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Mami, proč musím mít ten kabát? 3



Model Core Barva Modrá Ink
Příslušenství Lapače nečistot
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A cítím se opět na deset. 5



Model Trend Barva Stříbrná Oyster
Příslušenství Kola z lehké slitiny
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A teď rychle domů. 7



Model Trend Čalounění Mars Light Parchment
Příslušenství Rádio/CD přehrávač 6000
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Nač ten spěch? 9



Model Ghia Barva Modrá Metropolis
Příslušenství Síť k zajištění zavazadel, parkovací asistent, uzamykatelný střešní nosič
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Tak to jsem nečekal! 11



Model Ghia Barva Modrá Metropolis
Příslušenství Síť k zajištění zavazadel, parkovací asistent, uzamykatelný střešní nosič
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Honem schovat. 13



Model ST220 Barva Stříbrná Stardust
Příslušenství Satelitní navigace
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To byl zase náročný den. 15



Nová integrovaná dětská sedačka vhodná pro děti ve věku od tří do deseti let zajišťuje, že děti sedí bezpečně a pohodlně. Je dodávána na přání, za příplatek.16



Ford Mondeo 
Jedno z nejbezpečnějších míst na světě.

Zásadní filozofií Fordu Mondeo je bezpečnost. A z ní jsme
vycházeli při návrhu každého prvku tohoto výjimečného vozu.

Centrum nového Inteligentního systému ochrany (IPS) Fordu
Mondeo tvoří elektronický ‘mozek’. Ten je propojen se sítí
senzorů, umístěných na strategických místech po celém vozidle, 
a neustále dohlíží nad bezpečností řidiče i spolucestujících.

A co víc? Svěží, výrazný design, optimalizovaný vnitřní prostor a
rodina nových motorů s vysokým výkonem a nízkou spotřebou
paliva i úrovní emisí. 

Asi nebudete dělat kompromisy, když jde o blaho a ochranu 
vaší rodiny. Ani my ne. Ford Mondeo – jedno z 
nejbezpečnějších míst na světě.

17S námi jste v dobrých rukou.

Vyberte si svůj  
FordMondeo 
v následujících krocích
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Díky třem typům karoserie můžete volit mezi
1 vytříbeným 4dveřovým sedanem, 2 dynamickým 5dveřovým hatchbackem a 3 všestranným kombi.
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Karoserie a verze

Vyberte verzi pro svůj FordMondeo
20 Core 22 Trend 24 Ghia 26 ST220
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Ford Mondeo Karoserie a verze

4 a 5dveřový

Kombi 

Ať už jsou vaše potřeby, pokud jde o jízdu autem, jakékoliv, brzy zjistíte, že právě FordMondeo vám bude 
dokonale vyhovovat. Vyberte si z rozsáhlé nabídky typů karoserie a verzí, z nichž každá je navržena tak, aby 
vám poskytla skutečný požitek z jízdy, typický pro FordMondeo. Tři typy karoserie vám umožňují vybrat si mezi 
vytříbenou limuzínou, dynamickým hatchbackem a všestranným kombi. 
Když přidáte ještě čtyři nabízené verze – stejné co do kvality, ale s různou výbavou, dostanete všechny možnosti
výběru. Od stylové a cenově dostupné řady Core, přes sebevědomý, sportovně laděný Trend, luxusní verzi Ghia
až po jedinečný model ST220. Ať se rozhodnete pro kteroukoliv variantu, nikdy nebudete zklamáni.

Vnější rozměry

4dveřový 5dveřový Kombi
Vnější rozměry (mm)
Celková délka 4731 4731 4804
Celková šířka bez zrcátek 1812 1812 1812
Celková šířka včetně zrcátek 1931 1931 1931
Celková výška 1429 1429 1441
bez střešních ližin
Celková výška  1481
včetně střešních ližin
Rozvor 2754 2754 2754
Světlá výška spodku vozidla 130 130 130

Vnitřní rozměry

4dveřový 5dveřový Kombi
Přední sedadla (mm)
Prostor v oblasti hlavy 1002 1002 1000
Prostor v oblasti nohou 1071 1071 1071
Prostor v oblasti ramen 1396 1396 1396
Zadní sedadla (mm)
Prostor v oblasti hlavy 952 963 1004
Prostor v oblasti nohou 969 983 969
Prostor v oblasti ramen 1393 1393 1393
Zavazadlový prostor (mm)
Maximální výška 851
Maximální šířka mezi podběhy 1141
Délka zavazadlového prostoru 1140
(měřeno od zadní části 
zadních sedadel)
Délka zavazadlového prostoru 1982
(měřeno od zadní části 
předních sedadel)
Objem zavazadlového  
prostoru‡ (l)
5 sedadel 500* 500** 540
2 sedadla 1370 1700
(naloženo po střechu)

‡  Měřeno metodou VDA.
* S úsporným rezervním kolem (450 l s plnohodnotným rezervním kolem)
** S úsporným rezervním kolem (460 l s plnohodnotným rezervním kolem)
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Core

a Ocelová kola 61/2 x 16", kryty kol s paprsky 5 x 2

a Nárazníky v barvě karoserie

a Elektricky ovládaná přední okna

a Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

a Centrální, dvojité zamykání s dálkovým ovládáním

a Střešní ližiny (pouze kombi)

a Manuální klimatizace 

a Elektricky ovládaná výška sedadla řidiče a manuálně
nastavitelná bederní opěrka

a Síť k zajištění zavazadel a kryt zavazadlového 
prostoru (kombi)

a Posilovač řízení

a Imobilizér Safeguard

a Tři zadní opěrky hlavy

a Inteligentní systém ochrany (IPS)

a Dvoustupňové přední airbagy řidiče a spolujezdce�

a Bezpečnostní brzdový pedál

a Pyrotechnické předpínače předních bezpečnostních pásů

a Kotoučové brzdy na všech kolech s ABS, EBD

�Poznámka: Dětská sedačka se nesmí umístit na sedadlo
spolujezdce, je-li vozidlo Ford vybaveno aktivním airbagem
spolujezdce. Nejbezpečnější pro vaše děti je, pokud jsou řádně
připoutány na zadním sedadle.

Ford Mondeo Karoserie a verze
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Trend

