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FORD ELECTRIFIED 
BUSINESS



D E  H Y B R I D E S  V A N  F O R D V O O R W O O R D

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 mo-
tor aangedreven door een batterij. De elektrische motor drijft de 
auto niet aan, maar biedt ondersteuning en verlaagt het brand-
stofverbruik.
Beschikbaar op Fiesta, Focus, Puma, Transit, 
Transit Custom, Tourneo Custom

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, 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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*Meer informatie verder in deze brochure.

Welkom!

De perfecte bedrijfswagen? Dat is voor ons een wagen waar je ook na de 
werkdag veel plezier aan beleeft. Daarom zijn al onze modellen mooi uitgerust 
om eropuit te trekken tijdens het weekend en vakantieperiodes. Het aangename 
comfort, de vele veiligheidstechnologieën en het intuïtieve infotainmentsysteem 
zorgen ervoor dat je steeds uitgerust op je bestemming aankomt. En met de 
vele geëlektrificeerde modellen kies je makkelijk voor een wagen die ook fiscaal 
interessant is. 

Tot eind februari 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, 

Het Ford Fleet Team 



F O R D  K U G A

Hoogst efficiënt dankzij powersplit-technologie

Met de Ford Kuga Plug-in Hybrid (PHEV) geniet je van alle voordelen die dit type aan-
drijving biedt en meer. Het elektrische rijbereik tot 64 km is ideaal voor woon-werk-
verkeer. Daarna rijdt de wagen verder als een full hybrid, dankzij de innovatieve po-
wersplit-technologie. Zo bespaar je nog meer op brandstof. En dankzij het gratis Driver 
Assistance Pack geniet je van nog meer gemoedsrust aan het stuur. Doordat de Kuga 
meer bodemvrijheid biedt, kom je met deze wagen op plaatsen waar anderen niet ko-
men. Perfect voor avontuurlijke buitensporten of een kampeertrip. 

KUGA ST-LINE
PLUG-IN HYBRID 2.5i 225PK 165KW

Voornaamste standaarduitrusting: 
> Sportief afgestelde ophanging
> Navigatiesysteem 
> Parkeerhulp voor- en achteraan
> Cruise control
> Achteruitrijcamera
> ...

SALONCONDITIE
Operationele leasing(1)

479€
/maand

(60 maanden / 75.000 km)

GRATIS OPTIES(2) 

vanaf  2.300€
excl. Driver Assistance Pack(4) 

 1,0-6,8 L/100KM.  22-155 G/KM. (WLTP)(3)

(1)(2)(3)(4) Meer informatie op de laatste pagina. Alle bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

BEST
DEALS

Ontdek meer 
op Youtube

Configureer 
je Kuga

De afgebeelde wagen kan afwijken van de werkelijke specificaties.

HYBRID

PLUG-IN HYBRID

Nu tijdelijk met
GRATIS DRIVER
ASSISTANCE PACK(4)

POWERSPLIT
BUSINESS

https://www.youtube.com/watch?v=VpsQBOwKfCw
https://www.nl.ford.be/shop/volgende-stappen/bp/ice#/model?catalogId=WAEBX-CTD-2019-KugaBEL202200


F O R D  P U M A

Beste laadruimte in zijn klasse

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 – ideaal voor 
een korte weekendtrip of lange vakantie. Tel daarbij zijn moderne interieur, de vele 
rijhulptechnologieën en de efficiënte Mild Hybrid aandrijving. En je begrijpt meteen 
waarom hij door AutoGids twee jaar op rij tot Best Car 2020 & 2021 in de categorie 
Small SUV werd bekroond. 

PUMA ST-LINE
1.0i ECOBOOST MHEV 92KW 125PK M6

Voornaamste standaarduitrusting: 
> Sportief afgestelde ophanging
> Navigatiesysteem
> Parkeerhulp achteraan
> Cruise control met snelheidsbegrenzer
> Traffic Sign Recognition: herkent en 
 toont verkeersborden
> ...

SALONCONDITIE
Operationele leasing(1)

329€
/maand

(60 maanden / 75.000 km)

GRATIS OPTIES(2) 

vanaf  750€

 4,5-6,8 L/100KM.  118-155 G/KM. (WLTP)(3)

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

BEST
DEALS

Ontdek meer 
op Youtube

Configureer 
je Puma

De afgebeelde wagen kan afwijken van de werkelijke specificaties.

