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Model Core Výbava na přání (za příplatek) metalický lak v modré barvě Ink     
Příslušenství (za příplatek) lapače nečistot



3Pořádně obléct a jde se na procházku



4 Model Trend Výbava na přání (za příplatek) metalický lak ve zlatostříbrné barvě Platinum, 18" kola z lehké slitiny s 10 paprsky  



5Poslední krůček k dokonalosti



6 Model Ghia Výbava na přání (za příplatek) metalický lak v černé barvě Panther, sada Ghia Executive se 17" koly z lehké slitiny, střešní ližiny     



7Reprezentuje, pomáhá, chrání



8 Model Ghia Výbava na přání (za příplatek) metalický lak v černé barvě Panther, sada Ghia Executive, DVD navigační systém



9Nová dimenze komfortu a bezpečnosti



10 Model ST220 Výbava na přání (bez příplatku) metalický lak ve stříbrné barvě Machine     



11Vytoužená svoboda, nespoutané nadšení – ST220



12 Integrovaná dětská sedačka, vhodná pro děti ve věku od tří do deseti let, je dodávána za příplatek.
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Nový Ford Mondeo. 
Jedno z nejbezpečnějších míst na světě

Na Fordu Mondeo je nyní cosi zvláštního… Jeho výrazný profil je
už všem dobře známý. Jeho důvěryhodný Inteligentní systém
ochrany IPS a bezkonkurenční jízdní vlastnosti jsou stejně
spolehlivé jako kdykoliv předtím. Když však do vozu usednete,
sotva jej poznáte.

Snad žádný detail v interiéru neunikl naší pozornosti. Co se dalo,
to jsme vylepšili – od nové stylové středové konzole, přes
vylepšené přepínače, integrované ovládací prvky a chromované
detaily až po přepychovou kůži a čalounění Alcantara, dodávané
na přání k vybraným modelům.

Současná vylepšení Fordu Mondeo se však neomezují pouze na
interiér. Zvenku vás okamžitě upoutají zbrusu nová kola z lehké
slitiny, inovovaná přední mřížka a nárazník či přepracovaná
mlhová světla. A to stále není vše… Upravili jsme také zadní
skupinové svítilny a přidali propracované chromované prvky, které
ještě umocňují stylovost vozu.

Nejen výbava, ale celá modelová řada je nyní o poznání bohatší,
rozšířená o dynamickou verzi Sport a exkluzivní Ghiu Executive –
vrchol luxusu této třídy. S volantem v kombinaci pravého ořechu a
kůže a ořechovou výplní hlavice řadicí páky automatické
převodovky Durashift 5-tronic je Ford Mondeo nejen jedním z
nejbezpečnějších, ale také nejkrásnějších míst, kde můžete být.

Vyberte si svůj 
FordMondeo 
v následujících 
kapitolách

str.14 Typy karoserie a modelová řada
str.28 Jízda a technologie
str.34 Bezpečnost a zabezpečení
str.36 Financování a servis
str.38 Vybavení vozu a barvy karoserie

S námi jste v dobrých rukou
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14 Díky třem typům karoserie můžete volit mezi vytříbeným 4-dveřovým sedanem (1), dynamickým 5-dveřovým hatchbackem (2) nebo všestranným kombi (3).



15

Typy karoserie a modelová řada

Ať už jsou vaše přání ohledně nového vozu jakékoliv, nový FordMondeo vám splní každé z nich. 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. Elegantní limuzína, dynamický hatchback nebo všestranné kombi? Záleží jen na
vás, který typ vám bude nejlépe vyhovovat. Přidáte-li šest různých verzí výbavy, dostanete tolik kombinací, že si
vybere skutečně každý. Od stylové a cenově příznivé řady Core, přes sebevědomý Trend a energií nabitý Sport
až po fascinující ST220; od luxusní verze Ghia po exkluzivní sadu Ghia Executive. Celá tato neodolatelná řada je
připravena jen a jen pro vás. Ať už si vyberete kterýkoliv z nabízených modelů, FordMondeo vám připraví
nezapomenutelné zážitky.

Vyberte verzi pro svůj FordMondeo
str.16 Core str.18 Trend str.20 Sport str.22 Ghia str.24 Ghia Executive str.26 ST220

Ford Mondeo Typy karoserie a modelová řada

4dveřový 5dveřový kombi
Vnější rozměry
Celková délka 4731 4731 4804
Celková šířka bez zrcátek 1812 1812 1812
Celková šířka včetně zrcátek 1958 1958 1958
Celková výška bez 1429 1429 1441
střešních ližin
Celková výška včetně 1481
střešních ližin
Rozvor náprav 2754 2754 2754
Světlá výška 130 130 130

Vnější rozměry

4dveřový 5dveřový kombi
Přední sedadla (mm)
Prostor v oblasti hlavy 1002 1002 1000
Maximální prostor pro nohy 1071 1071 1071
Šířka ve výši ramen 1396 1396 1396
Zadní sedadla (mm)
Prostor v oblasti hlavy 952 963 1004
Maximální prostor pro nohy 969 983 969
Šířka ve výši ramen 1393 1393 1393
Zavazadlový prostor (mm)
Maximální výška ložného 851
prostoru 
Maximální šířka mezi podběhy 1141 
Délka zavazadlového prostoru  1140
(po opěradla zadních sedadel) 
Max. délka ložného prostoru 1982
(po opěradla předních sedadel)
Objem zavazadlového 
prostoru (litrů)‡

při 5 sedadlech 500* 500* 540
při 2 sedadlech 1370 1700
(naloženo po střechu)

‡Měřeno metodou VDA. Rozměry se mohou měnit v závislosti na modelu 
a instalované výbavě. *S ocelovým náhradním kolem typu 'space saver' (450 l 
s plnohodnotným náhradním kolem u 4dveřové a 460 l u 5dveřové verze).

Vnitřní rozměry4 a 5-dveřový

Kombi
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Vyobrazený model obsahuje prvky výbavy na přání, dodávané za příplatek. 
Vůz napravo má povrchovou úpravu v červeném metalickém laku Deep Rosso, 
dodávaném na přání, za příplatek.

Vyberte verzi pro svůj FordMondeo
str.16 Core str.18 Trend str.20 Sport str.22 Ghia str.24 Ghia Executive str.26 ST220



17

Core

Ford Mondeo Typy karoserie a modelová řada

�Poznámka: Dětská sedačka se nesmí umístit na sedadlo předního
spolujezdce, je-li vozidlo Ford vybaveno aktivním airbagem

spolujezdce. Nejbezpečnější pro vaše děti je, pokud jsou řádně
připoutány na zadním sedadle.

a ABS, kotoučové brzdy na všech kolech

a 16" ocelová kola s novými kryty a pneumatikami 205/55 R16

a Nový přední nárazník v barvě karoserie a chromovaný
rámeček přední mřížky

a Světlomety s čirou optikou a přepracovaná zadní světla

a Střešní ližiny (kombi)

a Elektricky ovládaná přední okna s ochranou proti přiskřípnutí

a Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka v barvě
karoserie se zvětšenou plochou skel

a Dálkově ovládané dvojité centrální zamykání

a Inteligentní systém ochrany (IPS)

a Dvoustupňové airbagy řidiče a spolujezdce�

a Manuální klimatizace

a Elektricky nastavitelná výška sedadla řidiče s manuálně
nastavitelnou bederní opěrkou

a Přední hlavové opěrky s ochranou krční páteře a 3 zadní
hlavové opěrky

a Vylepšená středová konzole

a Nová povrchová úprava přístrojové desky, měkké horní
obložení předních dveří

a Stěrače čelního skla s funkcí závěrečného setření po
ukončení stírání

a Posilovač řízení 

a Imobilizér Safeguard
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Vyobrazený model obsahuje prvky výbavy na přání, dodávané za příplatek. 
Vůz napravo má povrchovou úpravu v modrém metalickém laku Tonic, 
dodávaném na přání, za příplatek.

Vyberte verzi pro svůj FordMondeo
str.16 Core str.18 Trend str.20 Sport str.22 Ghia str.24 Ghia Executive str.26 ST220
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Trend

Navíc oproti verzi Core

a Nové kryty kol Trend

a Přepracovaná přední mlhová světla

a Kliky dveří v barvě karoserie

a Boční ochranné lišty v barvě karoserie

a Sloupek B s lesklou povrchovou úpravou

a Elektricky ovládaná zadní okna

a Elektronicky řízená klimatizace s automatickou regulací
teploty (EATC)

a Pylový a pachový filtr 

a Boční airbagy

a Volant potažený kůží

a Hlavice řadicí páky potažená kůží s černým středem a
hliníkovými písmeny saténového vzhledu

a Středová konzola s metalickou povrchovou úpravou

a Manuálně nastavitelná bederní opěrka sedadla spolujezdce

a Zadní středová loketní opěrka

a Osvětlená zrcátka ve sluneční cloně

a Bezpečnostní brzdový asistent EBA – mechanický 
(u V6 elektronický) 

a IVD – obsahuje ESP, TCS a elektronický EBA 
(standard pouze pro V6)

a Nabídka dvojbarevného čalounění

Ford Mondeo Typy karoserie a modelová řada
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Vyobrazený model obsahuje prvky výbavy na přání, dodávané za příplatek. 
Vůz napravo má povrchovou úpravu v modrém metalickém laku Octane, 
dodávaném na přání, za příplatek.