Navíc oproti verzi Core

a Ocelová kola 61/2 x 16", kryty kol s paprsky 7 x 2

a Přední mlhové světlomety

a Boční airbagy

a Boční ochranné lišty v barvě karoserie

a Manuálně nastavitelná bederní opěrka sedadla spolujezdce

a Středová konzole s metalickou povrchovou úpravou

a Elektricky ovládaná zadní okna

a Zadní středová loketní opěrka

a Volant a hlavice řadicí páky potažené kůží

a Globální zamykání

a Osvětlená zrcátka ve sluneční cloně

23
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Ghia

Navíc oproti verzi Trend

a Kola z lehkých sllitin 61/2 x 16" s 5ti paprsky

a Rádio/přehrávač CD 6000, dálkové ovládání na sloupku 
řízení, 4 reproduktory

a Elektronicky řízená klimatizace s automatickou regulací
teploty (EATC)

a Pachový filtr

a Vyhřívané čelní sklo s vyhřívanými tryskami ostřikovačů

a Středová konzole v imitaci černého dřeva

a Přední lampičky pro čtení map

a Osvětlení prostoru pro nohy u předních dveří

a Osvětlení v zadní části interiéru

a Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zacloněním proti
oslnění

a Palubní počítač

a Přední podlahové rohože

25
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ST220

a Kola z lehkých slitin 71/2 x 18" se 16ti paprsky

a IVD – obsahuje ESP, TCS a EBA

a Aerodynamické přední a zadní nárazníky, rozšířené 
podběhy předních kol a zadní spoiler

a Sportovní přední mřížka a zabudované přední mlhové světlomety
se stříbrnými rámečky

a Dvě nerezové koncovky výfuku

a Xenonové světlomety s ostřikovači

a Vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů

a Vyhřívaná přední sportovní sedadla Recaro s elektricky
nastavitelnou výškou u řidiče a nastavitelnými bederními opěrkami

a Kožené potahy sedadel

a Elektricky ovládaná přední a zadní okna

a Elektronicky řízená klimatizace s automatickou regulací
teploty (EATC)

a Palubní počítač

a Rádio/CD přehrávač 6006, měnič na 6 CD, dálkové 
ovládání na sloupku řízení

a Sportovní volant a hlavice řadicí páky potažené kůží

a Motor 3.0i V6 24V Duratec ST, 5-rychlostní manuální převodovka

a Snížený sportovní podvozek, nastavitelná konstantní světlá výška
u kombi 

a Přední a boční airbagy�

a Stropní airbagy

a Imobilizér Safeguard

a Obvodový alarm s prostorovým čidlem

a Centrální dvojité globální zamykání s dálkovým ovládáním

a Metalická barva

�Poznámka: Dětská sedačka se nesmí umístit na sedadlo spolujezdce,
je-li vozidlo Ford vybaveno aktivním airbagem spolujezdce.
Nejbezpečnější pro vaše děti je, pokud jsou řádně připoutány na 
zadním sedadle.

27
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Zcela nový 2-litrový dieselový motor Duratorq TDCi, využívající nejmodernější technologii vstřikování nafty common-rail, poskytuje mimořádný požitek z jízdy.28



Jízda a technologie

Výběr motorů

Srdcem každého Fordu Mondeo je výkonný a trvanlivý motor,
který zrychlí váš tep. Všechny motory, od motoru nové 
generace TDCi po pokročilý 3 litrový 24 ventilový motor V6, 
jsou navrženy tak, aby nabízely jasné výhody, pokud jde 
o výkonnost, tichý chod, jízdní vlastnosti a hospodárnost.

Podvozek a systém zavěšení jsou propracovány do nejmenších
detailů, aby nabízely lepší ovladatelnost, pevnost, výkonnost 
a především větší bezpečnost. Skvělá jízdní dynamika, jež je
charakteristickým znakem všech vozidel Ford Mondeo, přináší
potěšení z jízdy.

Propracovaný podvozek

Systémy řízení a odpružení
Fordu Mondeo s nízkým
odporem přinášejí nový 
standard ovladatelnosti, 
stability a požitku z jízdy.

Vyberte si motor a převodovku
30 Motory 32 Převodovky 33 Technické parametry
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Ford Mondeo Jízda a technologie

Opravdové potěšení z jízdy je zážitek, který je třeba si vychutnat. Představuje směsici čisté síly a citlivých jizdních
vlastností – rychle řadící převodovka, jemné a přesné řízení a hbité chování vozidla za jízdy. To jsou vlastnosti, které
svou kombinací přispívají rovnocenným dílem k jistotě i radosti z jízdy. I vy se můžete přesvědčit o tom, že vozy
FordMondeo jsou dodávány s motory, které patří mezi nejspolehlivější a technicky nejmodernější na světě. A k
tomu ještě široká nabídka převodovek, včetně nové šestistupňové mechanické převodovky, standardně dodávané
k modelům s dieselovým motorem TDCi 130 k. Samozřejmě nelze opomenout ani nejnovější převodovku Durashift
5-tronic umožňující volit mezi sekvenčním mechanickým řazením nebo plně automatickým režimem. S ní se vaše
jízda změní ve skutečnou lahůdku.

Motory

Technická data motoru Maximální výkon # Maximální točivý 
moment #

1.8i DOHC 16V Duratec HE Zážehový řadový čtyřválcový / Elektronické vstřikování paliva 81 kW (110 k) při 165 Nm při  
(s katalyzátorem) s řídící jednotkou Black-Oak / Elektronické bezkontaktní 5500 min-1 3950 min-1

1798 cm3 zapalování

1.8i DOHC 16V Duratec-HE Zážehový řadový čtyřválcový / Elektronické vstřikování paliva 92 kW (125 k) při 170 Nm při 
(s katalyzátorem) s řídící jednotkou Black-Oak / Elektronické bezkontaktní 6000 min-1 4500 min-1

1798 cm3 zapalování

2.0i DOHC 16V Duratec-HE Zážehový řadový čtyřválcový / Elektronické vstřikování paliva 107 kW (145 k) při 190 Nm při 
(s katalyzátorem) s řídící jednotkou Black-Oak / Elektronické bezkontaktní 6000 min-1 4500 min-1

1999 cm3 zapalování

2.5i DOHC V6 24V Duratec Zážehový šestiválcový do V / Elektronické vstřikování paliva 125 kW (170 k) při 220 Nm při 
(s katalyzátorem) s řídící jednotkou Black-Oak /  Elektronické bezkontaktní 6000 min-1 4250 min-1

2495 cm3 zapalování

3.0i DOHC V6 24V ST220 Zážehový šestiválcový do V / Elektronické vstřikování paliva 166 kW (226 k) při 285 Nm při 
(s katalyzátorem) s řídící jednotkou Black-Oak / Elektronické bezkontaktní 6250 min-1 4900 min-1

2967 cm3 zapalování

2.0i 16V Duratorq-TDCi Vznětový řadový čtyřválcový / Elektronické přímé vstřikování 85 kW (115 k) při 280 Nm při 
1998 cm3 paliva s řídící jednotkou EEC V / Přeplňování s mezichladičem 3950 min-1 1900 min-1

stlačeného vzduchu

2.0i 16V Duratorq-TDCi Vznětový řadový čtyřválcový / Elektronické přímé vstřikování 96 kW (130 k) při 330 Nm při 
1998 cm3 paliva s řídící jednotkou EEC V / Přeplňování s mezichladičem 3800 min-1 1800 min-1