MILD HYBRID

A BOOST FOR
BUSINESS

https://www.youtube.com/watch?v=2TKIyDjtPI0
https://www.nl.ford.be/shop/volgende-stappen/bp/ice#/model?catalogId=WAEBX-CF7-2020-PumaBEL202225


F O R D  M U S T A N G  M A C H - E

Tot 610km puur elektrische vrijheid

De 100% elektrische Mustang Mach-E is geselecteerd als een van de finalisten voor de 
2022 European Car of the Year Award. Wil je weten waarom? De volledig elektrische 
Mustang Mach-E presteert precies zoals je van een Mustang verwacht, met instant 
acceleraties die je diep in de zetel drukken. Daarbovenop is hij ook heel praktisch, 
altijd klaar voor een nieuw avontuur. Dankzij een actieradius tot 610 km (WLTP) kan 
je ook met deze Mustang zorgeloos de weg op voor een onvergetelijke road trip. Ook 
de moderne technologieën, het comfortabele interieur en de twee kofferruimtes (voor- 
en achteraan) maken het tot de perfecte wagen om eropuit te trekken. Hij past zich 
bovendien aan jouw rijgedrag aan en verbetert zichzelf automatisch met over-the-air 
updates. Dit is de Mustang waarop je altijd zat te wachten.

Als je vóór 28 februari 2022 een Mustang Mach-E koopt, krijg je er nog een 
gratis Drive Training(5) op Ford Lommel Proving Ground bovenop. Zo leer je 
deze elektrische pk’s als geen ander te beheersen.

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

Voornaamste standaarduitrusting: 
> One pedal driving
> Navigatiesysteem 
> Parkeerhulp voor- en achteraan; achteruitrijcamera
> Adaptive Cruise Control en intelligente 
 snelheidsbegrenzer
> 'Quickclear' elektrische voorruitontdooiing, 
 verwarmbare voorzetels en stuurwiel
> ...

SALONCONDITIE
Operationele leasing(1)

559€
/maand

(60 maanden / 75.000 km)

(1)(3)(5) Meer informatie op de laatste pagina. Alle bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

BEST
DEALS

GRATIS
DRIVE
TRAINING

Ontdek meer 
op Youtube

Configureer 
je Mach-E

ELECTRIC

 16,5-19,5 kW.  400-610 km rijbereik. (WLTP)(3)

De afgebeelde wagen kan afwijken van de werkelijke specificaties.

ELECTRIFIED
BUSINESS

https://www.youtube.com/watch?v=MS5iV_adO80
https://www.nl.ford.be/shop/volgende-stappen/configure-mach-e/stel-uw-mustang-mach-e-samen#/model?catalogId=WAEBX-CGW-2022-Mach-EBEL202225


F O R D  M U S T A N G  M A C H - E

Elektrische prestaties in de overtreffende trap

Deze wagen toont op verbluffende wijze dat de naam Mustang meer dan ooit synoniem 
staat voor pure kracht. De acceleratie van 0 tot 100 km per uur in 3,7 seconden is 
adembenemend. 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. Hij 
biedt je dus niet alleen superieure prestaties maar geeft je ook alle vrijheid om elke dag 
meer te beleven.

Als je vóór 28 februari 2022 een Mustang Mach-E koopt, krijg je er nog een 
gratis Drive Training(5) op Ford Lommel Proving Ground bovenop. Zo leer je 
deze elektrische pk’s als geen ander te beheersen.

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

Voornaamste standaarduitrusting: 
(meeruitrusting bovenop RWD/AWD) 
> MagneRide ophanging
>  360° camerasysteem
> Automatisch parkeerhulpsysteem 
> Traffic Sign Recognition: herkent en toont 
 verkeersborden 
> Ford Performance Sport voorzetels en 
 sportief stuurwiel
> ...

SALONCONDITIE
Operationele leasing(1)

775€
/maand

(60 maanden / 75.000 km)

(1)(3)(5) Meer informatie op de laatste pagina. Alle bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

Ontdek meer 
op Youtube

Configureer 
je Mach-E

De afgebeelde wagen kan afwijken van de werkelijke specificaties.

