Egyszerű lépések, hogy
egy új Ford Mondeo
tulajdonosa lehessen
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FELFEDEZÉS

KIVÁLASZTÁS

TESTRESZABÁS

MŰSZAKI ADATOK

VÁSÁRLÁS

Az interaktív változat megtekintése
online

Mondeo Vignale HEV kombi Magnetic metál karosszériafényezéssel
(választható) és 19"-os 10 küllős Dark Tarnish könnyűfém keréktárcsákkal
(választható).
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Felfedezés

FELKELTETTÜK AZ
ÉRDEKLŐDÉSÉT?
Az új Ford Mondeo az elegáns és magabiztos stílus
megtestesítője. A külsején elvégzett finomítások azonban
nem csupán a megjelenését hivatottak tökéletesíteni. A
Ford Mondeo szemet gyönyörködtető kialakítása az Ön
érdekeit figyelembe véve készült. Áramvonalas formáinak
köszönhetően könnyebben hasítja a levegőt, mint valaha.
Merev kialakítású karosszériája dinamikus vezetési
élményt kínál.

Mondeo ST-Line HEV kombi Lucid Red metál karosszériafényezéssel
(választható) és 19"-os 7x2 küllős Shadow Black könnyűfém
keréktárcsákkal (választható).
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MONDEO HYBRID
ELEKTROMOS MODELL
MINDKÉT VILÁG LEGJOBBIKA
A hibrid elektromos hajtású Mondeo HEV modellel nem kell aggódnia
a hatótávolság miatt, járműve a lehető leghatékonyabban,
zökkenőmentesen vált az elektromos és a benzinüzemű hajtás
között. És hogy még hatékonyabb legyen az egész rendszer, a
regeneratív fékezés 90 %-ig visszanyeri a fékezéskor egyébként
elvesző energiát, és az akkumulátor újratöltésére használja fel.
■

■

A hibrid elektromos technológia ötvözi az elektromos és a
benzinüzemű hajtás előnyeit

A regeneratív fékezés összegyűjti a fékezéskor egyébként elvesző
energiát, és a nagyfeszültségű akkumulátor töltésére használja fel

A Ford SmartGauge felhasználói felület a Fékezési útmutató
(Brake Coach) és más kifinomult vezetéstechnikai útmutató
funkciókkal abban támogatja, hogy a legjobban kihasználja járműve
energiáját és hatékonyságát (Mondeo Hybrid modellen
alapfelszereltség)

Mondeo Vignale FHEV kombi.

1FELFEDEZÉS

Mondeo ST-Line, 5 ajtós, Lucid Red metál karosszáriafényezéssel (választható) és 19"-os 7x2
küllős Shadow Black könnyűfém keréktárcsákkal (választható).
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KÉNYELMESEN ÜL?
Az új Ford Mondeóval azt kívánja majd, bárcsak tovább tartana az
utazás. A legkiválóbb anyagokból kialakított, gondos odafigyeléssel
készített pazar belső tér a nyugalom szigetét biztosítja autójában. A
panorámatetőn (választható) beáramló fény a tágasság érzetét kelti,
míg a hangszigetelő anyagok hatékonyan zárják ki a nem kívánt
zajokat.
A klimatizált vezető- és első utasülés masszázs funkciója felélénkíti
fáradt izmait. A Ford Mondeo manuálisan négy irányban állítható
kormányoszlopa megkönnyíti az autóból való ki- és beszállást. Az
elektromosan tíz irányban állítható vezetőülés memória funkciójával
mindig visszatér az Ön számára legkényelmesebb pozícióba.
A szolgáltatások között számos intelligens vezetéstámogató funkció
is található, ilyen például a Ford SYNC 3 8"-os érintőképernyője, mely
a FordPass alkalmazással együttműködve minden utat könnyebbé
tesz.

A képen egy Ford Mondeo Vignale HEV látható luxuskivitelű, Windsor prémium
bőrkárpittal, Charcoal Black színben.
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KIFINOMULT
AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ FORGATHATÓ
TÁRCSÁVAL*
Az új Ford Mondeo a vezetés kényelméről szól. A korszerű, 8 fokozatú
automata sebességváltó tárcsás kialakításának köszönhetően a
sebességváltáshoz elegendő elforgatnia a váltót. A fejlesztés
jóvoltából tágasabbá vált az utastér, így több hely jut személyes
tárgyai elhelyezésére.

*Csak 2,0 l-es EcoBlue automata sebességváltóval felszerelt modellek esetén.

A képen egy Ford Mondeo ST-Line látható Salerno bőrkárpittal Charcoal Black
színben, piros díszvarrással és automata sebességváltó tárcsával.
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ÖSSZEKAPCSOLVA
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funkcióhoz adatkapcsolatra
van szükség,van
melyekre
szükség,
a mobil
melyekre
adatforgalom
a mobil adatforgalom
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Annak ellenőrzéséhez,
Annak ellenőrzéséhez,
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kapcsolják be.
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mindenhol
el. A érhető
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A letölthető
AFordPass
letölthető
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FordPassnem
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mindennem
mobiltelefon
minden mobiltelefon
operációs rendszerrel
operációs működik
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Használata
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FELKÉSZÜL A VÁRATLANRA IS

ÖN ÖN
HELYETT
HELYETT
IS FIGYEL
IS FIGYEL

Az élet nem mindig kiszámítható, különösen a vezetőülésből nézve,s
ha a dolgok esetleg nem úgy alakulnak, ahogy terveztük, a Ford
Mondeo mindig készen áll és reagál a helyzetre.

ADAPTÍV
ADAPTÍV
SEBESSÉGTARTÓ
SEBESSÉGTARTÓ
AUTOMATIKA
AUTOMATIKA
STOPSTOP
&
&
GO FUNKCIÓVAL
GO FUNKCIÓVAL
ÉS ÜTKÖZÉSMEGELŐZŐ
ÉS ÜTKÖZÉSMEGELŐZŐ
RENDSZERREL
RENDSZERREL

SÁVTARTÓ AUTOMATIKA
65 km/h feletti sebességnél, többsávos, jól láthatóan felfestett
útburkolati jelekkel rendelkező autópályákon és autóutakon működik.
A Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer segít a sávon belül tartani a
gépjárművet, a kormánykerék rezgésével pedig figyelmezteti az
akaratlan sávelhagyásra.
A Sávtartási segítség finom kormányzási nyomatékot alkalmaz, és
segít visszakormányozni a gépkocsit a haladási sávba. A vezető
bármikor felülbírálhatja a rendszert.

Az Adaptív
Az Adaptív
sebességtartó
sebességtartó
automatika
automatika
segítségével
segítségével
beállíthatja
beállíthatja
a
a
haladási
haladási
sebességet,
sebességet,
valamint
valamint
az Ön előtt
az Ön
haladó
előtt haladó
járműhöz
járműhöz
képest képest
tartani kívánt
tartanikövetési
kívánt követési
távolságot,
távolságot,
és a rendszer
és a rendszer
ezt automatikusan
ezt automatikusan
fenntartja.
fenntartja.
Automata
Automata
sebességváltóval
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szerelt modellek
szerelt modellek
esetén az
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Adaptív
az Adaptív
sebességtartó
sebességtartó
automatika
automatika
a Stop and
a Stop
Go*
and
funkcióval
Go* funkcióval
kiegészítve
kiegészítve
fenntartja
fenntartja
az előreaz
beállított
előre beállított
távolságot
távolságot
gépkocsija
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és az Ön
éselőtt
az Ön előtt
haladó haladó
jármű között,
jármű annak
között,lassítása
annak lassítása
vagy megállása
vagy megállása
esetén is.
esetén
Amint
is. Amint
az elöl haladó
az elöl haladó
jármű elindul,
jármű elindul,
autója újból
autója
a beállított
újból a beállított
sebességre
sebességre
gyorsul.gyorsul.
(HEV modellen
(HEV modellen
nem elérhető)
nem elérhető)
Az Ütközésmegelőző
Az Ütközésmegelőző
rendszer
rendszer
az első az
kamerákat
első kamerákat
és érzékelőket
és érzékelőket
használva
használva
felismeri
felismeri
azokat a
azokat
helyzeteket,
a helyzeteket,
ahol esetleges
ahol esetleges
ütközésütközés
következhet
következhet
be. Ilyenkor
be. Ilyenkor
jól látható
jól látható
és hallható
és hallható
jelzésekkel
jelzésekkel
figyelmeztet,
figyelmeztet,
előkészíti
előkészíti
a fékrendszert,
a fékrendszert,
és akár és
automatikusan
akár automatikusan
működteti
működteti
is a fékeket,
is a fékeket,
ha Ön nem
ha Ön
reagálna.
nem reagálna.

1
Vezetéstámogató funkció. A Sávtartási segítség nem vezérli a kormányzást.
Figyelmeztetés A vezetéstámogató funkciók kiegészítő jellegűek, nem helyettesítik a járművezető figyelmét,
megítélését, és a jármű irányításának szükségességét.

2)Vezetéstámogató
Biztonsági 1)funkció.
Biztonsági
funkció. 2)Vezetéstámogató
funkció.
funkció.
Figyelmeztetés
Figyelmeztetés
A vezetéstámogató
A vezetéstámogató
funkciók kiegészítő
funkciókjellegűek,
kiegészítő
nem
jellegűek,
helyettesítik
nem helyettesítik
a járművezető
a járművezető
figyelmét, figyelmét,
megítélését,megítélését,
és a jármű irányításának
és a jármű irányításának
szükségességét.
szükségességét.
*Az Adaptív*Az
sebességtartó
Adaptív sebességtartó
automatika automatika
csak 2,0 L EcoBlue
csak 2,0manuális
L EcoBlue
sebességváltó
manuális sebességváltó
és HEV modellek
és HEV
esetén
modellek esetén
elérhető. Azelérhető.
Adaptív sebességtartó
Az Adaptív sebességtartó
automatika automatika
Stop and GoStop
funkcióval
and Gocsak
funkcióval
2,0 L EcoBlue
csak 2,0automata
L EcoBlue automata
sebességváltó
sebességváltó
esetén elérhető.
esetén elérhető.
**Ha 3 másodpercnél
**Ha 3 másodpercnél
hosszabb idejű
hosszabb
a megállás,
idejű a
a megállás,
vezetőnekabe
vezetőnek
kell avatkoznia
be kell aavatkoznia
"RES" gomb
a "RES" gomb
megnyomásával
megnyomásával
vagy a gázpedál
vagy lenyomásával
a gázpedál lenyomásával
hogy újra működésbe
hogy újra működésbe
lépjen a rendszer.
lépjen a rendszer.

Mondeo ST-Line 5 ajtós, panorámatetővel (választható), Sávtartási segítséggel
és Sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel (alapfelszereltség).

Mondeo Mondeo
ST-Line 5ST-Line
ajtós Moondust
5 ajtós Moondust
Silver metál
Silver
karosszériafényezéssel
metál karosszériafényezéssel
(választható),
(választható),
19"-os 7x2
19"-os
küllős
7x2
könnyűfém
küllős könnyűfém
keréktárcsákkal
keréktárcsákkal
(választható).
(választható).

1)

1 FELFEDEZÉS
VEGYEN ÉSZRE MINDEN
TÁBLÁT

TECHNOLÓGIA,
TECHNOLÓGIA,
MELY
MELY
MEGVILÁGÍTJA
MEGVILÁGÍTJA
AZ ÚTJÁT
AZ ÚTJÁT

TÁBLAFELISMERŐ RENDSZER

FORDFORD
ADAPTÍV
ADAPTÍV
FÉNYSZÓRÓVEZÉRLÉS
FÉNYSZÓRÓVEZÉRLÉS

A Táblafelismerő rendszer az út mellett és fölötte található, állandó
és ideiglenes táblákat is képes felismerni. A sebességkorlátozást és

Ez az intelligens
Ez az intelligens
fényszórórendszer
fényszórórendszer
a jobb megvilágítás
a jobb megvilágítás
érdekében
érdekében
mindig mindig
a különböző
a különböző
útviszonyokhoz
útviszonyokhoz
igazítja igazítja
a fényszórók
a fényszórók
világítási
világítási

előzést tiltó táblák a műszerfalon is megjelennek, ezzel
figyelmeztetve a korlátozásokra.

mintázatát.
mintázatát.
A dinamikus
A dinamikus
kanyarvilágítás
kanyarvilágítás
kanyarodáskor
kanyarodáskor
úgy igazítja
úgy igazítja
a
a
fényszórók
fényszórók
szögét, szögét,
hogy Ön
hogy
mégÖn
távolabbra
még távolabbra
láthasson.
láthasson.
A fényszóró
A fényszóró
alsó részén
alsó két
részén
LED-sor
két LED-sor
található:
található:
egy fehér,
egynappali
fehér, nappali
menetfénnyel,
menetfénnyel,
és
és
egy sárga,
egyirányjelzőkkel,
sárga, irányjelzőkkel,
melyek melyek
a kanyarodás
a kanyarodás
irányában
irányában
villannak
villannak
fel.
fel.

2)
Vezetéstámogató funkció. A rendszer korlátait tekintse meg a Kezelési kézikönyvben.
Figyelmeztetés A vezetéstámogató funkciók kiegészítő jellegűek, nem helyettesítik a járművezető figyelmét,
megítélését, és a jármű irányításának szükségességét.

Mondeo ST-Line 5 ajtós Blue Metallic metál karosszériafényezéssel (választható),
tolatókamerával (ST-Line modellen alapfelszereltség).

Mondeo Mondeo
ST-Line 5ST-Line
ajtós Lucid
5 ajtós
Red
Lucid
metál
Red
karosszériafényezéssel
metál karosszériafényezéssel
(választható),
(választható),
egyedi ST-Line
egyedi stílusú
ST-Lineködlámpákkal.
stílusú ködlámpákkal.

