
0%FINANCIËLE 
RENTING

Kuga PHEV ST-Line
vanaf €249/maand(4)

FORD BUSINESS WEEKS
BUILT TO LAST
TOT EN MET 30/11/2021*

*Met uitzondering van de Financiële Renting acties (4). Deze zijn geldig t.e.m. 31/10/2021.



Een kleine elektrische motor die helpt 
om de efficiëntie te verbeteren.
Mild Hybrid-voertuigen hebben twee energiebronnen die 
samenwerken: een conventionele motor en een elektrische 
motor aangedreven door een batterij. De elektrische motor 
drijft de auto niet aan, maar biedt ondersteuning en verlaagt 
het brandstofverbruik.
Beschikbaar op Fiesta, Focus, Puma, Kuga, Transit, 
Transit Custom, Tourneo Custom

Met een Ford hybride bespaar je op brandstof, stoot je minder CO2 uit en geniet je van elke kilometer aan het stuur. Door hun efficiëntie 
zijn de hybride modellen ideaal als bedrijfswagen. Mild Hybrid (MHEV), Full Hybrid (HEV) of Plug-in Hybrid (PHEV)? Aan jou de keuze.

Inpluggen. Opladen. Verbeterde efficiëntie.
Plug-in Hybrids hebben twee energiebronnen net als een hybri-
de, maar met een grotere hoogspanningsbatterij, waardoor je 
grotere afstanden kunt afleggen in volledig elektrische modus.
Beschikbaar op Kuga, Explorer, Transit Custom, 
Tourneo Custom

MILD HYBRID (MHEV)

PLUG-IN HYBRID (PHEV)

FULL HYBRID (HEV)

ALL-ELECTRIC (BEV)

Een naadloze mix van conventionele 
en elektrische energie.
Hybrid-voertuigen hebben twee energiebronnen. Ze kunnen 
automatisch schakelen tussen de gewone rijmodus en de zui-
ver elektrische modus (voor korte afstanden), of beide samen 
gebruiken om optimaal vermogen te leveren.
Beschikbaar op Kuga, Mondeo, Mondeo Clipper, 
S-MAX, Galaxy

100% Elektrisch. 
Gewoon opladen en vertrekken.
All-Electric-auto’s worden alleen door elektriciteit aangedre-
ven. Dat betekent dat ze opgeladen moeten worden voordat 
je kunt rijden.
Beschikbaar op Mustang Mach-E, E-Transit
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Welkom!

Het leven is meer dan werken alleen. Dat begrijpen we bij 
Ford heel goed. Daarom bieden onze modellen het beste van 
twee werelden. Met een ruime keuze aan efficiënte aandrijvingen 
zijn ze ideaal als bedrijfswagen. En dankzij hun genereuze 
standaarduitrusting en flexibiliteit laten ze je ook na de werkuren 
volop van het leven genieten. Stadswagen, SUV of break? 
Er is altijd een Ford die perfect bij je past.

SPECIALE BUSINESS WEEKS AANBIEDINGEN
Tot eind oktober zijn er aanbiedingen op het hele gamma, speciaal 
voor professionals. Ontdek ze in deze brochure en ga gerust langs 
bij je Ford-verdeler om van dichtbij kennis te maken 
met al onze modellen.

Tot binnenkort,

Bart Van Rossen
Fleet & Remarketing Director 

DE HYBRIDES VAN FORD
PERFECT VOOR WERK EN VRIJE TIJD
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De Ford Puma valt op met zijn gedurfde SUV-design. Hij is compact en wendbaar 
in de stad en verbaast iedereen met zijn indrukwekkende laadruimte. Dankzij het 
innovatieve MegaBox-compartiment biedt hij 80 liter extra bergruimte – uniek in 
zijn klasse. Tel daarbij zijn eigentijdse interieur, de vele rijhulptechnologieën en het 
naadloze comfort. Ook aan de efficiëntie werd gedacht: de Ford Puma is beschikbaar 
met Mild Hybrid motor die helpt om het verbruik en de CO2-emissies te verlagen. 

VOORNAAMSTE STANDAARDUITRUSTING: 
> Navigatiesysteem
> Cruise Control met snelheidsbegrenzer
> Parkeerhulp achteraan
> Megabox-compartiment met 80 liter extra laadruimte

FORD PUMA
TITANIUM 1.0 ECOBOOST MHEV 92KW 125PK

 5,4-5,6 L/100KM.  122-127 G/KM. (WLTP)(3)

MILD HYBRID

BEST
DEALS

NAJAARSACTIE
Operationele leasing(1)

305€
/maand

(60 maanden / 75.000 km)

GRATIS OPTIES(2) 

vanaf  600€

(1)(2)(3) Meer informatie op de laatste pagina. Alle bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

KUGA
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Met de Ford Kuga Plug-in Hybrid (PHEV) geniet je van alle voordelen die dit 
type aandrijving biedt en meer. Het elektrische rijbereik tot 64km is voldoende 
voor de meeste dagelijkse verplaatsingen. Daarna rijdt de wagen verder als een 
full hybrid, dankzij de innovatieve powersplit-technologie. Zo bespaar je nog 
meer op brandstof. Doordat de Kuga meer bodemvrijheid biedt, is hij ideaal om 
er ook in je vrije tijd opuit te trekken. Kortom, een echte win-win.