ELECTRIC

 20 kW.  500 km rijbereik. (WLTP)(3)

ELECTRIC POWER
BUSINESS

BEST
DEALS

GRATIS
DRIVE
TRAINING

https://www.youtube.com/watch?v=TB6gvowtbJo
https://www.nl.ford.be/shop/volgende-stappen/configure-mach-e/stel-uw-mustang-mach-e-samen#/range?catalogId=WAEBX-CGW-2022-Mach-EBEL202225&series=ACMRN_VS-JZ


N E W  F O R D  F O C U S

Big Space, Big Business

Onder de krachtige lijnen van de Ford Focus Clipper Active schuilt een hoogst efficiënte 
en praktische crossover. In stijl aankomen op het werk of bij een klant, of een weekendje 
naar de Ardennen? De robuuste en veelzijdige Focus Active is er altijd klaar voor. De 
verhoogde rijpositie en bredere wielkasten geven je meer vertrouwen, terwijl je geniet 
van ruim comfort en geavanceerde connectiviteit en veiligheid. Via de EcoBoost Mild 
Hybrid aandrijving is ook de efficiëntie gegarandeerd. Kortom, een winner op elk gebied.

NEW FOCUS ACTIVE
CLIPPER 1.0I ECOBOOST MHEV 92KW 125PK A7

Voornaamste standaarduitrusting: 
> Verhoogde ophanging
> Navigatiesysteem 
> Parkeerhulp voor- en achteraan
> Cruise control met intelligente snelheidsbegrenzer
> Automatische airconditioning
> ...

SALONCONDITIE
Operationele leasing(1)

375€
/maand

(60 maanden / 75.000 km)

GRATIS OPTIES(2) 

vanaf  1.300€

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

Ontdek meer 
op Youtube

Schrijf je in op 
de nieuwsbrief

MILD HYBRID

 4,2-8,0 L/100KM.  110-183 G/KM. (WLTP)(3)

De afgebeelde wagen kan afwijken van de werkelijke specificaties.

BIG SPACE
BUSINESS

BEST
DEALS NEW

https://www.youtube.com/watch?v=dX9EgbmxZAs
https://www.nl.ford.be/coming-soon/new-focus


N E W  F O R D  F I E S T A

Compact, actief en efficiënt

Met de Ford Fiesta Active voel je je perfect thuis in de stad én daarbuiten. De dakrails, 
bredere wielkasten en 17” lichtmetalen velgen geven hem de allure van een SUV. En 
dankzij de hogere zitpositie heb je een beter overzicht op de weg voor je. Deze wagen 
geeft je altijd zin om nieuwe dingen te beleven. De geavanceerde EcoBoost Mild Hybrid 
aandrijflijn zorgt ervoor dat je dit kan doen met weinig uitstoot en een laag verbruik. 
Kortom, niets houdt je nog tegen om meer van het leven te genieten met de Ford Fiesta 
Active.

NEW FIESTA ACTIVE
1.0i ECOBOOST MHEV 125PK 92KW M6

Voornaamste standaarduitrusting: 
> Robuuste carrosseriekit 'Active'
> Wielkast- en drempelverbreders
> Parkeerhulp achteraan
> Cruise control met  snelheidsbegrenzer
> Automatische airconditioning
> ...

SALONCONDITIE
Operationele leasing(1)

325€
/maand

(60 maanden / 75.000 km)

GRATIS OPTIES(2) 

vanaf  790€

 5,0-6,7 L/100KM.  113-151 G/KM. (WLTP)(3)

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

Ontdek meer 
op Youtube

Configureer 
je Fiesta

De afgebeelde wagen kan afwijken van de werkelijke specificaties.

MILD HYBRID

COMPACT
BUSINESS

BEST
DEALS NEW

https://www.youtube.com/watch?v=dS4u8Czb8A0
https://www.nl.ford.be/shop/volgende-stappen/bp/ice#/model?catalogId=WAEBX-CE1-2022-FiestaCarBEL202200


F O R D  S - M A X

2.5 liter benzine-hybride met 5 of 7 zitplaatsen 

Groot gezin? Grote plannen? Of beide? Dan is de Ford S-MAX wat je zoekt. 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. Met de Ford S-MAX lacht het leven je toe.

