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fordmondeo

přesto, že si to mnohdy neuvědomujeme, obklopujeme se
věcmi, které nám zpříjemňují život. Věcmi, které splňují naše
požadavky. Čím lépe rozumíme námi uznávaným hodnotám,
tím lépe si umíme vybírat věci, které jsou pilíři spolehlivosti
v našem životě. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste
zvážili, zda rovněž nový Ford Mondeo může splnit nároky,
které kladete na vůz, jež by měl sloužit Vám
a Vaší rodině. Ford Mondeo.
Stvořen, aby vedl.
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Bezpečnost
Je důležité vědět, že Inteligentní Systém Ochrany nového Fordu Mondeo, byl vyvinut
pomocí nejmodernějších technologií za účelem zabezpečení všech cestujících.
V případě nehody jsou signály, vysílané z jednotlivých čidel vyhodnoceny výkonným
mikroprocesorovým řídícím systémem, který během několika milisekund zajistí aktivací
odpovídajících bezpečnostních prvků optimální ochranu posádce.
Pokud potřebujete prudce zabrzdit, ke slovu přichází ABS spolu s Bezpečnostním
Brzdovým Asistentem (EBA), který je nabízen jako doplňková výbava. Systém EBA
rozpozná intenzivní brzdění a automaticky vyvine maximální sílu a tím sníží brzdnou
dráhu na minimum.
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Stropní airbagy
Stejně jako airbag◆
řidiče, spolujezdce a
boční airbagy, také
stropní airbagy snižují
riziko poranění při
nehodě.

Pyrotechnické
předpínače
bezpečnostních pásů
Nejprve se podívejte na
dětské jo-jo, které využívá
odstředivé síly pro odvíjení
a navíjení. Potom si
představte, že v případě
nehody je stejného principu
využito k napnutí a
následnému povolení
bezpečnostního pásu
pomocí pyrotechnických
předpínačů, aby tělo
cestujícího nebylo
vystaveno nadměrnému
rázu.

zobrazené vozidlo má
metalický lak jako výbavu na
přání

◆
Poznámka: Na předním sedadle není možné použít dětskou
sedačku, která se umisťuje proti směru jízdy, protože vozidlo je
vybaveno airbagem spolujezdce, případně bočním airbagem.
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Pouze spojením počítačové simulace a intenzivních praktických zkoušek je možné dosáhnout
požadovaných výsledků. Je velmi obtížné zkombinovat vysokou tuhost rámu, obklopující
prostor pro cestující s deformačními zónami, které pohlcují maximální množství energie
nárazu. V případě nového Fordu Mondeo bylo dosaženo optimální rovnováhy.
Zobrazené vozidlo má metalický lak jako výbavu na přání.

Přední nárazník
odolávající deformaci
v rychlostech do 7 km/h
Přední nárazník je vyroben z
materiálu který se po nárazu
v rychlosti do 7 km/h opět
vrátí do původního tvaru.

Boční výplně
Výplně dveří, tvořené pěnovou
hmotou pomáhají rozložit boční
náraz na větší plochu.
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Výztuhy dveří
Výztuhy, umístěné ve
všech dveřích, mají za
úkol omezit deformaci
dveří při nehodě.

Bezpečí
Extra pevná karoserie a
deformační zóny pomáhají
minimalizovat dopady
případné nehody na cestující.

Inteligentní Systém Ochrany

Kliky dveří
Nový ergonomický tvar
klik dveří je navržen pro
rychlé a jednoduché
uchopení.

Náraz zezadu
Zadní deformační zóny
pomáhají utlumit případný
náraz zezadu.
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V jediném okamžiku

Boční airbagy◆
Přední boční airbagy
ochraňují hlavu a
hrudník při bočním
nárazu
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Předpínače
bezpečnostních pásů
Přední bezpečnostní pásy
mají předpínače, které po
nárazu pás lehce uvolní, a
tím snižují riziko poranění
hrudníku.

Stropní airbagy
Nové stropní airbagy,
umístěné ve stropním
čalounění nade dveřmi,
ochraňují cestující na
předních i zadních
sedadlech v případě
bočního nárazu.

V okamžiku, kdy otevřete dveře řidiče, příběh o bezpečí začíná. Jedním stiskem ovládaná
okna jsou vybavena senzorem, zabraňujícím přiskřípnutí prstů. Zapnutím zapalování
Bezpečnostní Kontrolní Modul spojující airbagy, bezpečnostní pásy a všechny ostatní
bezpečnostní prvky začne monitorovat podmínky uvnitř i v okolí vozu, připraven reagovat
v jediném okamžiku. Zobrazené vozidlo má vyhřívané čelní sklo radio 6000 s CD přehrávačem
a elektronicky řízenou klimatizaci jako výbavu na přání.

Automaticky adaptabilní
přední hlavové opěrky
V případě nárazu zezadu se
přední opěrky díky speciální
konstrukci vysunou vpřed a
sníží tak riziko zranění páteře.

Dvoukapacitní přední
airbagy◆
Nové dvoukapacitní přední
airbagy se naplňují dvěma
různými způsoby, a to podle
intenzity nárazu a v případě
řidiče také podle polohy jeho
sedadla.

Bezpečnostní pedály
V okamžiku nehody, kdy brzdy již
nemohou nárazu zabránit, se
pedály a jejich zavěšení deformují
a uvolní tak, aby minimalizovaly
riziko poranění nohou řidiče.

◆
Poznámka: Na předním
sedadle není možné použít
dětskou sedačku, která se
umisťuje proti směru jízdy,
protože vozidlo je vybaveno
airbagem spolujezdce,
případně bočním airbagem.
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Myslíme na zabezpečení
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Mnoho úsilí bylo věnováno řešení zabezpečovacího zařízení vozu. Především inteligentní
imobilizér v každém Fordu Mondeo je zkonstruován tak, že prakticky znemožňuje
neoprávněné použití vozu.
Zobrazené vozidlo má metalický lak jako výbavu na přání.

Dvojité dálkově
ovládané centrální
zamykání.
Při prvním stisknutí
otevřete pouze dveře
řidiče, čímž vyloučíte
neoprávněné vniknutí do
vozu jinými dveřmi. Teprve
druhé stisknutí dálkového
ovladače odemkne
i ostatní dveře a
zavazadlový prostor.
Dvojité zamykání
znemožňuje otevření dveří
jinak, než klíčem nebo
dálkovým ovladačem.

PATS imobilizér
Elektronický pasivní
systém znemožňuje
nastartování motoru,
pokud není použit správný
klíč. Několik triliónů
kombinací prakticky
znemožňuje proniknutí do
tohoto systému.

Viditelné identifikační
číslo – VIN
Identifikační číslo vozu je
umístěno za předním sklem a
není možné jej odstranit bez
poškození. To znesnadňuje
nežádoucí změnu identity
vozu.

Zapouzdřené dveřní
zámky
Celý mechanismus všech
dveřních zámků je uložen
v odolném krytu. Tím je
maximálně znesnadněna
neoprávněná manipulace
se zámkem.