VOORNAAMSTE STANDAARDUITRUSTING: 
> Navigatiesysteem
> Cruise Control 
> Parkeerhulp voor- en achteraan

FORD KUGA
ST-LINE 2.5i PHEV 165KW 225PK AUTOMAAT

MILD HYBRID

HYBRID

PLUG-IN HYBRID

NAJAARSACTIE
Financiële renting(4)

249€
/maand

(60 maanden / 100.000 km)
Voorschot: €8.878,35 / Aankoopoptie: 20%

Nu tijdelijk met
GRATIS DRIVER
ASSISTANCE PACK(5)

GRATIS OPTIES(2) 

vanaf  2.290€

 1,0-1,1 L/100KM.  22-25 G/KM. (WLTP)(3)

(2)(3)(4)(5) Meer informatie op de laatste pagina. Alle bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

0%FINANCIËLE 
RENTING

BEST
DEALS



EXPLORER

De
 af

ge
be

el
de

 w
ag

en
 ka

n a
fw

ijk
en

 va
n d

e w
er

ke
lijk

e s
pe

cifi
ca

tie
s.Plug-in Hybrid met ongeëvenaarde trekkracht

De Ford Explorer Plug-in Hybrid (PHEV) is een krachtige verschijning. Dat voel je ook 
aan het stuur. Met optionele trekhaak kan deze SUV maar liefst 2.500 kg trekken 
dankzij het enorme koppel van 840 Nm. Zo neem je makkelijk een caravan of zeil-
boot mee. In het ruime en hoogwaardig afgewerkte interieur is comfortabel plaats 
voor zeven personen en hun bagage. Met de Ford Explorer ben je klaar om de wereld 
te veroveren.

VOORNAAMSTE STANDAARDUITRUSTING: 
> B&O audiosysteem met navigatie
> Adaptive Cruise Control, Stop & Go en intelligente snelheidsbegrenzer
> Panoramisch dak
> 360° camerasysteem

FORD EXPLORER PHEV
ST-LINE 3.0i ECOBOOST PHEV 457PK 336KW 

BEST
DEALS

PLUG-IN HYBRID

NAJAARSACTIE
Operationele leasing(1)

1.019€
/maand

(60 maanden / 50.000 km)

GRATIS OPTIES(2) 

vanaf  1.990€

 3,1 L/100KM.  71 G/KM. (WLTP)(3)

(1)(2)(3) Meer informatie op de laatste pagina. Alle bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
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S-MAX

2.5 liter benzine-hybride met 5 of 7 zitplaatsen
Maak meer van je weekends met de Ford S-MAX. Deze elegante SAV  
(Sport Activity Vehicle) is beschikbaar met 5 of 7 zitplaatsen én een 2.5 l benzine-
hybride motor. Dat is uniek in zijn klasse. Hij laat je genieten van een indrukwekkend 
vermogen en een zee van ruimte, met daarbovenop de efficiëntie die je van een 
bedrijfswagen verwacht. Je familie, vriendengroep, hun spullen en zelfs surfplanken  
of fietsen: je kan ze allemaal meenemen in de Ford S-MAX.

VOORNAAMSTE STANDAARDUITRUSTING: 
> Navigatiesysteem
> Cruise Control met snelheidsbegrenzer
> Parkeerhulp voor- en achteraan
> Verwarmbare zetels vooraan, verwarmbaar stuurwiel

FORD S-MAX
TITANIUM 2.5i HEV 140KW 190PK

BEST
DEALS

NAJAARSACTIE
Operationele leasing(1)

519€
/maand

(60 maanden / 75.000 km)

GRATIS OPTIES(2) 

vanaf  1.400€

HYBRID

 5,5-6,4 L/100KM.  128-146 G/KM. (WLTP)(3)

(1)(2)(3) Meer informatie op de laatste pagina. Alle bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
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 20 kW.  500 km rijbereik. (WLTP)(3)  17,2 kW.  440 km rijbereik. (WLTP)(3)

ELECTRIC

(1)(3) Meer informatie op de laatste pagina. (1)(3) Meer informatie op de laatste pagina. Alle bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

FORD MUSTANG MACH-E GT
99KWH EXTENDED RANGE 358KW 487PK

FULL
ELECTRIC

FULL
ELECTRIC

Volledig elektrische performance SUV
Met de volledig elektrische Mustang Mach-E hebben we een icoon heruitgevonden. 
Hij presteert precies zoals je van een Mustang verwacht, met snelle acceleraties die je diep 
in de zetel drukken. En dankzij een actieradius van 610 km (WLTP) ga je altijd gerust de weg 
op. Daarbovenop biedt deze SUV je alle moderne technologieën voor een comfortabele en 
verbonden rijervaring. Ook het ruime interieur en de twee kofferruimtes (voor- en achteraan) 
maken hem tot de perfecte wagen voor zowel week als weekend. Boodschappen doen, 
uitstapjes met het gezin, een road trip, … De Mustang Mach-E laat je rijplezier ontdekken  
als nooit tevoren.  

