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Prijzen inclusief 21% BTW. Alle prijzen en uitrustingen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. 
Prijslijst B09/055 – Datum 1/06/2009 – In voege 1/06/2009 – Vervangt 1/02/2009  

New Ka 
Klantenprijslijst

Catalogusprijzen in € inclusief BTW

Versie Motor Transm. Emissie 3 Deuren 

 1.2i - 69 PK - 51 kW  5v Euro 4 
 1.3 TDCi - 75 PK - 55 kW  5v Euro 4 
 1.3 TDCi - 75 PK - 55 kW met DPF 5v Euro 4 

 1.2i - 69 PK - 51 kW  5v Euro 4 
 1.3 TDCi - 75 PK - 55 kW  5v Euro 4 
 1.3 TDCi - 75 PK - 55 kW met DPF 5v Euro 4 

 

New FordFordFordFordKa Gemiddeld 
verbruik 
l/100 km 

CO2 
emissie 

Fiscale PK BIV 

1.2i 69pk – 51kW 5v 5.1 119 7 61,50 
1.3TDCi 75pk – 55kW 5v 4.2 112 7 61,50 
1.3TDCi 75pk - 55 kW met DPF 5v 4.2 112 7 61,50 
 
 
FRFRFRFR    
 
Nouvelle FordFordFordFordKa Consomm 

combinée 
l/100 km 

Emissions 
CO2  

CV 
fiscaux 

TMC 

1.2i 69ch – 51kW 5v 5.1 119 7 61,50 
1.3TDCi 75ch – 55kW 5v 4.2 112 7 61,50 
1.3TDCi 75ch - 55 kW avec FAP 5v 4.2 112 7 61,50 
 
 
 
LUXLUXLUXLUX    
 
Nouvelle FordFordFordFordKa Consomm 

combinée 
l/100 km 

Emissions 
CO2  

1.2i 69ch – 51kW 5v 5.1 119 
1.3TDCi 75ch – 55kW 5v 4.2 112 
1.3TDCi 75ch - 55 kW avec FAP 5v 4.2 112 
 



 

Prijzen inclusief 21% BTW. Alle prijzen en uitrustingen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. 
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New Ka 
Klantenprijslijst afzonderlijke opties




















Catalogus-
prijs in € 

Promo- 
prijs in € 


Metaalkleur  O O  
Speciale metaalkleur – "Piste" of "Blush" 1 O O  


Manuele airconditioning  O S  
Snelle voorruitontdooiing 'Quickclear'  N O  


Chroom Pack 2 N O  
Styling Pack – Orange / Red / White of Green 2 

3 

O O  

Exterieur Pack - Digital  / Grand Prix  of Tattoo 2 
4 

O  
O 







Alu velgen 16" met 7 spaken (55R), 195/45R 16 V banden in combinatie met het First Edition Pack 5 N O  
Plaatsbesparend reservewiel  O O  


Interieur Pack – Digital / Grand Prix of Tattoo Stof (lederen stuurwiel, unieke zetelbekleding, unieke centrale 
console, unieke afwerking verluchtingsroosters, unieke deurbekleding, unieke versnellingspook, unieke 
handremgreep, bestuurderszetel manueel in 4 richtingen verstelbaar, hoofdsteunen achteraan, achterbank in 
twee gelijke delen neerklapbaar, ISOFIX) 

2 N O  

Interieur Pack - Tattoo - Leder (lederen stuurwiel, unieke lederen/simili zetelbekleding, unieke centrale 
console, unieke afwerking verluchtingsroosters, unieke deurbekleding, unieke versnellingspook, unieke 
handremgreep, bestuurderszetel manueel in 4 richtingen verstelbaar, hoofdsteunen achteraan, achterbank 
in twee gelijke delen neerklapbaar, ISOFIX, verwarmbare voorzetels) 

2 N O  


Connectivity Pack (Bluetooth + USB + Voice Control - Engels, Frans of Duits)  2 N O  

 
O = optie, S = standaard, N = niet beschikbaar 
 
 

Uw Ford verdeler heeft ook    een uitgebreid gamma accessoeen uitgebreid gamma accessoeen uitgebreid gamma accessoeen uitgebreid gamma accessoiresiresiresires. 
Trekhaken, bagagedragers, Thule boxen, design sportuitrusting en nog veel meer. 

 
 
 
Opmerkingen opties en optiepacksOpmerkingen opties en optiepacksOpmerkingen opties en optiepacksOpmerkingen opties en optiepacks    
    
1. Piste enkel mogelijk op Titanium 
2. Sterk vertraagde levering 
3. Niet in combinatie met het Chroom Pack en niet in combinatie met het Exterieur Pack (Digital, Grand Prix of Tattoo)  
    Enkel beschikbaar in combinatie met het Style Pack Ambiente of First Edition Pack Titanium 
4. Niet in combinatie met het Chroom Pack en niet in combinatie met het Styling Pack  
5. Uniek aanbod, enkel op lanceringvoorraad 
6. Niet in combinatie met Titanium First Edition Packs 
 



 

Prijzen inclusief 21% BTW. Alle prijzen en uitrustingen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. 
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New Ka 
Klantenprijslijst optiepacks




















Catalogus-
prijs in €  

Promo- 
prijs in € 


− Deurgrepen in koetswerkkleur 
− Koffergreep in koetswerkkleur 
− Elektrisch bedienbare en verwarmbare spiegels in koetswerkkleur 
− Elektrisch bedienbare ruiten vooraan met tiptoetsbediening aan bestuurderszijde 
− Centrale vergrendeling met afstandsbediening 

 O N  


− 14" alu velgen (55J)  
− Mistlampen vooraan 

 O N  


− Alu velgen 15"(551) 
− Donker getinte ruiten achteraan 
− Bluetooth 
− Voice Control (Engels, Frans of Duits) 
− USB aansluiting 

