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De nieuwe Ford Fiesta: prijzen 
 
Sint-Agatha-Berchem, 9 maart 2017 - De gloednieuwe Ford Fiesta, die eind vorig jaar werd 
voorgesteld, staat vanaf deze zomer in de showroom in de uitvoeringen Trend, Titanium en 
Business, en dat met drie- of vijfdeurs koetswerk. Hij is vanaf vandaag te bestellen vanaf € 
15 050 (Trend 1.1 met 70 pk). De prijzen van de versies met EcoBoost-benzinemotor beginnen 
bij € 16 450 euro (Trend 1.0 EcoBoost 100 pk, standaard met zesversnellingsbak), die met 
dieselmotor bij 17 250 euro (Trend 1.5 TDCi 85 pk, standaard met zesversnellingsbak).  
 
Configureer de nieuwe Fiesta op www.nl.ford.be/BuildandPrice/Ford-Fiesta 
 
De nieuwe Fiesta, al sinds 1976 het populairste Ford-model in Europa, blijft trouw aan zijn 
erfgoed en bouwt voort op de erkende kwaliteiten van zijn voorgangers, die het model tot de 
meest verkochte stadswagens ter wereld hebben gemaakt. De nieuwe generatie van de Fiesta 
beantwoordt aan de alsmaar hogere verwachtingen van klanten op het gebied van design, 
comfort en personaliseringsmogelijkheden. Hij neemt in het Ford-gamma plaats naast de Ka+, 
die zich richt tot klanten die op zoek zijn naar een ruime, praktische en comfortabele wagen 
tegen een onklopbare prijs.  
 
Meer personaliseerbaar en hoogtechnologischer dan ooit tevoren 
Het nieuwe Fiesta-gamma wordt het volledigste ooit: de modellen die bij de lancering 
beschikbaar zijn, worden nog aangevuld met de uitvoeringen Vignale en ST-Line (na de zomer) 
en later met de versies Active en ST. Elke versie van de Ford Fiesta biedt een uniek karakter en 
kan worden gepersonaliseerd met diverse opties zoals contrastkleuren voor het dak en de 
buitenspiegels. Hij wordt ook als eerste Ford-model verkrijgbaar met het audiosysteem B&O 
Play, dat een unieke en personaliseerbare audio-ervaring biedt. 
 
De nieuwe Fiesta zal in totaal vijftien verschillende rijhulpsystemen aanbieden, waaronder een 
botswaarschuwing met autonome noodremhulp en voetgangersdetectie. Het geconnecteerde 
multimediasysteem SYNC 3 biedt bestuurders de mogelijkheid om het audio- en 
navigatiesysteem en aangesloten smartphones te bedienen met eenvoudige en courante 
gesproken commando’s. Bovendien is het verkrijgbaar met een zwevend 8”-
aanraakkleurenscherm, dat zich net als een tablet laat bedienen met veeg- en knijpbewegingen. 
SYNC 3 wordt ook aangeboden met een zwevend aanraakkleurenscherm van 6,5 duim. Het 
systeem is compatibel met Apple CarPlay en Android Auto™. 
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Android en Android Auto zijn handelsmerken van Google Inc. 
 

About Ford Motor Company 
Ford Motor Company is a global automotive and mobility company based in Dearborn, Michigan. With about 201,000 
employees and 62 plants worldwide, the company’s core business includes designing, manufacturing, marketing and 
servicing a full line of Ford cars, trucks and SUVs, as well as Lincoln luxury vehicles. To expand its business model, 
Ford is aggressively pursuing emerging opportunities with investments in electrification, autonomy and mobility. Ford 
provides financial services through Ford Motor Credit Company. For more information regarding Ford and its 
products and services, please visit www.corporate.ford.com. 
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Ford of Europe 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and 
employs approximately 53,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 68,000 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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