stlačeného vzduchu

# Testováno v souladu s ISO 1585. 
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Výkony a spotřeba

Verze Emise Spotřeba paliva (l/100 km) †† Výkony Ø

CO2 Max. 0-100 50-100 
(g/km) †† Město Mimo Kombino- rychlost km/h km/h* 

město vaná (km/h) (sek.) (sek.)
4-dveřový sedan
1.8i 16V (110 k) Core 182 11,0 5,6 7,6 195 11,6 15,2
1.8i 16V (125 k) Trend 187 11,2 5,8 7,8 205 10,8 14,3
2.0i 16V (145 k) Core, Trend, Ghia 192 11,5 6,0 8,0 215 9,8 12,6
2.0i 16V auto (145 k) Ghia 219 12,6 7,2 9,1 190 11,4 –
2.5i V6 24V (170 k) Trend, Ghia 238 14,3 7,3 9,9 225 8,5 10,9
2.5i V6 24V Durashift Ghia 244 15,2 7,5 10,3 216 10,3 –
5-tronic (170 k)
3.0i V6 24V (226 k) ST220 245 14,3 7,9 10,2 240 7,5 9,5
2.0 Duratorq TDCi (115 k) Core, Trend, Ghia 152 7,9 4,5 5,7 197 10,8 10,7
2.0 Duratorq TDCi (130 k) Trend, Ghia 154 8,0 4,6 5,8 208 9,8 14,5**
6° převodovka
2.0 Duratorq TDCi Durashift Ghia 198 10,3 5,9 7,5 200 11,3 –
5-tronic (130 k)
5-dveřový hatchback
1.8i 16V (110 k) Core 182 11,0 5,6 7,6 193 11,7 15,4
1.8i 16V (125 k) Trend 187 11,2 5,8 7,8 205 10,9 14,5
2.0i 16V (145 k) Core, Trend, Ghia 192 11,5 6,0 8,0 213 9,9 12,7
2.0i 16V auto (145 k) Ghia 219 12,6 7,2 9,1 190 11,5 –
2.5i V6 24V (170 k) Trend, Ghia 238 14,3 7,3 9,9 225 8,6 11,0
2.5i V6 24V Durashift Ghia 244 15,2 7,5 10,3 216 10,4 –
5-tronic (170 k)
3.0i V6 24V (226 k) ST220 244 14,3 7,9 10,2 243 7,5 9,4
2.0 Duratorq TDCi (115 k) Core, Trend, Ghia 152 7,9 4,5 5,7 197 10,8 10,7
2.0 Duratorq TDCi (130 k) Trend, Ghia 154 8,0 4,6 5,8 208 9,8 14,5**
6° převodovka
2.0 Duratorq TDCi Durashift Ghia 198 10,3 5,9 7,5 200 10,9 –
5-tronic (130 k)
5-dveřové kombi
1.8i 16V (110 k) Core 185 11,1 5,7 7,7 190 12,1 16,1
1.8i 16V (125 k) Trend 190 11,3 5,9 7,9 200 11,2 15,0
2.0i 16V (145 k) Core, Trend, Ghia 194 11,6 6,2 8,1 210 10,2 13,2
2.0i 16V auto (145 k) Ghia 223 12,7 7,4 9,3 190 11,8 –
2.5i V6 24V (170 k) Trend, Ghia 240 14,4 7,4 10,0 219 8,9 11,4
2.5i V6 24V Durashift Ghia 250 15,5 7,7 10,5 213 10,7 –
5-tronic (170 k)
3.0i V6 24V (226 k) ST220 247 14,4 8,0 10,3 236 7,5 9,9
2.0 Duratorq TDCi (115 k) Core, Trend, Ghia 159 8,2 4,8 6,0 195 11,2 11,2
2.0 Duratorq TDCi (130 k) Trend, Ghia 159 8,2 4,8 6,0 208 10,1 14,9**
6° převodovka
2.0 Duratorq TDCi Durashift Ghia 201 10,4 6,0 7,6 196 11,6 –
5-tronic (130 k)

* = na 4. převodový stupeň.   ** = na 5. převodový stupeň.   ø Homologační údaje Ford.   †† Všechny údaje o emisích CO2 v g/km a spotřeba paliva v l/100 km jsou převzaty 
z oficiálních testů, které odpovídají směrnicím EEC 1999/100/EC. Údaje o emisích CO2 a spotřebě paliva uvedené v této tabulce neznamenají záruku, že tyto hodnoty budou
dosaženy u všech vozů tohoto typu. Všechny údaje jsou naměřeny u vozidel se standardními koly a pneumatikami; alternativní nebo příplatková kola mohou mít vliv na emise
nebo spotřebu paliva. Poznámka Všechna vozidla mají 5-stupňovou manuální převodovku, kromě modelu s poznámkou "auto", motoru TDCi 130 k, kde je převodovka 
6-stupňová, a převodovky Durashift 5-tronic, umožňující manuální i automatický režim řazení. Všechny benzínové motory jsou vybaveny katalyzátorem. 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 Test následuje
okamžitě po skončení městského cyklu a sestává se z trasy dlouhé 7 km, jejíž polovinu absolvuje stálou rychlostí a druhou polovinu různými rychlostmi při maximu 120 km/h.
Kombinovaná Průměr z obou předchozích měření, vypočítaný z poměru vzdálenosti obou tras.



31

Ford Mondeo Jízda a technologie

Modely

Provozní hmotnost (kg) †† Celková  Maximální Maximální 
hmotnost hmotnost hmotnost  

Core Trend Ghia ST220 vozidla soupravy přívěsu 
(kg) (kg) (kg)

4-dveřový sedan
1.8i 16V (110 k) 1374 1865 3115 1500
1.8i 16V (125 k) 1377 1865 3115 1500
2.0i 16V (145 k) 1376 1380 1396 1865 3460 1800
2.0i 16V auto (145 k) 1429 1895 3460 1800
2.5i V6 24V (170 k) 1458 1474 1940 3460 1800
2.5i V6 24V Durashift 5-tronic 1515 2020 3460 1800
(170 k)
3.0i V6 24V (226 k) 1494 2000 3460 1800
2.0 Duratorq TDCi (115 k) 1486 1492 1507 1975 3460 1800
2.0 Duratorq TDCi (130 k) 1512 1527 2020 3460 1800
6° převodovka
2.0 Duratorq TDCi 5-tronic (130 k) 1559 2065 3460 1800
5-dveřový hatchback
1.8i 16V (110 k) 1384 1875 3125 1500
1.8i 16V (125 k) 1388 1875 3125 1500
2.0i 16V (145 k) 1388 1392 1405 1875 3460 1800
2.0i 16V auto (145 k) 1439 1910 3460 1800
2.5i V6 24V (170 k) 1467 1480 1950 3460 1800
2.5i V6 24V Durashift 5-tronic 1530 2030 3460 1800
(170 k)
2.0 Duratorq TDCi (115 k) 1495 1501 1514 1980 3460 1800
2.0 Duratorq TDCi (130 k) 1521 1534 2025 3460 1800
6° převodovka
2.0 Duratorq TDCi 5-tronic (130 k) 1567 2075 3460 1800
5-dveřové kombi
1.8i 16V (110 k) 1432 2030 3105 1450
1.8i 16V (125 k) 1435 2030 3105 1450
2.0i 16V (145 k) 1435 1439 1451 2030 3495 1800
2.0i 16V auto (145 k) 1483 2060 3495 1800
2.5i V6 24V (170 k) 1518 1529 2105 3495 1800
2.5i V6 24V Durashift 5-tronic 1563 2180 3460 1800
(170 k)
3.0i V6 24V (226 k) 1539 2165 3460 1800
2.0 Duratorq TDCi (115 k) 1547 1554 1565 2140 3495 1800
2.0 Duratorq TDCi (130 k) 1574 1585 2185 3495 1800
6° převodovka
2.0 Duratorq TDCi 5-tronic (130 k) 1618 2235 3460 1800

†† Představuje hmotnost vozidla za předpokladu naplnění provozních nádrží, 90% palivové nádrže a s ohledem na výrobní tolerance i instalovanou výbavu. Zahrnuje 75 kg
hmotnosti řidiče. Poznámka Všechna vozidla mají 5-stupňovou manuální převodovku, kromě modelů s poznámkou "auto", motoru TDCi 130 k, kde je převodovka 
6-stupňová, a převodovky Durashift 5-tronic, umožňující manuální i automatický režim řazení. Všechny benzínové motory jsou vybaveny katalyzátorem. Maximální
hmotnost brzděného přívěsu reprezentuje maximální hmotnost, kterou vozidlo smí táhnout. Tažením jsou ovlivněny jízdní vlastnosti a ekonomika provozu. Zatížení střechy
je maximálně 100 kilogramů pro všechny modely.