Vyberte verzi pro svůj FordMondeo
str.16 Core str.18 Trend str.20 Sport str.22 Ghia str.24 Ghia Executive str.26 ST220
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Sport

Navíc oproti verzi Trend

a 17" kola z lehkých slitin s leštěnými paprsky 9x2

a Čalounění sedadel v kombinaci kůže/látka

a Elektricky výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce

a Stropní airbagy

a Kůži potažená rukojeť ruční brzdy s hliníkovou pojistkou
saténového vzhledu

a Loketní opěrka z vinylu obšitá imitací kůže

a Ochranné lišty prahů předních dveří z leštěné oceli

a Sportovní odpružení snížené o 15 mm

a Zavěšení se samočinnou regulací konstantní světlé výšky
(pouze kombi)

Ford Mondeo Typy karoserie a modelová řada
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Vyobrazený model obsahuje prvky výbavy na přání, dodávané za příplatek. 
Vůz napravo má povrchovou úpravu ve stříbrném metalickém laku Machine, 
dodávaném na přání, za příplatek.

Vyberte verzi pro svůj FordMondeo
str.16 Core str.18 Trend str.20 Sport str.22 Ghia str.24 Ghia Executive str.26 ST220
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Ghia

Ford Mondeo Typy karoserie a modelová řada

Navíc oproti verzi Trend

a 16" kola z lehké slitiny se 6 parprsky

a Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s
osvětlením prostoru pod zrcátky

a Dešťový senzor a samočinná aktivace světlometů

a Vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů

a Kliky dveří s chromovanou vložkou

a Chromovaný okrasný lem horní úrovně dveří (4 a 5dv. verze)

a Středová konzola s povrchem v imitaci dřeva

a Hlavice řadicí páky potažená kůží

a Kožená rukojeť ruční brzdy s chromovanou pojistkou

a Zadní středová loketní opěrka s úložným prostorem a držáky
nápojů

a Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zacloněním proti
oslněni

a Palubní počítač, hodiny s „krémovým“ pozadím

a Loketní opěrka z vinylu obšitá imitací kůže

a Přední a zadní světla na čtení

a Osvětlení prostoru pro nohy u předních dveří a osvětlení
prostoru na zadních sedadlech

a Přední prahové lišty a podlahové rohože

a Stropní airbagy 

a Rádio/CD přehrávač 6000, dálkové ovládání na sloupku řízení
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Vyobrazený model obsahuje prvky výbavy na přání, dodávané za příplatek. 
Vůz napravo má povrchovou úpravu v černém metalickém laku Panther, 
dodávaném na přání, za příplatek.

Vyberte verzi pro svůj FordMondeo
str.16 Core str.18 Trend str.20 Sport str.22 Ghia str.24 Ghia Executive str.26 ST220
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Ghia Executive

Sada Ghia Executive, 
dostupná za příplatek k verzi Ghia, obsahuje:

a 17" kola z lehké slitiny se 7 paprsky nebo 18" kola 
z lehké slitiny s 10 paprsky

a Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v 8 směrech

a Elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce v 8 směrech

a Čalounění sedadel s potahy Alcantara nebo s koženými
potahy Verona

a Tempomat

a Volant v kombinaci pravého dřeva a kůže

a Ozdobný střed z pravého dřeva na hlavici řadicí páky 
(jen u převodovky Durashift 5-tronic)

Ford Mondeo Typy karoserie a modelová řada

Verze Ghia se sadou Executive
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Vyobrazený model má povrchovou úpravu v modrém metalickém laku Performance 
(dodávaném na přání, za příplatek).

Vyberte verzi pro svůj FordMondeo
str.16 Core str.18 Trend str.20 Sport str.22 Ghia str.24 Ghia Executive str.26 ST220
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ST220

Ford Mondeo Typy karoserie a modelová řada

a Motor 3.0i V6 24V Duratec ST (226 k)

a Kola z lehkých slitin 7,5 x 18" se 16 paprsky, pneumatiky
225/40 R18

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

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

a Dvě nerezové koncovky výfuku

a Snížené sportovní odpružení

a Automatické nastavování konstantní světlé výšky (u kombi)

a Vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů

a Světla na vnějších zpětných zrcátkách osvětující prostor pod
zrcátky

a Xenonové světlomety s ostřikovači a automaticky nastavitelným
sklonem 

a Dešťový senzor a samočinná aktivace světlometů 

a Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zacloněním proti oslnění

a IVD – obsahuje ESP, TCS a elektronický EBA

a Palubní počítač

a Vyhřívaná přední sportovní sedadla Recaro s koženými potahy 
a elektricky nastavitelnou výškou 

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

a Zadní středová loketní opěrka s integrovaným úložným
prostorem a držáky nápojů

a Zadní světlo na čtení

a Osvětlení prostoru pro nohy u předních dveří

a Vybrané metalické barvy

a Imobilizér Safeguard

a Obvodový alarm s vnitřním prostorovým čidlem



28 Dvoulitrový dieselový motor Duratorq TDCi, využívající nejmodernější technologii vstřikování nafty common-rail, přináši mimořádný požitek z jízdy.
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Jízda a technologie

Výkon pod kontrolou

Srdcem každého Fordu Mondeo je výkonný a spolehlivý motor,
který vám doslova zrychlí tep. Vezměme si například nový 
1,8-litrový benzinový motor SCi. Systém přímého vstřikování 
SCi, který v sobě snoubí hospodárnost a nízké množství emisí
dieselového motoru s hladkou a rychlou reakcí motoru
benzinového, pomáhá vyvinout ještě mohutnější výkon, ovšem při
nižší spotřebě paliva, než je tomu u konvenčního benzinového
motoru. Ve spojení s novou, optimálně odstupňovanou 6-
stupňovou mechanickou převodovkou tak motor SCi poskytuje
Fordu Mondeo vysoký výkon a současně zachovává neuvěřitelně
nízkou spotřebu paliva.

Přidáte-li skvělý podvozek a systém zavěšení, dostanete
přesvědčivou kombinaci jízdní dynamiky a ovladatelnosti, která
charakterizuje Ford Mondeo a jejímž výsledkem je skvělý požitek 
z jízdy.

Opravdové potěšení z jízdy, to je zážitek, který si musíte vychutnat. Představuje směsici čisté síly a citlivých jízdních
vlastností – rychle řadící převodovka, jemné a přesné řízení a hbité chování vozu za jízdy. 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 spolu s nimi je pro vás připravena široká nabídka převodovek, včetně nové šestistupňové mechanické
převodovky, standardně dodávané k vybraným motorům. Samozřejmě nelze opomenout ani nejnovější
převodovku Durashift 5-tronic, umožňující volit mezi sekvenčním manuálním řazením nebo plně automatickým
režimem. S ní se vaše jízda změní ve skutečnou lahůdku.

Vyberte si motor a převodovku
str.29 Motory str.32 Převodovky str.33 Technická data

Ford Mondeo Jízda a technologie

Technická data motoru Maximální výkon ø Maximální točivý 
momentø

1.8i DOHC 16V Duratec-HE Zážehový řadový 4válec / Elektronické vstřikování paliva s řídicí 81 kW (110 k) při  165 Nm při  
(katalyzátor) 1798 cm3 jednotkou "Levanta" / Elektronické bezkontaktní zapalování 5500 min-1 3950 min-1

1.8i DOHC 16V Duratec-HE Zážehový řadový 4válec / Elektronické vstřikování paliva s řídicí 92 kW (125 k) při  170 Nm při 
(katalyzátor) 1798 cm3 jednotkou "Levanta" / Elektronické bezkontaktní zapalování 6000 min-1 4500 min-1

1.8i DOHC SCi 16V Zážehový řadový 4válec / Elektronické vstřikování paliva s řídicí 96 kW (130 k) při 175 Nm při 
Duratec-HE (katalyzátor) jednotkou "MED 7.8.1" / Elektronické bezkontaktní zapalování /  6000 min-1 4250 min-1

1798 cm3 Vysokotlaké přímé vstřikování

2.0i DOHC 16V Duratec-HE Zážehový řadový 4válec / Elektronické vstřikování paliva s řídicí 107 kW (145 k) při  190 Nm při 
(katalyzátor) 1999 cm3 jednotlou "Levanta" / Elektronické bezkontaktní zapalování 6000 min-1 4500 min-1

2.5i DOHC V6 24V Duratec Zážehový 6válec s uspořádáníí válců do V / Elektronické vstřikování 125 kW (170 k) při 220 Nm při
(katalyzátor) 2495 cm3 paliva s řídicí jednotkou "Levanta" / Elektronické bezkontktní zapalování 6000 min-1 4250 min-1