VOORNAAMSTE STANDAARDUITRUSTING: 
> Navigatiesysteem
> Parkeerhulp voor- en achteraan; achteruitrijcamera
> Intelligente snelheidsbegrenzer
> Verwarmbare zetels vooraan; verwarmbaar stuurwiel
> One pedal driving

FORD MUSTANG MACH-E
76KWH STANDARD RANGE 198KW 269PK A1 RWD MY2021

Operationele leasing(1)

609€
/maand

(60 maanden / 75.000 km)

Operationele leasing(1)

865€
/maand

(60 maanden / 75.000 km)

MUSTANG   MACH-E

Elektrische prestaties in de overtreffende trap
Wie Mustang zegt, denkt aan pure kracht. Met een acceleratie van 0 tot 100 km 
per uur in 3,7 seconden biedt de Mustang Mach-E GT een buitengewone rijervaring.  
Dit is een vernieuwende SUV die overal opvalt en vele supercars achter zich laat.  
Ook op het vlak van praktisch gemak springt hij eruit, met een ruim interieur en  
twee kofferruimtes. De Mustang Mach-E GT heeft een rijbereik tot 500 km (WLTP)  
en kan in nauwelijks tien minuten voor 99 km rijbereik opgeladen worden.  
Zo houdt niets je tegen om volop van je vrijheid te genieten.

VOORNAAMSTE STANDAARDUITRUSTING (meeruitrusting bovenop RWD/AWD): 
> Ford Performance Sport voorzetels en sportief stuurwiel
> 360° camerasysteem
> Traffic Sign Recognition (herkent en toont verkeersborden)
> Automatisch parkeerhulpsysteem



Kies je formule.

l FORD LEASE

Financiële Renting is een aanbod van Ford Lease, een divisie van Axus NV, Bourgetlaan 42,  
1130 Brussel - Tel: 02/706.42.40 - Fax: 02/726.32.38 - E-mail: partnerships@axus.be - RPR Brussel - 
Ondernemingsnummer: BE 0403.429.730 - IBAN BE57 6881 0039 8035 - FSMA 016860 A. Dit  
aanbod is voorbehouden voor professionelen onder voorbehoud van goedkeuring van het 
kredietdossier door Ford Lease.

Operationele leasing is een aanbod van Ford Lease, een divisie van Axus NV, Bourgetlaan 42, 
1130 Brussel - Tel: 02/706.42.40 - Fax: 02/726.32.38 - E-mail: customercare@axus.be - RPR 
Brussel - Ondernemingsnummer: BE 0403.429.730 - IBAN: BE57 6881 0039 8035 - FSMA 016860 A. 
Dit aanbod is voorbehouden voor professionelen onder voorbehoud van goedkeuring van het 
kredietdossier door Ford Lease.

OPERATIONELE LEASING
Met Ford Lease kan je zorgeloos genieten van je Ford. Een-
voud troef!
Je koopt je Ford volgens jouw specificaties. Diensten zo-
als onderhoud, banden, BIV en rijtaks, verzekeringen, 
wegbijstand, vervangwagen, tot zelfs een tankkaart zijn 
beschikbaar volgens jouw wensen.
En dit allemaal bij je Ford-verdeler!
Op het einde van het contract geef je de wagen terug.

VOORDELEN FINANCIËLE RENTING
n  De wagen wordt ingeschreven op jouw naam
n Je financiert enkel het bedrag excl. BTW van 
 de wagen: geen voorfinanciering van de BTW
n Vermijd verrassingen: de aankoopoptie wordt 
 op voorhand bepaald
n Behoud de investeringscapaciteit van je  
 onderneming: geen immobilisatie van kapitaal

VOORDELEN OPERATIONELE LEASING
n Alle diensten verbonden aan de wagen in 
 één contract, op jouw maat. 
n Perfecte controle over je budget.
n Alle auto-uitgaven worden als kost geboekt.
n  Je betaalt enkel voor het gebruik van 

het voertuig.
n Geen zorgen om de wagen te verkopen, je kan   
 eenvoudigweg het voertuig teruggeven aan 
 je Ford-verdeler.