S-MAX ST-LINE
HYBRID 2.5i HEV 140KW 190PK

Voornaamste standaarduitrusting: 
> Sportief afgestelde ophanging
> Navigatiesysteem 
> Parkeerhulp voor- en achteraan
> Cruise control met intelligente snelheidsbegrenzer
> 'Quickclear' elektrische voorruitontdooiing, 
 verwarmbare voorzetels en stuurwiel
> ...

SALONCONDITIE
Operationele leasing(1)

549€
/maand

(60 maanden / 75.000 km)

GRATIS OPTIES(2) 

vanaf  1.500€

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

BEST
DEALS

Ontdek meer 
op Youtube

Configureer 
je S-MAX

 6,4-6,7 L/100KM.  146-153 G/KM. (WLTP)(3)

De afgebeelde wagen kan afwijken van de werkelijke specificaties.

HYBRID

PEOPLE
BUSINESS

https://www.youtube.com/watch?v=toB_ut6x76A
https://www.nl.ford.be/shop/volgende-stappen/bp/ice#/model?catalogId=WAEBX-CDR-2014-S-MaxBEL202225


F O R D  E X P L O R E R

Plug-in Hybrid met ongeëvenaarde trekkracht

Maak je leven wat spannender met de bestverkochte Amerikaanse SUV aller tijden. Bij 
ons leverbaar als unieke plug-in hybride: de Ford Explorer. Voel de krachtige combina-
tie van de 3.0-liter EcoBoost V6-benzinemotor en een elektromotor die samen 450pk 
vermogen produceren. Rij tot 40 km volledig elektrisch. Dankzij het enorme koppel van 
840 Nm kan hij maar liefst 2.500 kg trekken met een optionele trekhaak. Wil je extra 
passagiers meenemen? Er is comfortabel ruimte voor 7 personen. De Easy Fold-zetels 
van de tweede en derde zetelrij kun je eenvoudig inklappen. Zo creëer je een volledig 
vlakke laadvloer en maar liefst 2.274 liter bagageruimte. Wat wil je nog meer?   

EXPLORER ST-LINE
PLUG-IN HYBRID 3.0i ECOBOOST 457PK 336KW

Voornaamste standaarduitrusting: 
> B&O audiosysteem met navigatie 
> 360° camerasysteem
> Automatisch parkeersysteem Active Park Assist  
 met parkeersensoren voor- en achteraan
> Adaptive Cruise Control en intelligente 
 snelheidsbegrenzer 
> Panoramisch dak 
> ...

SALONCONDITIE
Operationele leasing(1)

959€
/maand

(60 maanden / 50.000 km)

GRATIS OPTIES(2) 

vanaf  2.000€

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

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

BEST
DEALS

Ontdek meer 
op Youtube

Configureer 
je Explorer

De afgebeelde wagen kan afwijken van de werkelijke specificaties.

PLUG-IN HYBRID

EXPLORING
BUSINESS

https://www.youtube.com/watch?v=hVN0cT4nCbU
https://www.nl.ford.be/shop/volgende-stappen/bp/ice#/model?catalogId=WAEBX-CTW-2022-ExplorerBEL202200


F O R D  B E D R I J F S V O E R T U I G E N

Ford is vandaag de referentie op het 
vlak van bedrijfsvoertuigen. Dat is geen 
toeval. Onze modellen liggen goed in 
de markt dankzij onder meer de uit-
stekende rij-eigenschappen, moder-
ne motoren, een goede basisuitrusting 
en gunstige Total Cost of Ownership. 
Daarnaast wordt de duurzaamheid 
en bouwkwaliteit sterk geapprecieerd 
door professionals. De populaire Tran-
sit is ondertussen in drie geëlektrificeer-
de varianten verkrijgbaar. Ook de Ford 
Ranger is een echt succesnummer, met 
de Ranger Raptor als de ultieme uitvoe-
ring. In 2022 zien we de komst van de 
volledig elektrische Transit tegemoet 
en verschillende nieuwe varianten. 

VERTROUW OP DE NUMMER 1 
BEDRIJFSVOERTUIGEN IN 
EUROPA

N° 1 IN BUSINESS

*Meer informatie verder in deze brochure.