Uzamykatelná kapota
motoru.
Vzhledem k tomu, že
kapota motoru je
uzamykatelná klíčem, je
nežádoucí vniknutí do
motorového prostoru
prakticky vyloučeno.
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Systém ESP
Elektronický systém jízdní
stability (ESP) kombinuje
výhody ABS a TCS. Pomáhá
vozidlo udržet ve zvolené
stopě v zatáčce, a to i za
zhoršených adhezních
podmínek. Pokud je zjištěna
ztráta adheze, ESP ovlivní
řídící elektroniku motoru tak,
aby došlo k optimálnímu
přenosu hnací síly na
jednotlivá kola a v
součinnosti s ABS přibrzdí
jednotlivá kola tak, aby bylo
opět dosaženo jízdní stability.

––
––

Vozidlo s ESP.
Vozidlo bez ESP.

A Vozidlo je nedotáčivé při
vjezdu do zatáčky.

B

Vozidlo je přetáčivé při
výjezdu ze zatáčky.

B

A
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TCS – protiprokluzový systém
Pokud jedno z předních kol
začne prokluzovat, potom
protiprokluzový systém (TCS),
který je dodáván jako výbava
na přání, převede točivý
moment na druhé kolo. Při
rychlostech nad 50 km/h
systém navíc omezí výkon
motoru, opětovně zajistí
adhezi a zajistí tak
bezpečnou jízdu.

Jízdní vlastnosti
Vynikající jízdní vlastnosti se staly charakteristickým rysem všech nových modelů Ford.
Snadná ovladatelnost zlepšuje pocit řidiče a zvyšuje úroveň bezpečnosti. Široký rozchod
kol, pokroková konstrukce podvozku, přesné řízení a optimálně naladěné odpružení zajišťují
vynikající stabilitu vozu na silnici. Zobrazené vozidlo má vyhřívané čelní sklo, autorádio 6000
c CD přehrávačem a elektronicky řízenou klimatizaci jako výbavu na přání.
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Systém Bezpečnostní
Brzdové Asistance
Spolu se svým pokrokovým
podvozkem, odpružením a
brzdovým systémem, je nový
Ford Mondeo na přání k
dispozici rovněž se Systémem
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Bezpečnostní Brzdové
Asistence (EBA). Tento
systém pomáhá řidiči zkrátit
brzdnou dráhu zvýšením
tlaku v brzdové soustavě při
intenzivním brzdění.

Kotoučové brzdy na všech kolech s protiblokovacím zařízením ABS jsou
dodávány standardně pro všechny verze nového Fordu Mondeo. Přední
kotouče s vnitřním chlazením a rovněž zadní kotouče mají nyní větší průměr pro
zajištění větší účinnosti při brzdění. Systém ABS obsahuje rovněž zařízení,
zajišťující rozdělení brzdné síly pro jednotlivá kola (EBD). EBD zabraňuje
zablokování zadních kol, u nichž dochází k odlehčení při intenzívním brzdění.
Vyobrazený model má výbavu Core a metalický lak
odstínu Medium Steel Blue jako výbavu na přání.

15

Charakteristickou vlastností podvozku nového Fordu Mondeo je široký rozchod kol
obou náprav, který zlepšuje chování vozu v zatáčkách a omezuje jeho naklánění.
Umožňuje to rovněž použití širších pneumatik. Přední pomocný rám je spojen s
karoserií pomocí pryžových bloků, které omezují přenos hluku a vibrací do interiéru.
Vyobrazený model má výbavu Trend a lak odstínu Colorado Red.
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Nízká úroveň tření, dosažená při konstrukci řízení, umožňuje použít pouze malou ovládací sílu,
aniž by došlo k omezení kontaktu řidiče s vozovkou. Nezáleží na tom zda parkujete, nebo rychle
projíždíte sérii zatáček. Vozidlo vždy míří přesně tam, kam jej nasměrujete. Bez námahy a přesně.
Vyobrazený model má výbavu Ghia a metalický lak odstínu State Blue jako výbavu na přání.
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Výbava a doplňky
Interiér nového Fordu Mondeo odráží celkové pojetí tohoto vozu. Povrchy, které
jsou příjemné na dotek, vytvářejí pocit vyjímečné kvality a vyváženosti. Loketní
opěra a čalounění kvalitní látkou jsou standardní pro celou modelovou řadu.
Rovněž kůží obšitý volant je standardem u většiny modelů. Je bez pochyb, že
mimořádně prostorný interiér Fordu Mondeo inspiruje a vyzývá k relaxaci.

Zpětné zrcátko s
automatickým
zatemněním
Vnitřní zpětné zrcátko se
automaticky zatemňuje,
aby nedošlo k oslnění od
světel vozů jedoucích za
Vámi.

Prostor pro sluneční brýle
Už není nutné hledat sluneční
brýle ve schránce před
spolujezdcem, nebo je složitě
přichycovat na sluneční clonu.
Jsou ve snadném dosahu,
přímo nad Vaší hlavou.

Klimatizace
Standardní vybavení všech
nových modelů Ford
Mondeo – klimatizace,
zajišťuje komfortní
prostředí bez nadměrné
vlhkosti, snadné
odmlžování oken a filtraci
nasávaného vzduchu.

Zobrazené vozidlo má
metalický lak jako výbavu
na přání.
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Varianty karoserií a vnější výbava
4-dvéřový sedan

5-dvéřový hatchback

5-dvéřové kombi

Modely

Základní prvky výbavy
● Výbava CORE: Protiblokovací zařízení brzd ABS s elektronickým
rozdělením brzdné síly ● Posilovač řízení ● Ocelová kola o rozměru 6x16"
s kryty "CORE" ● Imobilizér ● Dálkově ovládané dvojité centrální zamykání
Zámky s funkcí celkového uzavření vozu ● Střešní ližiny (Kombi)

Výbavy Trend (navíc oproti CORE): ● Boční lišty a dveřní kliky v barvě
karoserie - Ocelová kola o rozměru 6x16" s kryty "TREND" ● Elektrické
ovládání a vyhřívání vnějších zpětných zrcátek ● Přední mlhová světla
●

●

Výbava Ghia (navíc oproti Trend): Kola z lehké slitiny o rozměru 6x16"

Dostupné motory
4-dvéřový sedan
1.8i 16V (110 PS)
1.8i 16V (125 PS)
2.0i 16V
2.0i 16V Auto*
2.5i V6 24V
2.0 TDdi (115 PS)
5-dvéřový hatchback
1.8i 16V (110 PS)
1.8i 16V (125 PS)
2.0i 16V
2.0i 16V Auto*
2.5i V6 24V
2.0 TDdi (115 PS)
5-dvéřové kombi
1.8i 16V (110 PS)
1.8i 16V (125 PS)
2.0i 16V
2.0i 16V Auto*
2.5i V6 24V
2.0 TDdi (115 PS)

Core

Trend

Ghia

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Základní prvky standardní vnitřní výbavy

fordmondeo core

fordmondeo ghia
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Možnost výběru je další z výhod nového Fordu Mondeo. Ať už je Vaší prioritou rodina, práce, nebo luxus, úroveň
základní výbavy je komplexní a široká. Navíc má současné pojetí a vynikající styl.

