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FoRd S-MAX
prijslijst

De nieuwe Ford S-MAX
dé Sports Activity Vehicle van Ford
Nu vanaf € 37.560,-



Benzinemodellen kW(pk)
Energie- 

label

CO2- 
emissie 
(g/km)

Bijtellings- 
percentage

Consumen- 
tenprijs 

Incl. BPM 
Incl. 21% 

BTW 
in Euro

Netto 
cat.prijs 

Excl. BPM 
Excl. BTW 

in Euro
BPM 

in Euro

Trend 1.5 EcoBoost 160pk 118(160) B 149 25% 37.560 25.283 6.967,00
Titanium 1.5 EcoBoost 160pk 118(160) B 149 25% 39.810 27.143 6.967,00
Titanium 2.0 EcoBoost Automaat 240pk 177(240) D 180 25% 46.810 28.323 12.539,00

Dieselmodellen
Trend 2.0 TDCi 150pk 110(150) B 129 25% 42.940 27.388 9.801,00
Titanium 2.0 TDCi 150pk 110(150) B 129 25% 45.190 29.247 9.801,00
Titanium 2.0 TDCi Powershift 150pk 110(150) C 139 25% 48.190 30.090 11.781,00
Titanium 2.0 TDCi 180pk 120(180) B 129 25% 48.040 31.602 9.801,00
Titanium 2.0 TDCi Powershift 180pk 120(180) C 139 25% 51.040 32.445 11.781,00
Titanium 2.0 TDCi Powershift 210pk 154(210) C 144 25% 53.890 33.983 12.771,00

Modellen

  
Genoemde prijzen zijn inclusief BPM en BTW en exclusief kosten rijklaarmaken, recyclingsbijdrage en leges . Zie voor kosten en voorwaarden www.ford.nl/verkoopvoorwaarden.  



Algemene informatie Accessoires
• Accessoires zijn BPM vrij en worden niet meegeteld in de bijtelling.
• Vraag naar de Accessoire Prijslijst voor een volledig accessoire overzicht.

• De adviesprijs is inclusief alle montage en spuitkosten, tenzij “gemonteerd” niet staat vermeld in de tekst.
• Ford streeft voortdurend naar verbeteringen. Specificaties, bestelnummers en prijzen kunnen daarom tussentijds 
gewijzigd worden. 

b = optie, a = standaard, n = niet beschikbaar
1 Alleen i.c.m. 8 inch Navigatiesysteem
2 Alleen i.c.m. 8 inch Navigatiesysteem Sony
3 Niet i.c.m. elektrisch verstelbare stuurkolom (Comfort Pack)

4 Niet i.c.m. ruimtebesparend reservewiel
5 Alleen i.c.m. elektrisch bedienbare bestuurdersstoel met memory functie
6 Niet i.c.m met Continious Controlled Damping Pack

Consumen- 
tenprijs 

Incl. BPM 
Incl. 21% 

BTW 
Euro

Netto 
Cat.prijs 

Excl. BPM 
Excl. BTW 

in Euro Trend Titanium

Pakket
Technology Pack 
- Navigatiesysteem met 8 inch touchscreen, SYNC 2, 8-speakers en DAB   
- Parkeersensoren voor en achter   
- Intelligent Speed Assistance: Traffic Sign Recognition en Cruise Control

1.550 1.281 b n

Advanced Technology Pack 
- Navigatiesysteem met 8 inch touchscreen, SYNC 2, 8 speakers en DAB  
- Active Park Assist  
- Parkeersensoren voor en achter

1.275 1.054 n b 

Advanced Technology Pack Sony 
- Navigatiesysteem met 8 inch touchscreen, SYNC 2 en DAB   
- Sony audio met 12 premium speakers  
- Gelaagde voorportierramen voor extra geluidsisolatie  
- Active Park Assist   
- Parkeersensoren voor en achter

1.625 1.343 n b 

Winter Pack 
- Verwarmbaar stuurwiel  
- Verwarmbare voorstoelen 
- Verwarmbare voorruit

