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Belgische prijzen nieuwe Ford Focus 

Sint-Agatha-Berchem, 23 april 2018 – De nieuwe Ford Focus wordt in september officieel 

gelanceerd in het Europese Ford-netwerk, maar kan nu al nu besteld worden. In België starten 

de prijzen aan € 18.900 (vijfdeurs Trend 1.0 EcoBoost 85 pk). De dieselversie is verkrijgbaar 

vanaf € 22.600 (vijfdeurs Trend 1.5 TDCi 95 pk). Voor de Clipper breakversie betaal je telkens € 

1.000 meer. Voor het eerst is de Ford Focus ook beschikbaar in luxueuze Vignale-uitvoering die 

beschikbaar is vanaf € 28.600 (vijfdeurs, 1.0 EcoBoost 125 pk). Prijzen van de Focus Active 

volgen later. 

De volledige prijslijst kan hier gedownload worden. 

De nieuwe Ford Focus werd op 10 april 2018 onthuld in Londen. Ford besteedde veel aandacht 

aan het design van zowel het koetswerk als het interieur, waardoor de wagen meer klasse 

uitstraalt. Het volledig nieuwe model maakt als eerste gebruik van het nieuwe C2-platform van 

Ford. De nieuwe Focus blijft trouw aan het 20 jaar oude erfgoed van een toonaangevende 

rijdynamiek, en kan nu zelfs uitgerust worden met een elektronisch gestuurde ophanging om 

perfect in te spelen op de vraag van bestuurders naar comfort of sportiviteit. Daarnaast hebben 

kopers de mogelijkheid om te kiezen voor een hele rist technologieën die het rijden aangenamer 

en veiliger maken, zoals een HeadUp Display, Wireless Charging voor smartphones en Active 

Park Assist 2 om automatisch te parkeren, maar ook Adaptive Cruise Control met Evasive 

Steering Assist, Stop & Go en Lane Centering Assist.  

Wifihotspot 

Een andere primeur op de Focus is FordPass Connect, die van de auto een mobiele wifihotspot 

maakt, waardoor passagiers met maximaal 10 toestellen tegelijk kunnen surfen. FordPass 

Connect biedt bovendien Live Traffic-updates voor het navigatiesysteem. In combinatie met de 

FordPass app biedt FordPass Connect een aantal handige functies zoals Vehicle Locator 

(terugvinden waar je de auto geparkeerd hebt), Vehicle Status (oa brandstofpeil, alarmtoestand, 

olieniveau), Door Lock Unlock (auto ontgrendelen vanop afstand) en Remote Start voor Focus-

modellen met een achttrapsautomaat. 

Het motorenaanbod van de nieuwe Ford Focus omvat een verder geoptimaliseerde versie van 

Fords bekroonde 1.0 EcoBoost (85, 100 of 125 pk) en nieuwe 1.5 EcoBoost benzinemotor (150 

of 182 pk), beiden driecilindermotoren met de cilinderuitschakeling, een primeur in de sector. De 

nieuwe 1.5 EcoBlue- (95 of 120 pk) en 2.0 EcoBlue-dieselmotoren (150 pk) staan garant voor 

ultieme zuinigheid, terwijl de nieuwe intelligente achttrapsautomaat, die met een stijlvolle en 

ergonomische Rotary Gear Shift Dial wordt bediend, zijn schakelgedrag aanpast aan de rijstijl. 
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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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