fordmondeo trend

Základní výbava Core

Základní výbava Trend

Základní výbava Ghia

● Airbag◆ řidiče a spolujezdce
Elektricky nastavitelná výška sedadla
řidiče s manuálním nastavováním opěry
páteře
● Tři zadní hlavové opěrky
● Klimatizace
● Elektrické ovládání předních oken s
ochranou proti skřípnutí
● Síť k zajištění zavazadel v zavazadlovém
prostoru (příplatková výbava) a kryt
zavazadlového prostoru (Kombi)

● Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější
zpětná zrcátka-Airbag◆ řidiče a spolujezdce
● Boční airbagy◆
● Obložení střední konzoly palubní desky s
metalickým efektem
● Sedadlo spolujezdce s manuálním
nastavováním opěry páteře
● Loketní opěra na zadních sedadlech
● Tři zadní hlavové opěrky
● Klimatizace
● Elektrické ovládání předních oken s
ochranou proti skřípnutí
● Elektrické ovládání zadních oken

● Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější
zpětná zrcátka-Airbag◆ řidiče a spolujezdce
● Boční airbagy◆
● Autorádio 6000 s CD přehrávačem
Obložení střední konzoly palubní desky s
imitací dřeva
● Zadní lampičky pro čtení
● Palubní počítač
● Automatická Klimatizace
● Elektrické ovládání předních oken s
ochranou proti skřípnutí
● Elektrické ovládání zadních oken

●

Vozidlo na obrázku má autorádio 4000 jako
výbavu na přání
Vozidlo na obrázku má autorádio 6000
vyhřívané čelní sklo a elektronicky řízenou
klimatizaci jako výbavu na přání.

Zobrazené vozidlo Ford Mondeo
Ghia má kožené potahy jako
výbavu na přání. Model Ghia je
rovněž k dispozici s látkovými
potahy. Detaily viz. str. 42-43.

◆

Vozidlo na obrázku má autorádio ICE 6006,
vyhřívaná sedadla a vyhřívané čelní sklo jako
výbavu na přání.

Poznámka: Na předním sedadle není možné použít dětskou sedačku, která
se umisťuje proti směru jízdy, protože vozidlo je vybaveno airbagem
spolujezdce, případně bočním airbagem.
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Dokonalý komfort

Elektrické ovládání
oken s možností
zavření při zamčení
vozu.
Tato funkce zajišťuje
automatické zavření
kteréhokoli bočního
(případně střešního) okna
při zamčení vozidla,
pokud jste to opomněli
udělat před opuštěním
vozu. Další bezpečnostní
funkcí elektrického
ovládání oken je ochrana
proti skřípnutí např. ruky
při jejich zavírání.
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Audiosystémy
Audiosystémy Ford jsou
vybaveny diversitní
anténou, která zajišťuje
kvalitní příjem i v místech
se slabým signálem. K
dispozici je rovněž měnič
na 6CD, který je instalován
přímo ve střední konzoli
(výbava na přání).

Automatická
klimatizace
Automatická klimatizace je
na přání k dispozici u
vybraných modelů. Stačí
pouze nastavit
požadovanou teplotu a na
ovládání klimatizace
můžete zapomenout.

Většinou právě drobnosti vytvářejí rozdíl. Vyladěný do posledního detailu, lákající k usednutí za volant, Vám nový
Ford Mondeo tyto drobnosti umožní vychutnat. Kompletní sbírka všech prvků výbavy, ovládací prvky, které jsou
ideálně umístěny a komfort kombinovaný s elegantní praktičností. To vše Vám nabízí jeho interiér. Vyobrazené
vozidlo má vyhřívané čelní sklo, autorádio ICE 6006 s CD přehrávačem a kožené čalounění jako výbavu na přání.

Zvětšený prostor
interiéru
Delší rozvor a širší
rozchod kol umožnil
konstruktérům
navrhnout prostorný
interiér poskytující
komfort pěti
cestujícím.

Vnitřní ventilace
Přepracované výstupy
ventilační soustavy v prostoru
nohou předních cestujících
spolu se zadními výstupy
zrychlují výměnu vzduchu i v
zadní části interiéru.

Zrcátka ve
slunečních clonách s
osvětlením a systém
postupného
zhasínání
Elektronicky řízené
stmívání vnitřního
osvětlení postupně tlumí
intenzitu světla v
interiéru při nastupování
nebo vystupování.
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Vnitřní prostor
Nový Ford Mondeo nabízí jeden z nejprostornějších interiérů ve své třídě. Prostorný interiér je
jedním ze základních požadavků pohodlného cestování. Celý vnitřní prostor je navržen pro
uspokojení všech každodenních nároků. Množství úložných prostor umožňuje mít vše ve
snadném dosahu.
Vyobrazené vozidlo má autorádio 6000 s CD přehrávačem jako výbavu na přání.

Schránka na
sluneční brýle
Chrání vaše brýle před
poškozením a umožňuje
jejich snadné nalezení.

Uzavíratelná
odkládací schránka
před spolujezdcem
Uchrání důležité
dokumenty před
nežádoucími zraky.

Držák nápojů
Nápadité a užitečné

Dveřní kapsy
Velmi praktické pro
uložení větších
předmětů.

Odkládací prostor v
loketní opěře
Na všechny drobné
předměty, které
potřebujete mít při ruce

Dělená a sklopná zadní
opěradla
Nová zadní sedadla, s
rozdělením v poměru 70/30,
nadále zvětšují využitelnost
zavazadlového prostoru.

26

Důmyslné, prostorově úsporné řešení zadní nápravy modelu Ford Mondeo Kombi
minimalizuje její zasahování do vnitřního prostoru a zvětšuje tím využitelnost interiéru
i zavazadlového prostoru, aniž by utrpěly jízdní vlastnosti.

Úchyty zavazadel
Kovové úchyty v
podlaze zavazadlového
prostoru umožňují
zajištění přepravovaných
předmětů proti pohybu
(pouze Kombi).

Zadní elektrická
zásuvka
Vhodně umístěná v
zavazadlovém prostoru
modelu Kombi umožňuje
připojení různého
příslušenství.
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Pokroková
řešení
Xenonová světla
Nové xenonové hlavní
světlomety poskytují
jasnější, lépe rozptýlené
bílé světlo, které
zlepšuje viditelnost
(výbava na přání modelů
Trend a Ghia)

Zobrazené vozidlo má
metalický lak jako výbavu
na přání
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Pokrokové myšlení pomohlo vytvořit vůz, který napomáhá k ochraně životního
prostředí. Téměř 100% všech kovových součástí nového Fordu Mondeo je
možné recyklovat. Rovněž sklo, plasty a ostatní materiály je možné téměř z 90%
znovu použít.

Alternátor s
"inteligentním"
dobíjením
Tento pokrokový, elektronicky
řízený alternátor zvyšuje
spolehlivost při studeném
startu a výkonnost celého
elektrického systému.