1 FELFEDEZÉS
ERGONOMIKUS ÜLÉSEK AGR MINŐSÍTÉSSEL
(NEM ELÉRHETŐ)

AZ AKTÍV
AZ AKTÍV
KI-/BEPARKOLÁST
KI-/BEPARKOLÁST
SEGÍTŐ
SEGÍTŐ
AUTOMATIKA
AUTOMATIKA
SEGÍTSEGÍT
PARKOLÓHELYET
PARKOLÓHELYET
TALÁLNI
TALÁLNI

18 irányban manuálisan állítható első ülések AGR minősítéssel a
hosszabb utak tökéletes kényelméhez. Az AGR besorolás egy ilyen
termék kiemelkedően magas színvonalának a jele. Az AGR egyesület
folyamatosan kutatja a hátfájás megelőzésének módját, orvosok és
terapeuták segítségével.

Az AktívAz
ki-/beparkolást
Aktív ki-/beparkolást
segítő automatika
segítő automatika
beazonosítja
beazonosítja
a megfelelő
a megfelelő
parkolóhelyeket,
parkolóhelyeket,
és képes
ésautomatikusan
képes automatikusan
bekormányozni
bekormányozni
az autót.
az autót.
Sőt, még
Sőt,
ki is
még
tudkiparkolni.
is tud parkolni.
Önnek mindössze
Önnek mindössze
a gáz- és
a gázfékpedált,
és fékpedált,
illetve ailletve
sebességváltót
a sebességváltót
kell működtetnie
kell működtetnie
(a képernyőn
(a képernyőn
megjelenő
megjelenő
utasításokat
utasításokat
és hangjelzéseket
és hangjelzéseket
követve).
követve).
A Parkolóhelyről
A Parkolóhelyről
kiállási kiállási
segítségsegítség
hasonlóképpen
hasonlóképpen
működik,
működik,
segít segít
Önnek kikormányozni
Önnek kikormányozni
a járművet
a járművet
egy párhuzamos
egy párhuzamos
parkolóhelyről.
parkolóhelyről.
A
A
rendszer
rendszer
kormányoz,
kormányoz,
miközben
miközben
Ön a gázÖnés
a gázfékpedált,
és fékpedált,
illetve ailletve a
sebességváltót
sebességváltót
működteti.
működteti.
Amikor Amikor
a rendszer
a rendszer
befejezte
befejezte
a kiparkolást,
a kiparkolást,
a műszerfalon
a műszerfalon
megjelenik
megjelenik
a „Take acontrol
„Take control
of steering”
of steering”
(vegye át
(vegye
a
át a
kormányzást)
kormányzást)
üzenet.üzenet.

INTELLIGENS ÖSSZKERÉKHAJTÁS (AWD)

HOLTTÉRFIGYELŐ
HOLTTÉRFIGYELŐ
RENDSZER
RENDSZER

Az intelligens összkerékhajtással felszerelt Ford Mondeo

Amint egy
Amint
másik
egyjármű
másik(autó,
járműkisteherautó
(autó, kisteherautó
vagy kamion)
vagy kamion)
belép abelép a

folyamatosan figyeli a vezetési környezetet és optimalizálja a
tapadást, a nyomatékot szükség szerint elosztva a kerekek között. A
műszerfalon található kijelző mutatja a nyomatékmegoszlást,

vezető holtterébe,
vezető holtterébe,
a rendszer
a rendszer
egy, a külső
egy, avisszapillantó
külső visszapillantó
tükrökbe
tükrökbe
épített figyelmeztető
épített figyelmeztető
lámpával
lámpával
hívja felhívja
erre fel
a figyelmét.
erre a figyelmét.
Ehhez Ehhez
hasonlóan
hasonlóan
a Keresztirányú
a Keresztirányú
forgalomra
forgalomra
figyelmeztető
figyelmeztető
rendszer
rendszer

tájékoztatva Önt, hogy milyen a csúszás mértéke az egyes kerekek

tájékoztatja
tájékoztatja
Önt, haÖnt,
mozgó
ha mozgó
járművet
járművet
vagy más
vagy
veszélyforrást
más veszélyforrást
észlel, észlel,

alatt.

miközben
miközben
Ön kitolat
Önegy,
kitolat
a forgalomra
egy, a forgalomra
merőleges
merőleges
helyről. helyről.
A
A
holttérérzékelési-zóna
holttérérzékelési-zóna
18 méteres
18 méteres
tartományon
tartományon
belül változhat
belül változhat
a
a
jármű sebességétől
jármű sebességétől
függően.
függően.

2)
2)
Vezetéstámogató
Vezetéstámogató
funkció. A rendszer
funkció.korlátait
A rendszer
tekintse
korlátait
meg
tekintse
a Kezelési
megkézikönyvben.
a Kezelési kézikönyvben.
Figyelmeztetés
Figyelmeztetés
A vezetéstámogató
A vezetéstámogató
funkciók kiegészítő
funkciókjellegűek,
kiegészítő
nem
jellegűek,
helyettesítik
nem helyettesítik
a járművezető
a járművezető
figyelmét, figyelmét,
megítélését,megítélését,
és a jármű irányításának
és a jármű irányításának
szükségességét.
szükségességét.

Mondeo ST-Line 5 ajtós Magnetic metál karosszériafényezéssel (választható) és

Mondeo Mondeo
ST-Line Moondust
ST-Line Moondust
Silver fényezéssel
Silver fényezéssel
(opció), Holttérfigyelő
(opció), Holttérfigyelő
és
és

19"-os 7x2 küllős Shadow Black könnyűfém keréktárcsákkal (választható).

Keresztirányú
Keresztirányú
forgalomra
forgalomra
figyelmeztető
figyelmeztető
rendszerrel
rendszerrel
(opció). (opció).

2
KIVÁLASZTÁS

Bármi is legyen az igénye, biztosan megtalálja az
Önnek megfelelő Ford Mondeót a
megkülönböztethetően egyedi jellegzetességeket
hordozó modellválasztékból.

VÁLTOZATOK
VÁLTOZATOK
ÁTTEKINTÉSE
ÁTTEKINTÉSE

Business

Titanium

ST-Line
ST-Line

Elegáns és magabiztos dizájnjával, lenyűgöző

A Titanium innovatív technológiák sorával,
sportos funkciókkal és még több kényelemmel

A Mondeo
A Mondeo
sportmodellje,
sportmodellje,
az új ST-Line
az új ST-Line
A Ford Vignale
A Ford Vignale
igazán egyedülálló
igazán egyedülálló
tulajdonosi
tulajdonosi
figyelemfelkeltő
figyelemfelkeltő
egyéniségével
egyéniségével
dinamikus
dinamikus
vezetésivezetési
élménytélményt
jelent; ajelent;
mesterien
a mesterien
kidolgozott
kidolgozott
külső éskülső és

bővíti a Mondeo modellválasztékát.

élménytélményt
nyújt. nyújt.

Főbb jellemzők (a Business szérián felül)

Főbb jellemzők
Főbb jellemzők
(a Titanium
(a Titanium
szériánszérián
felül) felül)

beépített technológiáival és széles
motorválasztékával tökéletes választás.
Főbb jellemzők
■
■

■
■

■

16"-os 10 küllős Sparkle Silver könnyűfém keréktárcsák
Projektoros halogén fényszórók LED nappali
menetfénnyel
SYNC 3 8"-os színes érintőképernyős kijelzővel
Táblafelismerő rendszer sávtartó automatikával és
éberségfigyelő rendszerrel
Ütközésmegelőző rendszer gyalogos felismeréssel

■

■

■
■

17"-os 10x2 küllős Luster Nickel könnyűfém
keréktárcsák
Kulcs nélküli ajtónyitó- és indítórendszer elektromos
kormányzárral, belső többszínű hangulatfénnyel
Fűthető első szélvédő
10"-os színes, konfigurálható LCD kijelző (2,0 L TDCi
motor esetén)

Motorok

Motorok

Benzinüzemű hibrid:
2,0 L Ti-VCT hibrid elektromos FHEV 187 LE (138 kW)
Dízel:
2,0 L Ford EcoBlue 150 LE (112 kW)

Benzinüzemű hibrid:
2,0 L Ti-VCT hibrid elektromos FHEV 187 LE (138 kW)
Dízel:
2,0 L Ford EcoBlue 150 LE (112 kW)

■

■

■
■

■

Vignale
Vignale
belső részleteknek
belső részleteknek
köszönhetően
köszönhetően
a járműa jármű
biztosan
biztosan
kitűnik majd
kitűnik
a majd
tömegből.
a tömegből.
Főbb jellemzők
Főbb jellemzők
(a Titanium
(a Titanium
szériánszérián
felül) felül)

18"-os■ 5x2
18"-os
küllős
5x2
Rock
küllős
Metallic
Rock Metallic
könnyűfém
könnyűfém
keréktárcsák
keréktárcsák
■ Exkluzív
■ Exkluzív
18"-os 5x2
18"-os
küllős
5x2
Liquid
küllős
Aluminium
Liquid Aluminium
polírozott
polírozott
Színrefújt,
■ Színrefújt,
sportos lökhárítók,
sportos lökhárítók,
piros féknyergek,
piros féknyergek,
fekete feketekönnyűfém
könnyűfém
keréktárcsák
keréktárcsák
tetőcsomagtartó
tetőcsomagtartó
sín (kombin),
sín (kombin),
egyedi méhsejt
egyedi méhsejt
mintás mintás
■ Egyedi
■ Ford
Egyedi
Vignale
Ford külső
Vignale
stíluselemek
külső stíluselemek
krómozott
krómozott
hűtőrács,hűtőrács,
sötétítettsötétített
üvegezésüvegezés
B oszloptól
B oszloptól
hátrafeléhátrafelé részletekkel
részletekkel
és díszítőéselemekkel,
díszítő elemekkel,
sötétítettsötétített
üvegezésüvegezés
B
B
Perforált
■ Perforált
bőrbevonatú
bőrbevonatú
kormánykerék
kormánykerék
piros varrással
piros varrással oszloptóloszloptól
hátrafeléhátrafelé
Elelktromosan
■ Elelktromosan
10 irányban
10 irányban
állítható,állítható,
fűthető első
fűthető első ■ Adaptív,
■ Adaptív,
intelligens
intelligens
LED fényszórórendszer
LED fényszórórendszer
ülések, vezetőülés
ülések, vezetőülés
memóriamemória
funkcióval
funkcióval
■ SYNC■3 prémium
SYNC 3 prémium
SONY navigációs
SONY navigációs
rendszerrel,
rendszerrel,
12
12
Bőr/szövet
■ Bőr/szövet
üléskárpit
üléskárpit
piros varrással
piros varrással
Sony hangszóróval
Sony hangszóróval
és vészheyzeti
és vészheyzeti
asszisztenssel
asszisztenssel

Motorok
Motorok

■

Benzinüzemű
Benzinüzemű
hibrid: hibrid:
2,0 L Ti-VCT
2,0 Lhibrid
Ti-VCT
elektromos
hibrid elektromos
FHEV 187
FHEV
LE (138
187 kW)
LE (138 kW)
Dízel:

Dízel:

2,0 L Ford
2,0
EcoBlue
L Ford EcoBlue
150 LE (112
150kW)
LE (112 kW)
2,0 L Ford
2,0
EcoBlue
L Ford EcoBlue
190 LE (140
190 kW)
LE (140 kW)
2,0 L Ford
2,0
EcoBlue
L Ford EcoBlue
AWD 190AWD
LE (140
190 kW)
LE (140 kW)

Vignale
■ prémium
Vignale prémium
steppeltsteppelt
WindsorWindsor
Vinyl kárpitozás,
Vinyl kárpitozás,
klimatizált
klimatizált
első ülések
elsőmasszázs
ülések masszázs
funkcióval,
funkcióval,
elektromosan
elektromosan
10 irányban
10 irányban
állíthatóállítható
első ülések,
első ülések,
vezetőülés
vezetőülés
memóriamemória
funkcióval
funkcióval

Motorok
Motorok
Benzinüzemű
Benzinüzemű
hibrid: hibrid:
2,0 L Ti-VCT
2,0 Lhibrid
Ti-VCT
elektromos
hibrid elektromos
FHEV 187
FHEV
LE (138
187 kW)
LE (138 kW)
Dízel:

Dízel:

2,0 L Ford
2,0
EcoBlue
L Ford EcoBlue
190 LE (140
190 kW)
LE (140 kW)
2,0 L Ford
2,0
EcoBlue
L Ford EcoBlue
AWD 190AWD
LE (140
190 kW)
LE (140 kW)

2 KIVÁLASZTÁS

MODELLEK
MODELLEK

Business

Főbb külső felszereltségek
■
■

■

■
■
■

16"-os 10 küllős könnyűfém keréktárcsák
Fekete hűtőrács keret és ködlámpa keret, aktív
hűtőrács lamellák
Elektromosan állítható, behajtható, színrefújt, fűthető
külső visszapillantó tükrök tükörházba integrált kilépő
világítással
Színezett üvegezés
Esőérzékelős, automata első ablaktörlők
Színrefújt lökhárító felsőrész, fekete alsórész

Főbb belső felszereltségek
■

■
■

■

■
■

ICE csomag 73 navigációs rendszerrel, 8"-os színes
érintőképernyős kijelzővel, 8 hangszóróval, SYNC 3
kihangosító rendszerrel, vészhelyzeti asszisztenssel
Automata kétzónás klímaberendezés
4,2"-os színes konfigurálható LCD kijelző (2,0 L TDCI
motor esetén)
4,2"-os duplikált színes konfigurálható LCD kijelző
grafikus megjelenítéssel (FHEV esetén)
Első/hátsó parkolóradar
Szövet üléskárpit, manuálisan 4 irányban állítható első
ülések

