PERSBERICHT

www.youtube.com/fordofeurope

www.twitter.com/FordEu

www.youtube.com/fordo
feurope

Belgische prijzen Ford Fiesta ST & Active
Sint-Agatha-Berchem, 26 maart 2018 – Na de succesvolle lancering van de volledig nieuwe
Fiesta eind vorig jaar, wordt het Fiesta-aanbod nu uitgebreid met twee nieuwe varianten: de
sportieve, 200 pk sterke ST en de Fiesta Active cross-over. De prijzen voor de BelgischLuxemburgse markt zijn nu bekend: de Fiesta ST staat binnenkort in de showroom vanaf €
23.000, de Fiesta Active vanaf € 18.900. De nieuwe varianten kunnen nu besteld worden en
staan vanaf juni in de showroom.
De prijzen van de vijfdeurs Fiesta Active starten bij € 18.900 voor de 85 pk sterke 1.0 liter
EcoBoost. In de Fiesta Active vervangt deze 85 pk-versie van de 1.0 EcoBoost met zijn hoger
koppel van 170 Nm de atmosferische 1.1i (met 108 Nm koppel) die de basismotor blijft in de
Fiesta. Dieselrijders parkeren de Fiesta Active in hun garage vanaf € 21.050 voor de 85 pk
sterke 1.5 TDCi.
De Fiesta Active krijgt naast een 18 mm hogere bodemvrijheid en robuuste koetswerkkit met
wielkast- en drempelverbreders ondermeer ook standaard airconditioning, 17’’ lichtmetalen
velgen en SYNC3 met Bluetooth, Voice Control en Android Auto/Apple Carplay. Het model
wordt ook standaard geleverd met ‘Active Drive Modes’ die de keuze biedt tussen ‘Normal’,
‘Eco’ of ‘Slippery’ voor een optimale rijdynamiek in alle omstandigheden.
Fiesta ST vanaf € 23.000
Liefhebbers van ‘Hot Hatches’ worden met de door Ford Performance ontwikkelde Fiesta ST op
hun wenken bediend vanaf € 23.000 voor het driedeurs model. De vijfdeursvariant kost slechts
€ 500 meer. Onder de motorkap zit telkens een 200 pk sterke 1.5 liter EcoBoost driecilinder met
standaard cilinderuitschakeling om het verbruik te drukken in situaties wanneer er minder
vermogen nodig is.
De Fiesta ST is standaard voorzien van een sportief, door Ford Performance ontwikkeld
onderstel en krijgt verder ondermeer een ST stylingkit, Recaro-zetels vooraan, 17’’ lichtmetalen
velgen en SYNC3 met Bluetooth, Voice Control en Android Auto/Apple Carplay. Ook de ‘ST
Drive Modes’-knop is standaard en bied de keuze tussen ‘Normal’, ‘Sport’ en ‘Track’.
Voor wie een rijkelijk uitgeruste Fiesta ST wil, is er de ST Ultimate (vanaf € 26.000) die naast
een reeks extra veiligheids- en comfortsnufjes ook uitpakt met gedeeltelijk lederen Recarozetels, een B&O Play audiosysteem met 675 Watt versterker en 10 luidsprekers, een
navigatiesysteem, automatische airconditioning en 18’’ lichtmetalen velgen gecombineerd met
rode remklauwen.
Het ‘ST Performance Pack’ met mechanisch sperdifferentieel, Launch Control en een
Performance schakelindicator is verkrijgbaar op zowel de Fiesta ST als de ST Ultimate en kost
€ 950.
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About Ford Motor Company
Ford Motor Company is a global company based in Dearborn, Michigan. The company designs, manufactures,
markets and services a full line of Ford cars, trucks, SUVs, electrified vehicles and Lincoln luxury vehicles, provides
financial services through Ford Motor Credit Company and is pursuing leadership positions in electrification,
autonomous vehicles and mobility solutions. Ford employs approximately 202,000 people worldwide. For more
information regarding Ford, its products and Ford Motor Credit Company, please visit www.corporate.ford.com.
Ford of Europe
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and
employs approximately 54,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 69,000 people when joint
ventures and unconsolidated businesses are included. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe
operations include Ford Customer Service Division and 24 manufacturing facilities (16 wholly owned or consolidated
joint venture facilities and 8 unconsolidated joint venture facilities). The first Ford cars were shipped to Europe in
1903 – the same year Ford Motor Company was founded. European production started in 1911.
Ford in Belgium & Luxemburg
Ford Belgium (Brussels) distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922.
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 410 employees.
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