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A változtatás jogát fenntartjuk!
Felszereltség

Motor

Kombi

Business*

2.0l FHEV 187LE FWD

12 495 000 Ft

Titanium

2.0l FHEV 187LE FWD

12 815 000 Ft

ST-Line

2.0l FHEV 187LE FWD

13 665 000 Ft

Vignale

2.0l FHEV 187LE FWD

15 995 000 Ft

* Lásd az "Alapfelszereltség" oldal alján található megjegyzést
A Mondeo Hybrid (FHEV /öntöltő hibrid/) jellemzői:
- Atkinson belsőégésű benzinmotor és elektromotor optimális együttműködése fokozatmentes erőátvitellel
- a nagyfeszültségű akkumulátor a belsőégésű motor által, ill. fékenergia-visszanyerés során kerül töltésre
- a rendszer nem igényel külső töltést
- rövid távon elérhető önálló elektromos hajtás
- főleg városi környezetben csökken a fogyasztás
Vegyes átlagfogyasztás (WLTP): 5,7 l - 6,1 l/100 km, CO2 kibocsátás: 129-138 g/km
A gépjármű ára a forgalombahelyezési költségeket nem tartalmazza
Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben
Alapgarancia a Ford Mondeo gépjárművekre:
2 év, km korlátozás nélküli, teljeskörű garancia
ingyenes Ford Extra Garancia a Ford Mondeo gépjárművekre**:
Az Alapgarancián felül +3 év, vagy maximum 150 000 km
Ez az 5. év végéig, de legfeljebb 150 000 futott km eléréséig érvényes a gépjármű első forgalomba helyezésétől
számítva.
** Az ingyenes Ford Extra Garancia minden Hybrid Ford Mondeo esetén a nem magasfeszültségű alkatrészekre
vonatkozik.
Az Alapgarancián felül minden Hybrid Ford Mondeo gépjármű nagyfeszültségű alkatrészeire további +3 év, vagy
maximum 100 000 km garancia is vonatkozik. A +3 év nagyfeszültségű alkatrészekre vonatkozó Ford Extra garancia
az 5. év végéig, de legfeljebb
100 000 futott km eléréséig érvényes a gépjármű első forgalomba helyezésétől számítva.
További feltételek és részletek:
https://www.ford.hu/erdeklodoknek/valasszon-extrakat/garancia-es-biztonsag/ford-extra-garancia

Az Ön Ford márkakereskedője:

Petrányi - Autó Kft. Hivatalos Ford márkakereskedés
1106 Budapest, Kerepesi út 105. Tel.: 260-5050/215, Fax: 262-4736
1195 Budapest, Üllői út 309. Tel.: 281-8000/215, Fax: 281-2981
1112 Budapest Budaörsi út 179. Tel: 881-0000/215, Fax: 881-0001

FORD MONDEO
2021.75-ös modellév - 2021/5.
Érvényes: 2021. június 1-i számlázástól
A változtatás jogát fenntartjuk!
Felszereltség
Business*

Titanium

St-Line

Vignale

Motor

5 ajtós

Kombi

2.0lTDCi 150LE M6 FWD**

11 595 000 Ft

11 795 000 Ft

2.0lTDCi 150LE A8 FWD**

12 125 000 Ft

12 325 000 Ft

2.0l TDCi 150LE M6 FWD**

11 705 000 Ft

11 905 000 Ft

2.0l TDCi 150LE A8 FWD**

12 235 000 Ft

12 435 000 Ft

2.0l TDCi 150LE M6 FWD**

12 675 000 Ft

12 875 000 Ft

2.0l TDCi 150LE A8 FWD**

13 205 000 Ft

13 405 000 Ft

2.0l TDCi 190LE A8 FWD**

13 665 000 Ft

13 865 000 Ft

2.0l TDCi 190LE A8 AWD**

14 315 000 Ft

14 515 000 Ft

2.0l TDCi 190LE A8 FWD**

15 995 000 Ft

16 195 000 Ft

2.0l TDCi 190LE A8 AWD**

16 645 000 Ft

16 845 000 Ft

* Lásd az "Alapfelszereltség" oldal alján található megjegyzést
** A 2.0l TDCi motorok csak készletről érhetők el.
Kérjük, érdeklődjön márkakereskedéseinkben az elérhető készletről.
Vegyes átlagfogyasztás (WLTP): 5,1 l - 6,4 l/100 km, CO2 kibocsátás: 135-168 g/km
A gépjármű ára a forgalombahelyezési költségeket nem tartalmazza
Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben
Alapgarancia a Ford Mondeo gépjárművekre:
2 év, km korlátozás nélküli, teljeskörű garancia
Ingyenes Ford Extra Garancia a Ford Mondeo gépjárművekre**:
Az Alapgarancián felül +3 év, vagy maximum 150 000 km
Ez az 5. év végéig, de legfeljebb 150 000 futott km eléréséig érvényes a gépjármű első forgalomba
helyezésétől számítva.
További feltételek és részletek:
https://www.ford.hu/erdeklodoknek/valasszon-extrakat/garancia-es-biztonsag/ford-extra-garancia

Az Ön Ford márkakereskedője:
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Az alapfelszereltség főbb elemei szériánként

Érvényes: 2021. június 1-i számlázástól

Az egyes modellek alapfelszereltségének részletes tartalmát az árlista "Alapfelszereltség, opciók" része tartalmazza

A változtatás jogát fenntartjuk!