Motorok
Benzines hibrid:
2,0 L FHEV 187 LE
Dízel:
2,0 L Ford EcoBlue 150 LE manuális sebességváltóval
2,0 L Ford EcoBlue 150 LE automata sebességváltóval
Karosszéria
5 ajtós, kombi

2 KIVÁLASZTÁS

MODELLEK
MODELLEK

Titanium

Főbb külső felszereltségek
■
■
■

■

17"-os, 5x2 küllős könnyűfém keréktárcsák
LED nappali menetfény a ködlámpa keretébe építve
Elektromosan állítható, behajtható, fűthető külső
visszapillantó tükrök beépített irányjelzővel és kilépő
fénnyel
Látási viszonyokhoz alkalmazkodó automatikus
fényszóróvezérlés

Főbb belső felszereltségek
■

■
■

■

■
■

ICE csomag 73: AM/FM rádió, MP3 lejátszó, DAB, 8"-os
színes érintőképernyős kijelző, navigáció, 8 hangszóró,
2 USB kimenet, 12 V-os aljzat, SYNC 3 Bluetooth®
kihangosító rendszer, vészhelyzeti asszisztenssel
Fűthető első ülések
Sebességtartó automatika beállítható sebességlimit
funkcióval
10"-os színes konfigurálható LCD kijelző (2,0 L TDCI
motor esetén)
Többszínű belső hangulatvilágítás
Ford kulcs nélküli ajtónyitó és indítórendszer
elektromos kormányzárral

Motorok
Benzines hibrid:
2,0 L FHEV 187 LE
Dízel:
2,0 L Ford EcoBlue 150 LE manuális sebességváltóval
2,0 L Ford EcoBlue 150 LE automata sebességváltóval
Karosszéria
5 ajtós, kombi

2 KIVÁLASZTÁS

MODELLEK
MODELLEK

ST-Line

Főbb külső felszereltségek
■
■
■
■
■
■

■
■

18"-os 5x2 küllős könnyűfém keréktárcsák
Egyedi ST-Line feliratok
Méhsejt mintás alsó hűtőrács
Sötétített üvegek B oszloptól hátrafelé
Fekete tetőcsomagtartó sín (csak kombin érhető el)
Fényes fekete ködlámpa keret, beépített LED nappali
menetfénnyel
Fűthető első szélvédő
Sportos alsó szegély

Főbb belső felszereltségek
■
■
■

■
■
■
■

Sportos első ülések piros varrással
Prémium első és hátsó szőnyegek
Bőrbevonatú sebességváltó gomb, domború
szöveggel
Perforált bőr bevonatú kormánykerék piros varrással
Sötét tetőkárpit
Sportos alumínium pedálok
ICE csomag 73

Motorok
Benzines hibrid:
2,0 L FHEV 187 LE
Dízel:
2,0 L Ford EcoBlue 150 LE manuális sebességváltóval
2,0 L Ford EcoBlue 190 LE automata sebességváltóval
2,0 L Ford EcoBlue 190 LE – AWD – automata
sebességváltóval
Karosszéria
5 ajtós, kombi

2 KIVÁLASZTÁS

MODELLEK
MODELLEK

Vignale

Főbb külső felszereltségek
■

■
■
■
■
■

■

18"-os, 5x3 küllős Liquid Aluminium nikkelezett
prémium könnyűfém keréktárcsákkal
Adaptív LED fényszórórendszer
Egyedi krómozott Vignale ködlámpák
Tolatókamera
Táblafelismerő rendszer
Króm keretes kipufogóvég a hátsó lökhárító két
oldalán
Fűthető szélvédő

Főbb belső felszereltségek
■

■

■

■

ICE csomag 82: SONY prémium navigációs rendszer
Nyugat-Európa térképpel, MP3 lejátszó, DAB, 8"-os
színes érintőképernyős kijelző, 12 hangszóró, 2 USB
kimenet, 12 V csatlakozó, SYNC 3 Bluetooth
kihangosító rendszer vészhelyzeti asszisztenssel,
oldalajtók laminált akusztikus üveglappal
Sebességtartó automatika beállítható sebességlimit
funkcióval
Elektromosan 10 irányban állítható, klimatizált első
ülések masszázs funkcióval
Vezetőülés memória funkcióval

Motorok
Benzines hibrid:
2,0 L FHEV 187 LE
Dízel:
2,0 L Ford EcoBlue 190 LE automata sebességváltóval
2,0 L Ford EcoBlue 190 LE AWD automata
sebességváltóval
Karosszéria
5 ajtós, kombi

2 KIVÁLASZTÁS

VÁLASZTHATÓ
VÁLASZTHATÓ
CSOMAGOK
CSOMAGOK

Business csomag 8

Business
Business
csomag
csomag
10 10

A csomag elemei

A csomag
A csomag
elemei elemei

■
■
■
■
■
■
■
■
■

ICE csomag 73 navigációs rendszerrel
Aktív ki-/beparkolást segítő automatika
Első és hátsó parkolóradar
Tolatókamera
Látási viszonyoknak megfelelő automatikus fényszóróvezérés
Esőérzékelős ablaktörlők
Automata távolsági fényszóróvezérlés
LED nappali menetfény
Elektromosan állítható, behajtható (automatikus), színrefújt, fűthető külső
visszapillantó tükrök tükörházba integrált kilépővilágítással

Elérhető:

■
■
■

■
■
■
■

ICE csomag
■ ICE csomag
82
82
Adaptív
■ sebességtartó
Adaptív sebességtartó
automatika
automatika
ütközésmegelőző
ütközésmegelőző
rendszerrel
rendszerrel
Holttérfigyelő
■ Holttérfigyelő
rendszer,rendszer,
elektromosan
elektromosan
behajtható,
behajtható,
fényre sötétülő,
fényre sötétülő,
fűthető külső
fűthető külső
tükrökkel,
tükrökkel,
memóriamemória
funkcióval
funkcióval
Aktív ki-/beparkolást
■ Aktív ki-/beparkolást
segítő automatika
segítő automatika
Tolatókamera
■ Tolatókamera
Elektromos,
■ Elektromos,
távirányítóval
távirányítóval
nyitható nyitható
csomagtérajtó
csomagtérajtó
Adaptív
■ LED
Adaptív
fényszórórendszer
LED fényszórórendszer
LED automatikus
LED automatikus
menetfénnyel,
menetfénnyel,
LED "futófény"
LED "futófény"
irányjelzővel,
irányjelzővel,
automatikus
automatikus
fényszóró
fényszóró
magasságállítással,
magasságállítással,
egyedi ködfényszórókkal
egyedi ködfényszórókkal

Elérhető:
Elérhető:

Business/Business HEV (alapfelszereltség)
Titanium/Titanium HEV
ST-Line/ST-Line HEV

Titanium/Titanium
Titanium/Titanium
HEV
HEV
ST-Line/ST-Line
ST-Line/ST-Line
HEV
HEV
Vignale/Vignale
Vignale/Vignale
HEV
HEV
(A8 automata
(A8 automata
váltóval váltóval
nem elérhető)
nem elérhető)

Komfort csomag

Üléscsomag
Üléscsomag
6 6

A csomag elemei

A csomag
A csomag
elemei elemei

■
■
■
■
■

Fűthető első ülések
Fűthető hátsó ülések
űthető kormánykerék
Fűthető első szélvédő
230 V-os csatlakozó aljzat a középkonzolon (FHEV modelleken nem elérhető)

Elérhető:
Business/Business HEV
Titanium/Titanium HEV
ST-Line/ST-Line HEV
Vignale/Vignale HEV

■
■

■

Sensico
■ Sensico
Vinyl kárpit
Vinyl
(ST-Line
kárpit (ST-Line
esetén piros
esetén
varrással)
piros varrással)
Elektromosan
■ Elektromosan
10 irányban
10 irányban
állítható,állítható,
fűthető első
fűthető
ülések
első(vezetőülés
ülések (vezetőülés
memóriamemória
funkcióval)
funkcióval)
Memóriás
■ Memóriás
külső tükrök
külső tükrök

Elérhető:
Elérhető:
Titanium/Titanium
Titanium/Titanium
HEV
HEV
ST-Line/ST-Line
ST-Line/ST-Line
HEV
HEV

3
TESTRESZABÁS

Válassza ki az Önnek megfelelő színt,
keréktárcsákat, választható felszereltségeket
és extrákat, hogy Mondeója
eltéveszthetetlenül a sajátja
legyen.

Blue Metallic
Metálfényezés*

KAROSSZÉRIASZÍNEK
KAROSSZÉRIASZÍNEK

MI A BLUE METALLIC
MELLETT DÖNTÖTTÜNK,
ÖN MELYIKET VÁLASZTJA?

Blazer Blue
Blazer Blue

Blue Panther
Blue Panther

Lucid Red
Lucid Red

Solar Silver
Solar Silver

Alapszín Alapszín

PrémiumPrémium
metálfényezés*
metálfényezés*

PrémiumPrémium
metálfényezés*
metálfényezés*

PrémiumPrémium
metálfényezés*
metálfényezés*

Frozen White
Frozen White

Blue Metallic
Blue Metallic

Magnetic
Magnetic

White Platinum
White Platinum

Alapszín*
Alapszín*

Metálfényezés*
Metálfényezés*

Metálfényezés*
Metálfényezés*

PrémiumPrémium
metálfényezés*
metálfényezés*

Agate Black
Agate Black

DiffusedDiffused
Silver Silver

Moondust
Moondust
Silver Silver

Metálfényezés*
Metálfényezés*

Metálfényezés*
Metálfényezés*

Metálfényezés*
Metálfényezés*

A Ford Mondeo egy speciális, többlépcsős fényezési eljárásnak
köszönheti tartós és gyönyörű külsejét. A viaszos üregvédelemmel
ellátott acél karosszériaelemektől a fedőlakkréteg nyújtotta
védelemig az új anyagok és felhordási eljárások biztosítják, hogy
Mondeója még sok évig megőrizze vonzó külsejét.

*A Frozen White
*A Frozen
alap, White
illetve alap,
a metálilletve
és a
prémium
metál- és
metálfényezések
prémium metálfényezések
opcióként, felár
opcióként,
ellenében
felárválaszthatók.
ellenében választhatók.
Ford Mondeójára
Ford Mondeójára
a Ford Átrozsdásodás
a Ford Átrozsdásodás
elleni Garancia
elleni
azGarancia
első regisztrációt
az első regisztrációt
követő 12 évig
követő
érvényes.
12 évig
Ezen
érvényes.
garancia
Ezen
feltételekhez
garancia feltételekhez
kötött.
kötött.
Figyelem: az
Figyelem:
autókat ábrázoló
az autókat
képek
ábrázoló
célja kizárólag
képek célja
a karosszériaszínek
kizárólag a karosszériaszínek
illusztrálása,illusztrálása,
és előfordulhat,
és előfordulhat,
hogy az adott
hogy
autók
az adott
nem felelnek
autók nem
meg
felelnek
az érvényes
meg az
specifikációknak,
érvényes specifikációknak,
illetve nem érhetők
illetve nem
el bizonyos
érhetők piacokon.
el bizonyos
A piacokon.
füzetben látható
A füzetben
karosszérialátható karosszériaés
és
kárpitszínekkárpitszínek
az alkalmazott
az alkalmazott
nyomdatechnikai
nyomdatechnikai
eljárások korlátozottsága
eljárások korlátozottsága
miatt eltérhetnek
miatt eltérhetnek
a valóságosaszínektől.
valóságos színektől.

3 TESTRESZABÁS ÜLÉSKÁRPITOK

Salerno perforált bőr Charcoal Black színben

KERÉKTÁRCSÁK
KERÉKTÁRCSÁK

Cypress kárpit Ebony színben fehér pöttyökkel

Salerno bőr Charcoal Black színben

(Alapfelszereltség a Business és Business HEV

(Csomagban választható a Titanium és Titanium HEV

modelleken)

modelleken)

Sensico Vinyl Charcoal Black színben, piros

Windsor prémium bőr Cashmere színben

(Csomagban választható a Titanium, Titanium HEV,

díszvarrással

Vignale és Vignale HEV modelleken)

(Alapfelszereltség az ST-Line és ST-Line HEV modelleken)

(Alapfelszereltség a Vignale és Vignale HEV modelleken)

17"-os
17"-os

5x2 küllős,
5x2ezüstszínű
küllős, ezüstszínű
könnyűfém
könnyűfém
keréktárcsák
keréktárcsák

18"-os
18"-os

10x2 küllős
10x2
Flash
küllős
Grey
Flash
esztergált
Grey esztergált
könnyűfém
könnyűfém

keréktárcsák
(Alapfelszereltség
(Alapfelszereltség
a Titanium
a Titanium
modellen,
modellen,
választható
választható
a
a keréktárcsák

19"-os
19"-os

5x2 küllős
5x2
Rock
küllős
Metallic
Rock Metallic
könnyűfém
könnyűfém
keréktárcsák
keréktárcsák
(Választható
(Választható
a Titanium
a Titanium
modellen)
modellen)

BusinessBusiness
modellen)
modellen)

(Választható
(Választható
a Titanium
a Titanium
és Titanium
és Titanium
HEV modelleken)
HEV modelleken)

19"-os
19"-os

19"-os
19"-os

19"-os
19"-os

(Választható
(Választható
az ST-Line
az modellen)
ST-Line modellen)

keréktárcsák
keréktárcsák

(Választható
(Választható
a Vignaleaés
Vignale
Vignale
ésHEV
Vignale
modelleken)
HEV modelleken)

Dark
küllős
Tarnish
Dark könnyűfém
Tarnish könnyűfém
keréktárcsák
keréktárcsák
7x2 küllős
7x2
Shadow
küllős Shadow
Black könnyűfém
Black könnyűfém
keréktárcsák
keréktárcsák 10 küllős10
Liquid
küllősAluminium
Liquid Aluminium
polírozott
polírozott
könnnyűfém
könnnyűfém 10 küllős10
(Választható
(Választható
a Vignaleaés
Vignale
Vignale
ésHEV
Vignale
modelleken)
HEV modelleken)

Megjegyzés:
Megjegyzés:
A helyi FordA
márkakereskedőknél
helyi Ford márkakereskedőknél
minden könnyűfém
minden könnyűfém
keréktárcsa keréktárcsa
elérhető felár
elérhető
ellenében
felárválasztható
ellenében választható
kiegészítőként.
kiegészítőként.

