 5
liter/100km* en een CO2 uitstoot van slechts 114
g/km*. Geen wonder dat de auto onverslagen is in
zijn categorie.

Wil je meer zien?
Een compleet overzicht van standaardspecificatie en
uitrusting van deze auto vind je in de brochure. Download
hem of bekijk de interactieve brochure op www.ford.nl of
scan de QR code.

www
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‡Gemeten conform ISO 3832. Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van het model en de gemonteerde uitrusting.
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Breedte: 1.765 mm
Breedte (met spiegels): 2.057 mm

Lengte: 4.096 mm
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FORD ECOSPORT Afmetingen en capaciteit

Kantelbare en inklapbare gedeelde achterbank
Klap de 60:40 gedeelde achterbank in en er ontstaat 1.238 liter bagageruimte.

Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Netjes inklappende buitenspiegels voor inparkeren in krappe ruimtes.
Elektrisch bediend voor voor extra comfort.
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Kleuren en bekleding

Leverbaar

Optioneel, tegen meerprijs
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Tweekleurige dak- en carrosseriekleurcombinaties
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Vormgeving en uiterlijk
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Interieurgemak

Middenconsole met opbergvak met deksel en verschuifbare armsteun B5WBR

Bekerhouder middenconsole B5ZAB

Bekerhouder middenconsole met chrome accent B5ZAM

Dakconsole over de volledige lengte met zonnebrilhouder B5VAH

Zonneklep voor bestuurder en passagier met bedekte makeup-spiegel en tickethouder (aan bestuurderskant) BCAAZ/BCBBA
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optioneel, tegen meerprijs

onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Comfort en gemak

Prestaties en efficiency
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Audio – en communicatiesystemen

Bluetooth® handsfree met audiostreaming IBUAH

SYNC 3 AM/FM/DAB+-radio, 8 inch Touch & Swipe scherm, 2x USB met iPod® functionaliteit, FordPass Connect modem, op het dak gemonteerde antenne, 6 luidsprekers (4 voor/2 achter), audio-
afstandsbediening aan stuur en communicatiepakket (Apple Carplay/Android Auto) ICFBX

Navigation Pack met B&O premium audio, SYNC 3 AM/FM/DAB+-radio met 8 inch Touch & Swipe scherm inclusief navigatie, FordPass Connect modem, 2x USB met iPod® functionaliteit,  10 luidsprekers,
waarvan 1 subwoofer, audio-afstandsbediening aan stuur en communicatiepakket (Apple Carplay/Android Auto) ICFBF

Klimaatregeling

Airconditioning – Handbediening AC––B

Airconditioning – Electronic Automatic Temperature Control (EATC) AC––C

Handschoenenvak deksel en verlichting B5GAB/B5LAF/JCLAB

Binnenverlichting

Ambient interieurverlichting – console en voetenruimte JCBAM

Verlichting make-upspiegel bestuurder en passagier JCRAD

Instapverlichting – Vóór met kaartleeslampen JCFAC

Instapverlichting – Achter JCJAC

Dimfunctie in theaterstijl JCHAB

Laadruimteverlichting JCMAB

Ambient lichtsensor (één zone-zonnesensor) HSEAB

Schakelaars – Instapverlichting (voor en achter) JFAAB/JFBAB

Schakelaars – Dimmer verlichting instrumentenpaneel JFCAB

Zitten

Stoelen vóór – Comfortstoelen FS––B

Stoelen – Stoffen bekleding BSSAC(mid–serie)(3JN00)

Stoelen – Gedeeltelijk leren bekleding BSSAH(3JR00)

Stoelen – Gedeeltelijk leren bekleding ST-Line BSSAJ(5ZB00)

Stoelen – Verwarmbare voorstoelen bestuurder en passagier A4DAB

Voorstoel – Handmatig met draaiknop verstelbare lendensteun bestuurder BWRAB

Voorstoel – Handmatige hoogte-, vooruit-en achteruitverstelling en rugleuninghoekinstelling bestuurder BYPAD(reclinerisBVSAE)

Voorstoel – Stoel passagier in lengterichting verstelbaar, verstelbare rugleuning BYQAB(reclinerisBVTAE)
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Stoelen vóór – Kaartenzakken achter op rugleuning BU6ABBU7AB

Stoelen vóór – 2-weg hoofdsteunen omhoog/omlaag BVRAC

Achterbank – 3 hoofdsteunen,  2-weg in hoogte verstelbaar BWEAB

Achterbank – 'Omklapbare stoelen', met 60:40 deelbare rugleuning BYBAM

Instrumenten en bedieningsfuncties

Buitenspiegels – Behuizing in carrosseriekleur, elektrisch bedienbaar, verwarmbaar met geïntegreerde richtingaanwijzers BSHAX&JBHAB

