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Transit Custom Plug-in Hybrid PRIJSLIJST

Welke kies jij?

Transit Custom Plug-in Hybrid PRIJSLIJST

Trend PHEV

• 13,6 KWh accupakket
• EcoBoost 1.0L Range Extender
• 54 liter brandstoftank
• AM/FM radio met 4,2 inch kleurenscherm

en DAB
• FordPass Connect
• Cruise Control
• Met leder bekleed stuurwiel
• Stuurwielbediening
• Airconditioning
• Parkeersensoren voor en achter
• Elektrisch verwarmbare voorruit
• Centrale vergrendeling met

afstandsbediening
• Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
• Onderhoudsmonitor en instelbare EV

rijmodi
• Elektrisch bedienbare en verstelbare

buitenspiegels
• 2 zits bijrijdersbank

• Stoelverwarming bestuurder en passagiers
• Airbags voor passagiers en bestuurder
• Zij- en gordijnairbags
• Eindkappen voor- en achterbumper in

carrosseriekleur
• Zijschuifdeur rechts
• 16 inch stalen velgen met wieldeksels
• 120 km/h snelheidsbegrenzer
• ABS/ESP
• Ford Easy Fuel systeem
• Hill Start Assist
• Load Adaptive Control
• Roll-Over Mitigation
• Torque Vectoring Control

€ 41.250
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Plug-in Hybrid
Trend PHEV
340 L1H1 Gesloten Bestelauto Trend 92(125) 60 22% 41.250 64.181 14.268,00 8.663
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* Door wijzigingen in de Europese typegoedkeuring of bestelde opties af fabriek kan de CO2-uitstoot positief of negatief afwijken
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Netto Cat.prijs  
Excl. BPM 
Excl. BTW 

in Euro

Consumentenprijs  
incl. BPM 

incl. 21% BTW 
in Euro

BPM
in Euro Trend PHEV

650 1.032 245,05 

650 1.032 245,05 

650 1.032 245,05 

650 1.032 245,05 

650 1.032 245,05 

650 1.032 245,05 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

900.00 1.428,00 339 �
1.270800 301,60               O 

300 476 113,10 

Kleuren
Metaallak: Chrome Blue
Metaallak: Orange Glow
Metaallak: Agate Black
Metaallak: Diffused Silver
Metaallak: Moondust Silver
Metaallak: Magnetic
Standaardkleur: Frozen White
Standaardkleur: Blazer Blue
Standaardkleur: Race Red

Gebruiksgemak en comfort
8 inch touchscreen met navigatie 

- SYNC 3 met DAB radio, bediening op het stuur, 4 speakers, 2 USB aansluitingen en FordPass Connect 
Achteruitrijcamera

Active Park Assist 300 476 113,10 

- Inclusief Side Parking Aid

Pakketten
Driver Assistance Pack Premium 700 1.111 263,90 

-  Inclusief 8 inch touchscreen, SYNC 2.5, licht- en regensensor, achteruitrijcamera, Lane Keeping Alert en elektrisch inklapbare buitenspiegels
Driver Assistance Pack 100 159 37,70 

- Elektrisch inklapbare buitenspiegels, automatisch inschakelende koplampen en regensensor
Safety and Comfort Pack 2 25 40 9,43 

- 8-weg enkele passagiersstoel, zij- en gordijnairbags, airbag passagier en verwarming zitplaatsen

Carrosserie en Styling
Zijschuifdeur links 500 794 188,50 

Dubbele zijschuifdeur inclusief ruiten 825 1.309 311,03 

Ruiten achter 200 317 75,40 

- Inclusief verwarming
Ruit in rechter zijschuifdeur 50 79 18,85 

Privacy glass 100 159 37,70 

- Alleen i.c.m. ruiten in zijschuifdeuren
Ladder op achterdeur 275 436 103,68 

- Alleen i.c.m. achterdeuren
Raster achterruiten 300 476 113,10 

- Inclusief verwarming achterruiten
Wis-was achter 150 238 56,55 

Achterklep 100 159 37,70 

- Inclusief verwarming en wis/was

optie    standaard   � niet beschikbaar

Fabrieksopties
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Netto Cat.prijs  
Excl. BPM 
Excl. BTW 

in Euro

Consumentenprijs  
incl. BPM 

incl. 21% BTW 
in Euro

BPM
in Euro Trend PHEV

Laadruimte
LED Laadruimteverlichting 150 238 56,55 

Laadruimte beschermingspakket 50 79 18,85 

- Inclusief volledige hoogte zijwandbekleding
12V aansluitpunt in laadruimte 25 40 9,43 