Beste professional, 

Stilzitten is niets voor jou. Dus verwacht je dat je bedrijfsvoer-
tuig ook altijd klaar staat. Je wil erop kunnen vertrouwen, wat 
je activiteiten ook zijn. En als de referentie in bedrijfsvoertuigen 
begrijpen we je als geen ander. Ook aan de efficiëntie hebben 
we de afgelopen jaren hard gewerkt. Voor ons populaire 
Transit-gamma zijn er drie hybride varianten beschikbaar. Zo 
bespaar je makkelijk op bedrijfskosten. Last but not least is er 
nu ook de Ranger Raptor, een indrukwekkende pick-up waar-
mee je ook na het harde werk veel plezier aan beleeft, dankzij 
zijn sublieme rijkwaliteiten en hoogwaardig afgewerkte cabine 
met ruim comfort.

Tot eind februari zijn er aanbiedingen op onze bedrijfsvoer-
tuigen. 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, 

Het Ford Fleet Team 



F O R D  T R A N S I T  C U S T O M

Europa’s best verkochte bedrijfsvoertuig

De Transit Custom Trail springt meteen in het oog met zijn stoere exterieur, inclusief 
een unieke zwarte grille en zwarte 16” lichtmetalen velgen. Dat is ook de professionals 
en lezers van Transport Media niet ontgaan. Dit prijsbeest is namelijk recent verkozen 
tot winnaar van de Most Loved Van 2021 award. Daarbovenop biedt hij je meer 
bodemvrijheid en is hij uitgerust met een mechanisch sperdifferentieel waardoor hij je 
zelfs op afgelegen plaatsen met ruw terrein brengt. Kortom, hij is klaar voor de actie, 
wat je plannen ook zijn. Aan het stuur ervaar je het comfort van een personenwagen en 
dankzij de efficiënte motoren blijft ook het verbruik aangenaam laag.  

TRANSIT CUSTOM TRAIL
300S 2.0TD 170PK 125KW M6

Voornaamste standaarduitrusting: 
> Limited Slip differentieel op vooras
> 'Quickclear' elektrische voorruitontdooiing
> Parkeerhulp voor- en achteraan 
 incl. mistlichten vooraan 
> Cruise Control
> Manuele airconditioning
> ...

 6,9-10,5 L/100KM.  182-238 G/KM. (excl. PHEV-versie) (WLTP)(3)

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

BEST
DEALS

De afgebeelde wagen kan afwijken van de werkelijke specificaties.

TRANSPORT
BUSINESS

SALONCONDITIE
Operationele leasing(1)

405€
/maand

(60 maanden / 75.000 km)

GRATIS OPTIES(2) 

vanaf  2.050€

Ontdek meer 
op Youtube

Boek een 
testrit

https://www.youtube.com/watch?v=V1JpwFOF9gQ
https://www.nl.ford.be/shop/volgende-stappen/testrit


F O R D  T R A N S I T  2 T

Europa’s best verkochte bedrijfsvoertuig

Je verwacht veel van je bedrijfsvoertuig en bent op zoek naar een model waar je verder 
mee komt? Maak kennis met de Transit 2T Trail. Aan zijn robuuste look met zwarte 
grille, velgen en beschermpanelen zie je meteen dat het hem menens is. Autosnelweg, 
modderige werven of landbouwgebied: de Transit 2T Trail laat je nooit in de steek. Ook 
op het vlak van interieursfeer en connectiviteit presteert hij sterk. Hij is afgewerkt met 
kwaliteitsmaterialen en uitgerust met de nieuwste technologieën. Deze bestelwagen 
overtreft je verwachtingen.

TRANSIT 2T TRAIL
350M 2.0TD 170PK 125KW M6

Voornaamste standaarduitrusting: 
> Limited Slip differentieel op vooras
> 'Quickclear' elektrische voorruitontdooiing
> Parkeerhulp voor- en achteraan 
 incl. mistlichten vooraan 
> Cruise Control
> Manuele airconditioning
> ...

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

BEST
DEALS

WLTP info van 2022.50MY is nog niet beschikbaar(3)

De afgebeelde wagen kan afwijken van de werkelijke specificaties.