Business*

Titanium

ST-Line

Vignale

Standard felszereltség Business szérián

Standard felszereltség Business szérián felül

Standard felszereltség Titanium szérián felül

Standard felszereltség Titanium szérián felül

Biztonság, védelem
ESC menetstabilizáló rendszer
- Elektronikus fékerőelosztóval (EBD)
- Blokkolásgátlóval (ABS)
- Kipörgésgátlóval (TCS)
- Elektronikus vészfékasszisztenssel (EBA)
- Elektronikus Differnciálzárral (BLD+)
Visszagurulásgátló (HSA)
4 tárcsafék
Vészfékezés jelzés (féklámpákkal)
Harmadik féklámpa - LED
LED hátsó lámpák
Elektronikus kézifék
Vezető- és első utasoldali légzsákok
Vezető- és utasoldali első oldallégzsákok
Vezetőoldali térdlégzsák
Függönylégzsák az utastér teljes hosszában
Utasoldali légzsák deaktiválás
Állítható magasságú első biztonsági övek
Hárompontos biztonsági övek minden ülésen
4 irányban állítható első fejtámlák
2 irányban állítható, 3 db hátsó fejtámla
Biztonsági gyerekzár hátsó ajtókon - elektronikus
ISOFIX előkészítés
Kulcs nélküli indítórendszer
- Belső többszínű hangulatfénnyel
Távirányítós központi zár
My Key - pótkulcs, egyedileg programozható funkciókkal
Globálzár
Ford Easy Fuel - tanksapka nélküli üzemanyag nyílás
Immobiliser

Kulcs nélküli ajtónyitó- és indítórendszer
- Elektromos kormányzárral
- Belső többszínű hangulatfénnyel
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Business*

Titanium

ST-Line

Vignale

Standard felszereltség Business szérián

Standard felszereltség Business szérián felül

Standard felszereltség Titanium szérián felül

Standard felszereltség Titanium szérián felül

Adaptív, intelligens LED fényszórórendszer
- LED automatikus menetfénnyel
- LED "futófény" irányjelzővel
- Automatikus fényszóró magasságállítással
- Egyedi ködfényszórókkal

Projektoros halogén fényszórók
- Manuális fényszórómagasság állítással
- Első ködfényszórókkal és kanyarfénnyel

Látási viszonyoknak megfelelő automatikus
fényszóróvezérlés (ki/be)
- Esőérzékelős ablaktörlőkkel
- Automata távolsági fényszóróvezérléssel
LED nappali menetfény
- ködlámpa keretébe építve
Fényszórómosó fúvókák
Ütközésmegelőző rendszer (130 km/h-ig)
Gyalogos felismeréssel
Funkcionalitás, kényelem, audio és kommunikációs rendszerek
Aktív, ki/be- parkolást segítő automatika

Aktív, ki/be- parkolást segítő automatika nélkül

Első/hátsó parkolóradar
Tolatókamera

Tolatókamera nélkül

Automatikusan elsötétülő belső tükör
Pollen- és aktívszén szűrő
Sebességtartó automatika beállítható sebességlimit (ASLD)
funkcióval
Táblafelismerő rendszer
- Sávtartó automatikával
- Éberségfigyelő rendszerrel
- Aktív kormányzással
- Automatikus fényszóróvezérléssel és távolsági fényszóróval,
esőérzékelős ablaktörlővel, automatikusan elsötétülő belső
tükörrel
Esőérzékelős automata első ablaktörlők
Fűthető első szélvédő
Elektromos első ablakemelők, kényelmi funkcióval
Elektromos hátsó ablakemelők, kényelmi funkcióval
Fedélzeti számítógép
Komfort ülések - elöl
Hamutartó
Szivargyújtó

Sport ülések - elöl

Tolatókamera
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Business*

Titanium

ST-Line

Vignale

Standard felszereltség Business szérián

Standard felszereltség Business szérián felül

Standard felszereltség Titanium szérián felül

Standard felszereltség Titanium szérián felül

Fix könyöktámasz elöl, rakodórekesszel
Hátsó középső kartámasz pohártartóval

Hátsó középső kartámasz pohártartóval és tárolórekesszel

Elektronikus szervokormány (EPAS)
Manuálisan 4 irányban állítható kormányoszlop, kormányzár
Automata, kétzónás légkondicionáló
- Automatikus belső levegőkeringetés külső
légszennyezettség mérővel
ICE csomag 82 - SONY prémium navigációs rendszer
- AM/FM rádió, MP3 lejátszás, DAB
- 8"-os színes érintőképernyős kijelző
- Navigációs rendszer Nyugat-Európa térképpel
- 12 hangszóró - SONY
- 2 USB kimenet, 12V-os aljzat
- SYNC 3 Bluetooth kihangosító rendszer, vészhelyzeti
asszisztenssel
- Oldalajtók laminált akusztikus üveglappal

