FORD MEDIA CENTER

Innovatiever en diverser dan ooit: nieuwe Ford Fiesta nu te
bestellen vanaf € 20.390
• Nieuw design, hightech features en geëlektrificeerde aandrijflijnen
• Meest uitgebreide line-up ooit en volop personaliseringsmogelijkheden
Ford heeft prijskaartjes gehangen aan de nieuwe Fiesta. Het compacte succesmodel staat bol van de
innovatieve features en de line-up is breder dan ooit.
Vernieuwd design, meer onderscheid
De designers van Ford hebben de Fiesta nog expressiever gemaakt en elke uitvoering heeft een sterk
eigen karakter, met kenmerkende designelementen vanbinnen en -buiten. Aan de voorzijde vallen de hogere
motorkap, de opnieuw ontworpen koplampen en hoger geplaatste grille op. Aan de achterzijde is de verlichting
nu voorzien van een zwarte omlijsting en de optionele LED-achterlichten zijn afgewerkt in Premium Black.
De zeven nieuwe velgdesigns vormen – samen met de twee nieuwe carrosseriekleuren Boundless Blue en
Beautiful Berry, een fraaie finishing touch. De snelle Fiesta ST is nu ook verkrijgbaar in Mean Green.
Nieuwe hightech features
Ford heeft de nieuwe Fiesta uitgerust met state-of-the-art technologieën om een nog betere, intelligentere
en verbonden rijbeleving te bieden. Zo zijn alle versies nu voorzien van LED-koplampen en is een
aantal uitvoeringen te bestellen met geavanceerde Matrix LED-technologie. Ook nieuw zijn onder meer
het configureerbare 12,3 inch digitale instrumentenpaneel, Local Hazard Information (waarschuwt voor
gevaren op de route) en Wrong-Way Alert (waarschuwt voor spookrijden). De nieuwe features vullen het
scala aan assistentiesystemen verder aan. Voorbeelden zijn onder meer Adaptive Cruise Control met
verkeersbordherkenning, Active Park Assist, Lane-Keeping Aid en Pre-Collision Assist met Active Braking.
Het standaard aanwezige SYNC 3 infotainmentsysteem ondersteunt zowel Apple CarPlay als Android Auto™
en heeft een 8-inch touchscreen met de mogelijkheid om in- en uit te zoomen en te bladeren met pinchen swipe-bewegingen. Met het optionele FordPass Connect zijn diverse functies gemakkelijk op afstand te
bekijken of bedienen via de FordPass app.
Nóg sterkere ST en EcoBoost Hybrid nu ook met Powershift-automaat
Ook op motorisch vlak heeft Ford interessant nieuws. De 92 kW / 125 pk sterke EcoBoost Hybrid met 48volt technologie is nu ook leverbaar in combinatie met de PowerShift-automaat en de Fiesta ST heeft nu tien
procent meer koppel voor een nóg snellere acceleratie.
Uitgebreide line-up en aantrekkelijk geprijsde upgrades
Fiesta-rijders konden altijd al genieten van onovertroffen rijplezier, maar hadden niet eerder zoveel keuze als
nu. De in Nederland uitsluitend als vijfdeurs hatchback leverbare Ford is er als Connected, luxe Titanium,
sportieve ST-Line, de avontuurlijke Active X en indrukwekkende ST X. Wie een nóg exclusievere uitrusting
wenst kan de Titanium, ST-Line en Active ook laten uitvoeren als Vignale.