Nová automatická převodovka Durashift 5-tronic umožňuje řidiči sekvenční řazení převodových stupňů nebo volbu plně automatického režimu.32
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Nabídka převodovek

Aby bylo možno přenést výkon motoru na silnici, Ford Mondeo
nabízí širokou řadu převodovek. Všechny modely s benzínovými
motory a s dieselovým motorem TDCi 115 k jsou vybaveny
lehkou, avšak spolehlivou pětistupňovou mechanickou
převodovkou.

K dispozici je také vzrušující nová šestistupňová převodovka. 
Je montována jako standardní výbava u modelů s dieselovým
motorem TDCi o výkonu 130 k. Tato převodovka pomáhá ještě
zvýšit jízdní výkony vozu za současného snížení spotřeby paliva.

Pokud se sami nechcete o řazení příliš starat, bude vám vyhovovat
nabídka čtyřstupňové automatické převodovky s hladkým chodem
(k dostání za příplatek u modelů s benzinovým motorem 2,0 l).

Chcete-li si vybrat tu nejlepší z možností, pokud jde o pohodlí a
přání řidiče, všimněte si moderně řešené převodovky Durashift 
5-tronic. Chcete-li odpočívat, využijete ji jako hladce řadící
automatickou převodovku. Máte-li chuť více si řízení užít, přepnete
ji na  pětistupňovou sekvenční převodovku (za příplatek k dispozici
u motoru V6 2,5 l a TDCi 130k).

Mechanická převodovka. Díky kombinaci
rychlého řazení převodových stupňů a hydraulické
spojky s hladkým chodem umožňuje pětistupňová
mechanická převodovka klidnou a příjemnou jízdu.

Tempomat. Udržuje zvolenou rychlost bez použití pedálu akcelerátoru (prvek výbavy na přání).

Technická data

Core Trend Ghia ST220

Brzdy
Dvouokruhové s posilovačem, diagonálně propojené. Přední i zadní kotoučové. a a a a

Protiblokovací zařízení ABS s elektronickým rozdělením brzdné síly (EBD) a a a a

IVD – obsahuje ESP, TCS a EBA (nelze pro 2.0i 145k auto, standard pro V6) b b b a

Elektronický brzdový asistent (EBA) b b b a

Palivová nádrž
58,5 litru a a a a

Přerušení přívodu paliva v případě nehody (pouze zážehové motory) a a a a

Řízení
Hřebenové s proměnným převodem a posilovačem a a a a

Sloupek řízení s deformačním členem a a a a

Odpružení a podvozek
Přední – nezávislé zavěšení se spodními rameny a vzpěrami McPherson, a a a a

s příčným zkrutným stabilizátorem  
Zadní – nezávislé zavěšení ‘Quadralink’ s příčným zkrutným stabilizátorem a a a a

Zadní – podélná a příčná ramena (pouze kombi) s příčným zkrutným stabilizátorem a a a a

Samočinná regulace světlé výšky (pouze u kombi, standardní výbava pro V6) b b b a

Snížené sportovní odpružení * b a

Průměr otáčení
Stopový 11,64 m a a a a

* Poznámka: Součást Sportovní sady.

a = Standard,    b = Výbava na přání 



Inteligentní sytém ochrany (IPS) Fordu Mondeo může zahrnovat až 6 airbagů - standardně jsou ke všem verzím dodávané dvoustupňové airbagy řidiče a
spolujezdce �, od verze Trend navíc přední boční airbagy a u ST220 i stropní airbgy pro pocit maximálního bezpečí.
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Bezpečnost a zabezpečení

Inteligentní systém ochrany (IPS)

Procesor Inteligentního systému ochrany (IPS) zpracovává 
signály z celé sítě strategicky rozmístěných senzorů. Tyto 
sensory neustále kontrolují polohu sedadla řidiče, obsazení
sedadla spolujezdce a použití bezpečnostních pásů. 

Nemůžete vždy předvídat chování ostatních účastníků 
silničního provozu, takže v případě nehody IPS vyhodnotí tvrdost
nárazu a podle toho ve zlomku sekundy aktivuje odpovídající
bezpečnostní systémy, čímž poskytuje cestujícím maximální
bezpečnost a špičkovou 
ochranu.

Přední dvoustupňové airbagy řidiče a spolujezdce� a přední 
boční airbagy (za příplatek u verze Core) jsou součástí standardní
výbavy. Na vaše přání, může Ford Mondeo obsahovat též 
stropní airbagy (standard u verze ST220), které se v případě
bočního nárazu rozvinou ze stropního obložení a chrání tak
cestující na předních i zadních sedadlech.

�Poznámka: Dětská sedačka se nesmí umístit na sedadlo
spolujezdce, je-li vozidlo Ford vybaveno aktivním airbagem
spolujezdce. Nejbezpečnější pro vaše děti je, pokud jsou řádně
připoutány na zadním sedadle.

Bezpečná sedadla

Přední sedadla jsou na vysoké
úrovni bezpečnosti. Opěrky
hlavy zahrnují funkci pro ochranu
krční páteře. Sedadla mají
úpravu proti podklouznutí pod
bezpečnostními pásy a na 
přání je lze dovybavit bočními
airbagy.

Asi nebudete dělat kompromisy, když jde o blaho a ochranu vaší rodiny. Ani my ne. Můžete si být jisti, 
že Inteligentní systém ochrany (IPS), trvale monitorující vnější i vnitřní podmínky, je standardem u každého 
Fordu Mondeo. Centrum nového Inteligentního systému ochrany Fordu Mondeo tvoří elektronický ‘mozek’. 
Ten je propojen se sítí senzorů umístěných na strategických místech po celém vozidle a neustále dohlíží nad
bezpečností řidiče i spolucestujících. Uklidňující pocit, že?

Bezpečnost a zabezpečení jako standard
35 Inteligentní systém ochrany 37 Bezpečnostní klec, bezpečnost dětí, ESP, zabezpečení vozu
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Dvoustupňové airbagy řidiče
a spolujezdce�

Nové dvoustupňové airbagy 
jsou navrženy tak, aby se
nafukovaly dvěma různými
způsoby v závislosti na 
intenzitě nárazu a v případě
airbagu řidiče také na poloze
jeho sedadla.

Boční airbagy

Boční airbagy jsou vestavěny 
do předních sedadel, aby
pomáhaly tlumit náraz na 
hrudní koš při bočním nárazu
bez ohledu na polohu sedadla.

Stropní airbagy

V případě bočního nárazu se
stropní airbagy rozvinou 
z obložení stropu nade dveřmi 
a pomáhají tak chránit cestující
na předních i zadních 
sedadlech.