3.0i DOHC V6 24V Duratec Zážehový 6válec s uspořádáníí válců do V / Elektronické vstřikování 166 kW (226 k) při 285 Nm při 
(katalyzátor) 2967 cm3 paliva s řídicí jednotkou "Levanta" / Elektronické bezkontktní zapalování 6250 min-1 4900 min-1

2.0i 16V Duratorq-TDCi Vznětový řadový 4válec / Elektronické přímé vstřikování paliva s  85 kW (115 k) při 285 Nm při
1998 cm3 technologií common-rail s řídicí jednotkou "Levanta" / Přeplňování s 3950 min-1 1900 min-1

mezichladičem stlačeného vzduchu

2.0i 16V Duratorq-TDCi Vznětový řadový 4válec / Elektronické přímé vstřikování paliva s 96 kW (130 k) při  330 Nm při
1998 cm3 technologií common-rail a s řídicí jednotkou "Levanta" / Přeplňování s 3800 min-1 1800 min-1

mezichladičem stlačeného vzduchu 

øTestováno v souladu s ISO 1585

Údaje motorů



30

Ford Mondeo Jízda a technologie

Spotřeba paliva, výkonnost a emise

Varianta modelu Emise Spotřeba paliva (l/100) kmøø Výkonyø

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

město nace (km/h) (s) (s)
4dveřový sedan
1.8i 16V (110 k) Core 179 10,9 5,6 7,5 195 11,6 15,2
1.8i 16V (125 k) Trend 182 11,0 5,6 7,6 205 10,8 14,3
1.8 SCi (130 k) Ghia 173 9,9 5,7 7,2 207 10,5 18,7
2.0i 16V (145 k) Core, Trend, Ghia 187 11,2 5,8 7,8 215 9,8 12,6
2.0i 16V auto (145 k) Ghia 218 12,6 7,2 9,1 190 11,4 n/a
2.5i V6 24V (170 k) Trend, Ghia 244 15,0 7,5 10,2 225 8,5 13,1
2.5i V6 24V 5-tronic (170 k) Ghia 244 15,1 7,4 10,2 216 10,3 n/a
3.0i V6 24V (226 k) ST220 249 14,5 8,0 10,4 250 7,6 12,2
2.0 TDCi (115 k) Core 148 7,8 4,4 5,6 197 10,8 10,7
2.0 TDCi (115 k) 6-stupňová Trend, Ghia 151 7,8 4,7 5,7 200 10,8 16,5
2.0 TDCi (130 k) 6-stupňová Trend, Sport, Ghia 154 7,7 4,7 5,8 208 9,8 14,5
2.0 TDCi (130 k) 5-tronic Ghia 196 10,2 5,8 7,4 200 11,3 n/a
2.0 TDCi (130 k) 5-tronic Ghia (17" kola z lehkých slitin) 199 10,3 5,9 7,5 200 11,3 n/a
2.0 TDCi (130 k) 5-tronic Ghia (18" kola z lehkých slitin) 203 10,4 6,1 7,7 200 11,3 n/a
5dveřový hatchback
1.8i 16V (110 k) Core 179 10,9 5,6 7,5 195 11,7 15,4
1.8i 16V (125 k) Trend 182 11,0 5,6 7,6 205 10,9 14,5
1.8 SCi (130 k) Ghia 173 9,9 5,7 7,2 207 10,6 18,9
2.0i 16V (145 k) Core, Trend, Ghia 187 11,2 5,8 7,8 215 9,9 12,7
2.0i 16V auto (145 k) Ghia 218 12,6 7,2 9,1 190 11,5 n/a
2.5i V6 24V (170 k) Trend, Ghia 244 15,0 7,5 10,2 225 8,6 13,2
2.5i V6 24V 5-tronic (170 k) Ghia 244 15,1 7,4 10,2 216 10,4 n/a
2.0 TDCi (115 k) Core 148 7,8 4,4 5,6 197 10,8 10,7
2.0 TDCi (115 k) 6-stupňová Trend, Ghia 151 7,8 4,7 5,7 200 10,8 16,5
2.0 TDCi (130 k) 6-stupňová Trend, Sport, Ghia 154 7,7 4,7 5,8 208 9,8 14,5
2.0 TDCi (130 k) 5-tronic Ghia 196 10,2 5,8 7,4 200 11,3 n/a
2.0 TDCi (130 k) 5-tronic Ghia (17" kola z lehkých slitin) 199 10,3 5,9 7,5 200 11,3 n/a
2.0 TDCi (130 k) 5-tronic Ghia (18" kola z lehkých slitin) 203 10,4 6,1 7,7 200 11,3 n/a
5dveřové kombi
1.8i 16V (110 k) Core 184 11,1 5,8 7,7 192 12,1 16,1
1.8i 16V (125 k) Trend 186 11,1 5,8 7,8 200 11,2 15,0
1.8 SCi (130 k) Ghia 179 10,1 5,9 7,4 202 10,9 19,4
2.0i 16V (145 k) Core, Trend, Ghia 191 11,3 6,0 8,0 210 10,2 13,2
2.0i 16V auto (145 k) Ghia 221 12,7 7,3 9,2 187 11,8 n/a
2.5i V6 24V (170 k) Trend, Ghia 249 15,1 7,7 10,4 220 8,9 13,7
2.5i V6 24V 5-tronic (170 k) Ghia 251 15,3 7,7 10,5 211 10,7 n/a
3.0i V6 24V (226 k) ST220 254 14,6 8,2 10,6 241 7,8 12,8
2.0 TDCi (115 k) Core 153 7,9 4,6 5,8 194 11,2 11,2
2.0 TDCi (115 k) 6-stupňová Trend, Ghia 154 7,9 4,8 5,8 197 11,2 17,0
2.0 TDCi (130 k) 6-stupňová Trend, Sport, Ghia 158 7,8 4,9 6,0 204 10,1 14,9
2.0 TDCi (130 k) 5-tronic Ghia 198 10,2 5,9 7,5 197 11,6 n/a
2.0 TDCi (130 k) 5-tronic Ghia (17" kola z lehkých slitin) 201 10,3 6,0 7,6 197 11,6 n/a
2.0 TDCi (130 k) 5-tronic Ghia (18" kola z lehkých slitin) 205 10,5 6,2 7,7 197 11,6 n/a

*Na 4. převodový stupeň **Na 5. převodový stupeň øÚdaje testů Ford. øøVšechny údaje o emisích CO2 v g/km a o spotřebě paliva v l//100 km byly převzaty z oficiálních testů
odpovídajících Směrnici EEC 1999/100/EU. Údaje o emisích CO2 a spotřebě paliva uvedené v tabulce nepředstavují záruku, že tyto hodnoty budou dosaženy u všech vozů
tohoto typu. Všechny údaje jsou naměřeny u vozidel se standardními koly a pneumatikami; náhradní nebo příplatková kola mohou mít vliv na emise a/nebo spotřebu paliva.
Poznámka Všechna vozidla mají 5-stupňovou nebo 6-stupňovou manuální převodovku, kromě modelů s poznámkou "auto" (značí 4stupňovou automatickou převodovku) a
převodovky "Durashift 5-tronic", umožňující manuální i automatický režim řazení. Všechny zážehové 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 vzdáleností obou tras.
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Hmotnosti a zatížení

Provozní hmotnost (kg)# Max. a) Max.  b) Max. Maximální  
přípustná hmotnost hmotnost  přípustná  

Core Trend/ Ghia ST220 hmotnost přívěsu - přívěsu    hmotnost 
Sport soupravy brzděný/ při max. vozidla 