ICE csomag 73 - Navigációs rendszer
- AM/FM rádió, MP3 lejátszás, DAB
- 8"-os színes érintőképernyős kijelző
- Navigációs rendszer Nyugat Európa térképpel
- 8 hangszóró
- 2 USB kimenet, 12V-os aljzat
- SYNC 3 Bluetooth kihangosító rendszer, vészhelyzeti
asszisztenssel

Utastér világítás elöl/hátul, olvasólámpákkal elöl

Utastér világítás elöl/hátul, olvasólámpákkal elöl/hátul

Késleltetett belsőtér-világítás

Belső hangulatfény - többszínű

AVAS - Akusztikus figyelmeztető rendszer FHEV esetén
Start/Stop rendszer
FHEV-esetén nem képezi az alapfelszereltség részét
Nagyfeszültségű lítium ion akkumulátor FHEV esetén
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Business*

Titanium

ST-Line

Vignale

Standard felszereltség Business szérián

Standard felszereltség Business szérián felül

Standard felszereltség Titanium szérián felül

Standard felszereltség Titanium szérián felül

Belső kialakítás
Első és hátsó szőnyegek - prémium - 20oz
Allergológiailag tesztelt belső tér
TÜV szabvány
Rövid felső konzol, napszemüveg tartóval
Fekete pedálok

Alumínium pedálok

Alumínium pedálok

A, B és C oszlop szövetborítással
Bőrkormány

Perforált bőrkormány piros varrással

Bőrbevonatú váltógomb

Bőrbevonatú váltógomb, domború szöveggel

Krómozott belső kilincsek
Osztottan (60/40) dönthető hátsó üléstámla
Napellenzők megvilágított tükörrel
Térképzseb a vezető- és utasülés háttámláján
4,2"-os színes konfigurálható LCD kijelző (2.0l TDCI motorok
esetén)

10.1"-os színes, konfigurálható LCD kijelző (2.0l TDCI motorok
esetén)

4,2 "-os duplikált színes konfigurálható LCD kijelző, grafikus
megjelenítéssel (FHEV esetén)
Csomagtérroló
Csak kombin alapfelszereltség
Küszöbborítás - fekete

Küszöbborítás - fémes

Küszöbborítás - fémes, ST-Line felirattal

Küszöbborítás - fémes
230V-os csatlakozó a középkonzolon (FHEV esetén nem
alapfelszereltség)

Ülés csomag 2
- Szövet kárpit - Cypress-Omni
- Manuálisan 4 irányban állítható (előre-hátra, fel-le) első
ülések

Világos tetőkárpit

Ülés csomag 3
-szövet kárpit - Smitty Tech/Omni
- Manuálisan 4 irányban állítható (előre-hátra, fel-le) első ülések
- Fűthető első ülések

Ülés csomag 5
- bőr Vinyl/szövet kárpit - Miko-Suede piros varrással
- Elektromosan 10 irányban (vezető ülés memória funkcióval)
állítható, fűthető első ülések
- Memóriás külső tükrök

Sötét tetőkárpit

Vignale ülés csomag
- Prémium steppelt bőrkárpitozás - Windsor Leather
- Klimatizált (hűthető/fűthető) első ülések masszázs funkcióval
(11 kontakt pont)
- Elektromosan 10 irányban (vezető ülés memória funkcióval)
állítható első ülések
- Klimatizált (hűthető/fűthető) első ülések masszázs funkcióval
(11 kontakt pont)
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Business*

Titanium

ST-Line

Vignale

Standard felszereltség Business szérián

Standard felszereltség Business szérián felül

Standard felszereltség Titanium szérián felül

Standard felszereltség Titanium szérián felül

Külső megjelenés
Hátsó spoiler
Csak kombi esetén
Keréknyomás-figyelő rendszer
Defektjavító készlet
Metálfényezés
Színrefújt lökhárító felsőrész, fekete alsórész (elöl-hátul)

Színrefújt lökhárítók (elöl-hátul)

Színrefújt sportos lökhárítók (elöl-hátul)

Kipufogó kimenet a hátsó lökhárító két oldalán, króm keret
nélkül (2.0L 150LE motor esetén)
Kipufogó kimenet a hátsó lökhárító két oldalán, króm kerettel Kipufogó kimenet a hátsó lökhárító két oldalán, króm kerettel
(2.0LTDCi 190LE motor és FHEV esetén)
(2.0LTDCi 190LE motor és FHEV esetén)

Rejtett kipufogó kimenet króm keret nélkül (FHEV esetén)

Kipufogó kimenet a hátsó lökhárító két oldalán, króm kerettel
(2.0LTDCi 190LE motor esetén)
Fekete alsó hűtőrács keret

Krómozott alsó hűtőrács keret

Méhsejt mintás alsó hűtőrács

Krómozott egyedi Vignale hűtőrács

Fekete ködlámpa keret

Magasfényű krómozott ködlámpa keret

Fényes fekete ködlámpa keret

Egyedi VIGNALE krómozott ködlámpa keret

Hátsó lökhárítót fedő karcvédő réteg
Csak kombin alapfelszereltség
Aktív hűtőrács lamellák
A, B, C oszlop fényes fekete felülettel
Színrefújt ajtókilincsek