Přední a zadní bezpečnostní
pásy

Pyrotechnické předpínače
předních bezpečnostních pásů
eliminují průvěs bezpečnost-
ních pásů v případě nárazu. 
Poté dochází k jejich 
uvolňování, aby se zmírnil tlak 
na hrudník.

Přední opěrky hlavy s funkcí
ochrany krční páteře

V případě silného nárazu 
zezadu se opěrky hlavy 
vysunou nahoru a dopředu, 
aby pomáhaly snížit riziko
poranění krční páteře.

Síť senzorů

Strategicky umístěné sensory
poskytují životně důležité
informace centrální 
procesorové jednotce – mozku
Inteligentního systému 
ochrany.

Bezpečnostní brzdový
asistent

Společně s důmyslným
podvozkem, zavěšením 
a brzdovým systémem je Ford
Mondeo vybaven pro nouzové
brzdění bezpečnostním
brzdovým asistentem (EBA).
Tento systém pomáhá 
zkracovat brzdnou dráhu 
v případě nouze maximalizací
nárůstu tlaku v brzdové 
soustavě (prvek výbavy na
přání).

Bezpečnostní brzdový pedál

V okamžiku nárazu, když brzdy
již nepomohou, se brzdový
pedál uvolní, aby se snížilo
nebezpečí poranění nohou.
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�Poznámka: Dětská sedačka se nesmí umístit na sedadlo spolujezdce, 
je-li vozidlo Ford vybaveno aktivním airbagem spolujezdce. Nejbezpečnější
pro vaše děti je, pokud jsou řádně připoutány na zadním sedadle.

Inteligentní systém ochrany



A

A

B

B
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Boční absorbční zóny a výztuhy dveří. Absorbční zóny z pěnové hmoty pomáhají snížit nebezpečí poranění
cestujících v případě bočního nárazu tím, že rozloží energii nárazu na větší plochu. Boční ochranné výztuhy
umístěné ve dveřích minimalizují boční deformaci vozu.

BeltMinder™. Zvukový signál a kontrolka na
přístrojovém panelu vás upozorní, pokud si
zapomenete zapnout bezpečnostní pásy.
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Bezpečí je priorita

Zásadní síla bezpečnostní koncepce Fordu Mondeo spočívá 
v mimořádně odolné bezpečné kleci, která poskytuje nesmírně
odolný prostor pro přežití jak vám, tak vašim spolucestujícím.  

V každém vozidle Ford Mondeo najdete vyspělý systém
bezpečnostních pásů. Bezpečnostní pásy jsou speciálně
navrženy tak, aby účinně fungovaly ve spojení s airbagy, 
a proto pomáhají poskytovat cestujícím maximální ochranu. 

Pro ochranu vašich dětí jsou obě vnější zadní sedadla 
vybavena upevňovacím zařízením pro dětské sedačky ISOFIX. 
To umožňuje, aby odpovídající sedačky byly zachyceny přesně 
ve správné poloze a poskytovaly tak lepší ochranu v případě
bočního a zadního nárazu. Pokud byste dávali přednost
vestavěné dětské sedačce, je dodávána pro děti ve věku od tří 
do deseti let.  

A aby se snížilo riziko krádeže, je každý Ford Mondeo vybaven
vysoce bezpečnými zámky a ‘inteligentním’ imobilizérem
‘Safeguard’.

Spolehněte se na to, že váš Ford Mondeo je vyčerpávajícím
způsobem vybaven pro péči o vaše blaho.

Systém ESP*

Elektronický stabilizační systém
(ESP), využívající technologie
původně vyvinuté pro kosmický
výzkum, obsahuje směrové
senzory a gyroskop, jež
pomáhají řidiči udržet kontrolu
nad vozidlem i v kritických
jízdních situacích. Důmyslný
systém senzorů sleduje, kdy se
vozidlo začne odchylovat od
směru zvoleného řidičem 
a automaticky zapojí potřebný
výkon a brzdicí účinek tak, aby
se vůz na vozovce dostal opět
do správné polohy.

*Standard pro motor V6
Vozidlo s ESP.

Vozidlo bez ESP.

Vozidlo vykazuje nedotáčivost 
při vjezdu do zatáčky.

Vozidlo vykazuje přetáčivost 
při výjezdu ze zatáčky.

Bezpečnostní a zabezpečovací prvky

Core Trend Ghia ST220
Inteligentní systém ochrany (IPS) a a a a

Airbag řidiče a spolujezdce� s čidly obsazení předních sedadel a a a a

Přední boční airbagy b a a a

Stropní airbagy umístěné v čalounění nad dveřmi b b b a

Ochranné výztuhy předních a zadních dveří proti bočnímu nárazu, ocelová bezpečnostní kabina, a a a a

příčný nosník v motorovém prostoru a energii absorbující pomocný rám 
Sloupek řízení s doplňkovou výztuhou a a a a

Imobilizér – systém Safeguard a a a a

Alarm – obvodový b b b b

Alarm – obvodový s prostorovým senzorem a

Zámky – nerozlomitelné, vysoce bezpečné, kryté, s dětskou pojistkou na zadních dveřích a a a a

Zámky – centrální dálkové ovládání, dvojité zamykání s dvoustupňovým odemykáním, a a a a

osvětlení interiéru při nastupování a automatické znovuuzamykání 
Zámky – dálkově ovládané, s globálním zamykáním a a a a

Zámky – druhý klíč s dálkovým ovládaním b b b b

Dálkové uvolňování dvířek plnicího hrdla palivové nádrže a a a a

Viditelné identifikační číslo (VIN) a a a a

�Poznámka: Dětská sedačka se nesmí umístit na sedadlo spolujezdce, je-li vozidlo Ford vybaveno aktivním airbagem spolujezdce. 
Nejbezpečnější pro vaše děti je, pokud jsou řádně připoutány na zadním sedadle.

a = Standard,    b = Výbava na přání 



A jsme v bezpečí.38



39

Se všemi přáními a potřebami se obracejte na prodejce Ford. Pokud
hledáte odborné zkušenosti společnosti Ford, mechaniky vyškolené
společností Ford, vynikající služby zákazníkům a skutečnou hodnotu za 
své peníze, je jenom jedno místo, kam se můžete obrátit – celostátní síť
autorizovaných prodejců Ford.

Ceny za údržbu a opravy. Současné dokonalejší technologie umožňují
dosáhnout delší životnosti u mnoha dílů. Pokud 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.

Interaktivní servis. Před přijetím vozidla do servisu vám bude 
v 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.

Autorizovaná karosárna Ford. Bohužel neexistuje dokonalý řidič – 
proto dochází k dopravním nehodám. Aby Váš Ford byl opět jako dříve,
obrat’te se na Autorizovanou karosárnu Ford. Vyškolení mechanici,
nejmodernější nářadí a vybavení, originální náhradní díly a schválené
materiály zaručují řádné a efektivní provedení opravy, samozřejmě se
zárukou. 
Všechny Autorizované karosárny Ford jsou certifikovány podle norem 
ČSN EN ISO 9002. 

Originální díly Ford. Originální díly vysoké jakosti, které jsou navrženy 
pro Vaši maximální bezpečnost, a aby Váš Ford zůstal Fordem a udržel 
si co nejvyšší hodnotu při dalším prodeji.