(kg) nebrzděný přípustné (kg)
(kg) hm. vozu 

(kg)
4dveřový sedan
1.8i 16V (110 k) 5-stupňová 1360 3200 1500/680 1305 1895
1.8i 16V (125 k) 5-stupňová 1371/– 3205 1500/680 1310 1895
1.8 SCi (130 k) 6-stupňová 1405 3240 1500/695 1305 1935
2.0i 16V (145 k) 5-stupňová 1369 1372/– 1378 3510 1800/680 1575 1935
2.0i 16V (145 k) 4-stupňová auto. 1419 3540 1800/695 1635 1905
2.5i V6 24V (170 k) 6-stupňová 1453 1469 3850 1800/725 1875 1975
2.5i V6 24V (170 k) 5-tronic 1503 3885 1800/740 1875 2010
3.0i V6 24V (ST220) 6-stupňová 1495 n/a n/a n/a 1975
2.0 TDCi (115 k) 5-stupňová 1484 3750 1800/740 1720 2030
2.0 TDCi (115 k) 6-stupňová 1496/– 1505 3750 1800/745 1730 2020
2.0 TDCi (130 k) 6-stupňová 1526 1543 3750 1800/745 1685 2065
2.0 TDCi (130 k) 5-tronic 1543 3795 1800/750 1765 2030
5dveřový hatchback
1.8i 16V (110 k) 5-stupňová 1378 3200 1500/685 1290 1910
1.8i 16V (125 k) 5-stupňová 1380/– 3205 1500/685 1295 1910
1.8 SCi (130 k) 6-stupňová 1405 3240 1500/705 1295 1945
2.0i 16V (145 k) 5-stupňová 1383 1388/– 1386 3510 1800/690 1560 1950
2.0i 16V (145 k) 4-stupňová auto. 1432 3540 1800/705 1625 1915
2.5i V6 24V (170 k) 6-stupňová 1459 1482 3850 1800/725 1860 1990
2.5i V6 24V (170 k) 5-tronic 1515 3885 1800/745 1860 2025
2.0 TDCi (115 k) 5-stupňová 1496 3750 1800/745 1715 2035
2.0 TDCi (115 k) 6-stupňová 1516/– 1531 3750 1800/750 1725 2025
2.0 TDCi (130 k) 6-stupňová 1516 1531 3750 1800/750 1675 2075
2.0 TDCi (130 k) 5-tronic 1562 3795 1800/750 1760 2035
5dveřové kombi
1.8i 16V (110 k) 5-stupňová 1434 3200 1500/715 1135 2065
1.8i 16V (125 k) 5-stupňová 1439/– 3205 1500/715 1140 2065
1.8 SCi (130 k) 6-stupňová 1490 3240 1500/730 1140 2100
2.0i 16V (145 k) 5-stupňová 1437 1440/– 1457 3510 1800/715 1415 2095
2.0i 16V (145 k) 4-stupňová auto. 1490 3540 1800/730 1470 2070
2.5i V6 24V (170 k) 6-stupňová 1516 1532 3850 1800/750 1710 2140
2.5i V6 24V (170 k) 5-tronic 1566 3885 1800/750 1715 2170
3.0i V6 24V (ST220) 6-stupňová 1549 n/a n/a n/a 2145
2.0 TDCi (115 k) 5-stupňová 1555 3750 1800/750 1555 2195
2.0 TDCi (115 k) 6-stupňová 1569/– 1587 3750 1800/750 1565 2185
2.0 TDCi (130 k) 6-stupňová 1569 1587 3750 1800/750 1515 2235
2.0 TDCi (130 k) 5-tronic 1615 3795 1800/750 1600 2195

#Představuje hmotnost vozidla za předpokladu naplnění provozních nádrží, 90% palivové nádrže a s ohledem na výrobní tolerance a instalovanou výbavu. Zahrnuje 75 kg
hmotnosti řidiče. Poznámka Všechna vozidla mají 5-stupňovou nebo 6-stupňovou manuální převodovkou, kromě modelů s poznámkou "auto" a převodovky Durashift 
5-tronic, umožňující manuální i automatický režim řazení. Všechny zážehové motory jsou vybaveny katalyzátorem. Tažení přívěsu Uvedené údaje představují maximální
hmotnost přívěsu připojeného k vozidlu schopného se rozjet na svahu s 12%-ním stoupáním, buď a) při max. přípustné hmotnosti přívěsu nebo b) při maximální přípustné
hmotnosti vozidla. Tažením jsou ovlivněny jízdní vlastnosti a ekonomika provozu. Verze ST220 není navržena pro tažení přívěsu. Zatížení střechy je maximálně 100 kg pro
všechny modely.



32 Dáváte přednost pohodlnému plně automatickému režimu řazení nebo si raději vychutnáváte sportovní jízdu s manuálním sekvenčním řazením převodových
stupňů? S nejmodernější převodovkou Durashift 5-tronic, dodávané k vybraným motorům verze Ghia, můžete mít obojí. A nové ovládací prvky pro manuální
režim řazení, montované na volantu, váš zážitek ještě umocní.
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Šestistupňová mechanická převodovka Nová
šestistupňová převodovka s hladkým tichým
chodem přináší vyšší flexibilitu řazení a možnost
dosáhnout vysokých rychlostí za současného
snížení spotřeby paliva.

Převodovka Durashift 5-tronic Automatická převodovka Durashift 5-tronic, dodávaná k motorům 
2,0 TDCi 130 k a 2,5 V6 24V 170 k ve verzi Ghia, byla nově doplněna o ovládací prvky montované na volantu,
umožňující sekvenčně řadit doslova pomocí konečků prstů.

Mechanická výbava

Špičkové převodovky

Aby bylo možné přenést výkon motoru na silnici, Ford Mondeo
nabízí širokou řadu převodovek. Všechny modely s benzinovými
motory 1,8 110 k a 2,0 145 k a verze Core s dieselovým motorem
2,0 TDCi 115 k jsou vybaveny přesnou pětistupňovou manuální
převodovkou a plynulou hydraulickou spojkou. Poslední novinkou
v nabídce převodovek je vzrušující šestistupňová převodovka,
která začíná rychle nahrazovat svou pětistupňovou předchůdkyni.
Tato převodovka umožňuje, bez ohledu na jízdní podmínky, ještě
zvýšit jízdní výkony vozu za současného snížení spotřeby paliva.

Chcete-li si vybrat tu nejlepší z možností, pokud jde o pohodlí 
a přání řidiče, všimněte si moderní převodovky nové generace

Durashift 5-tronic. Jste unavení a chcete si od řazení odpočinout?
Pak vám poslouží  jako hladce řadící automatická převodovka.
Máte naopak chuť více si řízení užít? Stačí ji jednoduše přepnout a
pomocí nových ovládacích prvků, montovaných na volantu, si
vychutnat pětistupňový sekvenční režim řazení. Tato převodovka
je nabízena pouze k vybraným motorům verze Ghia.

Pokud se nechcete o řazení starat vůbec, bude vám vyhovovat
nabídka klasické čtyřstupňové automatické převodovky. Její
obsluha je maximálně pohodlná a převodovka snadno a hladce
přenese výkon 145 koní dvoulitrového benzinového motoru
Duratec na kola vašeho vozu.

Core Trend Sport Ghia ST220

Brzdy
Dvouokruhové, diagonálně rozdělené, kotoučové brzdy na předních i zadních kolech a a a a a

Protiblokovací brzdový systém (ABS) s elektronickým rozdělovačem brzdné síly (EBD) a a a a a

Brzdový asistent (EBA) – mechanický b a a a a

IVD – obsahuje TCS, ESP a elektronický EBA (standard pro V6) b b b b a

Palivová nádrž
58,5 litrů a a a a a

Bezpečnostní spínač přerušení dodávky paliva (pouze zážehové motory) a a a a a

Řízení
Hřebenové řízení s posilovačem a a a a a

Zavěšení a karoserie
Přední – nezávislé zavěšení kol na vzpěrách MacPherson s příčným zkrutným stabilizátorem a a a a a

Zadní – nezávislé zavěšení Quadralink, zkrutný stabilizátor a a a a a

Zadní – podélná a příčná ramena (pouze kombi), zkrutný stabilizátor a a a a a

Zadní – se samočinnou regulací světlé výšky (pouze kombi, standard pro V6 a sportovní odpružení) b b a b a

Sportovní odpružení a a

Průměr otáčení
Obrysový průměr otáčení 11,64 m a a a a a

a = standardní výbava,    b = výbava na přání, za příplatek
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Inteligentní systém ochrany (IPS)

Srdcem Inteligentního systému ochrany (IPS) Fordu Mondeo je
modul centrálního počítače. Ten je propojen se sítí čidel,
umístěných na strategických místech celého vozu, a neustále
dohlíží na bezpečnost řidiče i spolucestujících. Sleduje při tom
velké množství různých údajů, jako například polohu sedadla
řidiče a použití bezpečnostních pásů.

V případě nehody vyhodnotí Inteligentní systém ochrany (IPS)
pomocí předních a bočních čidel závažnost nárazu a automaticky
aktivuje nejúčinnější  bezpečnostní systémy.

Do standardní výbavy všech verzí Fordu Mondeo patří
dvoustupňové přední airbagy�. Od verze Trend k nim přibývají
také boční airbagy, a pokud si pořídíte některou z verzí Sport,
Ghia či ST220, bude vás standardně chránit již šest airbagů
(včetně stropních airbagů, které se v případě bočního nárazu
rozvinou ze stropního obložení nade dveřmi a chrání současně
cestující na předních i zadních sedadlech). 

Ford Mondeo Bezpečnost a zabezpečení

Bezpečnost a zabezpečení

Dvoustupňové přední airbagy�

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.

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 před poraněním hlavy.

Boční airbagy

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

Přední a zadní bezpečnostní pásy

Pyrotechnické předpínače předních
bezpečnostních pásů eliminují
průvěs pásů v momentě nárazu.
Poté dochází k jejich uvolnění, aby
se zmírnil tlak na hrudník.

Přední hlavové opěrky s funkcí
pro ochranu krční páteře

Dojde-li k prudkému nárazu zezadu,
hlavové opěrky se vysunou nahoru
a dopředu, aby minimalizovaly riziko
poranění krční páteře.

Síť čidel

Strategicky rozmístěná čidla
poskytují životně důležité informace
centrální procesorové jednotce
Inteligentního systému ochrany.

Protiblokovací brzdový systém

Systém ABS s elektronickou
regulací brzdné síly (EBD) pomáhá
Fordu Mondeo prudce a bezpečně
snížit rychlost v krizových situacích.