Színrefújt ajtókilincsek krómbetéttel

Fekete alsó szegély

Színrefújt alsó szegély

Sportos alsó szegély

Fekete ablakkeretek

Krómozott ablakkeretek

Fekete ablakkeretek

Fényezetlen féknyereg

Piros féknyereg

Elektromosan állítható, behajtható (automatikus), színrefújt,
fűthető külső visszapillantó tükrök, tükörházba integrált
kilépővilágítással

Elektromosan állítható, behajtható (automatikus), színrefújt,
fűthető külső visszapillantó tükrök, tükörházba integrált
kilépővilágítással, memória funkcióval

Színezett üvegek
Tetőcsomagtartó sín - fekete
Csak kombin alapfelszereltség

Krómozott alsó szegély

Tetőcsomagtartó sín - krómozott
Csak kombin alapfelszereltség

Sötétített üvegek B-oszloptól hátrafelé

Sötétített üvegek B-oszloptól hátrafelé

Tetőcsomagtartó sín - fekete
Csak kombin alapfelszereltség

Tetőcsomagtartó sín - krómozott
Csak kombin alapfelszereltség

Sportos, ültetett futómű

* A Business széria alapfelszereltsége a Business csomag 8 opcióvall bővült, melyet a VISTA-n külön kell megrendelni
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Alapfelszereltség és választható opciók
Biztonság, védelem

Business*

Titanium

St-Line

Vignale

ESC menetstabilizáló rendszer
- Elektronikus fékerőelosztóval (EBD)
- Blokkolásgátlóval (ABS)
- Kipörgésgátlóval (TCS)
- Elektronikus vészfékasszisztenssel (EBA)
- Elektronikus Differnciálzárral (BLD+)

●

●

●

●

Visszagurulásgátló (HSA)

●

●

●

●

4 tárcsafék

●

●

●

●

Vészfékezés jelzés, féklámpákkal

●

●

●

●

Harmadik féklámpa - LED

●

●

●

●

LED hátsó lámpák

●

●

●

●

Elektronikus kézifék

●

●

●

●

Vezető- és első utasoldali légzsákok

●

●

●

●

Vezető- és utasoldali első oldallégzsákok

●

●

●

●

Vezetőoldali térdlégzsák

●

●

●

●

Függönylégzsák az utastér teljes hosszában

●

●

●

●

Utasoldali légzsák deaktiválás

●

●

●

●

Állítható magasságú első biztonsági övek

●

●

●

●

Hárompontos biztonsági övek minden ülésen

●

●

●

●

2 irányban állítható, 3 db hátsó fejtámla

●

●

●

●

Biztonsági gyerekzár hátsó ajtókon - elektronikus

●

●

●

●

ISOFIX előkészítés

●

●

●

●

Távirányítós központi zár

●

●

●

●

My Key - pótkulcs, egyedileg programozható funkciókkal

●

●

●

●

Globálzár

●

●

●

●

Ford Easy Fuel - tanksapka nélküli üzemanyag nyílás

●

●

●

●

Immobiliser

●

●

●

●

125 000 Ft

125 000 Ft

125 000 Ft

125 000 Ft

Projektoros halogén fényszórók
- Manuális fényszórómagasság állítással
- Halogén nappali menetfénnyel
- Első ködfényszórókkal és kanyarfénnyel

●

-

-

-

Adaptív, intelligens LED fényszórórendszer
- LED automatikus menetfénnyel
- LED "futófény" irányjelzővel
- Automatikus fényszóró magasságállítással
- Egyedi ködfényszórókkal

-

Látási viszonyoknak megfelelő automatikus fényszóróvezérlés (ki/be)
- Esőérzékelős ablaktörlőkkel
- Automata távolsági fényszóróvezérléssel

●

●

●

●

LED nappali menetfény
- Ködlámpa keretébe építve

●

●

●

●

Riasztóberendezés belsőtér-érzékelőkkel, külön akkumulátorral,
emelésérzékelőkkel (Thatcham 1), távirányítós kettős központi zárral

Holttérfigyelő rendszer
- Látási viszonyoknak megfelelő automatikus fényszóróvezérlés
(ki/be)
- Esőérzékelős ablaktörlőkkel
- Automata távolsági fényszóróvezérléssel
- Elektromosan behajtható, fényre sötétülő, fűthető külső tükrökkel,
memóriás funkcióval (A memória funkció csak elektomosan állítható
ülésekkel együtt érhető el)

210 000 Ft

Business csomag 10 részeként
érhető el

●

Business csomag 10 részeként érhető el

FORD MONDEO

2021.75-ös modellév - 2021/5.
Érvényes: 2021. június 1-i számlázástól
A változtatás jogát fenntartjuk!