3 TEGYE EGYEDIVÉ! KIEGÉSZÍTŐK

1.

2.

3.

1.

Négyévszakos szőnyegek

2.

ACV+ Qi vezeték nélküli

3.

Csomagtértálca

4.

Csomagtérszőnyeg

5.

4Pets®+ Kutyaszállító ketrec

6.

4Pets®+ Kutyarámpa

7.

ClimAir®+ hátsó lökhárító

töltőállomás

13.

védelem

8.

Visszahúzható vonóhorog

9.

Sárfogólk

10. Kerékőr-csavarkészlet
11.

12.

ClimAir®+ szélterelő

12. Tető keresztrudak

11.

13. Thule®+ Tetődoboz

12.

11.

+A termékre harmadik fél garanciája vonatkozik, a részleteket
illetően, kérjük, olvassa el a hátlapot.

4.

5.

6.
10.

10.

Töltse le a Mondeo tartozék katalógust!
További tartozékokat és kiegészítőket a
www.ford-tartozekok.hu oldalon talál.
A Ford márkajelzéssel ellátott cikkeket
– ruházattól az életmód kiegészítőkön

7.

8.

9.

keresztül az utazási kiegészítőkig – a
www.fordlifestylecollection.com
webhelyen tekintheti meg.

10.

10.

13.

4

3
1

2,0 L Atkinson-ciklusú motor
A Mondeo Hybrid elektromos motorokkal és regeneratív fékrendszerrel
kombinálja a 2,0 L Ti-VCT Atkinson-ciklusú** benzinmotort, ezzel növeli
az üzemanyag-hatékonyságot és újratölti az akkumulátort.

2

Nagyfeszültségű
akkumulátor
akkumulátor
3 Nagyfeszültségű

TELJESÍTMÉNY
TELJESÍTMÉNY

Az 1,4 kWh
Az 1,4
lítium-ion
kWh lítium-ion
akkumulátor
akkumulátor
a terheléstől
a terheléstől
és a nagyfeszültségű
és a nagyfeszültségű
akkumulátor
akkumulátor
töltöttségétől
töltöttségétől
függőenfüggően
ellátja energiával
ellátja energiával
az elektromos
az elektromos
motort motort
és működteti
és működteti
tisztán elektomos
tisztán elektomos
üzemmódban
üzemmódban
a Mondeo
a Mondeo
Hybridet.
Hybridet.
4

eCVT sebességváltó

Regeneratív
fékrendszer
fékrendszer
4 Regeneratív
Visszanyeri
Visszanyeri
a lassításnál
a lassításnál
és fékezéskor
és fékezéskor
egyébként
egyébként
elveszőelvesző
energiát,
energiát,
és az és az
akkumulátor
akkumulátor
újratöltésére
újratöltésére
használja.
használja.

A fejlett automata sebességváltó zökkenőmentesen vált a
sebességfokozatok között a sima, kifinomult teljesítmény és a nagyobb
üzemanyag-hatékonyság érdekében.

5
3

Kezeli aKezeli
hibridahajtáslánc
hibrid hajtáslánc
vezérlőszerveit,
vezérlőszerveit,
többek többek
között aközött
DC/AC
a DC/AC
és az és az
AC/DC AC/DC
átalakítót,
átalakítót,
így a nagyfeszültségű
így a nagyfeszültségű
akkumulátorból
akkumulátorból
nyert nyert
egyenáramú
egyenáramú
energiával
energiával
működteti
működteti
a váltóáramú
a váltóáramú
elektromos
elektromos
motorokat.
motorokat.

3

MŰSZAKI ADATOK
7

Ismerje meg kívül-belül az új Ford Mondeót,
intelligens motortechnológiájától kezdve

Inverteres
rendszervezérlés
rendszervezérlés
5 Inverteres

7

egészen a nagyvonalú felszereltségéig.

1
4

6

5
6

187 LE (138 kW*)
2,0 L Ford Ti-VCT hibrid
elektromos hajtás (HEV)

Elektromos
légkondicionáló
légkondicionáló
kompresszor
kompresszor
6 Elektromos
A közvetlenül
A közvetlenül
a nagyfeszültségű
a nagyfeszültségű
akkumulátorból
akkumulátorból
nyert energia
nyert energia
lehetővé
lehetővé

Vezessen
Vezessen
okosabban
okosabban
A Ford SmartGauge
A Ford SmartGauge
felület azfelület
EcoGuide
az EcoGuide
funkcióval
funkcióval
segíti, segíti,

teszi, hogy
teszi,
sűrűbben
hogy sűrűbben
kikapcsoljon
kikapcsoljon
az elektromos
az elektromos
motor, miközben
motor, miközben
tovább tovább
hogy hatékonyabban
hogy hatékonyabban
vezessen.
vezessen.
A műszerfal
A műszerfal
LCD kijelzője
LCD kijelzője
működik
működik
az utastér
az utastér
hűtése.hűtése.
olyan valós
olyan
idejű
valós
vezetési
idejű vezetési
információkat
információkat
jelenít meg,
jelenít
mint
meg, mint

2
7

DC/DC
konverter
konverter
7 DC/DC
A nagyfeszültségű
A nagyfeszültségű
akkumulátorban
akkumulátorban
termelttermelt
300 V+300
feszültséget
V+ feszültséget
átalakítja
átalakítja
12 V feszültségre,
12 V feszültségre,
és tölti a
és12tölti
V-os
a 12
akkumulátort.
V-os akkumulátort.
Ezért nincs
Ezért nincs
szükségszükség
váltóáramú
váltóáramú
generátorra.
generátorra.

*138 kW a benzinüzemű motor teljesítménye.
**Az Atkinson-ciklusú motor nem generál akkora teljesítményt, mint az Otto-ciklusú motor, de jobb az üzemanyag-hatékonysága.
Kifejezetten az elektromos motorokkal való együttműködésre fejlesztették.

4

az üzemanyagszint
az üzemanyagszint
és az akkumulátor
és az akkumulátor
töltöttsége.
töltöttsége.
A
A
képernyőn
képernyőn
megjelenő
megjelenő
animációk
animációk
segítségével
segítségével
figyelemmel
figyelemmel
kísérheti,kísérheti,
mikor vezet
mikor
a leghatékonyabban
vezet a leghatékonyabban
(alapfelszereltség
(alapfelszereltség
a Mondeo
a Mondeo
Hybriden).
Hybriden).

n/a

2,0 l Ford
iVCT
I4 Atk HEV
187 LE
2,0 l Ford
(138
kW)
iVCT
I4 Atk HEV
187 LE
(138 kW)

Euro 6.2

2,0 l Ford
EcoBlue
190 LE
(140 kW)
2,0
l Ford
–AWD
EcoBlue
190 LE
(140 kW)
–AWD

2,0 l Ford
iVCT
I4 Atk HEV
187 LE
(138 kW)

Euro 6.2

2,0 l Ford
EcoBlue
190 LE
(140 kW)
2,0 l Ford
EcoBlue
190 LE
(140 kW)

2,0 l Ford
EcoBlue
190 LE
(140 kW)
–AWD

Euro 6.2

2,0 l Ford
EcoBlue
150 LE
(110 kW)
2,0 l Ford
EcoBlue
150 LE
(110 kW)

2,0 l Ford
EcoBlue
190 LE
(140 kW)

Euro 6.2

2,0 l Ford
EcoBlue
150 LE
(110 kW)
2,0 l Ford
EcoBlue
150 LE
(110 kW)

2,0 l Ford
EcoBlue
150 LE
(110 kW)

Üzemanyag
Üzemanyag
és teljesítmény
és teljesítmény
2,0 l Ford
EcoBlue
150 LE
(110 kW)

Üzemanyag és teljesítmény

5 ajtós
Emissziós szint
Üzemanyagtípus
Sebességváltó
Maximális teljesítmény, LE (kW)
Nyomaték (Nm)
CO2- kibocsátási értékhatárok g/kmØØ (minden felszereltségi szint alap, opció nélküli változatban
értendő)
Hajtás

Nyomaték (Nm)
Nyomaték (Nm) 370

370

370

400

400

400

400

173

173

133-145

145-157

145-157

148-159

148-159

154-173

154-173

129-138

129-138

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x4

4x4

4x2

4x2

5,1-5,5

5,5-6,1

5,5-6,1

5,7-6,1

5,7-6,1

5,9-6,6

5,9-6,6

5,6-6,1

5,6-6,1

Max. sebesség
Max.(km/h)
sebesség (km/h) 210

210

206

206

218

218

216

216

187

187

0-100 km/h0-100
(mp) km/h (mp) 9,8

9,8

10,4

10,4

9,0

9,0

9,2

9,2

9,4

9,4

‡
50-100 km/h
50-100
km/h‡
10,2
(mp)
(mp)

10,2

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

1728

1748

1748

1752

1752

1826

1826

1716

1716

ØØ

Dízel

Dízel

Dízel

Dízel

n/a

Manuális 6 sebességes
(M6)

Automata 8 sebességes
(A8)

Automata 8 sebességes
(A8)

Automata 8 sebességes
(A8)

n/a

150 (110,3)

150 (110,3)

190 (140,0)

190 (140,0)

n/a

ØØ
Üzemanyag-fogyasztási
Üzemanyag-fogyasztási
értékhatárok
értékhatárok
l/100 kml/100
kmØØ

370

370

400

400

n/a

(minden felszereltségi
(minden felszereltségi
szint alap, opció
szint nélküli
alap, opció
változatban
nélküli változatban
értedő) értedő) 5,1-5,5

128-140

139-152

142-154

151-172

n/a

4x2

4x2

4x2

4x4

n/a

Hajtás

Hajtás 4x2

Ø
Ø
Teljesítmény
Teljesítmény

Üzemanyag-fogyasztási értékhatárok l/100kmØØ
(minden felszereltségi szint alap, opció nélküli változatban értendő)

370

CO2- kibocsátási
CO2- kibocsátási
értékhatárok
értékhatárok
g/km (minden
g/km felszereltségi
(minden felszereltségi
szint alap, opció
szint nélküli
alap, opció
változatban
nélküli változatban
133-145
értendő) értendő)
ØØ

4,9-5,4

5,3-5,8

5,4-5,9

5,8-6,5

n/a

Max. sebesség (km/h)

215

211

223

221

n/a

0-100 km/h (mp)

9,7

10,3

8,9

9,1

n/a

Megengedett
Megengedett
legnagyobblegnagyobb
össztömeg (kg)
össztömeg (kg) 2330

2330

2330

2330

2330

2330

2365

2365

2260

2260

n/a

Járműszerelvény
Járműszerelvény
megengedett
megengedett
legnagyobblegnagyobb
össztömegeössztömege
(kg)
(kg) 3980

3980

4330

4330

4330

4330

4365

4365

3010

3010

Max. vontatható
Max. vontatható
tömeg (fékezett)
tömeg(8%**)
(fékezett)
(kg)(8%**) (kg) 1800

1800

2200

2200

2200

2200

2200

2200

750

750

Max. vontatható
Max. vontatható
tömeg (fékezett)
tömeg((kg)
(fékezett) ((kg) 1650

1650

2000

2000

2000

2000

2000

2000

750

750

Max. vontatható
Max. vontatható
tömeg (fékezetlen)
tömeg (fékezetlen)
(kg)
(kg) 750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

Tömeg és
Tömeg
terhelhetőség
és terhelhetőség

TeljesítményØ

50-100 km/h‡
(mp)

10,1

n/a

n/a

n/a

Menetkész tömeg
Menetkész
(kg)#tömeg (kg)# 1728

Tömeg és terhelhetőség
Menetkész tömeg (kg)#

1715

1735

1739

1812

n/a

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)

2310

2330

2320

2330

n/a

Járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege (kg)

3960

4330

4320

4330

n/a

Max. vontatható tömeg (fékezett) (8%**) (kg)

1800

2200

2200

2200

n/a

Max. vontatható tömeg (fékezett) (12%**) (kg)

1650

2000

2000

2000

n/a

Max. vontatható tömeg (fékezetlen) (kg)

750

750

750

750

n/a

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Kombi
Emissziós szint
Üzemanyagtípus
Sebességváltó
Maximális teljesítmény LE (kW)