Buitenspiegels – Behuizing in carrosseriekleur, elektrisch bedienbaar/inklapbaar, verwarmbaar met geïntegreerde richtingaanwijzer en naderingsverlichting BSHB0,JBHAB&JDEAB

Wissers – Vóór met variabele onderbrekingen (inclusief handmatig dimmende achteruitkijkspiegel) CFFAK/BSBAB

Wissers – Vóór automatisch inschakelend, met regensensor (incl. automatisch dimmende achteruitkijkspiegel) CFFAE/BSBAF

Wissers – Sproeien/wissen, met onderbrekingen achter CFEAD

Versnellingspookknop – Leerbekleed met zwarte inzet en chrome afgewerkte ring (alleen beschikbaar op handmatige transmissie) FJFAC

Handremhendel – Met leer bekleed FAFAB

Handremhendel – Met leer bekleed, met rood stiksel FAFBC

Stuurwiel – Leerbekleed met chrome inzetten GTAAE

Stuurwiel – Bekleed met geperforeerd leer, met chrome inzetten en rood stiksel GTADH

Stuurwiel – Verwarmbaar GTBAB

Stuurkolom – In lengterichting en in hoogte verstelbaar GRAAF

Ford Keyless entry met FordPower startbutton CBGAL

Elektrisch ontsluitbare draaideur achter CBXAC

Ramen – Elektrisch bedienbaar vóór met centrale open/sluit-functie aan bestuurderszijde B2CAJ

Ramen – Elektrische bediening achter B2DAC

Ramen – Elektrisch bediende ramen vóór en achter met centrale open/sluitfunctie op alle deuren B2CAF/B2DAG

Voetensteun BBCAB
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Technologie

Handmatig dimmende binnenspiegel (inclusief wissers vóór met variabele onderbrekingen) BSBAB/CFFAK

Automatisch dimmende elektronische binnenspiegel (met regensensor) BSBAF/CFFAE

MyKey A64AB

Quickclear – Elektrisch verwarmbare voorruit B3MAB/CFGAB

FordEasy Fuel – Tanken zonder tankdop GBTAH

Optiepakketten

X-Pack – Navigatie (West-Europa) met B&O audio met 10 premium luidsprekers, waarvan 1 subwoorder, Keyless Entry systeem incl. FordPower startbutton en elektrisch inklapbare buitenspiegels

Driver Assistance Pack – Blind Spot Information System (BLIS), Parkeersensoren voor, Achteruitrijcamera, Grootlicht assistent, Vermoeidheidsherkenning

Design Pack ST-Line – 18 inch lichtmetalen velgen in Absolute Black Machined, Achterspoiler

Winter Pack –  Elektrisch verwarmbare voorruit, Elektrisch verwarmbare voorstoelen, Elektrisch verwarmbaar stuurwiel AGWAB(A4DAB,B3MAB&GTBAB)
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1)Veiligheidsvoorziening, ◊Opmerking: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de voorste passagiersstoel worden geplaatst indien uw Ford is uitgerust met een actieve passagiersairbag voorin. De veiligste
plek voor kinderen is op de achterbank en correct aangegespt.

standaard

optioneel, tegen meerprijs

onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Veiligheid en beveiliging
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optioneel, tegen meerprijs

onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Functioneel
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Bezit makkelijk en betaalbaar maken

Voor een complete gemoedsrust.

Ford Service houdt jouw Ford in uitstekende staat
zodat jij het beste uit jouw auto kunt halen - altijd,
waar je ook heen gaat.

FORD SERVICE
Breid je garantie uit tot maximaal 5 jaar met
Ford Protect Verlengde Garantieverzekering.

Breid jouw standaard garantie van twee jaar uit
en geniet nog vele jaren van zorgeloos rijden.
Verlengde Garantie biedt een reeks belangrijke
voordelen, zoals:

FORD PROTECTProfiteer van een reeks
diensten van onschatbare
waarde en haal het maximale
uit je auto.

• Heldere oplossingen zodat jij je kunt richten
op jouw activiteiten

• Mogelijkheid tot Ford Protect Verlengde
Garantieverzekering

• Gratis 24/7 Ford Assistance Gold
pechhulpservice in heel Europa

• Eén nummer voor alle services van Ford met
Ford OneCall +31 (0)70 - 7703 777

• Grote flexibiliteit in duur en aantal
kilometers

• Aantrekkelijke premies
• Bescherming tegen onverwachte

reparatiekosten
• Mogelijk gunstig effect op restwaarde
• Afsluitbaar binnen 12 maanden na eerste

kentekenregistratie

FORD Protect Verlengde Garantieverzekering
3 jaar (2+1) max. 60.000 km

4 jaar (2+2) max. 80.000 km

5 jaar (2+3)

5 jaar (2+3)

max. 100.000 km

max. 200.000 km

Aangeboden door Allianz Global Assistance
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FORD ECOSPORT Volgende stappen

Bezoek de Ford dealer en maak zelf een proefrit met de Ford EcoSport.
Vind de dichtstbijzijnde Ford dealer op www.ford.nl.