FINANCIËLE RENTING
Bedrijven en zelfstandigen kunnen ook kiezen voor de 
formule van Financiële Renting met volgende kenmerken:
n Een contractduur van 24 tot 60 maanden
n Boekhoudkundig worden deze uitbatingskosten  
 geboekt op de resultatenrekening.
n Een Verhoogde Eerste Huur is mogelijk (in sommige  
 gevallen verplicht, in functie van de goedkeurings- 
 voorwaarden van het dossier).
n Aankoopoptie + voorschot: 20% van de netto- 
 investering (excl. BTW).
n Op het einde van het contract heb je de mogelijkheid 
 de wagen terug te geven.

l FORD BUSINESS CENTER

Toegewijd salesteam voor 
bedrijfsvoertuigen
Het personeel kan je alle informatie en deskundig advies ver-
schaffen die nodig is om het geschikte voertuig voor jouw be-
drijf te vinden.

Demonstratievoertuigen
Je kunt plaatsnemen achter het stuur, de functies en techno-
logieën zelf uitproberen en de voertuigen waarin je geïnteres-
seerd bent persoonlijk leren kennen.

De serviceafdeling is minimum 
57,5 uur per week open
Meer flexibiliteit die past in jouw planning, niet in de onze.

De recentste gespecialiseerde 
diagnoseapparatuur van Ford
Specifiek ontworpen voor Ford bedrijfsvoertuigen en elk voer-
tuig in het gamma.

Door Ford opgeleide technici
Gekwalificeerde, ervaren en geïnformeerde technische ex-
perts op het gebied van Ford bedrijfsvoertuigen.

Onderhoud terwijl je wacht
Zodat er snel, efficiënt service geboden wordt, en waarbij we 
meteen kunnen vaststellen of jouw voertuig extra werk nodig 
heeft.

24/7 Ford Assistance
Voor pechverhelping en een reeks andere prioritaire diensten, 
om je zo snel mogelijk weer op de baan te helpen.

Voorrangsboeking onderhoud
Voorzien voor routine onderhoud (en in het onwaarschijnlijk 
geval van een panne), zodat het voertuig zo snel mogelijk de 
baan weer op kan en een onderhoud boeken erg eenvoudig is.

Wat kan je verwachten van een Ford Business Center?
Zoals je kunt zien in de onderstaande lijst met voordelen, zijn de Business Centers er om je te helpen de geschikte bedrijfswagen 
te kiezen en er vervolgens voor te zorgen dat hij op de baan blijft met zo weinig mogelijk stilstand, net zolang je het voertuig bezit.

Financiële renting of Operationele leasing? Beide hebben hun eigen voordelen. We helpen je graag bij je keuze. Of opteer voor Ford 
Operational Lease en besteed de investering van je wagenpark uit aan Ford Lease. Met één maandelijks bedrag voor alle kosten 
hoef je je nergens zorgen over te maken. Verzekeringen, banden, onderhoud,… Wij nemen alles voor onze rekening, zodat jij je kan 
concentreren op je business.



Geniet van het gemak van sneller en eenvoudig 
thuis opladen met de Ford Connected Wallbox. 
Het is specifiek ontworpen voor volledige flexibili-
teit en compatibiliteit met de volledig elektrische 
Ford Mustang Mach-E en de plug-in elektrische 
voertuigen van Ford. Dankzij de instelbare vermo-
gensniveaus is je Ford zo snel als de capaciteit van 
de elektrische installatie van je huis het toestaat 
weer op de weg. Installatie is zowel binnenshuis 
als buitenshuis mogelijk.

Ontdek al onze accessoires voor hybride  
en elektrische voertuigen op 
www.ford-accessoires.be.

Ford Connected Wallbox 
voor eenfase elektrische 
systemen.

Gemoedsrust met een 
Ford Protect Garantie Extra 
en met een Ford Protect 
Service Plan.

l FORD PROTECT

Met Ford Protect Garantie Extra heb je de mogelijkheid om 
de fabriekswaarborg uit te breiden tot 5 jaar/200.000km 
of 7 jaar/150.000km. Zo ben je er zeker van dat je voertuig in 
de beste staat blijft, zonder onvoorziene kosten.
Met Ford Protect Service Plan zijn de kosten voor onderhoud 
van je wagenpark nooit meer jouw zorg. Alle onderhouds-
kosten zijn inbegrepen, volgens de voorgeschreven onder-
houdsbeurten. Met het all-in Ford Protect Service Plan Plus 
zijn bovendien vervangingen van slijtageonderdelen, en ook 
eventuele herstellingen inbegrepen.
Je Ford-verdeler geeft graag advies om het juiste individuele 
plan voor jou te vinden.