‡4. fokozatban.
4. fokozatban.
Ford–tesztadatok.
Ford–tesztadatok.
A fenti üzemanyag–fogyasztási
A fenti üzemanyag–fogyasztási
és a CO2– kibocsátási
és a CO2– kibocsátási
értékek megállapítása
értékek megállapítása
a 715/2007/EK
a 715/2007/EK
és az (EU) 2017/1151
és az (EU)európai
2017/1151
uniós
európai
rendeletek
uniós rendeletek
legfrissebblegfrissebb
kiadásábankiadásában
szereplő műszaki
szereplő
követelményeknek
műszaki követelményeknek
és
és
specifikációknak
specifikációknak
megfelelően
megfelelően
történt. Azok
történt.
a könnyű
Azokhaszongépjárművek,
a könnyű haszongépjárművek,
amelyek típusjóváhagyása
amelyek típusjóváhagyása
a könnyűgépjárművekre
a könnyűgépjárművekre
vonatkozó,vonatkozó,
világszintenvilágszinten
harmonizált
harmonizált
vizsgálati eljárás
vizsgálati
(WLTP)
eljárás
alapján
(WLTP)
történt,
alapján
az új
történt,
európai
azmenetciklusnak
új európai menetciklusnak
(NEDC) és (NEDC)
a WLTP–nek
és a WLTP–nek
megfelelő üzemanyag–/energia–fogyasztási
megfelelő üzemanyag–/energia–fogyasztási
és CO2–kibocsátási
és CO2–kibocsátási
információkkal
információkkal
is el lesznekislátva.
el lesznek
A WLTP
látva.
legkésőbb
A WLTP 2020–ig
legkésőbbteljes
2020–ig
mértékben
teljes mértékben
felváltja azfelváltja
új európai
azmenetciklust
új európai menetciklust
(NEDC). Az(NEDC).
alkalmazott
Az alkalmazott
egységes tesztek
egységes
lehetővé
tesztekteszik
lehetővé
a különböző
teszik a különböző
gyártók és gépjárműtípusok
gyártók és gépjárműtípusok
közötti összehasonlítást.
közötti összehasonlítást.
A gépjárműAüzemanyag–hatékonyságán
gépjármű üzemanyag–hatékonyságán
kívül a vezetési
kívülstílus
a vezetési
és egyéb,
stílusnem
és egyéb,
műszaki
nem
tényezők
műszakiistényezők
befolyásolják
is befolyásolják
egy jármű üzemanyag–/
egy jármű üzemanyag–/
és elektromos
és elektromos
hatótávolságára
hatótávolságára
vonatkozó vonatkozó
adatait. A CO
adatait.
A CO2üvegházhatást
a legfőbb üvegházhatást
okozó gáz, okozó
amely gáz,
a globális
amelyfelmelegedésért
a globális felmelegedésért
felelős. Az adatok
felelős. tájékoztató
Az adatok tájékoztató
jellegűek! Valamennyi
jellegűek! Valamennyi
új
új
energiafogyasztási,
energiafogyasztási,
CO2– kibocsátási
CO2– kibocsátási
2 a legfőbb
személygépkocsi–modell
személygépkocsi–modell
üzemanyag–hatékonysági
üzemanyag–hatékonysági
és CO2–kibocsátási
és CO2–kibocsátási
adatai díjmentesen
adatai díjmentesen
elérhetők bármely
elérhetők
márkakereskedésben,
bármely márkakereskedésben,
illetve letölthetők
illetve letölthetők
innen: www.ford.hu.
innen: www.ford.hu.
#A vezető testtömegeként
#A vezető testtömegeként
75 kg–ot, maximális
75 kg–ot, folyadékszintet
maximális folyadékszintet
és 90%–osésüzemanyagszintet
90%–os üzemanyagszintet
feltételezvefeltételezve
a legkisebbasaját
legkisebb
tömeget
sajátjelzi,
tömeget
amelyjelzi,
a gyári
amely
toleranciák
a gyári toleranciák
és a beszerelt
és aopcionális
beszerelt felszereltségek
opcionális felszereltségek
stb. függvényében
stb. függvényében
változhat. változhat.
Vontatható
Vontatható
tömeg azttömeg
a maximális
azt a vontatási
maximálisképességet
vontatási képességet
jelentik, amellyel
jelentik,a amellyel
jármű a megengedett
a jármű a megengedett
legnagyobblegnagyobb
össztömegével
össztömegével
terhelve tengerszinten,
terhelve tengerszinten,
12%–os emelkedőn
12%–os emelkedőn
még képesmég
elindulni.
képesVontatáskor
elindulni. Vontatáskor
minden modell
minden modell
teljesítmény–
teljesítmény–
és fogyasztási
és fogyasztási
adatai romlanak.
adatai A
romlanak.
vonóhorog
A vonóhorog
csúcsán mért
csúcsán
terhelhetőség
mért terhelhetőség
minden modell
minden
esetében
modellmaximum
esetében 75
maximum
kg. A járműszerelvény
75 kg. A járműszerelvény
megengedett
megengedett
legnagyobb
legnagyobb
össztömege
össztömege
tartalmazza
tartalmazza
a vontatmány
a vontatmány
tömegét is.tömegét is.
*Csak 16"/17"–os
*Csak 16"/17"–os
abroncsok.abroncsok.
**Csak 18"/19"–os
**Csak 18"/19"–os
abroncsok.abroncsok.

‡

Dízel

Dízel

Dízel

Dízel

Benzin

Manuális 6 sebességes
(M6)

Automata 8 sebességes
(A8)

Automata 8 sebességes
(A8)

Automata 8 sebességes
(A8)

HF35
(eCVT automata)

150 (110,3)

150 (110,3)

190 (140,0)

190 (140,0)

187 (103,0)

Kombi
FHEV

4976/4872

4974/4869

4974/4869

Teljes szélesség külső tükrökkel/tükrök nélkül (mm)

2130/1852

2130/1852

2130/1852

Teljes szélesség behajtott külső tükrökkel (mm)

1911

1911

1911

Fordulókör – Szegélytől szegélyig (m)

11,5

11,5

n/a

Csomagtér befogadóképessége (liter)‡
5 üléses konfiguráció (defektjavító készelettel)

550

525

403

5 üléses konfiguráció (mini pótkerékkel)

541

500

n/a

5 üléses konfiguráció (pótkerékkel)

458

488

n/a

2 üléses konfiguráció (tetőig megpakolva) (defektjavító készlettel)

1446

1630

1508

2 üléses konfiguráció (tetőig megpakolva) (kis méretű pótkerékkel)

1437

1605

n/a

2 üléses konfiguráció (a tetőig megpakolva) (pótkerékkel)

1356

1585

n/a

Benzin

60

60

49

Dízel

60

60

–

Magasság†: 1508 mm

Kombi

Teljes hossz vonóhoroggal/vonóhorog nélkül (teljes spoiler készlet nélkül) (mm)

5 ajtós
5 ajtós
Magasság†: 1508 mm

5 ajtós

4 MŰSZAKI ADATOK MÉRETEK

Üzemanyagtartály térfogata (liter)

Hossz†Hossz
: 4872†:mm
4872 mm

†
†
Szélesség
Szélesség
(külső
(külső
tükrökkel):
tükrökkel):
2130 mm
2130 mm

Hossz Hossz
(vonóhorog
(vonóhorog
nélkül):
nélkül):
4869 mm*
4869 mm*

†
†
Szélesség
Szélesség
(tükrök
(tükrök
nélkül):
nélkül):
1852 mm
1852 mm

Az összes műszaki adatot látni
szeretné?

Magasság: 1540 mm

Magasság: 1540 mm

Kombi
Kombi

A jármű összes funkciójának és műszaki adatának
megtekintéséhez töltse le a digitális prospektust,
vagy olvassa el az interaktív változatot a www.
ford.hu webhelyen, vagy olvassa be a QR-kódot.

A mérés az ISO 3832 szabványnak megfelelően történt. A méretek a modelltől és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az adatok tájékoztató jellegűek!
További információért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét.

‡

†

4 ajtós és 4†4
ajtós
ajtós
HEV
és 4modellekre
ajtós HEV modellekre
is vonatkozik.
is *Az
vonatkozik.
itt szereplő
*Az adatok
itt szereplő
teljes
adatok
spoilerkészlet
teljes spoilerkészlet
vagy tetősínek
vagy
nélkül
tetősínek
érvényesek.
nélkül érvényesek.

Szín-Színés kárpitválaszték
és kárpitválaszték

Solar Silver

Blue Panther
Solar Silver

White Platinum
Blue Panther

Lucid Red
White Platinum

Diffused Silver
Magnetic

Blue Metallic
Diffused Silver

Prémium metálfényezés*
Prémium metálfényezés*

Moondust Silver
Blue Metallic

Agate Black
Moondust Silver

Frozen White
Agate Black

Blazer Blue*
Frozen White

Blazer Blue*

Solar Silver

Egyszínű Egyszínű
Metálfényezés*
Metálfényezés*
karosszériafényezés
karosszériafényezés
Blue Panther

White Platinum

Lucid Red

Magnetic

Diffused Silver

Prémium metálfényezés*

Blue Metallic

Moondust Silver

Metálfényezés*

Agate Black

Frozen White

Blazer Blue*

Egyszínű
karosszériafényezés

Magnetic
Lucid Red

Szín- és kárpitválaszték

Business

ST-Line ST-Line

Üléskárpit és szín: Cypress szövet Ebony színben fehér pöttyökkel
Üléspárnahuzat anyaga és színe: Omni Ebony színben
Ajtóbetét és szín: Omni Ebony színben
Műszerfal alsó és felső részének színe: Charcoal Black

ÜléskárpitÜléskárpit
és szín: Miko-Suede
és szín: Miko-Suede
szövet Charcoal
szövet
Black
Charcoal
színben,
Black
piros
színben,
varrással
piros varrással
Üléspárnahuzat
Üléspárnahuzat
anyaga és anyaga
színe: Salerno
és színe:
Vinyl
Salerno
Charcoal
Vinyl
Black
Charcoal
színben,
Black
piros
színben, piros
varrással varrással
Ajtóbetét és
Ajtóbetét
szín: Soho
és Vinyl
szín: Charcoal
Soho Vinyl
Black
Charcoal
színben
Black színben
Műszerfal alsó
Műszerfal
és felső
alsó
részének
és felsőszíne:
részének
Charcoal
színe:
Black
Charcoal Black

–

–

ÜléskárpitÜléskárpit
és szín: Salerno
és szín:
bőrSalerno
Charcoalbőr
Black
Charcoal
színben,
Black
piros
színben,
varrással
piros varrással
Üléspárnahuzat
Üléspárnahuzat
anyaga és anyaga
színe: Salerno
és színe:
bőrSalerno
Charcoalbőr
Black
Charcoal
színben,
Black
piros
színben, piros
varrással varrással
Ajtóbetét és
Ajtóbetét
szín: Soho
és Vinyl
szín: Charcoal
Soho Vinyl
Black
Charcoal
színben
Black színben
Műszerfal alsó
Műszerfal
és felső
alsó
részének
és felsőszíne:
részének
Charcoal
színe:
Black
Charcoal Black

–

–

–

Titanium
Üléskárpit és szín: Smitty Tech/Omni szövet Charcoal Black színben
Üléspárnahuzat anyaga és színe: Omni Ebony színben
Ajtóbetét és szín: Omni Ebony színben
Műszerfal alsó és felső részének színe: Charcoal Black

–

Üléskárpit és szín: Cypress szövet Ebony színben fehér pöttyökkel
Üléspárnahuzat anyaga és színe: Omni Ebony színben
Ajtóbetét és szín: Omni Ebony színben
Műszerfal alsó és felső részének színe: Charcoal Black

–

Üléskárpit és szín: Salerno bőr Charcoal Black színben
Üléspárnahuzat anyaga és színe: Salerno bőr Charcoal Black színben
Ajtóbetét és szín: Salerno Vinyl Charcoal Black színben
Műszerfal alsó és felső részének színe: Charcoal Black

–

Üléskárpit és szín: Salerno Perforált bőr Charcoal Black színben
Üléspárnahuzat anyaga és színe: Salerno bőr Charcoal Black színben
Ajtóbetét és szín: Salerno Vinyl Charcoal Black színben
Műszerfal alsó és felső részének színe: Charcoal Black

–

Vignale Vignale
ÜléskárpitÜléskárpit
és szín: Windsor
és szín:
prémium
Windsorbőr
prémium
Charcoalbőr
Black
Charcoal
színben
Black színben
Üléspárnahuzat
Üléspárnahuzat
anyaga és anyaga
színe: Windsor
és színe:
bőrWindsor
Charcoalbőr
Black
Charcoal
színben
Black színben
–
Ajtóbetét és
Ajtóbetét
szín: Luxury
és szín:
GrainLuxury
Vinyl Charcoal
Grain Vinyl
Black
Charcoal
színben
Black színben
Műszerfal alsó
Műszerfal
és felső
alsó
részének
és felsőszíne:
részének
Charcoal
színe:
Black
Charcoal Black

– –

–

–

–

–

–

ÜléskárpitÜléskárpit
és szín: Windsor
és szín:
prémium
Windsorbőr
prémium
Cashmere
bőrszínben
Cashmere színben
Üléspárnahuzat
Üléspárnahuzat
anyaga és anyaga
színe: Windsor
és színe:
bőrWindsor
Cashmere
bőrszínben
Cashmere színben
–
Ajtóbetét és
Ajtóbetét
szín: Luxury
és szín:
GrainLuxury
Vinyl Cashmere
Grain Vinylszínben
Cashmere színben
Műszerfal alsó
Műszerfal
és felső
alsó
részének
és felsőszíne:
részének
Charcoal
színe:
Black
Charcoal Black

– –

–

–

–

–

–

felár nélkülfelár
választható
nélkül választható
felár ellenében
felárválasztható
ellenében választható

*A Blazer Blue
*A Blazer
alapfelszereltség,
Blue alapfelszereltség,
a további metál
a további
és prémium
metál ésmetálfényezések,
prémium metálfényezések,
valamint bőr/szövet
valamint bőr/szövet
kárpitozás és
kárpitozás
bőr kárpitozás
és bőr feláron,
kárpitozás
választható
feláron, választható
opcióként rendelhető.
opcióként rendelhető.