Rotor turbodmychadla
Automatické nastavování úhlu
lopatek turbodmychadla
zvyšuje jeho účinnost.
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Technické kvality
Ford stále zůstává na špici v konstrukci motorů se svými nejnovějšími technologiemi.
Jeho nová generace celohliníkových zážehových motorů Duratec HE s tichým a
klidným během a nové vznětové přeplňované motory Duratorq Di jsou navrženy tak,
aby zajistily optimální poměr mezi výkonem, ekonomickým provozem a životností – bez
kompromisů.

Nové vznětové
přeplňované motory
Všechny nové 16-ti ventilové
motory Duratorq DI s přímým
vstřikem paliva překvapí
kombinací ekonomického
provozu, vysokého výkonu a
nízké úrovně emisí.

Lehké písty
Hmotnost a vibrace jsou
redukovány na minimum
pro dosažení co
nejklidnějšího běhu.

Proměnlivá
geometrie lopatek
turbodmychadla
Tento pokrokový
systém, použitý u verze
s výkonem 115 koní,
optimalizuje účinnost
turbodmychadla.

Vysokotlaké palivové
čerpadlo
Snižuje spotřebu paliva a
zajišťuje čistší provoz po
celou dobu životnosti.

Nízká úroveň emisí
Pro další snížení úrovně
emisí je katalyzátor
umístěn co nejblíže
motoru, aby se zahřál co
nejdříve na provozní
teplotu.

Vyvážený klikový
hřídel
Klikový hřídel je vyroben
z kvalitního materiálu a
dokonale vyvážen pro
dosažení co
nejklidnějšího běhu
motoru.
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2.0 115 PS Duratorq DI

výkon
kroutící moment

1.8 110 PS Duratec HE

výkon
kroutící moment

Nové celohliníkové
zážehové motory
Motory Duratec HE jsou celé
vyrobeny z lehké hliníkové
slitiny a konstruovány pro
dosažení maximální účinnosti,
nízké spotřeby a optimálního
výkonu.

1.8 125 PS Duratec HE

výkon
kroutící moment

2.0 145 PS Duratec HE

Kompaktní motor V6
24-ventilový 2,5-litrový
šestiválec Duratec je
optimalizován pro hladší
dosažení maximálního
výkonu.

výkon
kroutící moment

2.5 V6 Duratec

výkon
kroutící moment

Automatická
převodovka
4-stupňová automatická
převodovka je vybavena
elektronickým
rychloběhem pro klidnou
a ekonomickou jízdu ve
větších rychlostech
(k dispozici pouze u
vybraných modelů)
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Osobitost
Auto může být stejnou individualitou jako člověk, který jej vlastní. Nyní je ovšem možné tuto
individualitu ještě umocnit výběrem z celé řady originálních doplňků. Nezáleží na tom, zda
požadujete exklusivní styl, větší praktičnost nebo vyšší úroveň komfortu. Kolekce doplňků
pro nový Ford Mondeo Vám umožní dát Vašemu vozu osobitý styl.

Parkovací čidla
Elektronické snímače,
integrované v zadním
nárazníku, pomáhají řidiči
svým varovným
akustickým signálem při
obtížném parkování.
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Vnější doplňky
Elegantní vnější doplňky
zvýrazňují design
nového Fordu Mondeo

Příprava pro mobilní
telefon
Příprava pro mobilní
telefon se skládá z
antény, mikrofonu,
kabelu, konzoly
obsahující reproduktor a
držáku.

Tažné zařízení
Tažné zařízení umožňuje
radikálně zvýšit
přepravní kapacitu
nového Fordu Mondeo.

Navigační systém
Systém umožňuje
okamžité nalezení
nejvýhodnější cesty ke
zvolenému cíli bez ohledu
na to, kde se vozidlo
nachází.

Příčné střešní
nosníky
Vhodné pro nasazení
různých střešních nosičů

Kola z lehké slitiny
Individualitu Vašeho
vozu podtrhne výběr kol
z lehké slitiny.

33

Modely
Pohotovostní hmotnost (kg) ††
Core
4-dvéřový sedan
1.8i 16V (110 PS)
1.8i 16V (125 PS)
2.0i 16V
2.0i 16V Auto*
2.5i V6 24V
2.0 TDdi (115 PS)
5-dvéřový hatchback
1.8i 16V (110 PS)
1.8i 16V (125 PS)
2.0i 16V
2.0i 16V Auto*
2.5i V6 24V
2.0 TDdi (115 PS)
5-dvéřové kombi
1.8i 16V (110 PS)
1.8i 16V (125 PS)
2.0i 16V
2.0i 16V Auto*
2.5i V6 24V
2.0 TDdi (115 PS)

S výběrem z
několika variant
karoserií, motorů
a vnitřní výbavy
je zde nový Ford
Mondeo právě
pro Vás.

Trend

Ghia

1374
1376

1377
1380

1487

1458
1491

1396
1429
1474
1507

1865
1865
1865
1895
1940
1975

1500
1500
1800
1800
1800
1800

1405
1439
1480
1511

1875
1875
1875
1910
1950
1980

1500
1500
1800
1800
1800
1800

1451
1483
1529
1562

2030
2030
2030
2060
2105
2140

1450
1450
1800
1800
1800
1800

1384
1388

1388
1392

1494

1467
1498

1432
1435

1435
1439

1547

1518
1551

††
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Technická data

Představuje hmotnost vozidla za předpokladu naplnění provozních nádrží a 90% palivové nádrže a s ohledem na výrobní tolerance i instalovanou výbavu
Doplněk: Tento přehled popisuje dostupnost kombinací motoru a převodovek modelu Ford Mondeo a výsledných hmotností.
Poznámka: Všechna vozidla mají pětistupňovou převodovku kromě modelu s poznámkou Auto. Všechny benzínové motory .jsou vybaveny katalyzátorem.
Maximální hmotnost brzděného přívěsu representuje maximální hmotnost, kterou vozidlo smí táhnout do svahu 8%. Tažením je ovlivněn výkon motoru a
ekonomika provozu.
Zatížení střechy modelu kombi je maximálně 100 kilogramů pro všechny modely
* = výbava na přání

Rozměry

Exteriér (mm)
A Celková délka
4731
B Celková šířka bez zrcátek
1812
C Celková šířka včetne zrcátek
1931
D Celková výška
1429
E Rozvor
2754
Interiér (mm)
Přední část
F Prostor v oblasti hlavy
1002
G Prostor v oblasti nohou
1071
H Prostor v oblasti ramen
1396
Zadní část
I
Prostor v oblasti hlavy
962
J Prostor v oblasti nohou
969
K Prostor v oblasti ramen
1393
Zavazadlový prostor Kombi
L Maximální výška
–
M Maximální šířka mezi oblouky blatníku –
N Délka zavazadlového prostoru (měřeno
od zadní části zadních sedadel)
–
O Délka zavazadlového prostoru (měřeno
od zadní části předních sedadel)
–
Objem zavazadlového prostour (m3)‡
P 5 sedadel
0,500
Q 2 sedadla (naplněno po střechu)
–

Karoserie ve
stylu "New
Edge" nabízí
velký vnitřní
prostor s
vysokou úrovní
komfortu.