BIG VOLUME
BUSINESS

SALONCONDITIE
Operationele leasing(1)

429€
/maand

(60 maanden / 75.000 km)

GRATIS OPTIES(2) 

vanaf  2.450€

Ontdek meer 
op Youtube

Boek een 
testrit

https://www.youtube.com/watch?v=gApMNX1D-jY
https://www.nl.ford.be/shop/volgende-stappen/testrit


F O R D  E - T R A N S I T

Elektrische power voor je bedrijf

Ondernemen is vooruitkijken. Daarom is er een volledig elektrische Transit. 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 68 kWh en 400 volt is goed voor 
een actieradius van meer dan 300 km (WLTP) met één laadbeurt. Daarnaast 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 zijn alle vertrouwde 
ombouwmogelijkheden ook voor de nieuwe E-Transit beschikbaar. Je ziet meteen: dit is 
hét bedrijfsvoertuig voor de toekomst. 

INCLUSIEF: 
1 jaar GRATIS Ford Telematics 
1 jaar GRATIS abonnement op FordPass Charging Netwerk 

E-TRANSIT TREND
BESTELWAGEN 350 L2 E-TRANSIT ELECTRIC
68KWH BATTERIJ, 135KW 183PK RWD

Voornaamste standaarduitrusting: 
> Max. laadruimte: 15,1 m3

> Max. bruto laadvermogen 
 (excl. passagiers): 1.616kg 
> Rijbereik (zuiver elektrisch): 350km 
> Navigation Center in combinatie met Multi 
 Functionele Display 12", incl. AM/FM Radio, 
 mobiele telefoon interface, SYNC IV
> Sleutelvrije startfunctie 
> Automatische Airco 
> Verwarmbare zetels vooraan
> Kunststof laadvloerbekleding (voorgevormd) 
> Elektronische parkeerrem
> ...

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

BEST
DEALS

Ontdek meer 
op Youtube

Schrijf je in op 
de nieuwsbrief

De afgebeelde wagen kan afwijken van de werkelijke specificaties.

ELECTRIC

 68 kW.  317 km rijbereik. (WLTP)(3)

ELECTRIFIED
BUSINESS

SALONCONDITIE
Financiële renting(6)

699€
/maand BTW excl. 

(60 maanden incl. aankoopoptie van 20%)

https://www.youtube.com/watch?v=7tDAApmM468
https://www.nl.ford.be/shop/volgende-stappen/hou-me-op-de-hoogte?vehicleCode=003


F O R D  R A N G E R

Europa’s best verkochte pick-up

De bestverkochte Pick-Up aller tijden in een nog stoerder jasje: de Ford Ranger Raptor 
editie. Gemaakt om de wereld te veroveren. Dat zie je al aan zijn assertieve looks: deze 
pick-up laat zich niet zomaar opzij zetten. De BiTurbo-versie van de Ford 2.0 liter EcoBlue 
dieselmotor met tientrapsautomaat is krachtig en gesofisticeerd. In combinatie met de 
speciaal ontworpen off-road banden en de verschillende rijmodi kan je elk terrein aan, 
van zandduinen tot dikke modder en rotsachtige gebieden. Daarvoor hoef je overigens 
niets aan rijcomfort in te boeten. De op maat gemaakte zetels bieden superieur comfort 
en de cabine is afgewerkt met hoogwaardige materialen en uitgerust met geavanceerde 
connectiviteit. 

RANGER RAPTOR
2.0BIT ECOBLUE 156KW 213PK E6.2 10V AUT 4X4

Voornaamste standaarduitrusting: 
> Fox Pro Race ophanging met stuurbediend 
 Terrein Management Systeem, spiraalophanging 
 achter, 150mm verbreed spoor en 56mm 
 verhoogde rijhoogte
> Navigatiesysteem
> Parkeerhulp achteraan; achteruitrijcamera
> Cruise Control met intelligente en 
 instelbare snelheidsbegrenzer
> 'Quickclear' elektrische voorruitontdooiing, 
 verwarmbare sportieve voorzetels
> ...

 8,1-10,6 L/100KM.  213-278 G/KM. (WLTP)(3)

(1)(3) Meer informatie op de laatste pagina. Alle bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.De afgebeelde wagen kan afwijken van de werkelijke specificaties.