Vignale

–

ST‑Line
Vignale

Vignale

–

Titanium
ST‑Line

ST‑Line

–

Business

Titanium

Business

–

Business
Titanium

StílusStílus
és megjelenés
és megjelenés

Stílus és megjelenés

––

––

–

Keréktárcsák
16"-os, 10 küllős, Sparkle Silver könnyűfém keréktárcsák (215/60 R16 gumiabroncsokkal szerelve*)
17"-os könnyűfém keréktárcsák (215/55 R17 gumiabroncsokkal szerelve*)
18"-os, 5x2 küllős Rock Metallic könnyűfém keréktárcsák (235/45 R18 gumiabroncsokkal szerelve*)

–

–

18"-os nikkelezett, prémium könnyűfém keréktárcsák (235/45 R18 gumiabroncsokkal szerelve*)

–

–

7x17"-os, könnyűfém keréktárcsák (215/55 R17 gumiabroncsokkal szerelve*)
18"-os, könnyűfém keréktárcsák (235/45 R18 gumiabroncsokkal szerelve*)

–

19"-os, 5x2 küllős könnyűfém keréktárcsák (235/40 R19 gumiabroncsokkal szerelve*)

–

19"-os, 7x2 küllős könnyűfém keréktárcsák (235/40 R19 gumiabroncsokkal szerelve*)

–

–

Fekete ködlámpa
Feketekeret
ködlámpa keret

–

–

Fényes fekete
Fényes
ködlámpa
feketekeret
ködlámpa keret
–

––

–

MagasfényűMagasfényű
krómozott ködlámpa
krómozottkeret
ködlámpa keret
–

–

Egyedi Vignale
Egyedi
krómozott
Vignaleködlámpa
krómozottkeret
ködlámpa keret
–

–

–

Színezett üvegek
Színezett üvegek

–

–

Sötétített üvegek
Sötétített
B-oszloptól
üvegek B-oszloptól
hátrafele hátrafele

–

–

Hátsó lökhárítót
Hátsófedő
lökhárítót
karcvédő
fedőréteg
karcvédő
(csak réteg
kombi(csak
esetén
kombi
érhető
esetén
el) érhető el)

–

Fekete alsó Fekete
szegélyalsó szegély

–

Színrefújt alsó
Színrefújt
szegélyalsó szegély
–

19"-os, könnyűfém keréktárcsák (235/40 R19 gumiabroncsokkal szerelve*)

–

–

19"-os, 10 küllős könnyűfém keréktárcsák (235/40 R19 gumiabroncsokkal szerelve*) (FHEV modellen nem elérhető)

–

–

–

19"-os, 10 küllős könnyűfém keréktárcsák (235/40 R19 gumiabroncsokkal szerelve*) (sötét)

–

–

–

–

––

–

––

–

––

––

–

–

––

–

–

–

–

–

–

–

–

––

–

––

–
––

Krómozott alsó
Krómozott
szegélyalsó szegély
–

––
–

Mini acél pótkerék (125/80 R16 gumival)

Krómozott tetősín
Krómozott
(csaktetősín
kombi(csak
esetén
kombi
érhető
esetén
el) érhető–el)
Világos tetőkárpit
Világos tetőkárpit

Külső stíluselemek

Sötét tetőkárpit
Sötét tetőkárpit
–

––

–

Alumínium Alumínium
pedálok pedálok
–

––

–

–

Fekete ablakkeretek

–

–

–

–

Színrefújt ajtókilincsek
Színrefújt ajtókilincsek króm betéttel

–

–

Normál méretű acél pótkerék (215/60 R16 gumival) (FHEV modellen nem elérhető)

Krómozott ablakkeretek

–
––

–

Fekete színűFekete
tetősínszínű
(csaktetősín
kombi(csak
esetén
kombi
érhető
esetén
el) érhető el)

–
–

–

Sportos alsóSportos
szegélyalsó szegély
–

Defektjavító készlet

–
––

–

–

–
–

Színrefújt felső és fekete alsó rész az első és hátsó lökhárítókon
Színrefújt felső és alsó rész az első és hátsó lökhárítókon

–

Színrefújt sportos lökhárítók elöl-hátul

–

–

–

–

–

–

–
–

–

Aktív hűtőrács lamellák

Alapfelszereltség
Alapfelszereltség
Opcionális,Opcionális,
felár ellenében
felárválasztható
ellenében választható

*Az Ön által*Az
választott
Ön által keréktárcsára
választott keréktárcsára
a jelzett méretű
a jelzett
gumiabroncsot
méretű gumiabroncsot
szerelik fel, szerelik
de a gumiabroncs
fel, de a gumiabroncs
márkája nem
márkája
választható.
nem választható.
Az adatokAz
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információért
További információért
kérjük, keresse
kérjük,
fel keresse
Ford márkakereskedőjét.
fel Ford márkakereskedőjét.
Megjegyzés:
Megjegyzés:
A Ford Mondeóhoz
A Ford Mondeóhoz
kapható 18"kapható
és 19" méretű
18" és 19"
keréktárcsákat
méretű keréktárcsákat
és gumiabroncsokat
és gumiabroncsokat
úgy tervezték,
úgyhogy
tervezték,
a 16" és
hogy
17"améretű
16" és 17"
keréktárcsákhoz
méretű keréktárcsákhoz
képest sokkal
képest
sportosabb
sokkal sportosabb
menettulajdonságokat
menettulajdonságokat
és határozottabb
és határozottabb
futásjellemzőket
futásjellemzőket
biztosítson.biztosítson.

Vezetési élmény

ST‑Line
Vignale

Vignale

ST‑Line
Vignale

Vignale

ImmobiliserImmobiliser
MyKey- pótkulcs,
MyKeyegyedileg
pótkulcs,programozható
egyedileg programozható
funkciókkalfunkciókkal

Titanium
ST‑Line

Tolatókamera
Sebességtartó automatika beállítható sebességlimit (ASLD) funkcióval

Titanium
ST‑Line

Technológia
Technológia
Ford Easy Fuel
Ford– Easy
tanksapka
Fuel –nélküli
tanksapka
üzemanyag
nélküli üzemanyag
nyílás
nyílás

Business
Titanium

Vezetéstámogatás
Első és hátsó parkolóradar

Business
Titanium

Business

Vignale

ST‑Line

Titanium

Business

Teljesítmény
Teljesítmény
és hatékonyság
és hatékonyság

Táblafelismerő rendszer sávtartó automatikával, éberségfigyelő rendszerrel, aktív kormányzással, automatikus fényszóróvezérléssel és távolsági fényszóróval, esőérzékelős ablaktörlővel,
automatikusan elsötétülő belső tükörrel
Ütközésmegelőző rendszer Gyalogosfelismerő rendszerrel
Külső világítás
–

Projektoros halogén fényszórók – manuális fényszórómagasság állítással, halogén menetfénnyel, első ködfényszórókkal és kanyarfénnyel
Adaptív, intelligens LED fényszórórendszer – LED automatikus menetfénnyel, LEd "futófény" irányjelzővel, automatikus fényszórómagasság állítással, egyedi ködfényszórókkal

–

–

–

LED harmadik féklámpa
LED hátsó lámpák

Belső kényelem
Belső kényelem

Futómű
Sportos, ültetett futómű
Automatikus szintszabályozású hátsó futómű – kombi modelleknél elérhető (Titanium FHEV modellen nem elérhető)

Komfort
Komfort
és kényelem
és kényelem
Business

Látási viszonyoknak megfelelő automatikus fényszóróvezérlés – esőérzékelős ablaktörlőkkel, automata távolsági fényszóróvezérléssel, LED nappali menetfény ködlámpa keretébe építve

–

–

–
–

Első fix könyöktámasz
Első fix könyöktámasz
tárolórekesszel
tárolórekesszel
Rövid tetőkonzol
Rövid napszemüveg
tetőkonzol napszemüveg
tartóval tartóval
Hátsó középső
Hátsó
kartámasz
középső pohártartóval
kartámasz pohártartóval
és tárolórekesszel,
és tárolórekesszel,
síalagúttal síalagúttal
Térképzseb Térképzseb
a vezető- ésautasülés
vezető- és
háttámláján
utasülés háttámláján
Manuális napfényrolók
Manuális napfényrolók
a hátsó ajtókon
a hátsó ajtókon
Audio- ésAudiokommunikációs
és kommunikációs
rendszerek
rendszerek
ICE csomagICE
73:csomag
AM/FM 73:
rádió,
AM/FM
MP3 lejátszó,
rádió, MP3
digitális
lejátszó,
rádió
digitális
(DAB),rádió
8"-os
(DAB),
érintőkérenyős
8"-os érintőkérenyős
kijező, navigációs
kijező,rendszer
navigációs
Nyugat-Európa
rendszer Nyugat-Európa
térképpel, 8térképpel,
hangszórós
8 hangszórós
audiorendszer,
audiorendszer,
2 USB csatlakozó,
2 USB csatlakozó,
12
12
®
V-os csatlakozóaljzat,
V-os csatlakozóaljzat,
SYNC 3 Bluetooth
SYNC 3® Bluetooth
kihangosító
kihangosító
rendszer, Vészhelyzeti
rendszer, Vészhelyzeti
asszisztens*asszisztens*
ICE csomagICE
82:csomag
AM/FM82:
rádió,
AM/FM
MP3 lejátszó,
rádió, MP3
digitális
lejátszó,
rádió
digitális
(DAB),rádió
8"-os
(DAB),
színes8"-os
érintőképernyős
színes érintőképernyős
kijelző, Sonykijelző,
prémium
Sonynavigációs
prémiumrendszer
navigációs
Nyugat-Európa
rendszer Nyugat-Európa
térképpel, 12térképpel,
hangszórós
12 hangszórós
Sony
Sony
–
®
audiorendszer,
audiorendszer,
2 USB csatlakozó,
2 USB csatlakozó,
12 V-os csatlakozóaljzat,
12 V-os csatlakozóaljzat,
SYNC 3 Bluetooth
SYNC 3® Bluetooth
kihangosító
kihangosító
rendszer, Vészhelyzeti
rendszer, Vészhelyzeti
asszisztens*,asszisztens*,
oldalajtók laminált
oldalajtók
akusztikus
lamináltüveglappal
akusztikus üveglappal

–
––

––

–

–

Alapfelszereltség
Alapfelszereltség
Opcionális,Opcionális,
felár ellenében
felárválasztható
ellenében választható
CsomagbanCsomagban
választhatóválasztható

Az adatokAz
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információért
További információért
kérjük, keresse
kérjük,
fel keresse
Ford márkakkereskedőjét.
fel Ford márkakkereskedőjét.
Megjegyzés:
Megjegyzés:
A BluetoothA®Bluetooth
márkanév® és
márkanév
védjegyek
ésavédjegyek
Bluetootha SIG,
Bluetooth
Inc. tulajdonát
SIG, Inc. tulajdonát
képezik, ezek
képezik,
Ford Motor
ezek Ford
Company
MotorLimited
Company
(Korlátolt
LimitedFelelősségű
(Korlátolt Felelősségű
Társaság) és
Társaság)
társvállalatai
és társvállalatai
általi használatát
általi használatát
licenc szabályozza.
licenc szabályozza.
Az egyéb védjegyek
Az egyéb védjegyek
® funkción
és kereskedelmi
és kereskedelmi
nevek a megfelelő
nevek a tulajdonosok
megfelelő tulajdonosok
birtokábanbirtokában
vannak. *Avannak.
SYNC innovatív
*A SYNCrésze
innovatív
a Fordrésze
Vészhelyzeti
a Ford Vészhelyzeti
asszisztens,asszisztens,
amely Bluetooth
amely®Bluetooth
funkción keresztül
párosított
keresztülés
párosított
az autóhoz
és az
csatlakoztatott
autóhoz csatlakoztatott
mobiltelefont
mobiltelefont
használ arra,
használ arra,
hogy a jármű
hogy
utasai
a jármű
közvetlenül
utasai közvetlenül
a helyi Kommunikációs
a helyi Kommunikációs
központot hívhassák,
központot ha
hívhassák,
olyan baleset
ha olyan
történt,
baleset
melyben
történt,egy
melyben
légzsákegy
kioldott
légzsák
vagy
kioldott
az üzemanyag-szivattyú
vagy az üzemanyag-szivattyú
lekapcsolt. lekapcsolt.
A szolgáltatás
A szolgáltatás
több, mint több,
40 európai
mint 40
országban
európai országban
és régióbanés régióban
működik. működik.