FordPass Pro.
Alles onder controle en 
altijd op de hoogte.

l FORD PASS PRO

FordPass Pro is de nieuwe app voor verbonden bedrijfs-
voertuigen. Of je nu een of maximaal vijf voertuigen 
beheert, FordPass Pro geeft je de mogelijkheden om je 
voertuigen in goede staat, veilig en operationeel te hou-
den. Met de ingebouwde modem kan je moeiteloos ver-
binding maken met al je voertuigen, waar je ook bent. 
Je kan vanop afstand je voertuigen openen en sluiten, 
hun bandenspanning of brandstofniveau controleren, of 
waarschuwingen ontvangen als er een probleem is.

http://www.ford-accessoires.be
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ford.fordpasspro.eu&hl=nl_be
https://apps.apple.com/nl/app/fordpass-pro/id1471369674


Nieuwe Ford SYNC 4A
De Mustang Mach-E beschikt reeds over Ford SYNC 4A. Het 
is een met de cloud verbonden communicatie- en entertain-
mentsysteem in je wagen. De cloudconnectiviteit van SYNC 
4A maakt een geavanceerde routeplanning en spraakherken-
ning mogelijk. Over-the-Air Updates (OTA) zorgen ervoor dat 
je wagen voortdurend evolueert. En met onder meer draad-
loze smartphone-integratie, elektrisch voertuigoplaadbeheer, 
een nieuw 15.5 inch touchscreen ervaar je een gloednieuwe 
wereld van connectiviteit via je wagen.

Ford SYNC 3
SYNC 3 heeft een kleurentouchscreen van 6.5 of 8 inch dat je 
via druk- en veegbewegingen kan bedienen om op een meer 
intuïtieve wijze te navigeren. Je kan ook je stem gebruiken om 
te telefoneren, je entertainment te bedienen en zelfs een be-
stemming in je navigatiesysteem in te geven. Het systeem 
is eenvoudig te gebruiken en slim genoeg om eenvoudige 
spraakopdrachten te herkennen.

Via de Ford SYNC-technologie communiceer je naadloos met je wagen. Via het touchscreen of eenvoudige spraakopdrachten kan 
je alles controleren, van telefoongesprekken en tekstberichten tot voertuignavigatie of het afspelen van je favoriete muziek.

Een nieuw niveau van connectiviteit.

l FORD CONNECTED SERVICES

OP ALLE BEDRIJFSVOERTUIGEN**0,49%(4)

FINANCIËLE 
RENTING

*Met uitzondering van de Financiële Renting acties (4). Deze zijn geldig t.e.m. 31/10/2021. 
**Behalve op Transit Courier Ambiente & Trend, Transit Connect Ambiente & 
Transit Connect Trend 1.5TD 75pk, Transit & Tourneo Custom Ambiente.

FORD BUSINESS WEEKS
BUILT TO LAST
TOT EN MET 30/11/2021*



Beste professional,

Van een bedrijfsvoertuig verwacht je dat het werkt voor jou, zodat jij je 
klanten nog beter van dienst kan zijn. En wat je activiteiten ook zijn, je 
vindt altijd een bedrijfsvoertuig dat je verder helpt. Ontdek zeker het 
Transit-gamma, dat meer dan ooit toonaangevend is op het vlak van 
duurzaamheid en flexibiliteit. Er zijn ondertussen drie hybride varianten 
voor de Transit. Zo rij je nog efficiënter en bespaar je makkelijk op 
bedrijfskosten.  

SPECIALE BUSINESS WEEKS AANBIEDINGEN
Tot eind oktober zijn er aanbiedingen op onze bedrijfsvoertuigen. 
Ontdek ze in deze brochure en ga gerust langs bij je Ford-verdeler 
om van dichtbij kennis te maken met al onze modellen.

Tot binnenkort,

Ford is vandaag de Nummer 1 op het vlak van bedrijfsvoertuigen in België. Dat is geen toeval. Onze modellen 
liggen goed in de markt dankzij onder meer de uitstekende rij-eigenschappen, moderne motoren, een goede 
basisuitrusting en gunstige Total Cost of Ownership. Daarnaast wordt de duurzaamheid en bouwkwaliteit 
sterk geapprecieerd door professionals. De populaire Transit is ondertussen in drie geëlektrificeerde varianten 
verkrijgbaar. Ook de Ford Ranger is een echt succesnummer. In de toekomst blijven we de professionals op hun 
wenken bedienen, met onder meer een volledig elektrische Transit in 2022 en nieuwe varianten. 

Bart Van Rossen
Fleet & Remarketing Director 

KIES VOOR DE NUMMER 1 
BEDRIJFSVOERTUIGEN IN BELGIË



TRANSIT
CONNECT

TRANSIT
CUSTOM

FORD TRANSIT CONNECT
TREND 200 L1 1.5 DIESEL 74KW 100PK

FORD TRANSIT CUSTOM
TREND 280S L1H1 2.0TDCi 96KW 130PK M6 
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Vervoer makkelijk voorwerpen tot 3,6 m3

De Ford Transit Connect is een middelgrote bestelwagen met een aantrekkelijk design 
en uitzonderlijke functionaliteit. Bovenop de typische robuustheid, duurzaamheid en 
functionaliteit biedt hij het comfort en de rijhulptechnologieën van een personenwagen. 
Hij is beschikbaar met een korte en lange wielbasis voor een laadvolume tot 3,6 m3 
(VDA-meetmethode) en een laadvermogen tot 982 kg. Hij is opnieuw zuiniger dan zijn 
voorganger en stoot minder CO2 uit, wat ook zorgt voor lagere bedrijfskosten. 