4X4
BUSINESS

BEST
DEALS

SALONCONDITIE
Operationele leasing(1)

695€
/maand

(60 maanden / 75.000 km)

Ontdek meer 
op Youtube

Configureer 
je Ranger

https://www.youtube.com/watch?v=EomRM1umm9w
https://www.nl.ford.be/shop/volgende-stappen/configurator-ranger#/catalogID/WAEBX-TKE-2018-RangerSAfricaBEL202200/?code=SE%23GQ


F O R D  T E L E M A T I C S  E S S E N T I A L S

Wat is Ford Telematics Essentials?
Ford Telematics Essentials is een gratis, webgebaseerde tool die gegevens van je verbonden voertuigen gebruikt om je wa-
genpark op de weg en je bedrijf draaiende te houden.

Vraag nu uw gratis versie van Fleet Telematics Essentials 
aan via fleetbe@ford.com.

Of toch benieuwd naar de volledige versie? Aarzel niet om 
ons via bovenvermeld e-mailadres te contacteren voor 
verdere info en voorwaarden.

Voertuigstatusgegevens
Monitor de staat van individuele voertuigen in je wagen-
park om je te helpen beter te plannen en stilstand te mini-
maliseren. Van diagnostische codes van de fabrikant met 
aanbevolen acties en terugroepinformatie tot aangepaste 
onderhoudsschema’s op basis van de levensduur van de 
olie, de motoruren, de tijd en de kilometerstand.

FORDLiive
Ford Telematics Essentials verbind je met FORDLiive. Zodra 
je bent geabonneerd, krijgt je erkende Ford-monteur veilig 
toegang tot de statusgegevens van je verbonden voertuig. 
Dus als er een probleem is, kunnen zij het alvast identifice-
ren en eventuele vereiste werkzaamheden inplannen voor-
dat je je voertuig naar de werkplaats hebt gebracht.

• Alleen de basisfuncties,  
 geen kosten

• Beheer middelgrote 
 tot grote fleets

• Beschikbaar voor 
 voertuigen met een  
 FordPass Connect- 
 modem

• Ontvang live meldingen  
 over de staat van het  
 voertuig

• Bekijk realtime 
 voertuigstatus

• Beheer reparatie- 
 procedures

• Verbind met het 
 uptimesysteem 
 van Ford

• Deel gegevens met 
 je dealer

• Snellere, slimmere 
 reparaties

Gratis en
verbonden

Krijg gegevens 
over de staat van 

het voertuig

Verbinden  
met

FORDLiive

*Volledige Ford Telematics is compatibel met voertuigen van de meeste fabrikanten, maar de productfuncties kunnen variëren.

Ontdek meer 
op Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=gsGHzTRIabw


F O R D  P A S S  P R O

FordPass Pro. Alles onder controle 
en altijd op de hoogte.
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 
houden. Met de ingebouwde modem kan je moeiteloos 
verbinding 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.

Ford Connected Wallbox voor 
eenfase elektrische systemen.

F O R D  C O N N E C T E D

Geniet van het gemak van sneller en eenvoudig thuis op-
laden met de Ford Connected Wallbox. Het is specifiek 
ontworpen voor volledige flexibiliteit en compatibiliteit 
met de volledig elektrische Ford Mustang Mach-E en de 
plug-in elektrische voertuigen van Ford. Dankzij de instel-
bare vermogensniveaus 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.

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


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 - Ondernemingsnum-
mer: 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 Brus-
sel - 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 kre-
dietdossier door Ford Lease.

Voordelen Financiële Renting
• De wagen wordt ingeschreven op jouw naam.
• Je financiert enkel het bedrag excl. BTW van de wagen:  
 geen voorfinanciering van de BTW.
• Vermijd verrassingen: de aankoopoptie wordt op  
 voorhand bepaald.
• Behoud de investeringscapaciteit van je onderneming:  
 geen immobilisatie van kapitaal.

Voordelen Operationele leasing
• Alle diensten verbonden aan de wagen in één  
 contract, op jouw maat. 
• Perfecte controle over je budget.
• Alle auto-uitgaven worden als kost geboekt.
•  Je betaalt enkel voor het gebruik van het voertuig.
• Geen zorgen om de wagen te verkopen, je kan  
 eenvoudigweg het voertuig teruggeven aan je 
 Ford-verdeler.

Kies je formule.
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.

F O R D  L E A S E

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

Operationele Leasing
Met Ford Lease kan je zorgeloos genieten van je Ford. 
Eenvoud troef!
Je koopt je Ford volgens jouw specificaties. Diensten 
zoals 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.