5 N O  


− Alu velgen 15"(55K) 
− Donker getinte ruiten achteraan 
− Bluetooth 
− Voice Control (Engels, Frans of Duits) 
− USB aansluiting 

 N O  


− Witte velgen 15" (55P)  
− Donker getinte ruiten achteraan 

6 N O  


− Bestuurderszetel manueel in 4 richtingen verstelbaar 
− Opbergvak onder passagierszetel (enkel op Ambiente) 
− Hoofdsteunen achteraan 
− Achterbank in twee gelijke delen neerklapbaar 
− ISOFIX 

 O O  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoverzekering 






 - Burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en bestuurdersverzekering (1) 

 - Burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en bestuurdersverzekering (2) 

 - 0% vrijstelling, 2 jaar zonder afschrijving met herwaardering (1) 

 - 0% vrijstelling, 2 jaar zonder afschrijving met herwaardering (2) 
(1) Premie op basis van de gegevens van een 32 jarige - woonachtig in Hoeselt -  met een BM-graad 0 die minder dan 10000km op jaarbasis aflegt 
(2) Premie op basis van de gegevens van een 20 jarige - woonachtig in Hoeselt - met een BM-graad 09 die minder dan 10000km op jaarbasis aflegt en geslaagd is in een cursus 

defensief rijden 
 
Ford Autoverzekering is een louter commerciële benaming en wordt u aangeboden via Ford Credit (Erkenningsnummer 18399 cA). Het beheer van de verzekeringsovereenkomst 
en de regeling van de schadegevallen werden toevertrouwd aan Ethias nv, rue des croisiers 24, 4000 Luik, Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de 
beoefening van alle verzekeringstakken Niet-leven, de levensverzekeringen, de bruidsschats- en geboorteverzekeringen (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979) alsook de 
kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA van 9 januari 2007, BS van 16 januari 2007). RPR Luik BTW BE 0404.484.654
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Services 

Options 

Met Options betaalt u niet de volledige wagen, 
maar slechts een gedeelte en dit over 
12/24/36/48 maanden. Daarna heeft u 3 keuzes: 
u kiest een nieuwe Ford, u geeft de wagen 
gewoon terug of u houdt de wagen en betaalt 
enkel de toekomstige gegarandeerde 
minimumwaarde. Met Options kan u met een 
nieuwe Ford rijden en dit aan zeer voordelige 
maandbijdragen! Options wordt aangeboden op 
alle personenwagens, Transit Van, Transit Kombi 
en Transit Connect. 

BusinessPartner 

De ideale leasingoplossing zowel voor bedrijven 
als voor zelfstandigen. Met Operationele Leasing 
kunt u zorgeloos genieten van uw Ford. U 
betaalt slechts 1 maandbedrag, alle kosten 
inbegrepen. Daarnaast kunnen zelfstandigen en 
bedrijven ook kiezen voor de interessante 
voordelen van Financiële Leasing. 

Protect Garantie Extra 

Met een Garantie Extra van Ford kunt u de 
waarborg uitbreiden en geniet u de totale 
terugbetaling van onverwachte herstellings-
kosten op alle grote onderdelen van de wagen.  
 

 Maximum Maximum Maximum Maximum 
detailprijsdetailprijsdetailprijsdetailprijs    
in €in €in €in €    (incl (incl (incl (incl 

BTW)BTW)BTW)BTW)    

PromoPromoPromoPromo----    
prijs *prijs *prijs *prijs *    

in €in €in €in €    (incl (incl (incl (incl 
BTW)BTW)BTW)BTW)    

2+1 jaar / 60 000 km  

2+2 jaar / 80 000 km  

2+3 jaar / 100 000 km  

2+2 jaar / 150 000 km  BASBASBASBASIC **IC **IC **IC **  

* Indien afgesloten binnen drie maanden na aflevering 

van het nieuwe voertuig 

** Voorwaarden: zie uw Ford-verdeler 

Assistance 24u/24u 2 jaar gratis 

Bijstand met de extra zekerheid geboden door 
het Ford ovaal. FordAssistance biedt u alle hulp 
die een Ford-bestuurder nodig kan hebben 
wanneer er iets fout loopt, van reparaties 
onderweg tot vervangwagens. Kortom, wij doen 
er alles aan om u op tijd op uw bestemming te 
krijgen. 

Protect Global Maintenance 

Met het FordProtect Global Maintenance 
onderhouds- en herstellingscontract staat u 
nooit meer voor verrassingen. Afhankelijk van de 
door u gewenste looptijd en aantal kilometers, 
betaalt u een vast bedrag dat alle kosten voor 
onderhoud en herstelling gedurende deze 
periode dekt. Vraag een prijsofferte aan uw 
Ford-verdeler. 



 

 

New Ka 
Belangrijkste standaarduitrusting 
 
 

Frontale airbags voor bestuurder en passagier 
ABS 
Koplampen met geleidelijke dimming  
Buitenspiegels, manueel bedienbaar, zwarte behuizing 
In de hoogte verstelbare stuurkolom 
Boordcomputer 
Toerenteller 
Getinte ruiten 
Bumpers in koetswerkkleur 
Radio / CD / MP3 speler en aux-aansluiting 
Herstelkit voor lekke band 
4 Stalen wielen 14" met 175/65R14 banden (553)  

 

  Meeruitrusting boven Ambiente 

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening 
Elektrisch bedienbare ruiten vooraan met tiptoetsbediening 
aan bestuurderszijde 
Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels in 
koetswerkkleur 
Deurgrepen in koetswerkkleur 
Mistlampen vooraan 
Airconditioning 
Subwoofer 
4 stalen wielen 15" met 195/50R15 banden (55F) 