Alapfelszereltség és választható opciók
Funkcionalitás, kényelem

Business*

Titanium

St-Line

Vignale

Automata, kétzónás légkondicionáló
- Automatikus belső levegőkeringetés külső légszennyezettség
mérővel

●

●

●

●

Pollen- és aktívszén szűrő

●

●

●

●

Sebességtartó automatika beállítható sebességlimit (ASLD) funkcióval

●

●

●

●

Táblafelismerő rendszer sávtartó automatikával

●

●

●

●

Elektromos első ablakemelők, kényelmi funkcióval

●

●

●

●

Elektromos hátsó ablakemelők, kényelmi funkcióval

●

●

●

●

Elektromos csomagtérajtó zár

●

●

-

●

Fedélzeti számítógép

●

●

●

●

Manuálisan, 4 irányban (előre-hátra, fel-le) állítható első ülések

●

●

●

-

Elektromosan 10 irányban álítható első ülések (vezetőülés memória
funkcióval)
-Elektromosan 2 irányban állítható deréktámasszal és támlával

-

-

●

●

Manuálisan állítható deréktámasz az első üléseken

●

●

-

-

Komfort ülések - elöl

●

-

-

-

Sport ülések - elöl

-

●

●

●

Fűthető első ülések

-

●

●

●

Fix könyöktámasz elöl, rakodórekesszel

●

●

●

●

Hátsó középső kartámasz pohártartóval

●

●

●

-

Hátsó középső kartámasz pohártartóval és tárolórekesszel

-

-

-

●

Elektronikus szervokormány (EPAS)

●

●

●

●

Manuálisan 4 irányban állítható kormányoszlop, kormányzár

●

●

●

●

Utastér világítás elöl/hátul, olvasólámpákkal elöl

●

-

-

-

Utastér világítás elöl/hátul, olvasólámpákkal elöl/hátul

-

●

●

●

Késleltetett belsőtér-világítás

●

●

●

●

Belső hangulatfény - többszínű

-

●

●

●

Automatikusan elsötétülő belső tükör

●

●

●

●

Start/Stop rendszer (FHEV-en nem érhető el)

●

●

●

●

Panorama fix napfénytető (5 ajtós esetén)
- Manuális napfényrolók a hátsó ajtókon

300 000 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

Panorama napfénytető (Kombi esetén)
- Elektromosan nyitható
- Manuális napfényrolók a hátsó ajtókon

325 000 Ft

325 000 Ft

325 000 Ft

325 000 Ft

-

-

●

-

210 000 Ft

210 000 Ft

-

210 000 Ft

Első és hátsó parkolóradar

●

●

●

●

Esőérzékelős automata első ablaktörlők

●

●

●

●

Programozható, üzemanyag tüzelésű állófűtés (Titanium FHEV-en
nem érhető el)

-

220 000 Ft

220 000 Ft

220 000 Ft

Vonóhorog előkészítés (FHEV-en nem érhető el)

30 000 Ft

30 000 Ft

-

30 000 Ft

Vonóhorog - levehető
- Csatlakoztatáshoz szükséges készlettel
- Pótkocsi lengésszabályozással
- Riasztó rendelése esetén a vonóhorog is része a riasztó rendszernek

235 000 Ft

235 000 Ft

M6/FHEV 235 000
Ft
A8:220 000 Ft

235 000 Ft

320 000 Ft

320 000 Ft

320 000 Ft

320 000 Ft

Sportos, ültetett futómű
Automatikus szintszabályozásó hátsó futómű (Titanium FHEV-en nem
érhető el)
(Csak Kombi esetén érhető el)

Vonóhorog - elektronikusan visszahúzható
- Vontatmány kilengés szabályozóval
(Automatikus szintszabályozású futóművel nem érhető el)

FORD MONDEO

2021.75-ös modellév - 2021/5.
Érvényes: 2021. június 1-i számlázástól
A változtatás jogát fenntartjuk!

Alapfelszereltség és választható opciók
Belső kialakítás / Ülés csomagok

Business*

Titanium

ST-Line

Vignale

Allergológiailag tesztelt belső tér
TÜV szabvány

●

●

●

●

Pollen/szén-szűrő

●

●

●

●

Rövid felső konzol, napszemüveg tartóval

●

●

●

●

Prémium első és hátsó szőnyegek

●

●

●

●

Első és hátsó gumiszőnyegek - időjárásálló

O

O

O

O

Bőrkormány

●

●

●

●

Bőrbevonatú váltógomb
ST-Line szérián domború szöveggel

●

●

●

-

Krómozott belső kilincsek

●

●

●

●

Osztottan (60/40) dönthető hátsó üléstámla

●

●

●

●

Napellenzők megvilágított tükörrel

●

●

●

●

Térképzseb a vezető- és utasülés háttámláján

●

●

●

●

4,2"-os színes konfigurálható LCD kijelző (2.0l TDCI motorok esetén)

●

-

-

-

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

●

●

●

●

10,1"-os színes, konfigurálható LCD kijelző (2.0l TDCI motorok esetén)

-

●

●

●

Alumínium pedálok

-

-

●

●

Sötét tetőkárpit

-

-

●

-

Világos tetőkárpit

●

●

-

●

Csomagtérroló - csak kombin érhető el (FHEV-en nem érhető el

●

●

●

●

Csomagrögzítő fülek - csak kombin érhető el

●

●

●

●

Csomagtér-elválasztó háló - csak kombin érhető el

50 000 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

Csomagtérháló rögzítési pontok az első üléssor mögött
(Panoráma tetővel nem érhető el)