De Connected, die aan de basis van het gamma staat, heeft een uitgebreide standaarduitrusting met onder
meer een 55 kW / 75 pk motor, airconditioning, Apple Carplay & Android Auto, comfortstoelen, cruise control,
SYNC 3 met 8-inch touchscreen, Bluetooth en Voice Control. Hij staat bol van de assistentiesystemen
waaronder My Key, Lane Keeping Aid, Lane Departure Warning en Hill Start Assist. De Fiesta Connected is
leverbaar vanaf € 20.390*.
De Titanium is standaard voorzien van de 74 kW / 100 pk sterke 1.0 EcoBoost-motor en vult de uitrusting van
de Connected aan met onder meer automatische airco, Driver Alert, elektrisch bedienbare achterportierramen,
parkeersensoren achter, sportstoelen, verkeersbordherkenning en Wrong Way Alert. Vanbuiten onderscheidt
hij zich van de Connected met de chromen sierlijst rondom de portierramen en de 15-inch designer velgen.
Vanbinnen vallen de armsteun in de middenconsole, de luxe vloermatten en het multifunctionele stuurwiel op,
dat is voorzien van extra zachte Sensico-bekleding. Deze uitvoering is er vanaf € 22.575*.
De sportieve ST-Line combineert de rijke uitrusting van de Titanium met de sportieve looks van Ford
Performance. Hij onderscheidt zich met z’n ST-Line stylingkit, 17-inch lichtmetalen velgen en zwarte
raamomlijstingen. Vanbinnen vallen de zwarte hemelbekleding, de rode accenten en de FordPower startbutton
op. Deze uitvoering is altijd voorzien van de 92 kW / 125 pk sterke EcoBoost Hybrid-aandrijflijn en heeft een
vanafprijs van € 24.685*.
X en Vignale
De Titanium en ST-Line zijn ook te configureren als extra luxe ‘X’ die onder meer is uitgerust met een
achteruitrijcamera, Ambient lighting, Keyless Entry, Ford Power startknop, LED-achterlichten, navigatie,
FordPass Connect modem, Privacy Glass en een automatisch dimmende binnenspiegel. De meerprijs van
al deze luxe is slechts € 1.225.
Fijnproevers kunnen de Titanium, ST-Line en Active ook te bestellen als exclusieve Vignale. Deze uitvoering
biedt boven de ‘X’ onder meer het 12,3-inch digitale instrumentenpaneel, Sensico-bekleding met Miko Suede
inzetten, instaplijsten voor, een elektrisch verwarmbare voorruit en verwarming van de voorstoelen en het
stuurwiel. De Titanium Vignale staat op 17-inch lichtmetaal en de Active en ST-Line op 18-inch. De meerprijs
van deze versie is € 1.475.
Active X en ST-X
De stoere Active X is standaard voorzien van het luxe X-pakket en maakt indruk met zijn unieke stylingkit met
zwarte wielkast- en raamomlijstingen, de Active-voorbumper, de hoogglans zwarte grille en zwarte dakrails.
Hij staat op 17-inch Styled lichtmetalen velgen. Vanbinnen onderscheidt deze avontuurlijke versie zich met
speciale bekleding en Dark Boundless Blue afwerkingsdetails. Hij is leverbaar vanaf € 25.910* in combinatie
met de 92 kW / 125 pk sterke 1.0 EcoBoost benzinemotor.
De Fiesta ST wordt in Nederland altijd in de complete X-uitvoering geleverd en staat aan de top van
het gamma. Hij combineert zijn zeer hoge prestaties met indrukwekkende looks en een meer dan riante
standaarduitrusting. Hij is standaard voorzien van alle luxe uit het X-pakket en voegt daar onder meer een
12,3-inch digitaal instrumentenpaneel en de Quickclear voorruitverwarming aan toe. Hij is direct te herkennen
aan zijn ST body styling kit, de 18-inch lichtmetalen velgen en Matrix LED-koplampen. Vanbinnen vallen met
name de Ford Performance voorstoelen, de aluminium sportpedalen en rode ST-afwerkingsdetails op. De
147 kW / 200 pk sterke Fiesta ST-X is er vanaf € 34.975*.
Om de uitrusting en looks helemaal op smaak te maken, biedt Ford een aantal aantrekkelijk geprijsde
optiepakketten, stylingmogelijkheden en individuele opties aan. Enkele voorbeelden zijn het hoogwaardige
B&O audiosysteem met negen speakers, een geïntegreerde subwoofer en een 575 watt sterke Digital Signal
Processing Amplifier voor Surround Sound, een panoramadak en een groot aantal assistentiesystemen.

De nieuwe Ford Fiesta is vanaf nu te bestellen bij de Nederlandse Ford-dealers. De eerste exemplaren staan
naar verwachting vanaf februari 2022 in de showroom.
De uitgebreide prijslijst is hier te downloaden en de nieuwe Fiesta is hier te configureren.
###

* Genoteerde prijs is een consumenten(advies)prijs in euro’s, inclusief BTW, BPM en (onvermijdbare) kosten
voor het rijklaar maken van de auto (bestaat uit een nulbeurt, 2 kentekenplaten, een in- en uitwendige
poetsbeurt, transportkosten, recyclingsbijdrage, leges, gevarendriehoek, lampenset, lifehammer, hesjes en
een volle tank brandstof).

Zelf rijden
Wilt u als redacteur zelf een keer rijden met één van de nieuwe Ford modellen, neem dan contact op met de
afdeling PR van Ford Nederland via prfordnl@ford.com.

Uw lezers zijn uiteraard ook van harte welkom om een proefrit in te plannen bij één van de officiële Ford
dealers. Het aanvragen van een proefrit kan via deze link: http://www.ford.nl/SBE/ProefritAanvragen/
ProefritAanvragenPersonenautos

Ford Motor Company
Ford Motor Company is wereldwijd toonaangevend op het gebied van auto's en mobiliteit. Het bedrijf is
gevestigd in Dearborn, Mich., Verenigde Staten. Het bedrijf heeft 202.000 werknemers en 62 fabrieken
wereldwijd. De kerntaken zijn het ontwerpen, fabriceren, op de markt brengen, financieren en onderhouden
van een volledig assortiment personenauto's, pick-ups, SUV's en elektrisch aangedreven auto's van het
merk Ford. Ook het luxemerk Lincoln maakt deel uit van Ford. Daarnaast houdt Ford zich via Ford Smart
Mobility ook intensief bezig met nieuwe mogelijkheden. Met dit plan streeft Ford ernaar om toonaangevend
te zijn op het gebied van connectiviteit, mobiliteit, autonome auto's, de klantervaring en data analytics.
Meer informatie over Ford, zijn internationale producten of over de Ford Motor CreditCompany, vindt u op
www.corporate.ford.com.

Ford Europa fabriceert, verkoopt en onderhoudt auto's van het merk Ford in 50 afzonderlijke markten en
heeft ongeveer 52.000 werknemers in dienst. Joint ventures en zelfstandige activiteiten meegeteld, werken
er ongeveer 66.000 mensen voor het bedrijf. Ford Europa bestaat uit Ford Motor Credit Company, Ford
Customer Service Division en 24 productiefaciliteiten (16 eigen of geïntegreerde joint venture-faciliteiten en
8 zelfstandige joint venture-faciliteiten). De eerste auto's van Ford werden in 1903 naar Europa verscheept,
hetzelfde jaar waarin Ford Motor Company is opgericht. De productie in Europa begon in 1911.
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