Náhradní vozidla Ford. Zajistit Vaši mobilitu je naší prioritou. Obraťte 
se na autorizovaného prodejce Ford, jestliže potřebujete pomoci 
v případě, kdy je Vaše vozidlo právě v servisu.

Prodloužená záruka FordProtect. Pro Váš nový Ford platí od 1.1.2003
standardně 24měsíční záruka bez omezení počtu ujetých kilometrů. Pokud
zvolíte prodlouženou záruku Ford Protect, ochrana zahrnující všechny
důležité součásti vozidla může být rozšířena i na třetí nebo čtvrtý rok
provozu vozidla s odpovídajícím limitem ujetých kilometrů, abyste se mohli
déle těšit z pocitu bezstarostného cestování.

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 řidič Fordu potřebuje v případě závady – od opravy na
cestě po náhradní vozidlo – prostě vše, co Vám pomůže dosáhnout cíle.
Nyní s možností prodloužení až na 5 let. Telefon Asistenční služby 
Ford EuroService:
v ČR - 800 124 224
v zahraničí (++420) 220 571 056

FordServis

Ford Mondeo Financování a servis

Ford 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 vozidla

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

Finanční řešení pro váš FordMondeo

www.FordLeasing.cz

Financování a servis

FC Leasing, k.s. je dceřiná společnost firmy FCE Credit, s.r.o., která nabízí své finanční služby zákazníkům
značky Ford. Společnost FC Leasing, k.s. poskytuje značkový finanční leasing Ford s názvem Ford Leasing, 
a to jak pro vozy nové, tak ojeté.



Vybavíte-li si svůj Ford Mondeo sportovní sadou, domů se budete vracet vždy tou delší cestou. Podrobnosti viz strana 43.40



Výbava a barvy

Standardní a příplatkové typy kol

FordMondeo je dokonale připraven chránit vaše blaho. Konec konců je jedním z nejbezpečnějších vozů na 
světě. Tím však přednosti Fordu Mondeo nekončí, protože je také jedním z nejpohodlnějších vozidel. Nic
nedemonstruje radost z jízdy s novým Fordem Mondeo víc, než jeho široký rozsah praktických a přitažlivých
vlastností. Všechno, co vy i vaši spolucestující potřebujete, máte jednoduše na dosah ruky. Každý prvek, od
výrazných kol z lehké slitiny po audio systémy s velkolepým zvukem, je navržen tak, aby znásobil vaši radost 
a poskytl vám opravdový pocit vlastnictví.
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Ghia 16" 5paprskové kolo
z lehké slitiny

Trend 16" 7x2paprskový
kryt kola

Core 16" 5x2paprskový
kryt kola

16" 9paprskové kolo 
z lehké slitiny**

16" 7paprskové kolo 
z lehké slitiny

18" 10paprskové kolo 
z lehké slitiny

ST220 18" 16paprskové
kolo z lehké slitiny

17" 9x2paprskové kolo 
z lehké slitiny

17" 9x2paprskové kolo z lehké
slitiny s chromovým efektem*

17" 5paprskové kolo 
z lehké slitiny

Přizpůsobte FordMondeo svému stylu
40 Kola 42 Vnější výbava 44 Vnitřní výbava 46 Barvy čalounění a karoserie

Kola

Core Trend Ghia ST220

6 1/2 x16" ocelová kola, kryty ‘Core’ s paprsky 5x2, pneumatiky 205/55 R16 a

6 1/2 x16" ocelová kola, kryty ‘Trend’ s paprsky 7x2, pneumatiky 205/55 R16 a

6 1/2 x16" kola z lehké slitiny se 7 paprsky, pneumatiky 205/55 R16 b b b

6 1/2 x16" kola z lehké slitiny s 5 paprsky, pneumatiky 205/55 R16, pojistné šrouby a

6 1/2 x17" kola z lehké slitiny s paprsky 9x2, pneumatiky 205/50 R17, pojistné šrouby b b b

6 1/2 x17" kola z lehké slitiny s chromovým efektem, paprsky 9x2, pneumatiky 205/50 R17, pojistné šrouby* b

6 1/2 x17" kola z lehké slitiny s 5 paprsky, pneumatiky 205/50 R17, pojistné šrouby b b b

7 1/2 x18" kola z lehké slitiny s 5 paprsky, pneumatiky 225/40 R18, pojistné šrouby b b b

7 1/2 x18" kola z lehké slitiny s 10 paprsky, pneumatiky 225/40 R18, pojistné šrouby b b b

7 1/2 x18" kola z lehké slitiny se 16 paprsky, pneumatiky 225/40 R18, pojistné šrouby a

* Poznámka: Součást Sportovní sady.    
** Poznámka: Není k dispozici na českém  trhu.

a = Standard,    b = Výbava na přání 
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*Poznámka: Pouze při objednání nového vozu.42

Xenonové světlomety*. Stylové a účinné
xenonové světlomety poskytují vynikající osvětlení.

Parkovací asistent*. Parkovací asistent umístěný
v zadním nárazníku pomáhá řidiči posuzovat
situaci při parkování.

Zadní spoiler. Zadní spoiler dodá vašemu Fordu
Mondeo osobitý vzhled.

Sada sportovních doplňků. Souprava pro úpravu
vzhledu karosérie zahrnující přední a zadní nárazník
s integrovaným spoilerem a ozdobné prahy zvyšuje
jedinečnost Vašeho Fordu Mondeo a dodává
exteriéru sportovní vzhled.

Ochranné lišty prahů. Součástí sportovní sady
jsou ochranné lišty prahů předních dveří a
podlahové rohože. Obojí vylepšuje vzhled a
pomáhá chránit interiér vozu před opotřebením.

Sportovní sada. Sportovní sada zahrnuje luxusní
polokožená sedadla sportovního anatomického
tvaru, která nabízejí zvýšený komfort a oporu
zejména v zatáčkách.

Moderní styl

Moderní, svěží a současný. Tři neuvěřitelně jednoduché 
myšlenky, které zosobňují vzhled Fordu Mondeo. Ostré linie,
elegantní křivky a dynamické tvary byly navrženy tak, aby 
vytvořily výrazný vzhled. Vůz, který má v sobě vepsánu 
důvěru a sílu. 

Svému vozu také můžete dodat individuální rysy výběrem 
dalších stylových prvků z výbavy na přání nebo nabídky
příslušenství. Vyberte si z řady stylových kol z lehké slitiny, 

jejichž silné paprsky zvýrazňují elegantní křivky Fordu Mondeo.
Rozjasněte interiér elektricky ovládaným vyklápěcím/posuvným
střešním oknem. Vtiskněte svému vozidlu výrazný vzhled výběrem
z bohaté palety hlubokých laků karoserie s vysokým leskem.
Výběr je váš. 