Bezpečnostní brzdový asistent 

Společně s důmyslným podvozkem,
zavěšením a brzdovým systémem 
je Ford Mondeo od verze Trend
standardně vybaven také
bezpečnostním brzdovým
asistentem (EBA). Tento moderní
systém má v nouzových situacích
za úkol maximalizovat nárůst tlaku 
v brzdové soustavě a zkrátit tak
brzdnou dráhu vozu. Je-li aktivován, 
systém EBA automaticky vyvine
maximální tlak brzd, dokud řidič
neuvolní brzdový pedál.

Bezpečnostní brzdový pedál

Aby se snížilo nebezpečí poranění
nohou, brzdový pedál je
konstruován tak, aby se v okamžiku
nárazu bezpečně uvolnil.

Asi nebudete dělat kompromisy, když půjde o blaho
a ochranu vaší rodiny. Ani my ne. S Inteligentním
systémem ochrany (IPS), standardní výbavou
každého vozu FordMondeo, se však můžete cítít
naprosto bezpečně. Díky němu se FordMondeo
stalo jedním z nejbezpečnějších míst na světě.
Procesor Inteligentního systému ochrany je připojen
k síti čidel, která jsou strategicky rozmístěna po
celém voze a neustále dohlíží nad bezpečností řidiče
i spolucestujících. V případě, že dojde k nehodě,
systém IPS vyhodnotí prudkost a povahu nárazu, ve
zlomku sekundy aktivuje odpovídající bezpečnostní
systémy, a poskytuje tak cestujícím maximální
možnou ochranu. Uklidňující pocit, že?

�Poznámka: Dětská sedačka se nesmí umístit na sedadlo předního spolujezdce, 
je-li vozidlo Ford vybaveno aktivním airbagem spolujezdce. Nejbezpečnější pro
vaše děti je, pokud jsou řádně připoutány na zadním sedadle.
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Moderní zabezpečení Můžete se v klidu usadit a vychutnat si jízdu s novým Fordem Mondeo. Jeho vyspělý
Inteligentní systém ochrany (IPS), který může být posílen až šesti airbagy, byl totiž vyvinut pro to, aby vám
zajistil maxinální pocit bezpečí a komplexní ochranu.

Bezpečí nade vše

Hlavní zbraní bezpečnostní koncepce Fordu Mondeo je
mimořádně tuhá konstrukce karoserie, která ve spojení s předními
a zadními zónami, absorbujícími nárazovou energii, poskytuje
nesmírně odolný prostor pro přežití vám i vašim spolucestujícím.

V každém vozidle Ford Mondeo najdete vyspělý systém
bezpečnostních pásů. Byly speciálně navrženy tak, aby ve spojení
s airbagy fungovaly maximálně účinně, a proto vám poskytnou tu
nejlepší ochranu.

Vestavěná dětská sedačka je dodávána pro děti ve věku od tří do
deseti let jako součást výbavy na přání.

Nejen vám se nový Ford Mondeo líbí. Abychom snížili riziko
krádeže, je každý vůz vybaven vysoce bezpečnými zámky a
„inteligentním“ imobilizérem „Safeguard“.

Bezpečnost a zabezpečení jako standard
str.34 Inteligentní systém ochrany (IPS) str.35 Bezpečnostní skelet, bezpečnost dětí, brzdový systém, zabezpečení vozu

Vozidlo s ESP.

Vozidlo bez ESP.

Vozidlo vykazuje nedotáčivost
při vjezdu do zatáčky.

Vozidlo vykazuje přetáčivost 
při výjezdu ze zatáčky.

A

A B B

Systém ESP Elektronický stabilizační systém Fordu Mondeo, standardně
dodávaný pro verze s motorem V6, využívá technologie převzaté z kosmického
výzkumu. Zahrnuje směrové snímače a gyroskop, jež pomáhají řidiči udržet
kontrolu nad vozem i v kritických jízdních situacích. Důmyslný systém čidel
monitoruje, jakmile se vozidlo začne odchylovat od zvoleného směru a automaticky
vyvine potřebný výkon a brzdicí účinek tak, aby se vůz na vozovce dostal zpět do
správné polohy.

Bezpečnost a zabezpečení 
Core Trend Sport Ghia ST220

Inteligentní systém ochrany (IPS) a a a a a

Airbag – dvoustupňový airbag řidiče a spolujezdce vpředu� a a a a a

Airbagy – přední boční airbagy b a a a a

Airbagy – stropní airbagy (pouze s bočními airbagy) b b a a a

Signál nezapnutí bezpečnostního pásu u řidiče a a a a a

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

příčná výztuha v motorovém prostoru, přední a zadní deformační zóny absorbující nárazovou energii
Sloupek řízení – doplňkové vyztužení a a a a a

Imobilizér – systém Safeguard a a a a a

Alarm – obvodový s vnitřním prostorovým čidlem b b b b a

Alarm – obvodový b b b b

Zámky – vysoce bezpečné, kryté, se zesíleným upevněním; dětská bezpečnostní pojistka na zadních dveřích a a a a a

Zámky – dálkově ovládané dvojité centrální zamykání s osvětlením interiéru při vstupu a funkcí automatického a a a a a

uzamčení
Zámky – 2. klíč s dálkovým ovládáním centrálního zamykání b b b b b

Dálkové uvolňování uzávěru plnicího hrdla palivové nádrže a a a a a

Defend-lock b b b b b

Identifikační číslo vozidla (VIN) – viditelné a a a a a

Upevňovací prvky pro výstražný trojúhelník a lékárničku a a a a a

�Poznámka: Dětská sedačka se nesmí umístit na sedadlo předního spolujezdce, je-li vozidlo vybaveno aktivním airbagem spolujezdce. Nejbezpečnější pro děti je,
pokud jsou řádně připoutána na zadním sedadle.
a = standardní výbava,    b = výbava na přání, za příplatek

Bezpečná sedadla Sedadla Fordu Mondeo nabízejí
pohodlí a bezpečí. Všechna jsou standardně
upravena proti proklouznutí pod bezpečnostními
pásy. Přední sedadla jsou navíc posílena o boční
airbagy (kromě verze Core) a hlavové opěrky s funkcí
ochrany krční páteře.



36 A jsme v bezpečí
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Ford Leasing

• Možnost financování nákupu vozu Ford Mondeo přesně podle Vaší
potřeby

• Záloha od 20 % do 70 % z ceny vozu vč. DPH

• Doba splácení leasingu 36 až 60 měsíců

• Fixní i variabilní splátky

• Odkupní cena na konci leasingu od 1000 Kč až do 10 % z ceny vozu
vč. DPH

Pojištění 

• Výhodné pojištění Vašeho vozu u mezinárodně působících smluvních
partnerů

• Exkluzivní pojistné sazby pro vozy Ford financované prostřednictvím
Ford Leasing

• Platba pojistného havarijního pojištění i pojištění odpovědnosti v
měsíčních splátkách

• Neměnná výše pojistného po celou dobu leasingu

• Možnost sjednání doplňkových pojištění

Speciální marketingové akce

Leasing s nulovým navýšením

• Leasingová smlouva s dobou nájmu 36 měsíců

• Minimální záloha na leasingové splátky 40 % z ceny vozu vč. DPH

• Fixní splátky

• Havarijní pojištění i pojištění odpovědnosti sjednané na dobu leasingu,
pojistné je zahrnuto do leasingových splátek 

3 roky havarijního pojištění

• Pojistná sazba havarijního pojištění 0 % na první tři roky leasingu

• Leasingová smlouva s dobou nájmu 36, 48 a 60 měsíců

• Fixní splátky

• Minimální záloha na leasingové splátky 20 % z ceny vozu vč. DPH 

• Pojištění odpovědnosti sjednané na dobu leasingu, pojistné je
zahrnuto do leasingových splátek

Finanční řešení pro váš FordMondeo

www.FordLeasing.cz

Financování a servis

FordLeasing, patřící do skupiny Ford Motor Company, působí na českém trhu od roku 1998 a za tuto dobu
uspokojil již několik tisíc zákazníků z kategorie fyzických i právnických osob. To je důvod, proč se na něj můžete 
s důvěrou obrátit i vy.

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 opravců Ford. “Nikdo nezná Váš Ford tak dobře jako 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 opravců Ford.

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

Síť autorizovaných karosáren Ford Bohužel, neexistuje dokonalý řidič,
proto dochází k dopravním nehodám. Aby Váš Ford byl opět jako dříve,
obraťte se na Autorizovanou karosárnu Ford. Tam odborně opravíme Váš vůz
a na opravu Vám poskytneme 3-letou záruku, která zahrnuje díly, lak i práci.
Jsme certifikovaní podle norem ČSN EN ISO 9001:2000.