VOORNAAMSTE STANDAARDUITRUSTING: 
> ABS + ESP incl.: Hill Start Assist, Trailer Sway Assist, EBA & EBL, Traction control
> Snelle voorruitontdooiing (Quick Clear)
> Plafondopbergvak vooraan over de volledige breedte

De meest verfijnde en elegante bestelwagen ooit 
De Ford Transit Custom heeft het allemaal. Hij is robuust, functioneel, betrouwbaar en 
valt op met zijn uitmuntende design. Ook op het vlak van technologieën en rijcomfort 
is hij toonaangevend. Het is de meest verfijnde en elegante bestelwagen ooit, ook ver-
krijgbaar als plug-in hybride (PHEV) met een elektrisch rijbereik tot 56 km (NEDC). Dat 
betekent minder tanken, minder emissies en dus meer besparen op kosten voor jou. 

VOORNAAMSTE STANDAARDUITRUSTING: 
> ESP + (Hill Start Assist, Roll-Over & Side Wind Mitigation, Load Adaptive Control,  
 Torque Vectoring Control, Trailer Sway Systeem (icm trekhaak af fabriek)) 
> Cruise Control 
> Parkeersensoren voor- en achteraan

MILD HYBRID MILD HYBRID

PLUG-IN HYBRID PLUG-IN HYBRID

GRATIS OPTIES(2) 

vanaf  450€
GRATIS OPTIES(2) 

vanaf  1.350€

NAJAARSACTIE
Financiële renting(4)

135€
/maand

(60 maanden / 100.000 km)
Voorschot: €3.786 / Aankoopoptie: 20%

NAJAARSACTIE
Financiële renting(4)

170€
/maand

(60 maanden / 100.000 km)
Voorschot: €5.552 / Aankoopoptie: 20%

 5,1-5,5 L/100KM.  135-143 G/KM. (WLTP)(3)  6,8-8,1 L/100KM.  179-206 G/KM. (WLTP)(3)

(2)(3)(4) Meer informatie op de laatste pagina van de sectie personenvoertuigen. (2)(3)(4) Meer informatie op de laatste pagina van de sectie personenvoertuigen.



FORD E-TRANSIT

 67 kW.  350 km rijbereik. (WLTP)(3)

Elektrische power voor je bedrijf 
Ondernemen is vooruitkijken. Daarom is er binnenkort een volledig elektrische Transit 
beschikbaar. Hij werd speciaal gemaakt om net zo sterk, capabel en veelzijdig te zijn als 
altijd. Zonder te moeten tanken, zonder CO2-uitstoot. De accu van 67 kWh en 400 volt 
is goed voor een actieradius van meer dan 300 km (WLTP) met één laadbeurt. Daar-
naast kan je je gereedschap overal van stroom voorzien dankzij de optionele Pro Power 
Onboard. En dat zonder dat er een generator nodig is. De E-Transit is er in twee hoogte- 
en drie lengtevarianten, en biedt 15,1 kubieke meter laadruimte. Bovendien zullen alle 
vertrouwde ombouwmogelijkheden ook voor de nieuwe E-Transit beschikbaar zijn. Je 
ziet meteen: dit is hét bedrijfsvoertuig voor de toekomst. 

VOORNAAMSTE KENMERKEN: 
> Max. laadruimte: 15,1 m3

> Max. bruto laadvermogen (excl. passagiers): 1.616 kg 
> Rijbereik (zuiver elektrisch): 350 km

FORD TRANSIT 2T
TREND 290M L2H2 2.0TDCI 96KW 130PK M6 MY2022
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Slimmer, krachtiger, efficiënter en ruimer
De Ford Transit 2T mag gezien worden. Het iconische ontwerp is nog gestroomlijn-
der en geeft een robuuste indruk. Binnen valt de intelligent vormgegeven cabine 
op met een nieuw instrumentenpaneel en een reeks geavanceerde technologieën 
voor optimaal comfort en connectiviteit. Aan ruimte geen gebrek in de Transit 2T. 
Met 15,1 kubieke meter laadruimte en een laadvermogen tot 2,1 ton vervoer je vrijwel 
alles wat je wil. En ook het inladen zelf verloopt vlot dankzij brede zijschuifdeuren, 
geoptimaliseerde openingshoogte en een achteropstapje.  

VOORNAAMSTE STANDAARDUITRUSTING: 
> Cruise Control
> Parkeersensoren (voor- en achteraan)
> Mistlampen en koplampen met statische hoekverlichting

E-TRANSIT ELECTRIC

GRATIS OPTIES(2) 

vanaf  1.700€

MILD HYBRIDTRANSIT 2T

NAJAARSACTIE
Financiële renting(4)

175€
/maand

(60 maanden / 100.000 km)
Voorschot:  € 5.699 / Aankoopoptie: 20%

 7,7-11,6 L/100KM.  202-305 G/KM. (WLTP)(3)

(2)(3)(4) Meer informatie op de laatste pagina van de sectie personenvoertuigen. (3) Meer informatie op de laatste pagina van de sectie personenvoertuigen.