Jakmile usednete do pohodlného sedadla, všimnete si, že 
návrhu i drobných detailů bylo věnováno maximální úsilí. 
Vše bylo navrženo tak, aby řízení Fordu Mondeo bylo ještě
příjemnější a bezpečnější.
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Vnější výbava

Core Trend Ghia ST220

Prvky vnějšího vzhledu
Boční ochranné lišty – černé a

Boční ochranné lišty – v barvě karoserie a a

Nárazníky v barvě karoserie a a a

Nárazníky s integrovaným spoilerem v barvě karoserie a

Kliky dveří v barvě karoserie a a a

Dvě chromované koncovky výfuku a

Metalický lak b b b a

Mřížka chladiče – šedá Tekfleck a a a

Mřížka chladiče – design ST220 a

Zadní spoiler b b b a

Klika dveří zavazadlového prostoru v barvě karoserie a a a a

Vnější funkční prvky
Vnější zpětná zrcátka elektricky seřiditelná a vyhřívaná, s kryty v barvě karoserie a a a a

Vyhřívané čelní sklo – ‘Quickclear’ – a vyhřívané trysky ostřikovačů b b a a

Vyhřívané zadní sklo a a a a

Globální zamykání – zavření všech oken, případně střešního okna při zamykání a a a

Druhý klíč s dálkovým ovládáním b b b b

Parkovací asistent – zadní b b b b

Dálkové odjištění víčka palivové nádrže a a a a

Elektrické otevírání víka zavazadlového prostoru a a a a

Střešní ližiny (pouze kombi) a a a a

Hliníkové střešní ližiny (pouze kombi) b

Tónovaná skla a a a a

Silně tónovaná okna b b b b

Elektricky ovládané výklopné/zasouvací střešní okno s tónovaným sklem a ochranou proti skřípnutí b b b b

Přední stěrač s cyklovačem a plynule nastavitelným intervalem a a a a

Zadní stěrač s cyklovačem a elektrickým ostřikovačem, s funkcí automatického zapnutí a a a a

při zařazeném zpětném rychlostním stupni (kombi a 5-dveřový hatchback)
Vnější osvětlení
Halogenové hlavní světlomety s čirým krycím sklem odolávajícím poškození, boční světla, a a a

zadní mlhové světlomety, zpětné světlomety, vysoko umístěné třetí brzdové světlo 
Přední mlhové světlomety b a a a

Xenonové hlavní světlomety b b a

Ostřikovače hlavních světlometů b b a

Sady
Sada sportovních doplňků – ozdobná mřížka chladiče, ozdobné prahy, b b b

přední a zadní sportovní nárazník, přední mlhová světla 
Sportovní sada 1 (pro 4dv/5dv) – potahy sedadel v kombinaci kůže/látka, sportovní odpružení (snížení o 15 mm),  b

přední a zadní podlahové rohože, okrasné lišty prahů předních dveří, sportovní hlavice řadicí páky, rezervní 
dojezdové kolo, kola z lehkých slitin 17"x 6,5 s paprsky 9x2
Sportovní sada 2 (pro kombi) – potahy sedadel v kombinaci kůže/látka, sportovní odpružení (snížení o 15 mm), b

nastavení konstatní světlé výšky, přední a zadní podlahové rohože, okrasné lišty prahů předních dveří, sportovní 
hlavice řadicí páky, rezervní dojezdové kolo, kola z lehkých slitin 17"x 6,5 s paprsky 9x2

a = Standard,    b = Výbava na přání 
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Audio. Rádio / CD přehrávač 6000 s dálkovým
ovládáním na sloupku řízení.

Audio. Rádio / CD přehrávač 6006 se
zabudovaným měničem na 6 CD a s dálkovým
ovládáním na sloupku řízení.

9000 VNR. Satelitní navigační systém 9000 VNR s
integrovaným CD audio systémem vás rychle a
přehledně navede k cíli vaší cesty.

Držák telefonu. Držák mobilního telefonu je
optimálně umístěn pro snadné použití.

Multimediální systém*. Špičkové zábavní zařízení
ve vozidle. Dvě obrazovky s vysokým rozlišením,
viditelné i za denního světla, umožňují cestujícím
sledovat video nebo hrát počítačové hry.

Automatická klimatizace. Udržuje příjemné
prostředí bez nadměrné vlhkosti.

*Poznámka: Pouze při objednání nového vozidla.44

Audio a komunikační systémy

Core Trend Ghia ST220
Audio
Příprava pro autorádio – anténa, kabeláž  a schránka v přístrojové desce a a a a

Autorádio s kazetovým přehrávačem – model 4000 RDS EON, 4 x 48 W (RMS), 24 předvoleb, b b

odnímatelný čelní panel, bezpečnostní kódování ‘Keycode’, 4 reproduktory
Autorádio s kazetovým přehrávačem – model 5000 RDS EON, 4 x 48 W (RMS), 24 předvoleb, b b b

odnímatelný čelní panel, bezpečnostní kódování ‘Keycode’, CD měnič na 6 CD,  4 reproduktory
Autorádio s CD přehrávačem – model 6000 RDS EON, 4 x 48 W (RMS), 24 předvoleb, b b a

odnímatelný čelní panel, bezpečnostní kódování ‘Keycode’, 4 reproduktory, dálkové ovládání
Autorádio s měničem na 6 CD – model 6006 RDS EON, 4 x 48 W (RMS), odnímatelný čelní panel, b b b a

bezpečnostní kódování ‘Keycode’, 4 reproduktory, dálkové ovládání
Audio a satelitní navigační systém 9000 VRN, 4-barevný display, externí měnič na 6 CD, 24 předvoleb, odnímatelný čelní panel, b b b b

bezpečnostní kódování ‘Keycode’, 4 reproduktory, dálkové ovládání (navigační CD pro ČR zatím není k dispozici)
Multimediální systém – 2 LCD displeje v předních opěrkách hlavy, videorekordér, sluchátka, dálkové ovládání b b b b

a = Standard,    b = Výbava na přání 
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Vnitřní výbava

Core Trend Ghia ST220
Komfort a výbava
Klimatizace s bezfreonovou náplní a a

Klimatizace s bezfreonovou náplní a s automatickým udržováním nastavené teploty (EATC) b a a

Středová konzola s úložným prostorem na kazety a CD, s držáky nápojů a loketní opěrou a a a a

Analogové hodiny a a a a

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zacloněním proti oslnění a

Sluneční clony se zrcátkem na straně spolujezdce a

Sluneční clony se zrcátkem a osvětlením a a a

Elektricky jedním stiskem ovládaná přední okna s ochranou proti přiskřípnutí a a a a

Elektricky ovládaná zadní okna a a a

Sedadla a bezpečnostní pásy
Elektricky výškově nastavitelné sedadlo řidiče, manuálně nastavitelná bederní opěrka a a a a

Nastavitelné bederní opěrka sedadla spolujezdce a a a

Přední sedadla s úpravou proti podklouznutí pod bezpečnostními pásy, plně sklopná a a a a

Vyhřívaná přední sedadla b b a

Přední sedadla – Recaro a

Odkládací kapsy v opěradlech předních sedadel a a a a

Zadní sedadla dělená v poměru 70:30 a a a a

Zadní sedadla zcela sklopná (pouze kombi) a a a a

Sklopná středová loketní opěrka na zadních sedadlech a a a

Kožené čalounění sedadel, elektricky ovládané sedadlo řidiče v 8 směrech b b

Kožené čalounění sedadel a

Čalounění sedadel v kombinaci kůže / látka * (nelze s integrovanými dětskými sedačkami) b

Zadní sedadla s 2 integrovanými dětskými sedačkami ** (nelze s čalouněním kůže / látka) b b b b

Tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech – na předních sedadlech s předpínači a výškově nastavitelnými a a a a

horními kotevními úchyty (v barvě Light Parchment ve verzi Ghia s interiérem barvy Light Parchment)
Čalounění a koberce
Koberec se stříhaným vlasem a a a a

Přední koberečky s protiskluzovou úpravou a a

Kovové obroučky palubních přístrojů v tmavě šedém provedení a a a a

Hlavice řadící páky s metalickou úpravou a a a

Hlavice řadící páky s designem ST * b a

Hlavice řadící páky obšitá kůží a a a

Střední konzola s metalickou povrchovou úpravou a

Střední konzola s povrchem imitujícím dřevo a

Střední konzola s černou kovovou povrchovou úpravou ‘Gloss’ * b a

Prahové lišty z nerezu s broušeným povrchem, pouze u předních dveří * b a a

Přístroje a ovládací prvky
Přístroje – rychloměr, otáčkoměr, celkový i denní počítač kilometrů, ukazatel stavu paliva, a a a a

teploměr chladící kapaliny, indikátor vnější teploty
Palubní počítač b b a a

Varovné kontrolky palivové rezervy, tlaku oleje, ukazatele směru, žhavení (pouze vznětové motory), a a a a

dálkových světel, zapalování/dobíjení, poruchy brzd, parkovací brzdy, airbagů, bezpečnostních pásů, 
zapnutých světel (akustická signalizace) a otevřených dveří. 
Podsvětlené ovládání ventilační soustavy – 4-rychlostní ventilátor, pylový filtr, a a a a

4 výdechy s filtrem MicronAir a s regulací teploty a směru, dva oddělené výdechy pro boční okna
Volant nastavitelný ve dvou osách a a a a

Tempomat b b b

Kůží obšitý věnec volantu a a a

Vnitřní osvětlení
Vnitřní osvětlení  s lampičkou na stropě, se zpožďovačem a postupným zhasínáním a a a a

Přední lampičky na čtení map, osvětlení prostoru nohou u předních sedadel a a

Vnitřní osvětlení prostoru zadních sedadel a a

Osvětlení zavazadlového prostoru a a a a

Zavazadlový prostor
Zavazadlový prostor s kobercem a čalouněním stěn a a a a

Chromová oka pro uchycení nákladu (pouze kombi) a a a a

Kryt zavazadlového prostoru a síť pro zajištění zavazadel (pouze kombi) a a a a

* Poznámka: Součást Sportovní sady.
** Poznámka: Před použitím zkontrolujte zda velikost sedačky odpovídá věku dítěte.

a = Standard,    b = Výbava na přání
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Barvy čalounění

Barvy čalounění a karoserií

Model Core Trend Ghia ST220

Čalounění sedadel Zeus Zeus Mars Mars Kůže / Kenzo Kenzo Kenzo Kůže* Kůže* Kůže Kůže Kůže
látka Mars*

Nematalické barvy
Bílá Diamond R B M M G E E
Červená Colorado R M M G E E
Modrá Dark True B M M G E E
Metalické barvy *
Černá Panther R B M P M G P E P E G E I
Stříbrná Stardust R B M P M G P E P E G E I
Modrá Performance ** G E
Červená Infra ** G E I
Modrá Ink B M P M G P E P E G E
Zelená Honour R B M P M G P E P E
Stříbrná Machine R B M P M G P E P E
Modrá Metropolis B M M G E E
Červená Pepper R M P M G P E P E
Stříbrná Oyster R M P M P E P E
Šedá Magnum R B M P M G P E P E G E I

Barvy čalounění:  R – Čerevná Radiant/Ebony,  B – Modrá State/Ebony,  M – Černá Midnight,  P – Light Parchment,  G – Light Graphite,  E – Černá Ebony,  I – Červená Infra.
* Metalické barvy a kožené čalounění jsou prvky výbavy na přání (kromě ST220)
** Speciální odstíny barev za příplatek

Plocha sedadel v barvě

Zeus State Blue 
Boční strany sedadel v barvě

Twill Ebony

Plocha sedadel v barvě

Zeus Radiant Red 
Boční strany sedadel v barvě

Twill Ebony 

Plocha sedadel v barvě

Mars Midnight Black 
Boční strany sedadel v barvě

Twill Midnight Black 

Plocha sedadel v barvě

Mars Midnight Black 
Kožené boční strany sedadel v barvě

Ebony 

Plocha sedadel v barvě

Mars Light Parchment 
Boční strany sedadel v barvě

Twill Light Parchment 

Plocha sedadel v barvě

Kenzo Light Parchment 
Boční strany sedadel v barvě

Kent Light Parchment 

Plocha sedadel v barvě

Kenzo Light Graphite 
Boční strany sedadel v barvě

Kent Light Graphite 

Plocha sedadel v barvě

Kenzo Ebony 
Boční strany sedadel v barvě

Kent Ebony 

Kožené boční strany sedadel v barvě

Light Parchment 
a perforovaná plocha sedadel

Kožené boční strany sedadel v barvě

Midnight Black 
a perforovaná plocha sedadel

Sedadla Recaro 
s koženým čalouněním v barvě

Midnight Black

Sedadla Recaro 
s koženým čalouněním v barvě

Infra Red

Sedadla Recaro 
s koženým čalouněním v barvě

Light Graphite
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Barvy karoserií

Na Ford Mondeo se vztahuje záruka na prorezivění po dobu 12 let od data první registrace vozu.
*Metalické barvy jsou prvky výbavy na přání.
Poznámka: Obrázky vozidel jsou zde uvedeny pouze pro ilustraci barev karoserie a nemusí být v souladu se současnou platnou specifikací vozu. 
Vyobrazené barvy karoserií a potahů se mohou lišit od skutečného barevného provedení z důvodu omezených tiskových možností. 

Šedá Magnum*
Metalický lak

Stříbrná Stardust*
Metalický lak

Červená Pepper*
Metalický lak

Modrá Dark True
Nemetalický lak

Stříbrná Oyster*
Metalický lak

Zelená Honour*
Metalický lak

Modrá Performance* (pouze ST220)
Metalický lak

Červená Colorado
Nemetalický lak

Červená Infra* (pouze ST220)
Metalický lak

Modrá Metropolis*
Metalický lak

Černá Panther*
Metalický lak

Bílá Diamond
Nemetalický lak

Stříbrná Machine*
Metalický lak

Modrá Ink*
Metalický lak



M
Y

20
03

.5
 C

Z

Autorizovaný prodejce Ford:
Návrh a produkce: Burrows,
Shenfield, Essex, England.
Příprava tisku a výroby:
Werbeagentur Zetweka, Cologne, Germany.
Publikováno: společností Ford Motor Company Limited.
BJN 17999. 
PN 374501/0304/3m/CZ
Tisk: Mairs Graphische Betriebe · D-73760 Ostfildern
04.2003.
© Ford Motor Company Limited.

Internetová adresa: http://www.ford.cz
Ford Worldwide Connection http://www.ford.com

Strategií společnosti Ford je neustálý vývoj. Vyhrazujeme si právo změny cen, barev, výbavy a technických specifikací bez předchozího upozornění. Pro
informace o omezení platnosti, nejnovějších specifikacích a technických údajích se vždy obracejte na svého prodejce vozů Ford. Tento katalog je určen
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Inspirován životem, stvořen pro budoucnost