F O R D  B U S I N E S S  C E N T E R

Toegewijd salesteam voor 
bedrijfsvoertuigen
Het personeel kan je alle informatie en deskun-
dig advies verschaffen die nodig is om het ge-
schikte voertuig voor jouw bedrijf te vinden.

Demonstratievoertuigen
Je kunt plaatsnemen achter het stuur, de func-
ties en technologieën zelf uitproberen en de 
voertuigen waarin je geïnteresseerd bent per-
soonlijk 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 bedrijfsvoertui-
gen en elk voertuig in het gamma.

Door Ford opgeleide technici
Gekwalificeerde, ervaren en geïnformeerde 
technische experts op het gebied van Ford be-
drijfsvoertuigen.

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 prio-
ritaire diensten, om je zo snel mogelijk weer op 
de baan te helpen.

Voorrangsboeking onderhoud
Voorzien voor routine onderhoud (en in het on-
waarschijnlijk 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.



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

F O R D  P R O T E C T

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 onder-
houd van je wagenpark nooit meer jouw zorg. Alle onder-
houdskosten zijn inbegrepen, volgens de voorgeschreven 
onderhoudsbeurten.

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 individue-
le plan voor jou te vinden.

Het is onze business om jouw business draaiende te houden.

F O R D  S E R V I C E

Ford Video Check
Transparantie is onze norm. Met Ford Video Check filmen 
we een deel van het onderhoud. We sturen jou de video 
nog tijdens het onderhoud, en tonen je of remmen, schok-
dempers, 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 uitvoeren. 

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



   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

(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 21/12/2021 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. 28/02/2022. 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. 28/02/2022. Voor meer info en voorwaarden, zie je Ford-verdeler.
(3) De Ford voertuigen zijn sinds 2018 gehomologeerd volgens de WLTP ('World Harmonised Light Vehicle Test Procedure'). Het gaat om een nieuwe testprocedure om op een gestandardiseerde wijze, in een testlabo, brandstofverbruik, CO2-uitstoot en elektrisch rijbereik/actieradius van het voertuig te meten. De WLTP-waarden zijn geen 100% correcte weergave van de autonomie, het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van de voertuigen. Optionele uitrustingen, de rijstijl, 
de verkeersomstandigheden of bepaalde omgevingsfactoren zoals de buitentemperatuur kunnen de totale CO2-emissies van het voertuig, zijn verbruik of zijn autonomie beïnvloeden.Het daadwerkelijke verbruik en CO2-uitstoot alsmede de werkelijke autonomie van het voertuig (met name de afstand die u kunt rijden tussen oplaadbeurten) kunnen dan ook (soms sterk) verschillen van de WLTP-waarden. De verkopende concessiehouder en Ford wijzen elke aansprakelijkheid 
hieromtrent af. Daarbij heeft de invoering van de WLTP-test gevolgen voor de belastingheffing in verband met de aankoop en het gebruik van het voertuig. Ondanks de invoering van WLTP gebruiken bepaalde overheden (het gaat momenteel over Brussel en Wallonië) nog de oude (lagere) NEDC CO2MPAS waarden voor het berekenen van de belasting. Deze waarden worden dan ook voorlopig nog vermeld op onze website. Raadpleeg uw concessiehouder of bezoek onze website 
https://www.nl.ford.be/ om meer informatie te krijgen over de fiscaliteit van het voertuig, zijn verbruik, zijn CO2-uitstoot of zijn autonomie.
(4) 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-Col-
lision Assist met assistentie op kruispunten; Active Park Assist 1: semi-automatisch parkeerhulpsysteem (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. 28/02/2022. Voor meer info en voorwaarden, zie je Ford-verdeler.
(5) Geldig bij aankoop van een nieuwe Ford Mustang Mach-E bij een erkende Ford-verdeler in België en GH Luxemburg, van 1/01/2022 t.e.m. 28/02/2022. Deze actie is enkel geldig voor professionele klanten en is niet overdraagbaar aan derden. Slechts 1 maal geldig per aankoop.
(6) Best Deals - excl. btw, enkel geldig voor professionelen. Aanbod berekend voor een Financiële renting op basis van 60 maanden, 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 28/02/2022 en onder voorbehoud van acceptatie van het dossier door Ford Lease en de kredietver-
zekeraar, 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.
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FORD ELECTRIFIED 
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