FORD RANGER
Europa’s best verkochte pick-up RANGER WOLFTRAK

DUBBELE CABINE XLT 
2.0 ECOBLUE 125KW 170PK A10

RANGER STORMTRAK
DUBBELE CABINE WILDTRAK 
2.0 BIT 156KW 213PK A10
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De Ford Ranger is ontworpen voor veelzijdigheid, betrouwbaarheid en functionaliteit. 
Met een laadvermogen van 1 ton en een trekvermogen tot 3.500 kg krijg je elke klus 
moeiteloos geklaard. En dankzij de vele technologieën helpt hij je ook om slimmer te 
werken. Net als al onze bedrijfsvoertuigen maakt hij indruk met zijn bouwkwaliteit.  
Die aandacht voor duurzaamheid vind je terug in het interieur,  
met hoogwaardige materialen die slijtvast zijn en het comfort verhogen.  
Collega’s, het gezin, gereedschap, materialen,… Je vervoert het allemaal met de Ford 
Ranger. Hij is beschikbaar in twee verschillende cabinestijlen en vier series. 
Er is dus altijd een Ford Ranger die bij jou en je activiteiten past.

VOORNAAMSTE STANDAARDUITRUSTING: 
> Manuele airco 
> Buitenspiegels, elektr. en verwarmd  
 met chrome spiegelkap 
> Elektrisch verwarmde voorruit met 
 verwarmde sproeiers 
 (incl. achterruitontdooiing)
> Comfort ophanging: dubbele wiel- 
 draagarm met schroefveren en schok- 
 dempers vooraan; 'Berlin eyes' blad- 
 geveerde ophanging met dubbel 
 werkende schokdempers achteraan

VOORNAAMSTE STANDAARDUITRUSTING: 
> Dual Zone elektronische & 
 automatische airco
> Navigatiesysteem
> Dakdragers
> Parkeersensoren voor en achter
>  Achteruitrij-camera
> Active Park Assist + 
 Adaptive Cruise Control

RANGER

GRATIS OPTIES(2) 

vanaf

1.300€
GRATIS OPTIES(2) 

vanaf

1.650€

NAJAARSACTIE
Financiële renting(4)

255€
/maand

(60 maanden / 100.000 km)
Voorschot:  € 6.665 
Aankoopoptie: 20%

NAJAARSACTIE
Financiële renting(4)

319€
/maand

(60 maanden / 100.000 km)
Voorschot:  € 8.363 
Aankoopoptie: 20%

STORMTRAK:  8,7-9,3 L/100KM.  228-243 G/KM. (WLTP)(3)

WOLFTRAK:  8,9-9,4 L/100KM.  233-247 G/KM. (WLTP)(3)

(2)(3)(4) Meer informatie op de laatste pagina van de sectie personenvoertuigen.