100 83 n b

Parking Pack 11 
- Achteruitrijcamera  
- Parkeersensoren voor en achter

550 455 n b

Parking Pack 22 
- Camera voor met split view  
- Achteruitrijcamera  
- Parkeersensoren voor en achter

950 785 n b

Panorama Pack 
- Panoramadak met elektrisch zonnescherm (ruit is zon reflecterend) 
- Zonneschermen (handmatig) bij de achterdeuren

1.150 950 b b

Sport Pack 16 
- Body Styling Kit 
- Sport wielophanging 
- Aluminium pedalen

2.300 1.901 b b

Comfort Pack5 
- Elektrisch verstelbare stuurkolom met memory functie  
- Elektrisch verwarmbaar stuurwiel

400 331 n b

Seat Pack 
- 10-weg elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met memory functie  
- 10-weg elektrisch verstelbare passagiersstoel

500 413 n b

Traveller Pack 
- Zonneschermen in de achterportieren   
- Klaptafels achterzijde voorstoelen  
- 220V aansluiting  
- Derde zitrij   
- Elektrisch neer- en opklapbare stoelen op de 3e zitrij

1.970 1.628 n b

Titanium X Pack 
- Adaptieve koplampen  
- Handsfree elektrisch bedienbare achterklep  
- Keyless Entry

1.550 1.281 n b

Continious Controlled Damping Pack 
- Blind Spot Information System met Cross Traffic Alert   
- Adaptive Cruise Control

2.500 2.066 n b

Comfort
Adaptieve cruise control 1.100 909 n b

Adaptive steering3 (vanaf november productie) 850 702 b b

Blind Spot Information System met Cross Traffic Alert 500 413 b b

Warmtewerende voorruit incl extra geluiddemping 250 207 b b

Zijairbag bij stoelen achter 250 207 n b

Bekleding Miko Ebony Suede/Leder 
10-weg elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met memory functie - 10-weg elektrisch verstelbare passagiersstoel - elektrisch verwarmbare voorstoelen

2.650 2.190 n b

Bekleding Salerno Ebony of Soft Ceramic Leder  
10-weg elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met memory functie - 10-weg elektrisch verstelbare passagiersstoel - elektrisch verwarmbare voorstoelen

3.350 2.769 n b

Bekleding Salerno Ebony of Soft Ceramic geperforeerd Leder met multicontour seats 
8-weg elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met memory functie - 8-weg elektrisch verstelbare passagiersstoel - Multicontour seats met massage functie  - Elek-
trisch verwarmbare en ventileerbare voorstoelen

4.100 3.388 n b

Exterieur styling
Elektrisch inklapbare trekhaak4 900 744 b b

Privacy Glass 350 289 b b

18 inch 5-spaaks lichtmetalen velgen D2UDW 600 496 n b

19 inch 10x2 spaaks lichtmetalen velgen D2VBE met 245/45 banden 1.500 1.240 n b

Ruimtebesparend reservewiel met 155/70 band 120 99 b b

Kleuren
Standaard lak Frozen White 200 165 b b

Metaallak 1.000 826 b b

Trendy metaallak Guard of Metalicious 1.250 1.033 b b

Premium metaallak Ruby Red 1.500 1.240 b b

Fabrieksopties

Leverbaar op:

Accessoires
Adviesprijs 

incl. BTW
Adviesprijs 
excl. BTW Bestelnummer

Wielsloten voor lichtmetalen velgen 65,00 53,72 1869194



Trend
17 inch stalen velgen met wieldoppen (D5AAY) 
Anti-lock Brakes System (ABS) inlcusief Electronic Brake Assist (EBA) 
Bestuurder en passagiers airbags voor 
Dagrijverlichting 
Dual Zone automatische airconditioning (DEATC) 
Elektrische verstel-, inklap- en verwarmbare buitenspiegels met uitstapverlichting 
Elektrische kindersloten 
Elektrische parkeerrem met Hill Launch Assist 
Elektrische ramen voor en achter 
Elektronic Stability Program (ESP) & Electronic Brake Distribution (EBD) en Traction Control System (TCS) 
Geavanceerd pollenfilter 
Geluidswerende voorruit 
Gordijnairbags op eerste, tweede en derde rij 
Instaplijsten voor en achter 
Keyless start met Ford power start button 
Knieairbag (bestuurder) 
LED achterlichten 
Middenconsole met armsteun en opbergvak 
Mistlampen incl. bochtverlichting 
My Key 
Opbergvakken onder de voorstoelen 
Passagiersstoel 4-weg handmatig verstelbaar 
Radio/CD speler met 8 speakers 
Roll Stabilty Control met Curve Control 
Service interval bij 2.0 TDCi diesel motoren (120/150/180/210 pk): 2 jaar of 30. 
Stuurwiel en versnellingspook met leder bekleed 
Tyre Mobility Kit 
Tyre Pressure Monitoring System 
Voorstoelen: Sportstoelen met Manhattan bekleding 
Zonnewerende ramen