Imperiaal in de laadruimte 350 555 131,95 

- Niet i.c.m. ruiten achter

Veiligheid en Beveiliging
Bi-Xenon koplampen 500 794 188,50 

- Inclusief statische bochtverlichting
Tyre Pressure Monitoring System 100 159 37,70 

Centrale Dubbele Vergrendeling 150 238 56,55 

Uitgebreid Alarm 300 476 113,10 

- Inclusief centrale dubbele vergrendeling. Niet leverbaar i.c.m. achterruiten

Wielen en Banden
16 inch lichtmetalen velgen 275 436 103,68 

Reservewiel bereikbaar met gesloten achterdeuren (SVO A532) 50 79 18,85 

Elektrische opties
Voorbereiding montage zwaailichten (SVO A606) 150 238 56,55 

- Inclusief bedieningspaneel in dakconsole en extra zekeringspaneel (6 stuks)
Koppelstation (SVO A608) 250 397 94,25 

- Inclusief extra zekeringspaneel - 6 stuks (SVO A526)
Extra zekeringspaneel (6 stuks, SVO A526) 100 159 37,70 

Acceleratie controle 100 159 37,70 

150W/ 220V aansluitpunt tussen voorstoelen 100 159 37,70 

Ford Protect Verlengde Garantieverzekering (aangeboden door Allianz Global Assistance)
Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+2 jaar / max. 100.000 km 245 245 

Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+2 jaar / max. 200.000 km 395 395 

Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+3 jaar / max. 150.000 km 455 455 

Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+3 jaar / max. 200.000 km 499 499 

optie    standaard   � niet beschikbaar

Fabrieksopties (vervolg)



www.ford.nl

Accessoires

Transit Custom Plug-in Hybrid PRIJSLIJST

Jouw bedrijfswagen moet helemaal jou zijn, toch? Daarom kun je hem helemaal aan jouw wensen en stijl aanpassen.
Kies uit een brede range accessoires van vertrouwde Ford kwaliteit die perfect bij jouw auto passen. Ontdek de
mogelijkheden voor jouw Ford bedrijfswagen.

ZEV LTD* Laadkabel, voor openbare laadstations in heel Europa. Type 2
aansluiting (IEC 62196), lengte 5m
2114394
 
 € 180.00

Q-Safe* inbraakwerende platen, deuren achterzijde, zwart, gemonteerd
Q423051
 
 € 141.00

Dakdragers, geïntegreerd en wegklapbaar, maximaal laadvermogen van
130 kg, gemonteerd
2242282
 
 € 842.00

Premium vloermatten, voor stoel/stoel combinatie
2362469
 
 € 44.00

Q-Tech* RVS Sidebars, L1, mat, gemonteerd
Q320953
 
 € 398.00

Bovenstaande prijzen zijn adviesprijzen exclusief btw. *Gedekt door garantie van de leverancier, raadpleeg je Ford dealer voor meer informatie.
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Ford service

FordGarantie
Onbezorgd rijden in jouw Ford, want de kwaliteit 
op onze Ford producten is gegarandeerd! 
Daarom krijg je op elke nieuwe Ford standaard 
2 jaar volledige fabrieksgarantie op materiaal- en 
constructie fouten, zonder kilometer beperking. 
Op Hybride componenten geldt 5 jaar of 
100.000 kilometer. Daarnaast krijg je op jouw 
Ford maar liefst 12 jaar carrosseriegarantie tegen 
doorroesten van binnenuit. 

FordAssistance
De complete pechhulp van Ford in Nederland 
en Europa! Bij aanschaf van een nieuwe Ford 
heb je, afhankelijk van wat het eerst komt, tot 
de eerste o�  ciële Ford onderhoudsbeurt of 
maximaal 12 maanden na eerste registratie 
recht op gratis Ford Assistance. Na deze periode 
wordt jouw Ford Assistance bij elke o�  ciële 
Ford onderhoudsbeurt kosteloos verlengd, tot 
wel levenslang! Vraag je Ford dealer naar de 
voorwaarden.