(1) Best Deals - leaseprijs houdt reeds rekening met het extra kortingspercentage – zie (2). Aanbod voor huur op lange termijn, enkel geldig voor professionelen. Betaling met bankdomiciliëring. 
Onderhoud & herstellingen, taxen, verzekeringen, pechbijstand, afschrijving, interesten en taxen inbegrepen. Vaste bonus malus, forfaitaire schadeloosstelling koetswerk 2,5%. Offerte via Ford 
Lease, onderdeel van Axus NV - Bourgetlaan 42 - 1130 Brussel. Voor meer info bel 02/7064240 of per e-mail: partnerships@axus.be. Offerte op basis van catalogusprijzen en tarieven geldend op 
28/09/2021 onder voorbehoud van wijzigingen van de catalogusprijs, de prijs van opties en toebehoren, de korting. Onze offerte is slechts geldig na acceptatie van je financieel dossier door onze 
kredietverzekeraar en na ondertekening van onze hoofdovereenkomst. Aanbod geldig t.e.m. 30/11/2021. Noch de opgave van de standaarduitrusting, noch de technische kenmerken zijn bindend.
(2) De klant ontvangt de gratis opties in de vorm van een extra kortingspercentage op de offerte. De extra korting is uitsluitend van toepassing voor professionele klanten met Base, CAT A en CAT 
A+ condities. Actie geldig t.e.m. 30/11/2021. Voor meer info en voorwaarden, zie je Ford-verdeler.
(3) Vanaf 01/09/2018 worden het verbruik en de CO2-uitstoot berekend conform de WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Tijdens een overgangsperiode (tot eind 
2021), mogen de constructeurs nog een theoretische NEDC-waarde (“gecorreleerde NEDC” genoemd en berekend uit de WLTP-waarde) melden om de vergelijking mogelijk te maken met voer-
tuigen gehomologeerd vóór september 2018. Tot het einde van de overgangsperiode kan de overheid de gecorreleerde NEDC-waarden aannemen voor belastingdoeleinden. Maar de overheid 
kan echter reeds vóór afloop van deze overgangsperiode de WLTP-waarde hanteren voor belastingdoeleinden hetgeen tot een verhoging kan leiden van de belastingen rond de aankoop en het 
gebruik van het voertuig. De WLTP-waarde is geen 100% correcte weergave van het werkelijk verbruik en/of CO2-uitstoot. De verkopende concessiehouder en Ford zijn niet aansprakelijk voor de 
gevolgen van bovenvermelde evoluties en wijzigingen. Indien je graag meer informatie wenst met betrekking tot deze waarden, gelieve contact op te nemen met je concessiehouder. Meer info 
op www.nl.ford.be/milieu.
(4) Best Deals - excl. btw, enkel geldig voor professionelen. Aanbod berekend voor een Financiële renting op basis van 60 maanden en 100.000km, met een eerste verhoogde huur (voorschot) 
en met een aankoopoptie van 20%. Dit is een aanbod van Axus nv, Bourgetlaan 42 te 1130 Brussel (ingeschreven in de KBO onder nr. 0403.429.730), handelend onder de handelsnaam Ford 
Lease, en enkel geldig voor professionele klanten. Geldig tot 31/10/2021 en onder voorbehoud van acceptatie van het dossier door Ford Lease en de kredietverzekeraar, en na ondertekening ter 
goedkeuring van de huurofferte en van het raamcontract met de algemene huurvoorwaarden. Onder voorbehoud van wijziging in geval van veranderingen m.b.t. de catalogusprijs, de prijs van 
opties en toebehoren, de korting en/of van belastingen. Noch de opgave van de standaarduitrusting, noch de technische kenmerken zijn bindend. Het afgebeelde voertuig kan afwijken van het 
vermelde voertuig. Voor meer informatie over het product, de prijs, de fiscaliteit van uw voertuig, contacteer uw Ford-verdeler of raadpleeg www.nl.ford.be.
(5) Driver Assistance Pack: BLIS (Blind Spot Information System): dodehoekwaarschuwingssysteem, met Cross Traffic Alert; Traffic Sign Recognition; Intelligente snelheidsbegrenzer; Driver 
Alert: bestuurderwaakzaamheidssysteem; Deurbeschermers voor de deuren voor en achteraan; Split View camera vooraan; Adaptive Cruise Control (manuele transmissie); Adaptive Cruise 
Control met Stop&Go, Traffic Jam Assist en Lane Centering Assist (automatische transmissie); Pre-Collision Assist met assistentie op kruispunten; Active Park Assist 1: semi-automatisch par-
keerhulpsysteem (manuele transmissie); Active Park Assist 2: automatisch parkeerhulp systeem (automatische transmissie). De klant ontvangt het gratis optiepakket in de vorm van een extra 
kortingspercentage op de offerte. Indien deze korting toegepast wordt, is de toevoeging van het vermelde optiepakket verplicht aan de offerte. Deze kan niet ingewisseld worden voor andere 
opties en/of accessoires. De extra korting is uitsluitend van toepassing voor professionele klanten, met uitzondering van 'Special Deals' en MDR. Actie geldig op Kuga ST-Line PHEV, ST-Line X 
PHEV  en Vignale PHEV t.e.m. 30/11/2021. Voor meer info en voorwaarden, zie je Ford-verdeler.
   Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu.
De afgebeelde wagens kunnen afwijken van de werkelijke specificaties.
V.U.: DAD bv - Prins Albertlei 1 bus 02 - 2600 Berchem - Ondernemingsnummer: BE0412.829.426 - info@dadvertising.be.
Adverteerder: Ford Motor Company (Belgium) NV - agent in nevenfunctie - Hunderenveldlaan 10 - 1082 Brussel - BTW BE0404.955.204 - RPR Brussel - Bank: Fortis 220-0040000-72 -  
Tel. 02/482 20 00 - custfobe@ford.com - ford.be

Ford Video Check
Transparantie is onze norm. Met Ford Video Check filmen we 
een deel van het onderhoud. We sturen jou de video nog tij-
dens het onderhoud, en tonen je of remmen, schokdempers, 
banden, enz. nog in goede staat zijn of eventueel extra werk 
vereisen. In het laatste geval kan je onmiddellijk beslissen, en 
hoef je later niet terug te keren om het extra werk te laten uit-
voeren. 

Ford Express Service
Jouw tijd is belangrijk. Met Ford Express Service werken twee 
door Ford opgeleide technici samen, uiteraard in veilige om-
standigheden. Je wagen is snel klaar, zonder dat er een extra 
prijskaartje aan hangt. 

l FORD SERVICE

Het is onze business om jouw business draaiende te houden.

www.nl.ford.be/milieu
www.nl.ford.be
www.nl.ford.be/milieu
mailto:?subject=
ford.be
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