De belangrijkste FoRD S-MAX standaardspecificaties

Alle in deze prijslijst vermelde consumentenprijzen zijn af importeur Amsterdam, in Euro en inclusief 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, voor de HEV uitvoering geldt een aanvullende recyclingbijdrage van Euro 90 voor het accupakket. De advieskosten voor het rijklaar maken van de auto bedragen Euro 995,-- 
inclusief 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 45 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 eendelig kentekenbewijs in rekening gebracht ad Euro 48.88. 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.

FordGarantie: onbezorgd rijden in uw Ford, want de kwaliteit op onze Ford producten is gegarandeerd! Daarom 
krijgt u op elke nieuwe Ford standaard 2 jaar volledige fabrieksgarantie op materiaal- en constructiefouten, zonder 
kilometer beperking. Daarnaast krijgt u op uw 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 heeft 
u, afhankelijk van wat het eerst komt, tot de eerste officiële Ford onderhoudsbeurt of maximaal 12 maanden na 
eerste registratie recht op gratis Ford Assistance. Na deze periode wordt uw Ford Assistance bij elke officiële Ford 
onderhoudsbeurt kosteloos verlengd, tot wel levenslang! Vraag uw Ford dealer naar de voorwaarden.

FordLease:
Met dit full operational ‘off balance’ leaseproduct voor de zakelijke klant kunt u zorgeloos genieten van uw Ford. U 
betaalt slechts één maandelijks bedrag voor alle kosten en u regelt al uw auto zaken simpel en gemakkelijk via uw 
Ford dealer. Makkelijker kan niet. Vraag een offerte op bij uw Ford dealer en profiteer van onze scherpe tarieven. 

FordAutoverzekering: Met Ford Autoverzekering kunt u genieten van een aantrekkelijke premie, een snelle en
professionele service en een zeer uitgebreide dekking. De beste all-risk verzekering voor uw nieuwe of gebruikte Ford.
Elke nieuwe Ford is bovendien de eerste 10 dagen gratis verzekerd.

Fordoptions: Ford’s unieke programma, dat het mogelijk maakt om iedere twee of drie jaar in een nieuwe Ford te 
rijden. Bij aanschaf van een nieuwe Ford krijgt u van ons een gegarandeerde minimumwaarde, die afgetrokken wordt 
van de nieuwprijs van de auto. U betaalt ons slechts het verschil in handige, overzichtelijke maandelijkse termijnen. 
Al na 2 jaar (of naar keuze 3 jaar) heeft u de keuze uit drie opties. 1) inruilen voor een nieuwe Ford, 2) de auto terug-
geven of 3) de auto houden.

Titanium meeruitrusting t.o.v. Trend uitvoering

17 inch lichtmetalen velgen (D2YDN) 
Auto High Beam 
Ambient lighting; subtiele LED interieurverlichting 
Automatisch dimmende binnenspiegel 
Automatische verlichting en regensensor 
Axis interieur bekleding 
Bekerhouders voor met afdekking 
Chroom afwerking onderzijde portierramen 
Emergency Assistance 
Ford SYNC 1.1 
Intelligent Speed Assistance: Traffic Sign Recognition en Cruise Control 
Lane Keeping Assist 
LED dagrijverlichting 
Onderste grill met chromen rand 
Dubbele uitlaat met chroom afwerking i.c.m. 2.0 EcoBoost en 2.0 TDCi 180/210pk 