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

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

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

Ford Euro Service S novým osobním vozidlem Ford získáváte zdarma 
12 měsíců Ford Euro Service – mezinárodní silniční asistenční služby. Ta nabízí
ještě další jistotu spojenou se jménem Ford. Poskytuje veškerou podporu, 
kterou řidič Fordu potřebuje na cestách v případě závady – od opravy 
na cestě po náhradní vozidlo – prostě vše, co Vám pomůže dosáhnout
plánovaného cíle. Nyní s možností prodloužení až na 5 let od data uvedení 
do provozu. Telefon Asistenční služby Ford Euro Service: 
v ČR – 800 124 224, v zahraničí – (++420) 220 571 056.

FordService
Se všemi přáními a potřebami se obracejte 
na autorizované opravce Ford.



Vyberte si z komplexní nabídky výbavy na přání a příslušenství a dejte svému Fordu Mondeo jedinečný styl.38



Vybavení vozu a nabídka barev

FordMondeo je dokonale připraven chránit vaše blaho. Konec konců je jedním z nejbezpečnějších vozů na
světě. Tím však jeho přednosti zdaleka nekončí, protože FordMondeo patří také k těm nejpohodlnějším vozům,
do kterých můžete usednout. Nic nedemonstruje radost z jízdy s novým Fordem Mondeo víc, než široká škála
jeho 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.

Přizpůsobte FordMondeo svému stylu
str.39 Kola str.40 Vnější výbava str.43 Vnitřní výbava str.46 Barvy čalounění a karosérie

39

Ford Mondeo Vybavení vozu a nabídka barev

Nabídka typů kol

Core
16" 7paprskový kryt
kola

Trend
16" 7paprskový kryt
kola

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

Ghia
16" 6paprskové kolo
z lehké slitiny

Sada Ghia Executive
17" 7paprskové kolo 
z lehké slitiny

ST220
18" 16paprskové
kolo z lehké slitiny

16" 7paprskové kolo
z lehké slitiny*

16" 7paprskové kolo
z lehké slitiny 

16" 6paprskové kolo
z lehké slitiny*

17" 5paprskové 
kolo z lehké slitiny**

18" 5paprskové kolo
z lehké slitiny

Sada Ghia Executive
18" 10paprskové kolo
z lehké slitiny 

Nabídka kol

Core Trend Sport Ghia Sada Ghia Ex. ST220

Kola
Ocelová kola 6,5x16" se 7paprskovými kryty a pneumatikami 205/55 R16 a a

Kola z lehké slitiny 6,5x16" se 7 paprsky a pneumatikami 205/55 R16 b b b

Kola z lehké slitiny 6,5x16" se 6 paprsky a pneumatikami 205/55 R16 a

Kola z lehké slitiny 6,5x17" s 5 paprsky a pneumatikami 205/55 R17 b b b

Kola z lehké slitiny 6,5x17" se 7 paprsky a pneumatikami 205/55 R17 a

Kola z lehké slitiny 6,5 x 17" s leštěnými paprsky 9x2, pneumatikami 205/55 R17 a

a bezpečnostními maticemi
Kola z lehké slitiny 6,5x17" s paprsky 9x2, pneumatikami 205/55 R17 b b b

a bezpečnostními maticemi 
Kola z lehké slitiny 7x18" s 5 paprsky, pneumatikami 225/40 R18 b b b

a bezpečnostními maticemi
Kola z lehké slitiny 7x18" s 10 paprsky, pneumatikami 225/40 R18 b b b a

a bezpečnostními maticemi
Kola z lehké slitiny 7x18" se 16 paprsky, pneumatikami 225/40 R18 a

a bezpečnostními maticemi
16" ocelové náhradní kolo (s 16" ocelovými koly nebo 16" koly z lehké slitiny) b b b

Všechna kola se dodávají s ocelovou "mini" rezervou. *Poznámka: Není k dispozici na českém trhu. **Poznámka: Pouze jako příslušenství

a = standardní výbava,    b = výbava na přání, za příplatek
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*Poznámka K dostání pouze při koupi nového vozu.

Střešní nosič Uzamykatelný střešní nosič zvyšuje
všestrannost Fordu Mondeo. Nechybí ani držáky
pro lyže, snowboardy, surfovací prkna a kola nebo
střešní boxy.

Oddělovací mříž Robustní oddělovací mříž
odděluje prostor pro zavazadla nebo Vašeho
čtyřnohého přítele od prostoru pro cestující.

Sada sportovních doplňků, zahrnující ozdobnou
mřížku chladiče, ozdobné prahy a přední a zadní
sportovní nárazník, dodá vašemu novému 
Fordu Mondeo dynamický vzhled.

Vnější zpětná zrcátka Zvětšená vnější zpětná
zrcátka zlepšují přehled o dění za vozidlem.
Integrovaná světla osvětlující prostor pod zrcátky 
a funkce elektrického sklápění, dostupné u
vybraných modelů, zvyšují vaše pohodlí.

Střešní ližiny Stylové a praktické střešní ližiny u
kombi mohou být v případě verze ST220 dodány
také s povrchovou úpravu z leštěného hliníku 
(za příplatek).

Zdokonalená přední maska vozu Inovovaná
mřížka s chromovaným rámečkem a přepracované
mlhové světlomety přídávají Fordu Mondeo na
eleganci.

Xenonové světlomety Stylové a vysoce účinné xenonové světlomety dokonale
osvítí vaši cestu.*

Parkovací asistent Čidla, umístěná v zadním nárazníku, pomáhají řidiči
posuzovat situaci při parkování a zajet i do té nejmenší skulinky.
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Vnější výbava

Core Trend Sport Ghia ST220

Vnější vzhled vozu
Boční lišty – černé a

Boční lišty – v barvě karoserie a a a

Nárazníky – v barvě karoserie a a a

Nárazníky – v barvě karoserie s chromovaným ozdobným proužkem a

Nárazníky – unikátní sportovní vzhled, v barvě karoserie a

Kliky dveří – v barvě karoserie a a a

Kliky dveří – v barvě karoserie s chromovaným proužkem a

Výfuk – dva chromované výfuky, každý z jedné strany a

Lak – metalický (pro ST220 pouze vybrané barvy) b b b b a

Lak – metalický v modré barvě Performance b

Mřížka chladiče – unikátní mřížka pro ST220 a

Mřížka chladiče – s chromovaným rámečkem a a a a

Spoiler – zadní b b b b a

Madlo víka zavazadlového prostoru – v barvě karoserie a a a

Madlo víka zavazadlového prostoru – v barvě karoserie s chromovaným proužkem a a

Chromovaná povrchová úprava horní linie dveří (pouze 4dveřové a 5dveřové verze) a

Bílé boční směrové světlo na blatníku a a a a a

Vnější technická výbava vozu
Vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná a vyhřívaná, kryt v barvě karoserie a a a

Vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná a vyhřívaná s osvětlením prostoru pod zrcátky, a a

kryt v barvě karoserie
Vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná (Ghia, ST220 s osvětlením b b b b

prostoru pod zrcátky), kryt v barvě karoserie
Vyhřívané zadní sklo a a a a a

Vyhřívané přední sklo "Quickclear" a vyhřívané trysky ostřikovačů b b b a a

Elektronické uvolňování dveří zavazadlového prostoru a a a a a

Skla – tónovaná a a a a a

Skla – zadní tmavě tónovaná "Privacy glass" b b b b b

Parkovací asistent – zadní (nelze s tažným zařízením) b b b b b

Střešní ližiny – integrované (pouze kombi) a a a a a

Střešní ližiny – s hliníkovou povrchovou úpravou (pouze kombi) b

Tažné zařízení Brink – pevné/odnímatelné (nelze s parkovacím asistentem a sadou sportovních dopňků) b b b b

Stěrače – přední s nastavitelným cyklovačem a s funkcí závěrečného setření po ukončení stírání a a a a a

Stěrače – přední s dešťovým senzorem (pouze v kombinaci se světlomety se samočinnou a a

aktivací při snížené viditelnosti)
Stěrače – zadní stěrač s elektrickým ostřikovačem a s funkcí automatického stíráním při zpětném a a a a a

chodu v případě aktivních předních stěračů (pouze 5dveřová verze)
Stěrače – zadní stěrač s cyklovačem, elektrickým ostřikovačem a funkcí automatického stírání a a a a a

při zpětném chodu v případě aktivních předních stěračů (pouze kombi)
Světla
Halogenové světlomety, polykarbonátové, odolné proti poškození, obrysová světla, a a a a

zadní mlhová světla, světla zpětného chodu, třetí brzdové světlo vzadu 
Světlomety se samočinnou aktivací při snížené viditelnosti a a

(pouze v kombinaci s dešťovým senzorem')
Mlhová světla – přední b a a a a

Xenonové světlomety s ostřikovači b b b a

Ostřikovače světlometů (standardně dodávané s xenonovými světlomety) b b b a

Automatické nastavení sklonu předních světlometů a

a = standardní výbava,    b = výbava na přání, za příplatek
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Audio a komunikační systémy
Core Trend Sport Ghia ST220

Audio systémy
Příprava pro instalaci rádia – anténa, kabeláž a schránka v přístrojové desce a a a a a