‡
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4-dvéřový 5-dvéřový Kombi

Meřeno metodou VDA
Údaje závisí na modelu a výbavě

4731
1812
1931
1429
2754

4804
1812
1931
1481
2754

1002
1071
1396

1000
1071
1396

963
950
1393

1004
969
1393

–
–

851
1141

–

1140

–

1982

0,500
–

0,540
1,700

Data pohonných jednotek

1.8i DOHC 16V
Duratec HE
(S katalyzátorem)
1798 ccm
1.8i DOHC 16V
Duratec HE
(S katalyzátorem)
1798 ccm
2.0i DOHC 16V
Duratec HE
(S katalyzátorem)
1999 ccm
2.5i DOHC V6 24V
Duratec
(S katalyzátorem)
2495 ccm
2.0i 16V
Duratorq DI
1998 ccm
#

Technická data motoru

Maximální
výkon #

Maximální
točivý moment #

Řadový čtyřválcový ■ Elektronické vstřikování
paliva s řídící jednotkou Levanta ■ Elektronické
zapalování

81 kW (110 koní)
při 5500 ot/min

165 Nm
při 3950 ot/min

Řadový čtyřválcový ■ Elektronické vstřikování
paliva s řídící jednotkou Levanta ■ Elektronické
zapalování

92 kW (125 koní)
při 6000 ot/min

170 Nm
při 4500 ot/min

Řadový čtyřválcový ■ Elektronické vstřikování
paliva s řídící jednotkou Levanta ■ Elektronické
zapalování

107 kW (145 koní)
při 6000 ot/min

190 Nm
při 4500 ot/min

Šestiválec do V ■ Elektronické vstřikování paliva
s řídící jednotkou Levanta ■ Elektronické
zapalování

125 kW (170 koní)
při 6000 ot/min

220 Nm
při 4250 ot/min

Řadový čtyřválcový ■ Elektronické přímé
vstřikování paliva ■ Přeplňování s mezichladičem
stlačeného vzduchu

85 kW (115 koní)
při 4000 ot/min

280 Nm
při 1900 ot/min

Řada motorů
nové generace
je vybavena
víceventilovou
technologií pro
vyšší výkon a
pružnost.

testováno v souladu s ISO 1585.

Výkony a spotřeba
Spotřeba paliva v
L/100 km†

Modely

4-dvéřový sedan
1.8i 16V (110 PS)
Core
1.8i 16V (125 PS)
Trend
2.0i 16V
Core, Trend, Ghia
2.0i 16V Auto
Ghia
2.5i V6 24V
Trend, Ghia
2.0 TDdi (115 PS)
Core, Trend, Ghia
5-dvéřový hatchback
1.8i 16V (110 PS)
Core
1.8i 16V (125 PS)
Trend
2.0i 16V
Core, Trend, Ghia
2.0i 16V Auto
Ghia
2.5i V6 24V
Trend, Ghia
2.0 TDdi (115 PS)
Core, Trend, Ghia
5-dvéřové kombi
1.8i 16V (110 PS)
Core
1.8i 16V (125 PS)
Trend
2.0i 16V
Core, Trend, Ghia
2.0i 16V Auto
Ghia
2.5i V6 24V
Trend, Ghia
2.0 TDdi (115 PS)
Core, Trend, Ghia

Výkony
(Testy Fordu)
Max.
0-100
50-100
Kombino- rychlost
km/h
km/h *
vaná
(Km/h)
(sek.)
(sek.)

Emise
CO2
(g/km)†

Město

Mimo
město

182
187
192
226
238
156

11,0
11,2
11,5
13,1
14,3
8,2

5,6
5,8
6,0
7,3
7,3
4,6

7,6
7,8
8,0
9,4
9,9
5,9

193
205
215
190
225
195

11,6
10,8
9,8
11,4
8,7
10,6

15,0
14,3
12,5
–
10,9
8,7

182
187
192
226
238
156

11,0
11,2
11,5
13,1
14,3
8,2

5,6
5,8
6,0
7,3
7,3
4,6

7,6
7,8
8,0
9,4
9,9
5,9

193
205
215
190
225
195

11,7
10,9
9,9
11,5
8,7
10,6

15,2
14,5
12,6
–
11,0
8,7

185
190
194
223
240
159

11,1
11,3
11,6
12,7
14,4
8,3

5,7
5,9
6,2
7,4
7,4
4,7

7,7
7,9
8,1
9,3
10,0
6,0

190
200
210
190
220
193

12,1
11,2
10,2
11,8
9,0
11,0

15,8
15,0
13,1
–
11,4
9,1

*

na 4. Převodový stupen

†

Všechny údaje o emisích CO2 v g/km a spotřeba paliva v l/100 km jsou převzaty s oficiálních testů, které odpovídají směrnicím
EEC 99/102/EC.
Údaje o emisích CO2 a spotřebě paliva uvedené v této tabulce neznamenají záruku, že tyto hodnoty budou dosaženy u všech vozů tohotu
typu. Všechny údaje jsou naměřeny u vozidel Core se standardními koly a pneumatikami; alternativní nebo příplatková kola mohou mít vliv na
emise nebo spotřebu paliva.

Poznámka:
Město
Vozidlo absolvuje po studeném startu v laboratorních podmínkách trasu 4 km různými rychlostmi, přičemž maximum je 50 km/h,
průměr 19 km/h.
Mimo město
Následuje okamžitě po skončení městského cyklu, a sestává se z trasy 7 km, jejíž polovinu absolvuje stálou rychlostí a druhou polovinu
různými rychlostmi při maximu 120 km/h.
Kombinovaná
Průměr z obou předchozích měrění, vypočítaný z poměru vzdáleností obou tras.
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Technické parametry

Kotoučové brzdy
na všech kolech
jsou standardem
– brzdné
schopnosti jsou
na čele své třídy.

Brzdy
Dvouokruhové s posilovačem, diagonálně propojené. Přední i zadní kotoučové.
Protiblokovací zařízení ABS s elektronickým rozdělením brzdné síly (EBD)
Protiprokluzové zařízení (TCS) a IVD (zážehové motory 1,8i 125 koní, 2,0i,
std. pro motory 2,5 V6)
Elektronický systém jízdní stability (ESP) (zážehové motory 1,8i 125 koní, 2,0i,
std. pro motory 2,5 V6)
Palivová nádrž
58,5 litru
Přerušení přívodu paliva v případe nehody (pouze zážehové motory)
ŘízeníAdfabilis saburre praemuniet chirograph
Hřebenové s proměnným převodem a posilovačemEt
Uložení náprav a odpruženíAdfabilis saburre praemuniet chirograph
Přední - nezávislé zavěšení se spodními rameny a vzpěrami McPherson,
s příčným zkrutným stabilizátorem
Zadní - nézávislé zavěšení "Quadralink" s příčným zkrutným stabilizátorem
Zadní - podélná a příčná ramena (pouze kombi) s příčným zkrutným stabilizátorem
Samočinná regulace světlé výšky (pouze u kombi, standardní výbava u V6)
Boční dveřní výztuhy, tuhý bezpečnostní rám, příčná výztuha v motorovém prostoru,
přední i zadní deformační zóny, pohlcující energii nárazu
Sloupek řízení s deformačním členem
Průměr otáčení
Stopový 11,64 m

Core

Trend

Ghia
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Trend

Ghia
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Vnější výbava

Elektricky
ovládané okno u
řidiče je vybaveno
funkcí, která
umožňuje jeho
otevření nebo
zavření pouze
krátkým stiskem
tlačítka.