Légkondicionáló

Műszerek
Műszerek
és kezelőszervek
és kezelőszervek

Automata kétzónás légkondicionáló automatikus belső levegőkeringtetéssel és külső légszennyezettség-mérővel

Elektromosan
Elektromosan
állítható, automatikusan
állítható, automatikusan
becsukódó, becsukódó,
színrefújt, fűthető
színrefújt,
külső
fűthető
visszapillantó
külső visszapillantó
tükrök, tükörházba
tükrök, tükörházba
integrált kilépővilágítással
integrált kilépővilágítással

Pollen- és aktívszén szűrő
Programozható, üzemanyag tüzelésű állófűtés (Titanium FHEV modellen nem elérhető)

–

Belső világítás

Vignale

ST‑Line
Vignale

–

–

Elektromosan
Elektromosan
állítható, automatikusan
állítható, automatikusan
becsukódó, becsukódó,
színrefújt, fűthető
színrefújt,
külső
fűthető
visszapillantó
külső visszapillantó
tükrök, tükörházba
tükrök, tükörházba
integrált kilépővilágítással,
integrált kilépővilágítással,
memória funkcióval
memória funkcióval
–

––

––

–

Fényszórómosó
Fényszórómosó
fúvókák fúvókák
–

––

––

–

–

–

–

–

––

––

Fűthető elsőFűthető
szélvédő
első
ésszélvédő
ablakmosó
és ablakmosó
fúvókák fúvókák
Bőrbevonatú
Bőrbevonatú
sebességváltó
sebességváltó
gomb (ST-Line
gomb
szérián
(ST-Line
domború
szériánszöveggel)
domború szöveggel)

–

Első és hátsó utastér világítás, elöl olvasólámpákkal

BőrborításúBőrborítású
kormánykerék
kormánykerék
(ST-Line szérián
(ST-Line
pirosszérián
varrással)
piros varrással)

Ülések

4,2"-os színes
4,2"-os
konfigurálható
színes konfigurálható
LCD műszerfali
LCDkijelző
műszerfali
(2,0 lkijelző
TDCI motorok
(2,0 l TDCI
esetén)
motorok esetén)

4 irányban állítható fejtámlák

10,1"-os színes,
10,1"-os
konfigurálható
színes, konfigurálható
LCD műszerfali
LCDkijelző
műszerfali
(2,0 lkijelző
TDCI motork
(2,0 l TDCI
esetén)
motork esetén)
–

60/40 arányban, osztottan dönthető hátsó ülések

4,2"-os duplikált,
4,2"-osszínes,
duplikált,
konfigurálható
színes, konfigurálható
LCD műszerfali
LCDkijelző,
műszerfali
grafikus
kijelző,
megjelenítéssel
grafikus megjelenítéssel
(FHEV esetén)
(FHEV esetén)

Üléscsomag 2: Cypress szövet üléskárpit Omni színben, manuálisan 4 irányban állítható komfort vezető- és utasülés

–

Üléscsomag 3: Smitty Tech szövet üléskárpit Omni színben, manuálisan 4 irányban állítható, fűthető sport vezető- és utasülés, fűthető első ülések

–

Üléscsomag 5: Bőr/szövet üléskárpit piros varrással, elektromosan 10 irányban állítható, fűthető sport vezető- és utasülés, vezetőülés memória funkcióval, memóriás külső tükrök

–

Üléscsomag 6: Salerno bőr üléskárpit (ST-Line esetén piros varrással), elektromosan 10 irányban állítható, fűthető vezető- és utasülés, külső visszapillantó tükrök memória funkcióval

–

Vignale üléscsomag: Bőr/szövet üléskárpit, sportos első ülések, elektromosan 10 irányban állítható, klimatizált sport vezető- és utasülés masszázs funkcióval, vezetőülés memória
funkcióval

–

ERGO vezető- és utasülés: Cypress szövetkárpit Ebony színben, manuálisan 8 irányban állítható ülés, 4 irányban elektromosan állítható deréktámasz, 4 irányban manuálisan állítható
fejtámla
Prémium üléscsomag: Vignale üléscsomag, perforált Salerno bőrkárpit, fűthető hátsó ülések, 230 V-os csatlakozó aljzat a középkonzolon (FHEV modelleken nem elérhető)

–

Látási viszonyoknak
Látási viszonyoknak
megfelelő automatikus
megfelelő automatikus
fényszóróvezérlés
fényszóróvezérlés
esőérzékelősesőérzékelős
ablaktörlőkkel,
ablaktörlőkkel,
automata távolági
automata
fényszóróvezérléssel,
távolági fényszóróvezérléssel,
LED nappaliLED
menetfény
nappali menetfény
a ködlámpaakeretébe
ködlámpa
építve
keretébe építve

Késleltetett belsőtér-világítás
Többszínű belső hangulatvilágítás

Titanium
ST‑Line

Business

Vignale

ST‑Line

Titanium

Business

Business
Titanium

Komfort
Komfort
és kényelem
és kényelem

Komfort és kényelem

–

–

–

Elektromos Elektromos
első és hátsó
első
ablakemelők
és hátsó ablakemelők
kényelmi funkcióval
kényelmi funkcióval

–

–

Sebességtartó
Sebességtartó
automatikaautomatika
beállítható beállítható
sebességlimit
sebességlimit
(ASLD) funkcióval
(ASLD) funkcióval

–

Négy irányban
Négy
elektromosan
irányban elektromosan
állítható kormányoszlop
állítható kormányoszlop
kormányzárral
kormányzárral

–

–

–
–
–

–

–

–

Alapfelszereltség
Alapfelszereltség
Opcionális,Opcionális,
felár ellenében
felárválasztható
ellenében választható
CsomagbanCsomagban
választhatóválasztható

Az adatokAz
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információért
További információért
kérjük, keresse
kérjük,
fel keresse
Ford márkakkereskedőjét.
fel Ford márkakkereskedőjét.
Megjegyzés:
Megjegyzés:
A BluetoothA®Bluetooth
márkanév® és
márkanév
védjegyek
ésavédjegyek
Bluetootha SIG,
Bluetooth
Inc. tulajdonát
SIG, Inc. tulajdonát
képezik, ezek
képezik,
Ford Motor
ezek Ford
Company
MotorLimited
Company
(Korlátolt
LimitedFelelősségű
(Korlátolt Felelősségű
Társaság) és
Társaság)
társvállalatai
és társvállalatai
általi használatát
általi használatát
licenc szabályozza.
licenc szabályozza.
Az egyéb védjegyek
Az egyéb védjegyek
® funkción
és kereskedelmi
és kereskedelmi
nevek a megfelelő
nevek a tulajdonosok
megfelelő tulajdonosok
birtokábanbirtokában
vannak. *Avannak.
SYNC innovatív
*A SYNCrésze
innovatív
a Fordrésze
Vészhelyzeti
a Ford Vészhelyzeti
asszisztens,asszisztens,
amely Bluetooth
amely®Bluetooth
funkción keresztül
párosított
keresztülés
párosított
az autóhoz
és az
csatlakoztatott
autóhoz csatlakoztatott
mobiltelefont
mobiltelefont
használ arra,
használ arra,
hogy a jármű
hogy
utasai
a jármű
közvetlenül
utasai közvetlenül
a helyi Kommunikációs
a helyi Kommunikációs
központot hívhassák,
központot ha
hívhassák,
olyan baleset
ha olyan
történt,
baleset
melyben
történt,egy
melyben
légzsákegy
kioldott
légzsák
vagy
kioldott
az üzemanyag-szivattyú
vagy az üzemanyag-szivattyú
lekapcsolt. lekapcsolt.
A szolgáltatás
A szolgáltatás
több, mint több,
40 európai
mint 40
országban
európai országban
és régióbanés régióban
működik. működik.

Technológia

Biztonság
Biztonság

Automatikusan elsötétülő belső visszapillantó tükör

Visszagurulásgátló
Visszagurulásgátló
(HSA)
(HSA)

MyKey pótkulcs, egyedileg programozható funkciókkal

ElektronikusElektronikus
menetstabilizáló
menetstabilizáló
rendszer (ESC)
rendszer
– elektronikus
(ESC) – elektronikus
fékerőelosztóval
fékerőelosztóval
(EBD), blokkolásgátlóval
(EBD), blokkolásgátlóval
(ABS), kipörgésgátlóval
(ABS), kipörgésgátlóval
(TCS), elektronikus
(TCS), elektronikus
fékasszisztensel
fékasszisztensel
(EBA), elektronikus
(EBA), elektronikus
differenciálzárral
differenciálzárral
(BLD+) (BLD+)

Start/Stop rendszer (FHEV modellen nem elérhető)

Vignale

ST‑Line
Vignale

Titanium
ST‑Line

Business

Vignale

ST‑Line

Titanium

Business

Business
Titanium

Biztonság
Biztonság
és védelem
és védelem

Komfort és kényelem

Keréknoymás-figyelő
Keréknoymás-figyelő
rendszer rendszer

Opciós csomagok

Vezető – ésVezető
utasoldali
– éslégzsákok
utasoldaliu légzsákoku

Business csomag 8: ICE csomag 73 navigációs rendszerrel, első és hátsó parkolóradar, aktív ki/- beparkolást segítő automatika, tolatókamera, automatikus fényszóróvezérlés, esőérzékelős
ablaktörlők, automata távolsági fényszóróvezérlés, LED nappali menetfény, elektromosan állítható és behajtható, színrefújt, fűthető külső visszapillantó tükrök tükörházba integrált kilépő
világítással

–

Vezető – ésVezető
utasoldali
– ésoldallégzsákok
utasoldali oldallégzsákok
Függönylégzsák
Függönylégzsák
az utastér teljes
az utastér
hosszában
teljes hosszában

Business csomag 10 (5 ajtós, kombi modelleknél, A8 váltóval nem elérhető): ICE csomag 82, adaptív sebességtartó automatika ütközésmegelőző rendszerrel (csak automata váltós
modellek esetén érhető el), holttérfigyelő rendszer elektromosan behajtható, fényre sötétülő, fűthető külső tükrökkel, memória funkcióval (elektromosan állítható üléssel együtt elérhető),
aktív ki-/beparkolást segítő automatika, tolatókamera, elektromos, távirányítóval nyitható comagtérajtó, adaptív LED fényszórórendszer LED automatikus menetfénnyel, LED "futófény"
irányjelzővel, automatikus fényszóró magasságállítással, egyedi ködfényszórókkal

–

Business csomag 12: Adaptív LED fényszóró rendszer LED automatikus menetfénnyel, LED "futófény" irányjelzővel, automatikus fényszórómagasság-állítással, egyedi ködfényszórók,
tulatókamera

–

VezetőoldaliVezetőoldali
térdlégzsáktérdlégzsák
Utasoldali légzsák
Utasoldali
deaktiválás
légzsák deaktiválás
–

Komfort csomag: Fűthető első és hátsó ülések, fűthető kormánykerék, fűthető első szélvédő, 230 V-os aljzat a középkonzolon (FHEV modelleknél nem elérhető)

ISOFIX rögzítési
ISOFIX
pontok
rögzítési pontok
Hárompontos
Hárompontos
biztonsági övek
biztonsági
minden
övek
ülésen
minden ülésen
VédelemVédelem
ElektronikusElektronikus
gyermekzárgyermekzár
a hátsó ajtókon
a hátsó ajtókon
TávirányítósTávirányítós
központi zár,központi
globálzár
zár, globálzár
Riasztóberendezés
Riasztóberendezés
belsőtér-érzékelőkkel,
belsőtér-érzékelőkkel,
külön akkumulátorral,
külön akkumulátorral,
emelésérzékelőkkel
emelésérzékelőkkel
és távirányítós
és távirányítós
kettős központi
kettős
zárral
központi zárral
Fékek

Fékek

Piros féknyergek
Piros féknyergek
–

––

–

–

–

ElektronikusElektronikus
kézifék (EPB)
kézifék (EPB)

Alapfelszereltség
Alapfelszereltség
Opcionális,Opcionális,
felár ellenében
felárválasztható
ellenében választható
Megjegyzés: A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, ezek Ford Motor Company Limited (Korlátolt Felelősségű Társaság) és társvállalatai általi használatát licenc szabályozza. Az egyéb védjegyek
és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok birtokában vannak. *A SYNC innovatív része a Ford Vészhelyzeti asszisztens, amely Bluetooth® funkción keresztül párosított és az autóhoz csatlakoztatott mobiltelefont használ arra,
hogy a jármű utasai közvetlenül a helyi Kommunikációs központot hívhassák, ha olyan baleset történt, melyben egy légzsák kioldott vagy az üzemanyag-szivattyú lekapcsolt. A szolgáltatás több, mint 40 európai országban és régióban
működik.

CsomagbanCsomagban
választhatóválasztható

Az adatokAz
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információért
További információért
kérjük, keresse
kérjük,
fel keresse
Ford márkakereskedőjét.
fel Ford márkakereskedőjét.
◆Megjegyzés:
◆Megjegyzés:
Soha nemSoha
szabad
nem
gyerekülést
szabad gyerekülést
helyezni azhelyezni
első utasülésre,
az első utasülésre,
ha a gépkocsi
ha aműködőképes
gépkocsi működőképes
első utasoldali
első utasoldali
légzsákkallégzsákkal
van felszerelve.
van felszerelve.
A gyermekek
A gyermekek
számára aszámára
legbiztonságosabb
a legbiztonságosabb
hely, megfelelő
hely, megfelelő
rögzítettség
rögzítettség
mellett, a mellett,
hátsó ülés.
a hátsó ülés.