FordLease
Met de Lease producten van Ford Lease kun 
je zorgeloos genieten van je Ford. Jij besteedt 
de investering voor je nieuwe Ford uit en 
profi teert van een vaste looptijd en een vast 
maandbedrag. Indien gewenst neemt Ford 
Lease alle operationele zorg (onderhoud, 
reparaties) en de risico’s (schade, diefstal) voor 
haar rekening. Je regelt het via je Ford Dealer.
Voor meer informatie:
www.ford.nl/Financieren/ford-credit

FordAutoverzekering
Jouw nieuwe Ford uitstekend verzekerd met de 
Ford autoverzekering. De optimale bescherming 
voor je kostbare bezit tegen een aantrekkelijke 
premie. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen uit 1, 3 of 
zelfs 5 jaar aanschafwaardedekking en worden 
schades altijd gerepareerd door de o�  ciële Ford 
dealer met originele onderdelen.
Voor meer informatie:
www.ford.nl/Financieren/ford-credit/ford-
autoverzekering

FordOptions
Ford’s unieke programma, dat het mogelijk 
maakt om iedere twee of drie jaar in een nieuwe 
Ford te rijden. Ford stelt bij jouw aankoop de 
toekomstig gegarandeerde minimumwaarde 
(TGMW) over twee of drie jaar vast. Deze 
TGMW hoef je gedurende de looptijd niet af 
te lossen. Met Options betaal je dus alleen 
het verschil tussen de aanschafprijs en de 
TGMW in maandelijkse termijnen, plus een vast 
rentepercentage. Aan het einde van je Options-
overeenkomst heb je de keuze uit drie fl exibele 
opties - inruilen, teruggeven of houden tegen 
betaling van de slottermijn.
Voor meer informatie:
https://www.ford.nl/fi nancieren/ford-credit/
particulier/ford-options
Zelf jouw Options maandbedrag berekenen?
Ga naar: www.ford.nl/alle-
modellen?bnpShowroom=on

Alle in deze prijslijst vermelde consumentenprijzen zijn in Euro en exclusief
BTW en BPM. Alle vermelde prijzen en als standaard vermelde
uitrustingen zijn indicatief en kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Pas op de dag van aflevering worden de
prijs en de uitrusting definitief vastgesteld. Ford Nederland B.V. is op geen
enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of
onvolkomenheden in de inhoud van deze prijslijst. Vraag uw dealer altijd
naar de actuele prijzen en beschikbare uitrustingen.

Naast de in de prijslijst vermelde prijzen worden de kosten voor het rijklaar

maken van de auto, de recyclingbijdrage en de leges in rekening gebracht.
De advieskosten voor het rijklaar maken van de auto bedragen Euro 1.000
exclusief BTW.  In deze advieskosten zijn bovendien een volle tank
brandstof, vloermatten, een set reservelampen, een lifehammer, een
veiligheidshesje en een gevarendriehoek opgenomen. Daarnaast is het op
grond van de Wet milieubeheer wettelijk verplicht om bij de aanschaf van
een nieuwe auto de recyclingbijdrage ad Euro 145 (PHEV) inclusief BTW
in rekening te brengen. De recyclingbijdrage komt ten gunste van Auto
Recycling Nederland BV, dat zich ten doel heeft gesteld, auto's aan het
einde van de levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te

demonteren voor hergebruik van het materiaal.Bovendien worden er leges
en een administratieve vergoeding voor het ééndelig kentekenbewijs in
rekening gebracht ad Euro 51,10. Voor meer informatie over de bijkomende
kosten en onze verkoopvoorwaarden, zie www.ford.nl/
verkoopvoorwaarden.

Ford Nederland B.V. is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 33042480.
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Naast de in de prijslijst vermelde prijzen worden de kosten voor het rijklaar

maken van de auto, de recyclingbijdrage en de leges in rekening gebracht.
De advieskosten voor het rijklaar maken van de auto bedragen Euro 1.000
exclusief BTW.  In deze advieskosten zijn bovendien een volle tank
brandstof, vloermatten, een set reservelampen, een lifehammer, een
veiligheidshesje en een gevarendriehoek opgenomen. Daarnaast is het op
grond van de Wet milieubeheer wettelijk verplicht om bij de aanschaf van
een nieuwe auto de recyclingbijdrage ad Euro 145 (PHEV) inclusief BTW
in rekening te brengen. De recyclingbijdrage komt ten gunste van Auto
Recycling Nederland BV, dat zich ten doel heeft gesteld, auto's aan het
einde van de levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te

demonteren voor hergebruik van het materiaal.Bovendien worden er leges
en een administratieve vergoeding voor het ééndelig kentekenbewijs in
rekening gebracht ad Euro 51,10. Voor meer informatie over de bijkomende
kosten en onze verkoopvoorwaarden, zie www.ford.nl/
verkoopvoorwaarden.

Ford Nederland B.V. is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 33042480.
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