Audio systémy
jsou vybaveny
jednoduchými
ergonomickými
ovladači a velkým
displejem pro
snazší čitelnost.
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Prvky vnějšího vzhledu
Boční ochranné lišty - černé
Boční ochranné lišty - v barvě karoserie
Nárazníky v barvě karoserie
Kliky dveří v barvě karoserie
Metalický lak
Mřížka chladiče - šedá
Klika dveří zavazadlového prostoru v barvě karoserie
Kola - ocelová o rozměru 6x16 s kryty "Core" a pneumatikami 205/55 R16 (úsporná rezerva)
Kola - ocelová o rozměru 6x16 s kryty "Trend" a pneumatikami 205/55 R16 (úsporná rezerva)
Kola - 9ti paprsková z lehké slitiny o rozměru 6x16 a pneumatikami 205/55 R16
(úsporná rezerva)
Kola - 5ti paprsková z lehké slitiny o rozměru 6x16 a pneumatikami 205/55 R16
(úsporná rezerva), a pojistnými šrouby
Vnější funkční prvky
Alarm s vnitřním prostorovým čidlem
Vnější zpětná zrcátka seřiditelná zevnitř, s kryty v barvě karoserie
Vnější zpětná zrcátka elektricky seřiditelná a vyhřívaná, s kryty v barvě karoserie
Imobilizér - systém Safeguard
Vyhřívané čelní sklo "Quickclear" a vyhřívané trysky ostřikovačů
Vyhřívané zadní okno
Bezpečnostní dveřní zámky s ochrannými kryty a zesílenou dětskou pojistkou u zadních dveří
Dálkově ovládané dvojité centrální zamykání s dvoustupňovým otvíráním a zapínáním
vnitřního osvětlení při vstupu
Zavření všech oken, případně strešního okna při zamykání
Dálkové odjištění víčka palivové nádrže
Elektrické otevírání víka zavazadlového prostoru
Integrované střešní lišty (pouze kombi)
Tónovaná skla
Viditelné identifikační číslo (VIN)
Stěrač s cyklovačem s plynule nastavitelným intervalem
Stěrač s elektrickým ostřikovačem pátých dvěrí (pouze 5-dvéřový hatchback a kombi)
Vnější osvětlení
Halogenové hlavní světlomety s krycím sklem odolávajícím poškození, boční světla,
zpětné světlomety do mlhy, zpětné světlomety, třetí brzdové světlo
Přední mlhové světlomety
Xenonové hlavní světlomety
Ostřikovače hlavních světlometů

●
●
❍
●
●
●

●
❍
●
❍
●
❍
●
❍
●
●

❍

❍

●
●
❍
●
●

●
●
❍
●
●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

❍
❍
❍

●
❍
❍

●
❍
❍

Interiér
Audio
Příprava pro autorádio - anténa, kabeláž a schránka v přístrojové desce
Autorádio s kazetovým přehrávačem - Model 4000 RDS EON, odnímatelný čelní panel,
'Keycode' bezpečnostní kódování a 4 reproduktory
Autorádio s přehrávačem CD - Model 6000 RDS EON, odnímatelný čelní panel,
'Keycode' bezpečnostní kódování, 4 reproduktory a dálkové ovládání
Autorádio s měničem na 6 CD - Model 6006 RDS EON, odnímatelný čelní panel,
'Keycode' bezpečnostní kódování, 4 reproduktory a dálkové ovládání
Navigační systém - Model 9000 VNR, odnímatelný čelní panel, ‘Keycode’ bezpečnostní
kódování, satelitní navigace se 4-barevnám mapovým displayem, CD-ROM/CD zásobník,
CD autochanger na 6 CD pod sedadlem spolujezdce, dálkové ovládání na sloupku řízení
(k dispozici od 1/2001)
Čalounění a koberce
Koberec se stříhaným vlasem
Přední koberečky s protiskluzovou úpravou
Dveřní odkládací kapsy - u předních i zadních dveří
Dveřní madla/loketní opěry
Rámečky přístrojů v tmavě šedé metalické barvě
Hlavice řadící páky v metalické barvě
Hlavice řadící páky v dřevěném provedení
Kůží obšitá hlavice řadící páky
Střední konzola s metalickou povrchovou úpravou
Střední konzola s povrchem imitujícím tmavé dřevo
Prahová lišta u pátých dveří (pouze kombi)
Prahové lišty z nerezu s broušeným povrchem, pouze u předních dveří
Vnitřní osvětlení
Vnitřní osvětlení s lampičkou na stropě, se zpoždovačem a postupným zhasínáním
Osvětlení prostoru nohou u předních sedadel
Lampičky na čtení map u předních sedadel
Vnitřní osvětlení prostoru zadních sedadel
Osvětlení zavazadlového prostoru
Přístroje a ovládací prvky
Přístroje - Rychloměr, otáčkoměr, celkový i denní počítač kilometru, ukazatel stavu paliva,
teploměr chladící kapaliny
Palubní počítač
Kontrolky rezervy paliva, tlaku oleje, ukazatele směru, dálkových světel, zapalování/dobíjení,
brzdové soustavy, parkovací brzdy, airbagu, zapnutých světel (akustická signalizace),
otevřených dveří (akustická signalizace)
Podsvětlené ovládání ventilační soustavy - 4-rychlostní ventilátor, pylový filtr, čtyři výdechy,
regulace teploty a směru vzduchu, dva oddělené výdechy pro boční okna.
Ovládání hlavních světlometů na palubní desce
Ovládací páčky pro osvětlení, ukazatele směru a stěrače na sloupku řízení
Podsvětlené spínače na palubní desce
Výšková regulace hlavních světlometů
Výškově i podélně seřiditelný sloupek volantu
Airbag řidiče a spolujezdce* s čidly obsazení předních sedadel a hmotnosti cestujících
Přední boční airbagy*
Přední stropní airbagy umístěné ve stropním čalounění
Tempomat (není k dispozici u verze 1,8i 110 koní)
Ramena volantu s kovovým povrchem a integrovanými tlačítky klaksonu
Kuží obšitý věnec volantu
Sedadla a bezpečnostní pásy
Elektricky výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Sedadlo řidiče všestranně manuálně seřiditelné s opěrou páteře
Sedadlo spolujezdce všestranně manuálně seřiditelné a s opěrou páteře
Přední sedadla s nastavitelnými hlavovými opěrkami
Vyhřívaná přední sedadla
Odkládací kapsy v opěradlech předních sedadel
Zadní sedadla dělená v poměru 70:30
Sklopná střední loketní opěra na zadních sedadlech
Tři výškově nastavitelné hlavové opěrky na zadních sedadlech
Přední i zadní sedadla s úpravou proti podklouznutí pod bezpečnostním pásem
Kožené čalounění sedadel
Tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech - na předních sedadlech s předpínači
a výškově nastavitelnými horními kotevními úchyty
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Kola z lehké
slitiny a kryty kol
moderního
designu ještě
umocňují
atraktivní vzhled
nového Fordu
Mondeo.
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*Poznámka: Dětská sedačka montovaná proti směru jízdy nesmí být umístěna na předním sedadle, vzhledem k tomu, že vozidlo je vybaveno airbagem
spolujezdce

Pro zvýraznění
osobitosti
vašeho nového
Fordu Mondeo
je k dispozici
široký výběr
doplňků.
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Interiér

Na přání je k
dispozici 4stupňová
automatická
převodovka,
která zejména v
hustém
městském
provozu snižuje
zatížení řidiče.