Minden
Mondeo
Modell

Vignale

ST‑Line

Titanium

Business

Minden
Mondeo
Modell

Garancia
Garancia

Praktikus felszereltség

Szőnyeg és kárpit
2+3 év/150 2+3
000év/150
km* Ford
000Extra
km*Garancia
Ford Extra Garancia

Első és hátsó prémium szőnyegek

2 év (Hybrid2változat
év (Hybrid
esetében
változat1 év)
esetében
vagy a1következő
év) vagy aszervizidőpontig
következő szervizidőpontig
érvényes Ford
érvényes
Assistance
Ford Országúti
AssistanceSegélyszolgálat
Országúti Segélyszolgálat
(Európában)
(Európában)

Külső funkcionális kiegészítők
Vonóhorog előkészítés (FHEV modelleknél nem elérhető)
Levehető vonóhorog – csatlakozáshoz szükséges készlettel, pótkocsi lengésszabályozással, riasztó rendelése esetén a vonóhorog is része a riasztó rendszernek
Elektromosan visszahúzható vonóhorog – pótkocsi lengésszabályozással (automatikus szintszabályozású futóművel nem érhető el)

–

2+3 év/2502+3
000év/250
km* Opcionális
000 km*Ford
Opcionális
Extra Garancia,
Ford Extrameghosszabbítható
Garancia, meghosszabbítható
Ford Assistance
Ford szolgáltatással
Assistance szolgáltatással
2 év km korlátozás
2 év kmnélküli
korlátozás
Fényezési
nélküligarancia
Fényezési garancia
12 év km korlátozás
12 év kmnélküli
korlátozás
Átrozsdásodás
nélküli Átrozsdásodás
elleni garancia
elleni garancia

Csomagtér
Csomagrögzítő háló
Első sori ülések mögötti kutyarács (csak kombi esetén elérhető el)
Kutyaháló
Csomagtér elválasztó háló (csak kombi esetén elérhető el, panorámatetővel nem elérhető)
Csomagrögzítő fülek (csak kombi esetén érhető el)
Csomagtérroló (csak kombi esetén elérhető

Alapfelszereltség
Alapfelszereltség
Választható,
Választható,
felár ellenében
felár ellenében

Az adatokAz
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információért
További információért
kérjük, keresse
kérjük,
fel keresse
Ford márkakereskedőjét.
fel Ford márkakereskedőjét.
*Bármely Ford
*Bármely
Extra Garancia
Ford Extramegkötésére
Garancia megkötésére
az első kötelező
az első
szerviz
kötelező
előtt,
szerviz
de legkésőbb
előtt, de egy
legkésőbb
éven belül
egy van
évenlehetőség
belül van(az
lehetőség
első forgalomba
(az első forgalomba
helyezéstőlhelyezéstől
számítva). számítva).
A fenti adatok
A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek. jellegűek.

5
Vásárlás

A különböző finanszírozási lehetőségeknek
köszönhetően egyszerűen lehet egy teljesen
új Ford tulajdonosa.

Fenntartás
Fenntartás

Szabja testre a járművét
Weboldalunkon összeállíthatja és személyre

Márkakereskedő keresése és
tesztvezetés igénylése

szabhatja Fordját. Ehhez egyszerűen csak
látogasson el a Ford weboldalára, válassza ki

A Ford weboldalán hely vagy a kereskedő neve
alapján kereshet Ford márkakereskedést, illetve

kedvenc modelljét, majd a hajtást, a színt és a
választható felszereltségeket. Itt megtekintheti a

tesztvezetést igényelhet. Ehhez egyszerűen csak
töltse ki az adatokat, és a kiválasztott

javasolt árat is, és ha szeretné, elküldheti az Ön
által összeállított konfigurációt egy Ford
márkakereskedőnek.

márkakereskedő kapcsolatba fog lépni Önnel a
megfelelő időpont egyeztetése érdekében.

www.ford.hu

www.ford.hu

Finanszírozás
Finanszírozás

Ford Ford
Biztosítás
Biztosítás

FordPass
FordPass
alkalmazás
alkalmazás

Ha autójának
Ha autójának
finanszírozására
finanszírozására
kerül a sor,
kerül a sor,

A kifejezetten
A kifejezetten
Ford tulajdonosoknak
Ford tulajdonosoknak
szóló Ford
szóló FordA FordPass
A FordPass
alkalmazással
alkalmazással
rengeteg
rengeteg
hasznoshasznos
†
†
értéket,
értéket,
egyszerűséget
egyszerűséget
és olyanés olyan
méretünknek
méretünknek
és szakértelmünknek
és szakértelmünknek
köszönhetően
köszönhetően
Biztosítás
Biztosítás
funkciótfunkciót
érhet el,érhet
amelyek
el, amelyek
megkönnyítik
megkönnyítik
az
az
előnyökelőnyök
sorát nyújtja,
sorát nyújtja,
amelyek
amelyek
igazán fontosak
igazán fontosakutazástutazást
számosszámos
különféle
különféle
finanszírozási
finanszírozási
megoldást
megoldást
és biztosítják
és biztosítják
a járműamegfelelő
jármű megfelelő
állapotát.
állapotát.
tudunk tudunk
Önnek nyújtani.
Önnek nyújtani.
A Ford Credit
A Fordegy
Credit
sor egy sor Önnek. Önnek.
Az okostelefonjáról
Az okostelefonjáról
követheti
követheti
az
az
finanszírozási
finanszírozási
terméket
terméket
nyújt autójához,
nyújt autójához,
üzemanyagszintet,
üzemanyagszintet,
a
megtett
a
megtett
kilométerek
kilométerek
számátszámát
■ A Ford
■ által
A Ford
képzett
által képzett
szerelőkszerelők
segítségével
segítségével
a
a
függetlenül
függetlenül
attól, hogy
attól,
Ön
hogy
magán
Ön magán
vagy vállalati
vagy vállalati
és
a
keréknyomást;
és
a
keréknyomást;
távolról
távolról
bezárhatja
bezárhatja
és
és
Ford Baleseti
Ford Baleseti
javítási javítási
központjaiban
központjaiban
elvégzett
elvégzett
ügyfél. A
ügyfél.
Ford Bérlet
A FordaBérlet
tartósbérleti
a tartósbérleti
és
és
kinyithatja
kinyithatja
az
autót,
az
valamint
autót,
valamint
fűtheti/hűtheti
fűtheti/hűtheti
a
a
javítások
javítások
lízingszerződésekre
lízingszerződésekre
specializálódott
specializálódott
és számos
és számos
járművet;
járművet;
térképen
térképen
megkeresheti
megkeresheti
a
leparkolt
a
leparkolt
■ Eredeti
■ Eredeti
Ford alkatrészek
Ford alkatrészek
5 év garanciával
5 év garanciával
alternatív
alternatív
finanszírozási
finanszírozási
tervet kínál,
tervet
melyek
kínál, melyek
autót; közvetlenül
autót; közvetlenül
a telefonján
a telefonján
fogadhatja
fogadhatja
a járműa jármű
■ Cseregépkocsi
■ Cseregépkocsi
a javítása idejére
javítás idejére
vállalkozásának
vállalkozásának
igényeire
igényeire
szabhatók.
szabhatók.
Csak Csak
állapotával
állapotával
kapcsolatos
kapcsolatos
figyelmeztetéseket,
figyelmeztetéseket,
sok
sok
■ Ford Biztosítás-szakértők
■ Ford Biztosítás-szakértők
az egyesült
az egyesült
vállalativállalati
felhasználók
felhasználók
részére.részére.
egyéb
mellett.
egyéb
mellett.
királyságbeli
királyságbeli
ügyfélszolgálatokon
ügyfélszolgálatokon
A finanszírozási
A finanszírozási
termékeinkkel
termékeinkkel
kapcsolatos
kapcsolatos
■ 24 órás
■ 24
baleseti
órás baleseti
segélyszolgálat
segélyszolgálat
www.ford.hu/tulajdonosoknak/
www.ford.hu/tulajdonosoknak/
információkért
információkért
látogasson
látogasson
el a www.FordCredit.
el a www.FordCredit.
■ Akár 90
■ Akár
napos
90európai
napos európai
lefedettség
lefedettség
tulajdonosoknak/fordpass
tulajdonosoknak/fordpass
hu oldalra.
hu oldalra.
■ Baleset
■ Baleset
esetén csere
eseténgyermekülések
csere gyermekülések

Kapcsolat
Kapcsolat
A Ford hivatalos
A Ford hivatalos
magyarországi
magyarországi
finanszírozó
finanszírozó
*Ford Credit:
*Ford
A finanszírozás
Credit: A finanszírozás
elbírálás alapján
elbírálás
történik.
alapján
Garanciák
történik.alkalmazására
Garanciák alkalmazására
lehet
Freepost
szükség.
Ford
Freepost
Credit. Ford
A Ford
Credit.
Credit
A az
Ford
FCE
Credit
Bankaz
plc.
FCE Bank plc.
partnere
partnere
: Merkantil
: Merkantil
Bank Zrt.
Bank
Tel:Zrt.
(1) 429-7777
Tel: (1) 429-7777 lehet szükség.
E-mail :E-mail
ugyfelszolgalat.fordcredit@mail.
: ugyfelszolgalat.fordcredit@mail.
merkantil.hu.
merkantil.hu.
A Ford Bérlet
A Fordpartnere
Bérlet partnere
az ALD az ALD

vállalkozásának
vállalkozásának
neve, amelyneve,
rendelkezik
amely rendelkezik
a PRA (Prudential
a PRA (Prudential
Regulation Regulation
Authority) jóváhagyásával,
Authority) jóváhagyásával,
és 204469 cégjegyzékszámmal
és 204469 cégjegyzékszámmal
az angol FCA
az angol FCA
(Financial Conduct
(Financial
Authority)
Conductés
Authority)
PRA (Prudential
és PRA (Prudential
Regulation Authority)
Regulation Authority)
szabályozása
szabályozása
alá tartozik. alá tartozik.
**Ford Bérlet:
**Ford
A Ford
Bérlet:
Bérlet
A szolgáltatást
Ford Bérlet szolgáltatást
az ALD Automotive
az ALD Automotive
Ltd. biztosítja
Ltd.
Ford
biztosítja Ford
†A szerződési
†Afeltételek
Lease vállalkozásnév
Lease vállalkozásnév
alatt – címe:alatt
Oakwood
– címe:Drive,
Oakwood
Emersons
Drive,Green,
Emersons
Bristol,
Green, Bristol,
szerződési
érvényesek.
feltételek érvényesek.
A Ford Biztosítást
A Fordaz
Biztosítást
Europa Group
az Europa
Limited
Group Limited
BS16 7LB (Egyesült
BS16 7LB
Királyság).
(EgyesültAz
Királyság).
ALD Automotive
Az ALD Automotive
Angliában aAngliában
987418 a 987418
értékesíti ésértékesíti
felügyeli, és
amely
felügyeli,
vállalat
amely
engedélyének
vállalat engedélyének
kiadását és kiadását
szabályozását
és szabályozását
az
az
regisztrációsregisztrációs
szám alatt van
szám
bejegyezve.
alatt van bejegyezve.
Az ALD Automotive
Az ALD Automotive
vállalat
vállalat
FCA (Financial
FCAConduct
(Financial
Authority)
Conductvégzi.
Authority)
Regisztrációs
végzi. Regisztrációs
szám: 309794.
szám: 309794.
engedélyének
engedélyének
kiadását és kiadását
szabályozását
és szabályozását
az FCA (Financial
az FCAConduct
(Financial
Authority)
Conduct Authority)
Angliában bejegyzett
Angliábancég,
bejegyzett
cégjegyzékszáma:
cég, cégjegyzékszáma:
3279177. Bejegyzett
3279177.székhely:
Bejegyzett székhely:
végzi.
végzi.
Europa House,
Europa
Midland
House,
Way,
Midland
Thornbury,
Way,Bristol,
Thornbury,
BS35
Bristol,
2JX (Egyesült
BS35 2JX
Királyság).
(Egyesült Királyság).

Automotive
Automotive
Magyarország
Magyarország
Kft. Tel:Kft.
(1) 802-0249
Tel: (1) 802-0249
E-mail :E-mail
Fordberlet@aldautomotive.com
: Fordberlet@aldautomotive.com

A FORD
A FORD
MODELLJEIRŐL
MODELLJEIRŐL
TOVÁBBI
TOVÁBBI
INFORMÁCIÓKAT
INFORMÁCIÓKAT
AA
WWW.FORD.HU
WWW.FORD.HU
WEBOLDALON
WEBOLDALON
TALÁL
TALÁL

5 Védelem

Ford Blue Service

Ford Protect Extra Garancia

Ford Szervizcsomagok

A Fordnál a szolgáltatásnyújtás nem ér véget

Nyújtsa meg az autóvásárlás utáni nyugodt
éveket, válassza a kiterjesztett extra garancia

Tervezzen előre, és előzze meg a karbantartási
költségek növekedését. Az Ön személyes Ford

gondoskodását, hogy még tovább élvezhesse az
új autóval járó garancia előnyeit!

Szervizcsomagja* tartalmaz mindent, ami Fordja
használatához és élettartama

élettartama során.

■

■

Védelem a külföldi utak során
Ford gépjárműve élettartama

■

meghosszabbodik
Emeli gépjárműve értékét eladásnál

■
■
■
■
■

Ingyenes országúti segítségnyújtás Európában
Ford Vonal
Átlátható és egységes árazás
Garantált csereautó szolgáltatás

www.ford.hu/tulajdonosoknak

Fedezet a nem várt javítási költségekre

www.ford.hu/erdeklodoknek

meghosszabbításához szükséges. A Ford
Szervizcsomag fedezi a Ford által javasolt
kötelező karbantartások költségeit az autó
vásárlásától számított 5 évig.
Milyen szervizcsomagok közül választhat?
■
■
■
■

5 év / 3 szerviz
5 év / 4 szerviz
5 év / 5 szerviz
5 év / 7 szerviz

www.ford.hu/tulajdonosoknak/szerviz-eskarbantartas

www.ford.hu

*A Ford Szervizcsomag az új autó garanciájának kezdetekor lép életbe és
fedezi a Ford által javasolt kötelező karbantartások költségeit, ameddig
a Szervizcsomagban kérte – maximum az autó vásárlásától számított 5 évig,
illetve az adott karbantartások számáig.

Képek, leírások
Képek,
és leírások
specifikációk.
és specifikációk.
A füzetben A
szereplő
füzetben
információk
szereplő információk
a nyomdába
a kerülés
nyomdába
időpontjában
kerülés időpontjában
megfeleltekmegfeleltek
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nagyszerű állapotban tarthassa, és segítse Önt
autójából a legtöbbet kihozni - a teljes
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akkor, amikor elhagyja a bemutatótermet. A Ford
Blue Srevice-t azért hoztuk létre, hogy Fordját
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