Stel de Ford EcoSport geheel volgens jouw specifieke wensen samen
op www.ford.nl.

Proefrit Samenstellen

Financieren en
Leasen Rijden

FordPass

Ford OneCall

Bij Ford vinden we het belangrijk om onze klanten
zorgeloos rijplezier te bieden, in alle opzichten. Daarom
kunnen zowel particuliere als zakelijke rijders bij Ford
Credit profiteren van uitgebreide financierings- en
leaseopties. Daarnaast kan Ford Credit jou ook
informeren over aanvullende mobiliteitsoplossingen,
zoals Ford Autoverzekering.

Ford Lease is gespecialiseerd in leasing en biedt een
alternatieve reeks financieringsplannen die voor jouw
bedrijf op maat gemaakt kunnen worden. Ook voor
Private Lease ben je bij Ford Lease aan het juiste adres!

Bezoek voor meer informatie over onze
financieringsoplossingen www.ford.nl.

Vanaf het moment dat je wegrijdt in een nieuwe Ford, zijn
we voortdurend bij je met Ford Assistance: de
pechhulpservice van Ford in Nederland en Europa!

Bij aanschaf van een nieuwe Ford heb je, afhankelijk van
het service interval, tot de eerste officiële Ford
onderhoudsbeurt na de eerste registratie recht op gratis
Ford Assistance. Na deze periode wordt Ford Assistance
bij elke officiële Ford onderhoudsbeurt kosteloos
verlengd, tot wel levenslang! Vraag de Ford dealer naar
de voorwaarden of bezoek www.ford.nl

Met Ford OneCall heb je alle Ford diensten binnen
handbereik. Door te bellen met 070 - 77 03 777 krijgt je
antwoord op alle vragen.

FordPass is de sleutel tot slimme mobiliteit! Met
FordPass ben je namelijk via de app altijd verbonden met
jouw Ford en dat opent een wereld aan mogelijkheden.
FordPass maakt het mogelijk om filevermijdend te rijden,
de auto op afstand te bedienen, onderhoud slim te
plannen en in combinatie met een FordPass Connect-
modem ben je altijd online in jouw Ford.

Kijk voor meer informatie over FordPass en de
mogelijkheden op www.ford.nl
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Garantie en Pechhulpservice
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Standaard

Optioneel tegen meerprijs

*Vanaf de datum van de eerste registratie. Afhankelijk van voorwaarden en bepalingen.

of the year awards 2019Ford en BP – werken samen aan
het terugdringen van
brandstofverbruik en CO2-uitstoot.

Wanneer u deze brochure niet
meer nodig heeft, verzoeken we u
deze te recyclen.

Afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct bij het ter perse gaan. Maar het beleid van Ford kenmerkt zich door voortdurende productontwikkeling. Ford
behoudt zich het recht voor specificaties, kleuren en prijzen van modellen en afgebeelde en beschreven items in deze publicatie te allen tijde te veranderen. Neem voor de laatste details
altijd contact op met uw Ford-dealer. Optionele apparatuur. Door deze hele uitgave heen dient u, wanneer een eigenschap wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optioneel toebehoren/
pakket’, etc., aan te nemen dat dit tegen meerprijs is ten opzichte van de basisversie van de auto, tenzij het tegendeel specifiek wordt vermeld. Alle modellen en kleurencombinaties zijn
afhankelijk van beschikbaarheid. N.B. Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het
design en de uitrusting kunnen dan ook verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen enkele getoonde items van de auto’s optioneel zijn. Opmerking. In deze
brochure worden originele Ford accessoires gepresenteerd, naast een reeks producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan van invloed zijn op het brandstofverbruik
van uw auto. + De aangegeven accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die onder hun eigen merknaam worden vermeld. Voor deze producten gelden
de garantievoorwaarden van de betreffende leveranciers; deze producten vallen derhalve niet onder verantwoordelijkheid van Ford. Neem voor de details van de garantievoorwaarden
contact op met uw Ford Dealer. N.B. Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder
licentie. Het woordmerk iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars. N.B. Sommige in
deze brochure beschreven veiligheidsdetails en assistentiesystemen voor de bestuurder werken met behulp van sensors, waarvan de prestaties onder bepaalde weers- en milieu-
omstandigheden negatief beïnvloed kunnen worden.
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