Komfort a výbava
Podsvětlená zásuvka/zapalovač
Klimatizace s bezfreonovou náplní
Klimatizace s bezfreonovou náplní a automatickým udržováním nastavené teploty (EATC)
Střední konzola s úložným prostorem na kazety a CD, držáky nápojů a loketní opěrou
Analogové hodiny
Opěra levé nohy u řidiče
Uzavíratelná a osvětlená odkládací schránka před spolujezdcem
Výklopné stropní držáky, zadní s háčky na šaty
Vnitřní zpětné zrcátko s přepínáním proti oslnění
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zacloněním proti oslnění
Odkládací schránka v palubní desce před řidičem
Elektricky ovládané výklopné/zasouvací strešní okno s tónovaným sklem a ochranou
proti skřípnutí
Sluneční clony se zrcátkem u clony před spolujezdcem
Sluneční clony se zrcátkem a osvětlením
Elektricky ovládaná přední okna s otevřením/zavřením jedním stiskem tlačítka a ochranou
proti skřípnutí
Elektrické ovládání zadních oken
Zavazadlový prostor
Zavazadlový prostor čalouněný kobercem
Chromové lišty na podlaze pro snazší manipulaci s nákladem (pouze kombi)
Zvedací zadní kryt - vyjímatelný (pouze 5-dvéřový hatchback)
Sítˇ pro zajištení zavazadel (pouze kombi)
Kryt prostoru pro zavazadla (poze kombi)
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*Poznámka: Dětská sedačka montovaná proti směru jízdy nesmí být umístěna na předním sedadle, vzhledem k tomu, že vozidlo je vybaveno airbagem
spolujezdce

Výběr z řady kol z
lehké slitiny pro
zvýšení originality.
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Servisní služby Ford
Se všemi přáními a potřebami se
obracejte na prodejce ford.

Originální díly Ford
Originální díly vysoké jakosti, které jsou navrženy pro

Pokud hledáte odborné zkušenosti společnosti Ford,

Vaši maximální bezpečnost a aby Váš Ford zůstal

mechaniky vyškolené společností Ford, vynikající

Fordem a udržel si co nevyšší hodnotu při dalším

služby zákazníkum a skutečnou hodnotu za své

prodeji.

peníze, je jenom jedno místo, kam se mužete
obrátit – celostátní síť autorizovaných prodejců Ford.

Ceny za údržbu a opravy

Náhradní vozidla Ford
Zajistit Vaši mobilitu je naší prioritou. Obraťte se na
autorizovaného prodejce Ford, jestliže potřebujete

Současné dokonalejší technologie umožňují

náhradní vozidlo v případě, kdy je Vaše vozidlo právě

dosáhnout delší životnosti u mnoha dílů. Pokud

v servisu.

nenajedete obzvláště vysoký počet kilometrů, Vašemu
vozidlu stačí jedna servisní prohlídka za rok. Příznivější
ceny za práci i za díly jako např. výfuky nebo brzdy
znamenají nižší náklady na údržbu. Přesvědčte se
sami o našich nových výhodných cenách u
autorizovaných prodejců Ford.

Extra záruka Ford
Pro Váš nový Ford platí standardně 12 mesíční záruka
bez omezení počtu ujetých kilometrů. Pokud zvolíte
Extra záruku Ford, ochrana zahrnující všechny důležité
součásti vozidla muže být rozšířena na druhý, třetí

Interaktivní servis

nebo i čtvrtý rok provozu vozidla s odpovídajícím
limitem ujetých kilometrů, abyste se mohli déle tešit z

Před přijetím vozidla do servisu Vám bude v

pocitu bezstarostného cestování.

dohodnutém termínu, za Vaší přítomnosti, provedena
prohlídka vozidla zdarma. S Vaším souhlasem bude
stanoven rozsah, termín a pevná cena opravy. Váš
Ford bude opravován vyškoleným technikem za
použití speciálního nářadí a vybavení tak, aby byla
zajištěna nejvyšší kvalita opravy.

Ford EuroService
S novým vozidlem Ford získáváte zdarma 12 měsíců
Ford Euroservice - mezinárodní silniční asistenční
služby. Ta nabízí ješte další jistotu spojenou se
jménem Ford. Poskytuje veškerou podporu, kterou

Autorizovaná karosárna Ford

řidič Fordu potřebuje v případě závady – od opravy na

Bohužel neexistuje dokonalý řidič – proto dochází k

pomůže dosáhnout cíle. Nyní s možností prodloužení

dopravním nehodám. Aby Váš Ford byl opět jako

až na 5 let. Telefon Asistenční služby

dříve, obraťte se na Autorizovanou karosárnu Ford.

Ford EuroService:

cestě po náhradní vozidlo – prostě vše, co Vám

v ČR

Vyškolení mechanici, nejmodernější nářadí a vybavení,
originální náhradní díly a schválené materiály zaručují

v zahraničí

02 / 205 71 056,

(++420 2) 611 04 222.

řádné a efektivní provedení opravy, samozřejme se
zárukou. Všechny Autorizované karosárny Ford jsou
certifikovány podle norem ČSN EN ISO 9002.
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Správná atmosféra
Audio systémy: Znějí nádherně
Je tomu skutečně tak. Na dlouhých cestách se cítíte lépe, pokud můžete poslouchat Vaši oblíbenou hudbu. Navíc,
díky zprávám a dopravním informacím jste spojeni s okolním světem. Naše audio systémy jsou vybaveny dekodérem
RDS a příjmem dopravních informací, který automaticky přeruší poslouchaný program, kazetu nebo CD a seznámí Vás
s aktuální dopravní situací.

Dodatečné zabezpečení
Všechny systémy mají snadno
odnímatelný čelní panel, který můžete
uložit do kapsy nebo tašky, a tím
zabránit odcizení autorádia. Navíc
všechny přístroje (s vyjímkou modelu
1000 a 2000N) obsahují
zabezpečovací kódový systém
"Keycode", a přístroje, mající
zabudovaný dekodér RDS, umožňují
uložení identifikačního čísla vozu (VIN)

AUDIO SYSTÉM FORD 4000 RDS
• Čtyřkanálový radiopřijímač, kazetový
přehrávač, 4x6 W RMS, reproduktory 4x20 W
• AM/FM, 24 předvoleb
• Elektronické vyhledávání stanic
• Zobrazení jména stanice
• Automatická kontrola hlasitosti, zajišťující
stejnou úroveň hlasitosti v závislosti na stupni
hluku ve vozidle

do paměti.