16 000 Ft

16 000 Ft

16 000 Ft

16 000 Ft

Kutyarács - 1. sori ülések mögött
Csak kombin érhető el

80 000 Ft

80 000 Ft

80 000 Ft

80 000 Ft

Küszöbborítás - fekete

●

-

-

-

Küszöbborítás - fémes
ST-Line szérián ST-Line felirattal

-

●

●

●

Üléscsomag 2
- Komfort ülések - elöl
- Szövet kárpit "Cypress-Omni"
- Manuálisan 4 irányban állítható (előre-hátra, fel-le) első ülések

●

-

-

-

Üléscsomag 3
- Sport ülések - elöl
- Szövet kárpit - Smitty Tech/Omni
- Manuálisan 4 irányban állítható (előre-hátra, fel-le) első ülések
- Fűthető első ülések

-

●

-

-

Üléscsomag 5
- bőr Vinyl/szövet kárpit prios varrással
- Elektromosan 10 irányban állítható, fűthető első ülések (vezető ülés
memória funkcióval)
- Memóriás külső tükrök

-

-

●

-

Üléscsomag 6
- Salerno bőr kárpit (ST-Line esetén piros varrással)
- Elektromosan 10 irányban állítható, fűthető első ülések (vezető ülés
memória funkcióval)
- Memóriás külső tükrök

-

400 000 Ft

180 000 Ft

-

Vignale üléscsomag
- Perforált Salerno bőrkárpit - Titanium esetén
- Prémium steppelt bőrkárpitozás - Windsor Leather - Vignale esetén
- Elektromosan 10 irányban állítható első ülések(vezető ülés memória
funkcióval)
- Klimatizált (hűthető/fűthető) első ülések masszázs funkcióval (11
kontakt pont)

-

560 000 Ft

-

●

220 000 Ft

220 000 Ft

-

-

●

●

●

●

ERGO Vezető- és utasülés
- Cypress Ebony szövetkárpit
- 18 irányban állítható
- 8 irányban manuálisan állítható ülés
- 4 irányban elektromosan állítható deréktámasz
- 4 irányban manuálisan állítható fejtámla
4 irányban állítható fejtámlák

FORD MONDEO
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Alapfelszereltség és választható opciók
Külső megjelenés

Business*

Titanium

ST-Line

Vignale

●

-

-

-

150 000 Ft

●

-

-

8.0x18"-os 5x2 küllős könnyűfém felni 235/45R 18 gumikkal

-

-

●

-

8Jx18"-os nikkelezett prémium könnyűfém felni 235/45 R18 gumikkal

-

-

-

●

150 000 Ft

75 000 Ft

-

-

18"-os könnyűfém felni 235/45 R18 gumikkal

-

275 000 Ft

-

-

8x19"-os 5x2 küllős könnyűfém felni 235/40 R19 gumikkal

-

425 000 Ft

-

-

8x19"-os 7x2 küllős könnyűfém felni 235/40 R19 gumikkal

-

-

395 000 Ft

-

8x19"-os könnyűfém felni 235/40 R19 gumikkal

-

-

395 000 Ft

-

8x19"-os 10 küllős könnyűfém felni 235/40 R19 gumikkal (FHEV-en
nem érhető el)

-

-

-

395 000 Ft

8x19"-os 10 küllős könnyűfém felni 235/40 R19 gumikkal (sötét)

-

-

-

395 000 Ft

Piros féknyereg

-

-

●

-

6.5x16"-os 10 küllős könnyűfém felni 215/60 R16-os gumikkal
7x17"-os könnyűfém felni 215/55 R17 gumikkal

17X7" festett könnyűfém felni 215/55 R17 gumikkal

Hátsó spoiler (Csak kombi esetén)

-

-

●

●

Keréknyomás-figyelő rendszer

●

●

●

●

Mini acél pótkerék - 125/80 R16 gumival (FHEV-en nem érhető el)

15 000 Ft

15 000 Ft

15 000 Ft

15 000 Ft

Normál méretű acél pótkerék - 215/60 R16 gumival (FHEV-en nem
érhető el)

30 000 Ft

30 000 Ft

30 000 Ft

30 000 Ft

Defektjavító készlet

●

●

●

●

Színrefújt lökhárító felsőrész, fekete alsórész (elöl-hátul)

●

-

-

-

Színrefújt lökhárító felső-, és alsórész (elöl-hátul)

-

●

●

●

Fekete alsó hűtőrács keret

●

-

-

-

Méhsejt mintás alsó hűtőrács

-

-

●

-

Krómozott egyedi Vignale hűtőrács

-

-

-

●

Krómozott alsó hűtőrács keret

-

●

-

●

Fekete ködlámpa keret

●

-

-

-

Magasfényű krómozott ködlámpa keret

-

●

-

-

Fényes fekete ködlámpa keret, beépített LED nappali menetfénnyel

-

-

●

-

Egyedi VIGNALE krómozott ködlámpa keret

-

-

-

●

Hátsó lökhárítót fedő karcvédő réteg
Csak kombin érhető el

●

●

●

●

Aktív hűtőrács lamellák

●

●

●

●

Színrefújt ajtókilincsek

●

●

●

-

Színrefújt ajtókilincsek krómbetéttel

-

-

-

●

Fekete alsó szegély

●

-

-

-

Színrefújt alsó szegély

-

●

-

-

Sportos alsó szegély

-

-

●

-

Fekete ablakkeretek

●

-

●

-

Krómozott ablakkeretek

-

●

-

●

Elektromosan állítható, behajtható (automatikus), színrefújt, fűthető
külső visszapillantó tükrök, tükörházba integrált kilépővilágítással

●

●

●

-

Elektromosan állítható, behajtható (automatikus), színrefújt, fűthető
külső visszapillantó tükrök, tükörházba integrált kilépővilágítással,
memória funkcióval

-

-

-

●

Színezett üvegek

●

●

-

-

Krómozott alsó szegély

Sötétített üvegek B-oszloptól hátrafelé

55 000 Ft

55 000 Ft

●

●

Tetőcsomagtartó sín - krómozott
Csak kombin érhető el

-

●

-

●

Tetőcsomagtartó sín - fekete
Csak kombin érhető el

●

-

●

-

Frozen White alapfényezés

55 000 Ft

55 000 Ft

55 000 Ft

-

Metálfényezés 1

150 000 Ft

150 000 Ft

150 000 Ft

●

Fashion metálfényezés

180 000 Ft

180 000 Ft

180 000 Ft

30 000 Ft

Prémium Metálfényezés

360 000 Ft

360 000 Ft

360 000 Ft

210 000 Ft
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Alapfelszereltség és választható opciók
Audio- és kommunikációs rendszerek

Business*

Titanium

ST-Line

Vignale

ICE csomag 73 - Navigációs rendszer
- AM/FM rádió, MP3 lejátszás, DAB
- 8"-os színes érintőképernyős kijelző
- Navigációs rendszer Nyugat Európa térképpel
- 8 hangszóró
- 2 USB kimenet, 12V-os aljzat
- SYNC 3 Bluetooth kihangosító rendszer, vészhelyzeti asszisztenssel

●

●

●

-

ICE csomag 82 - SONY prémium navigációs rendszer
- AM/FM rádió, MP3 lejátszás, DAB
- 8"-os színes érintőképernyős kijelző
- Navigációs rendszer Nyugat-Európa térképpel
- 12 hangszóró - SONY
- 2 USB kimenet, 12V-os aljzat
- SYNC 3 Bluetooth kihangosító rendszer, vészhelyzeti asszisztenssel
- Oldalajtók laminált akusztikus üveglappal

-

Opcionális csomagok - csoportonként egy választható

Business csomag 10 részeként
érhető el

●

Business*

Titanium

ST-Line

Vignale

Business csomag 8
- iCE csomag 73 - Navigációs rendszer
- Aktív, ki/be- parkolást segítő automatika
- Első/hátsó parkolóradar
- Tolatókamera
- Látási viszonyoknak megfelelő automatikus fényszóróvezérlés
(ki/be)
- Esőérzékelős ablaktörlők
- Automata távolsági fényszóróvezérlés
- LED nappali menetfény
- Elektromosan állítható, behajtható (automatikus), színrefújt, fűthető
külső visszapillantó tükrök, tükörházba integrált kilépővilágítással

●

130 000 Ft

130 000 Ft

-

Business csomag 10 (5 ajtós, Kombi) (A8 automata váltóval nem
érhető el)
ICE csomag 82
-Adaptív Sebességtartó Automatika ütközésmegelőző rendszerrel
- Holttérfigyelő rendszer (BLIS) elektromosan behajtható, fényre
sötétülő, fűthető külső tükrökkel, memóriás funkcióval (A memória
funkció csak elektomosan állítható ülésekkel együtt érhető el)
-Aktív, ki/be- parkolást segítő automatika
- Tolatókamera
- Elektromos, távirányítóról is nyitható csomagtérajtó
- Adaptív LED fényszórórendszer:
- LED automatikus menetfénnyel
- LED "futófény" irányjelzővel
- Automatikus fényszóró magasságállítással
- Egyedi ködfényszórókkal

-

850 000 Ft

850 000 Ft

350 000 Ft

Business csomag 12
- Adaptív LED fényszórórendszer:
- LED automatikus menetfénnyel
- LED "futófény" irányjelzővel
- Automatikus fényszóró magasságállítással
- Egyedi ködfényszórókkal
- Tolatókamera

-

450 000 Ft

450 000 Ft

-

Business csomag 17 (5 ajtós, Kombi)
ICE csomag 82
- Holttérfigyelő rendszer (BLIS) elektromosan behajtható, fényre
sötétülő, fűthető külső tükrökkel, memóriás funkcióval (A memória
funkció csak elektomosan állítható ülésekkel együtt érhető el)
-Aktív, ki/be- parkolást segítő automatika
- Tolatókamera
- Elektromos, távirányítóról is nyitható csomagtérajtó
- Adaptív LED fényszórórendszer:
- LED automatikus menetfénnyel
- LED "futófény" irányjelzővel
- Automatikus fényszóró magasságállítással
- Egyedi ködfényszórókkal

-

780 000 Ft

780 000 Ft

280 000 Ft

200 000 Ft

90 000 Ft

90 000 Ft

90 000 Ft

Komfort Csomag
- Fűthető első ülések
- Fűthető hátsó ülések
- Fűthető kormánykerék
- Fűthető első szélvédő
- 230V-os csatlakozó a középkonzolon (kivéve FHEV)
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Alapfelszereltség és választható opciók
Extragarancia

Business*

Titanium

ST-line

Vignale

S

S

S

S

5 év (2+3 év) / 250.000 km Ford Extra garancia ***
Az ingyenes standard Ford Extra Garancia kibővítése további 100.000
km futásteljesítménnyel. (Részleteket keresse az extra garancia
feltételekben).
A kiterjesztett extra garancia a Hybrid Ford Mondeo esetén csak a nem
nagyfeszültségű alkatrészekre vonatkozik

278 600 Ft

278 600 Ft

278 600 Ft

278 600 Ft

8 év (2+3+3 év) / 150.000 km Ford Protect hajtáslánc garancia
Az ingyenes Ford Extra Garancia kiterjesztése további 3 év hajtáslánc
lefedettséggel ****
A Ford Protect hajtáslánc garancia a Hybrid Ford Mondeo esetén csak
a nem nagyfeszültségű alkatrészekre vonatkozik

162 100 Ft

162 100 Ft

162 100 Ft

162 100 Ft

Szervizcsomag szolgáltatás

Business*

Titanium

ST-line

Vignale

4év/4 szerviz szolgáltatás minden Ford Mondeo Hybrid gépjármű
esetén #
-Lefedettség: 4 évig vagy 4 szerviz erejéig, amelyik hamarabb
bekövetkezik
-1 év/20 000km szervizintervallum

288 000 Ft

288 000 Ft

288 000 Ft

288 000 Ft

5 év/5 szerviz szolgáltatás minden Ford Mondeo Hybrid gépjármű
esetén #
-Lefedettség: 5 évig vagy 5 szerviz erejéig, amelyik hamarabb
bekövetkezik
-1 év/20 000km szervizintervallum

340 000 Ft

340 000 Ft

340 000 Ft

340 000 Ft

5 év/7 szerviz szolgáltatás minden Ford Mondeo Hybrid gépjármű
esetén #
-Lefedettség: 5 évig vagy 7 szerviz erejéig, amelyik hamarabb
bekövetkezik
-1 év/20 000km szervizintervallum

458 000 Ft

458 000 Ft

458 000 Ft

458 000 Ft

5 év/3 szerviz szolgáltatás minden Ford Mondeo gépjármű (kivéve
Hybrid) esetén #
-Lefedettség: 5 évig vagy 3 szerviz erejéig, amelyik hamarabb
bekövetkezik
-2 év/30 000km szervizintervallum

355 000 Ft

355 000 Ft

355 000 Ft

355 000 Ft

5 év/4 szerviz szolgáltatás minden Ford Mondeo gépjármű (kivéve
Hybrid) esetén #
-Lefedettség: 5 évig vagy 4 szerviz erejéig, amelyik hamarabb
bekövetkezi
-2 év/30 000km szervizintervallum

424 000 Ft

424 000 Ft

424 000 Ft

424 000 Ft

5 év/5 szerviz szolgáltatás minden Ford Mondeo gépjármű (kivéve
Hybrid) esetén #
-Lefedettség: 5 évig vagy 5 szerviz erejéig, amelyik hamarabb
bekövetkezik
-2 év/30 000km szervizintervallum

454 000 Ft

454 000 Ft

454 000 Ft

454 000 Ft

5 év/7 szerviz szolgáltatás minden Ford Mondeo gépjármű (kivéve
Hybrid) esetén #
-Lefedettség: 5 évig vagy 7 szerviz erejéig, amelyik hamarabb
bekövetkezik
-2 év/30 000km szervizintervallum

632 000 Ft

632 000 Ft

632 000 Ft

632 000 Ft

5 év (2+3 év) / 150.000 km - ingyenes Ford Extra garancia ***

** További feltételek és részletek:
https://www.ford.hu/erdeklodoknek/valasszon-extrakat/garancia-es-biztonsag/ford-extra-garancia
**** További feltételek és részletek:
A 8 év Ford Protect garancia az 5 év (2+3 év/150.000 km) ingyenes
Ford Extra Garancia felett plusz 3 év hajtáslánc garanciát jelent, ami
maximum 150 000 km futásteljesítményig érvényes. A hajtáslánc
elemei: hajtómű/motor, sebességváltó, differenciálmű és a hajtási
energia átvitelében részt vevő alkatrészek. Ezen garancia
kikötésekhez és feltételekhez kötött.
# A szervizcsomag szolgáltatás tartalma:
- Ford által előírt kötelező karbantartások
- Ford Assistance - országúti segélyszolgálat
- Fékfolyadék csere (minden második év)
- Klíma ellenőrzés (minden harmadik év)
- Karosszéria és fényezés ellenőrzés (két évente)
A szervizcsomag részletes feltételeiért, kérjük látogasson el a ford.hu
weboldalra!
# További feltételek és részletek:
https://www.ford.hu/tulajdonosoknak/szerviz-es-karbantartas/ford-szervizcsomag