Rádio/kazetový přehrávač – model 5000C RDS EON, s odnímatelným čelním panelem, b b b

bezpečnostním kódování "Keycode", 4 reproduktory a dálkovým ovládáním na sloupku řízení
Rádio/CD přehrávač – model 6006 RDS EON, s odnímatelným čelním panelem, bezpečnostním b b b a

kódováním "Keycode", 4 reproduktory a dálkovým ovládáním na sloupku řízení
Rádio/CD/MP3 přehrávač Sony s bezpečnostním kódováním "Keycode", b b b b

4 reproduktory s dvojitou kuželovou membránou a dálkovým ovládáním na sloupku řízení
Rádio/CD přehrávač Sony s CD měničem na 6 CD, dálkovým ovládáním b b b b a

na sloupku řízení, kódováním proti krádeži Keycode a 4 reproduktory
Audio/CD navigační systém se 7palcovou barevnou dotykovou obrazovkou, dálkovým ovládáním b b b

na sloupku řízení a 4 reproduktory (data uložená na DVD, mapa ČR není v současné době k dispozici)
Audio systém pro zadní sedadla – zásuvka na sluchátka s nezávislým nastavováním hlasitosti b b b b b

a zvuku (dostupné jen u audio systémů Sony nebo navigačního systému DVD)*
Multimediální systém s dvěma LCD displeji v předních hlavových opěrkách, dvěma páry b b

sluchátek, dálkovým ovládáním a el. výškově nastavitelným sedadlem spolujezdce

a = standardní výbava,    b = výbava na přání, za příplatek

Navigační systém s barevnou 7" dotykovou
obrazovkou z výbavy na přání má maximálně pohodlné
ovládání. Na jediném DVD disku je uložena mapa celé
západní Evropy (ČR zatím není k dospozici).
Jednoduše zadáte cíl své cesty a můžete vyrazit.

Navigační systém Blaupunkt TravelPilot Ex
zahrnuje funkci jednodiskového CD přehrávače 
a přesného navádění pomocí informací
zobrazovaných na mapě a systému hlasového
navádění.

Audio systém Sony s CD měničem na 6 CD
umožňuje přehrávat i kompilace na CD-R a RW
discích (viz. nabídka výbavy na přání).

Telefonní hands-free sada je složena z antény,
mikrofonu, kabelového adaptéru, telefonní konzoly
a telefonního držáku (k dispozici z nabídky
příslušenství).

Audio systém pro zadní sedadla Obsahuje
nezávislé ovládání autorádia pro cestující na
zadních sedadlech a dvě zástrčky pro sluchátka.
Dodáván jako příslušenství k audio systému Sony
nebo DVD navigačnímu systému s dotykovou
obrazovkou.

Multimediální systém s DVD a dvěma LCD displeji
nabízí vynikající zábavu a umožňuje cestujícím na
zadních sedadlech sledovat filmy nebo hrát
počítačové hry. Je dodáván na přání spolu se
sluchátky, dálkovým ovládáním a výškově
nastavitelným sedadlem spolujezdce.
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Vnitřní výbava
Core Trend Sport Ghia ST220

Komfort a pohodlí
Elektrická zásuvka pro příslušenství a a a a a

Klimatizace – bezfreonová manuální a

Klimatizace – bezfreonová s elektronickou regulací teploty (EATC) a a a a

Středová konzola – odkládací přihrádka (horní na kazety, dolní na CD), držák nápojů a loketní opěrka a a a a a

Hodiny – analogové a a a a a

Pozadí hodin – černé a a

Pozadí hodin – lesklý hliník a a

Pozadí hodin – krémové a

Opěrka nohy pro řidiče a a a a a

Madla – čtyři, zadní s háčky na oděvy a a a a a

Zrcátko – sklopné zpětné zrcátko a a a

Zrcátko – vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zacloněním proti oslnění a a

Úložný prostor – v dolní části přístrojové desky na straně řidiče a a a a a

Střešní okno – elektricky ovládané, výklopné a posuvné, s tónovaným sklem a ochranou proti přiskřípnutí b b b b b

Sluneční clony – dvě, se zrcátky a

Sluneční clony – dvě, s osvětlenými zrcátky a a a a

Okna – přední, s jednodotykovým elektrickým ovládáním a ochranou proti přiskřípnutí a a a a a

Okna – zadní, elektricky ovládaná, s dětskou bezpečnostní pojistkou a a a a

Sedadla a bezpečnostní pásy 
Přední sedadlo – elektricky výškově nastavitelné sedadlo řidiče s manualně nastavitelnou bederní opěrkou a a a a a

Přední sedadlo – elektricky výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce s manuálně nastavitelnou b a b a

bederní opěrkou (nelze s externím CD měničem)
Přední sedadla – sedadlo řidiče elektricky výškově nastavitelné v 8 směrech s manuálně nastavitelnou b b b b

bederní opěrkou (Trend – jen s potahy kůže/látka)
Přední sedadla – sedadlo spolujezdce elektricky výškově nastavitelné v 8 směrech s manuálně b b b

nastavitelnou bederní opěrkou (jen se sedadlem řidiče el. nastavitelným v 8 směrech) 
Přední sedadla – plně sklopná, s úpravou proti podklouznutí pod bezpečnostními  a a a a a

pásy a nastavitelnými hlavovými opěrkami 
Přední sedadla – vyhřívaná, s regulací teploty (nelze v kombinaci s ventilovanými předními sedadly) b b b a

Přední sedadla – vyhřívaná a ventilovaná (jen s koženými potahy a potahy Alcantara, b

nelze v kombinaci s vyhřívanými sedadly s regulací teploty)
Přední sedadla – Recaro a

Zadní sedadlo – opěradlo dělené v poměru 70:30 a a a a a

Zadní sedadla – tři výškově nastavitelné hlavové opěrky a a a a a

Zadní sedadla – vyhřívaná, s regulací teploty (ne v kombinaci  b b b b

s integrovanými dětskými sedačkami)
Zadní sedadlo – sklopná středová loketní opěrka a a a a

Sedadla – s čalouněním kůže/látka (Trend – s elektricky výškově nastavitelným sedadlem spolujezdce) b a

Sedadla – čalouněná kůží (Ghia – s el. výškově nastavitelným sedadlem spolujezdce a sedadlem b a

řidiče el. nastavitelným v 8 směrech)
Úložné kapsy – v opěradlech předních sedadel a a a a a

Bezpečnostní pásy – přední samonavíjecí, s blokovači, předpínači a výškově nastavitelným ukotvením; a a a a a

tři zadní samonavíjecí, s bederním a ramenním ukotvením 
(Ghia – pásy v barvě Camel u interiéru v barvě Camel)
Signalizace nezapnutí bezpečnostního pásu – řidiče a a a a a

Koberce a čalounění
Koberec – řezaný vlas a a a a a

Koberec – protiskluzové přední a zadní podlahové rohože a a

Ozdobné prvky čalounění předních dveří – slabě tónované, leštěné a a

Ozdobné prvky čalounění předních dveří – povrchová úprava v barvě Mocca a
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Integrovaná dětská sedačka Nová integrovaná
dětská sedačka, připravena pro děti ve věku od 
tří do deseti let zajišťuje, že děti sedí bezpečně 
a pohodlně. (Dodávána na přání, za příplatek nebo 
z nabídky příslušenství pro Ford Mondeo.)

Vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla 
s regulací teploty Vyhřívaná a ventilovaná
sedadla, velmi příjemný prvek výbavy na přání,
mají pět stupňů pro nastavení teploty a ventilace.
Maximálně zvyšují komfort cestování, zvláště 
v teplém počasí nebo při dlouhých cestách. Jsou
dostupná k vybraným verzím Fordu Mondeo.

Příslušenství S pomocí originálního přislušenství
Ford si můžete svůj nový vůz upravit zcela podle
vašich představ. Více podrobností naleznete 
v brožuře s nabídkou originálního přislušenství pro
Ford Mondeo, kterou dostanete u vašeho
nejbližšího prodejce Ford.

Rovná plocha zavazadlového prostoru Nová zadní sedadla, která se dají sklopit do vodorovné polohy, zvyšují flexibilitu verze kombi a dovolují Fordu Mondeo převézt
mnohem více nákladu. Elektrická zásuvka se pro náš trh nedodává.

Čalounění sedadel Alcantara Nové luxusní čalounění sedadel z materiálu
Alcantara dodá interiéru vašeho Fordu Mondeo ještě více komfortu (dostupné 
za příplatek k verzi Ghia nebo v sadě Ghia Executive z výbavy na přání).

Zadní středová loketní opěrka Sklopná středová loketní opěrka na zadních
sedadlech zahrnuje držák nápojů a užitečný úložný prostor (standardní výbava 
u verze Ghia a ST220).

Ford Mondeo Vybavení vozu a nabídka barev
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Vnitřní výbava
Core Trend Sport Ghia ST220

Rukojeť dveří, loketní opěrky a úložné kapsy ve dveřích a a a a a

Rámečky přístrojů sdruženého přístrojového panelu s metalickou povrchovou úpravou stříbrné barvy a a a a

Rukojeť řadicí páky – střed z leštěného hliníku a

Rukojeť řadicí páky – kožená s černým středem a a a a

Rukojeť řadicí páky – z pravého dřeva (pouze pro převodovku Durashift 5-tronic a jen v kombinaci b

s volantem z pravého dřeva a kůže)
Ochranné lišty – světlá povrchová úprava, všechny dveře a a

Ochranné lišty – nerez, pouze přední dveře a

Ochranné lišty – speciální konstrukce, pouze přední dveře a a

Přístroje a ovládací prvky
Přístroje – rychloměr, počitadlo kilometrů, denní počitadlo kilometrů, ukazatel paliva,  a a a a a

ukazatel teploty chladicí kapaliny, ukazatel venkovní teploty
Palubní počítač b b b a a

Varovné a indikační kontrolky pro nízkou hladinu paliva, tlak oleje, směrová světla, funkci nezapnutí a a a a a

bezpečnostního pásu řidiče "BeltMinder", žhavicí svíčky zapnuty (pouze vznětové motory), 
dálková světla, zapalování/alternátor, poruchu brzd, zataženou ruční brzdu, airbagy, nízkou hladinu 
ostřikovací kapaliny, funkci "světla zapnuta", akustický varovný signál nezapnutého bezpečnostního 
pásu řidiče ("BeltMinder") a otevřených dveří
Osvětlené ovládací prvky topení – 4rychlostní ventilátor, čtyři větrací průduchy a a a a a

s filtry MicronAir (kromě verze Core), ovládání teploty a směru proudění vzduchu, 
dva speciální průduchy pro odmlžení bočních oken
Ovládání hlavních světlometů – na přístrojové desce, s ovládáním sklonu světlometů a a a a a

(u ST220 automatické nastavení sklonu) 
Ovladače na sloupku řízení pro směrová světla, dálkové světlomety, klopené světlomety a a a a a

a světelnou houkačku, funkce stírání/ostřikování
Tempomat (regulace rychlosti) b b b b

Sloupek řízení s nastavitelnou výškou a sklonem a a a a a

Volant obšitý kůží a a a a

Volant – v kombinaci pravého dřeva a kůže b

Volant – paprsky s metalickou povrchovou úpravou, zabudovaná funkce houkačky a a a a a

Osvětlení
Osvětlení interiéru – montované na stropě, přední a zadní lampy ovládané dveřmi, a a a a a

se zpožděným zhasínáním
Osvětlení interiéru – osvětlení prahů předních dveří a a

Osvětlení interiéru – přední a zadní lampičky na čtení a a

Osvětlení – v zavazadlovém prostoru a a a a a

Zavazadlový prostor
Koberec – podlahový, čalounění bočních stěn a a a a a

Oka pro uchycení nákladu – chromované (pouze kombi) a a a a a

Prohlubeň na zavazadla – sklopná, vyjímatelná (pouze 5dveřový) a a a a a

Kryt zavazadlového prostoru s madlem (pouze kombi) a a a a a

Síť pro zajištění zavazadel (pouze kombi) b b b

Oddělovací mříž nad opěradly 2. řady sedadel (pouze kombi) b b b b b

a = standardní výbava,    b = výbava na přání, za příplatek

Sady výbavy na přání
Core Trend Sport Ghia ST220

Sada sportovních doplňků – ozdobná mřížka chladiče, ozdobné prahy, přední a zadní sportovní nárazník b b b

(jen s koly z lehké slitiny, nelze v kombinaci s tažným zařízením) 
Sada komfort – xenonová světla, ostřikovače světlometů, alarm obvodový, vyhřívaná sedadla řidiče b b b

a spolujezdce s regulací teploty, parkovací asistent 
Sada Ghia Executive – 17" kola z lehké slitiny se 7 paprsky a pneumatikami 205/55 R17, rukojeť b

řadicí páky z pravého dřeva (jen pro Durashift 5-tronic), volant v kombinaci pravého dřeva a kůže, 
čalounění sedadel Alcantara, elektricky ovládaná sedadla řidiče a spolujezdce v 8 směrech, tempomat 
Sada Ghia Executive – 18" kola z lehké slitiny s 10 paprsky a pneumatikami 225/40 R18, rukojeť řadicí páky   b

z pravého dřeva (jen pro Durashift 5-tronic), volant v kombinaci pravého dřeva a kůže, čalounění sedadel 
Alcantara nebo v kůži Verona, elektricky ovládaná sedadla řidiče a spolujezdce v 8 směrech, tempomat
Kuřácká sada b b b b b

Sada pro lepší viditelnost – dešťový senzor a samočinná aktivace světlometů při snížené viditelnosti, b b

vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zacloněním proti oslnění, vyhřívané čelní sklo včetně
vyhřívaných trysek ostřikovačů

a = standardní výbava,    b = výbava na přání, za příplatek
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Majestic v černé Ebony
Twill v černé Ebony
Core

Tria v černé Ebony
Twill v černé Ebony 
Trend

Tria v béžové Camel
Twill v béžové Camel
Trend

Tria v černé Ebony 
Kůže v černé Ebony 
Sport (Trend za příplatek)

Linea v černé Ebony 
Kent v černé Ebony 
Ghia

Linea v béžové Camel
Kent v béžové Light
Parchment
Ghia

Linea v šedé Light Flint
Kent v šedé Light Flint
Ghia

Aras v černé Ebony
Lux v černé Ebony
Ghia

Aras v béžové Camel 
Lux v béžové Camel
Ghia

Aras v šedé Light Flint
Lux v šedé Light Flint
Ghia

Kůže v černé Ebony
Ghia (za příplatek)

Kůže v béžové Camel
Ghia (za příplatek)

Alcantara v černé Ebony
Kůže v černé Ebony
Ghia (za příplatek)

Alcantara v béžové Camel 
Kůže v béžové Camel
Ghia (za příplatek)

Kožená sedadla Recaro 
v šedé Light Flint
ST220

Kožená sedadla Recaro 
v červené Infra
ST220

Kožená sedadla Recaro 
v černé Ebony
ST220

Druhy čalounění
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Barvy karoserie a druhy čalounění

Model Core Trend Sport Ghia ST220

Čalounění Majestic Tria Tria/ Tria/ Linea Aras Kůže* Alcan- Kůže 
kůže* kůže tara*

Nemetalické barvy na karoserie
Bílá Diamond E E/– E E E/–/F E/–/F E/– E/– –
Červená Colorado E E/– E E E/–/F E/–/F E/– E/– –
Tm. modrá Deep Navy E E/C E E E/C/F E/C/F E/C E/C –
Metalické barvy na karoserie*
Černá Panther E E/C E E E/C/F E/C/F E/C E/C E/F/I
Stříbrná Stardust E E/– E E E/–/F E/–/F E/– E/– E/F/I
Modrá Performance – – – – – – – – E/F/–
Červená Deep Rosso E E/C E E E/C/F E/C/F E/C E/C –
Modrá Ink E E/C E E E/C/F E/C/F E/C E/C E/F/I
Zelená Honour E E/C E E E/C/F E/C/F E/C E/C –
Stříbrná Machine E E/C E E E/C/F E/C/F E/C E/C E/F/I
Modrá Octane E E/C E E E/C/F E/C/F E/C E/C –
Zlatostříbrná Platinum E E/C E E E/C/– E/C/– E/C E/C –
Sv. modrá Tonic E E/C E E E/C/F E/C/F E/C E/C –
Šedá Magnum E E/C E E E/C/F E/C/F E/C E/C E/F/I

Označení barvy čalounění sedadel: E – černá Ebony, I – červená Infra Red, C – béžová Camel, F – šedá Light Flint.
*Metalické barvy (kromě ST220), modrá Performance (pro ST220), čalounění v kominaci kůže/látka (pro Trend), kožené čalounění (kromě ST220) a potahy Alcantara jsou
dodávány za připlatek.

Na Ford Mondeo se vztahuje 12-letá záruka proti prorezavění karoserie od data první registrace. Podléhá plnění příslušných termínů a podmínek.
Poznámka: Obrázky vozidel slouží pouze pro ilustraci barev karoserie a nemusí bý v souladu se současnou platnou specifikací vozu. Barvy karoserie a čalounění
reprodukované v této brožuře se mohou lišit od skutečných barev v důsledku omezení daných použitou technologií tisku.

Barvy karoserie

Stříbrná Stardust* 
Metalický lak 

Zelená Honour* 
Metalický lak 

Modrá Performance*
(pouze ST220) Metalický lak 

Černá Panther*
Metalický lak 

Stříbrná Machine* 
Metalický lak 

Modrá Ink*
Metalický lak 

Modrá Octane*
Metalický lak 

Červená Deep Rosso*
Metalický lak 

Zlatostříbrná Platinum*
Metalický lak 

Modrá Tonic*
Metalický lak 

Šedá Magnum*
Metalický lak 

Modrá Deep Navy
Nemetalický lak

Červená Colorado
Nemetalický lak

Bílá Diamond
Nemetalický lak
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