AUDIO SYSTÉM FORD 6000
RDS/EON S CD PŘEHRÁVAČEM
• Čtyřkanálový radiopřijímač, CD přehrávač,
4x15 RMS, reproduktory 4x42 W
• AM/FM, 24 předvoleb
• Elektronické vyhledávání stanic
• Zobrazení jména stanice
• Vyhledávání typu stanice (PTY)
• Automatická kontrola hlasitosti, zajišťující
stejnou úroveň hlasitosti v závislosti na
stupni hluku ve vozidle
• Dálkové ovládání na sloupku řízení

AUDIO SYSTÉM FORD 6006 RDS/EON S
CD MĚNIČEM
• Čtyřkanálový radiopřijímač, CD přehrávač, 4x15
RMS, reproduktory 4x42 W
• CD měnič na 6 CD
• AM/FM, 24 předvoleb
• Elektronické vyhledávání stanic
• Zobrazení jména stanice
• Vyhledávání typu stanice (PTY)
• Automatická kontrola hlasitosti, zajišťující stejnou
úroveň hlasitosti v závislosti na stupni hluku ve vozidle
• Dálkové ovládání na sloupku řízení

Klimatizace
Většina lidí si spojuje klimatizaci pouze s horkým počasím, ale ve skutečnosti je využitelná po celý rok. Tento systém
pomáhá odstraňovat vlhkost z nasávaného vzduchu a tím zabraňuje zamlžování oken i v chladném počasí. Zlepšení
výhledu přispívá k bezpečí i pohodlí. Integrovaný pylový filtr nepropouští ani ty nejmenší prachové nebo pylové
částečky. Vnitřní cirkulace rovněž zabraňuje nasávání znečištěného vzduchu z okolního prostředí. Na výběr jsou dvě
verze – manuální nebo automatická klimatizace – které závisí na objednaném modelu.

Manuální klimatizace Ford

Automatická klimatizace Ford

Audiosystémy a systémy klimatizace, zobrazené na této stránce mohou být součástí výbavy, výbavy na přání, případně nemusí být na našeh
trhu k dispozici. Pro bližší informace, týkající se dostupnosti audiosystémů, typů klimatizace a dalších prvků výbav se prosím obraťte na Vašeho
dealera Ford.

Pro celou modelovou řadu Ford je k dispozici široká škála doplňků. Pro získání podrobnějších informací o této nabídce
kontaktujte vašeho prodejce Ford.
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Ford Credit
Finanční řešení pro Váš nový Ford Mondeo
FC Leasing, k.s. je dceřinná společnost firmy Ford Credit Česká republika,spol. s r.o. která nabízí své finanční služby
zákazníkům značky FORD . Společnost FC Leasing, k.s. poskytuje značkový finanční leasing Ford s názvem FORD
CREDIT LEASING, a to jak pro vozy nové tak ojeté.

Ford Credit Leasing
• Je možnost financování nákupu vozu Ford Mondeo přesně podle
Vaší potřeby
• Záloha od 20% do 70% z ceny vozu vč. DPH
• Doba splácení leasingu až 60 měsíců
• Fixní i variabilní splátky

Pojištění
• Výhodné pojištění Vašeho vozu u mezinárodně působících
smluvních partnerů
• Exklusivní pojistné sazby pro vozy Ford financované prostřednictvím FC
Leasing,k.s.
• Zprostředkování pojištění odpovědnosti z provozu

Ford Credit Leasing znamená jistotu a spolehlivost nabízených služeb v celé prodejní síti FORD.
Příprava a uzavření leasingové a pojistné smlouvy probíhá přímo u prodejce FORD.

LEASING
Česká republika

www.fordcredit.cz
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Barvy a varianty interiéru
Díky pestré nabídce barev karoserie a velmi kvalitních materiálů použitých v
interiéru, zůstane nový Ford Mondeo atraktivní po dlouhá léta. Další výhodou je
12ti letá záruka poskytovaná na protikorozní ochranu karoserie.
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Vyjádřete Vaší
individualitu
výběrem té
správné barvy z
široké nabídky.

Barvy karosérie
a čalounění
Model
Core
Trend
Ghia
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* Metalické barvy a kožené čalounění se dodávají za příplatek

Barvy čalounění
R – Červená Radiant

B – Modrá State

M – Černá Midnight

P – Light Parchment

G – Light Graphite

E – Černá Ebony

Poznámka: Použité obrázky vozů slouží pouze k demonstraci barevných odstínů a mohou se lišit od skutečného
vzhledu. Zobrazení barev a použitých materiálů čalounění se může lišit od skutečných odstínů, vzhledem k možnostem
použité tiskové technologie.

Zobrazené vozidlo má
metalický lak jako výbavu
na přání.
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Kombinace základní
odstín EBONY a
Zeus Modrá State

Kombinace základní
odstín EBONY a
Zeus Červená Radiant

Kombinace základní
odstín Light Parchment a
Mars Light Parchment

Kombinace základní
odstín Černá Midnight a
Mars Černá Midnight

Kombinace základní
odstín Kent Light
Parchment a
Basket Light Parchment

Kombinace základní
odstín Light Graphite a
Basket Light Graphite

Kombinace základní
odstín Černá Ebony a
Basket Černá Ebony

Kožené čalounění
odstínu Light Parchment
s perforací

Černá Midnight

Nemetalické barvy

Bílá Diamond

Červená Colorado

Modrá Dark True

Metalické barvy

Modrá Amparo

Modrá State

Aquamarine Frost

Zelená Spruce

Zelená Juice

Červená Pepper

Medium Harvest Gold

Stříbrná Stardust

Šedá Nantucket

Černá Panther

Modrá Medium Steel
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Strategií spole¥nosti Ford je neustál≥ v≥voj. Vyhrazujeme si
právo zm◊ny cen, barev, v≥bavy a technick≥ch specifikací
bez pedchozího upozorn◊ní. Pro informace o omezení
platnosti, nejnov◊j¤ích specifikacích a technick≥ch údajích se
v∏dy obracejte na svého prodejce voz≤ Ford. Tento katalog
je ur¥en pro v¤eobecnou informaci, uvedené technické údaje
a specifikace nemusí b≥t dostupné na Českém trhu.
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Internetová adresa: http://www.ford.cz
Ford Worldwide Connection http://www.ford.com
Designed by Burrows.
Produced by Werbeagentur Zetweka.
Published by Ford Automotive Operations – Europe,
Marketing Communications,
Ford Motor Company Limited.
05/2001
PN 174501/0501/5m/CZ
Printed by Mairs Graphische Betriebe · D-73760 Ostfildern

© Ford Motor Company Limited

Dealer:

