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Na sliki je Ford Mondeo ST-Line v kovinski barvi Stealth (za doplačilo) in s 7x2
krakimi Shadow Black platišči iz lahke zlitine s premreom 48,3 cm (19˝) (za
doplačilo).
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Smo pritegnili vašo
pozornost?
Novi Mondeo v sebi skriva bistvo elegantnega in hkrati drznega sloga. Pri izpopolnjeni in privlačni
zunanjosti vozila pa ne gre le za podobo. Čudovito oblikovanje Ford Mondea zagotavlja tudi optimalno
učinkovitost. Mehke linije vozila zagotavljajo še večjo aerodinamičnost. Kompaktne površine v zadnjem
delu pa zmanjšujejo turbulenco zaradi vetra in povečajo stabilnost.
Mondeo HEV, ki ga poganja najnovejša tehnologija hibridnih električnih vozil, je na čelu težko
pričakovane nove generacije elektrificiranih vozil, saj zagotavlja gladko preklapljanje med električnim in
bencinskim motorjem. Mondeova zmogljivost vas bo v vsakem primeru navdušila, ne glede na to,
katero možnost izberete – različico z enim od Fordovih dizelskih EcoBlue motorjev ali izjemno
učinkovito različico s Fordovim bencinskim EcoBoost motorjem.

Na sliki je Ford Mondeo Vignale HEV karavan v posebni kovinski barvi karoserije
Magnetic in z 10-krakimi Vignale Liquid Aluminium platišči iz lahke zlitine s
premerom 48,3 cm (19˝) (za doplačilo).
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Sedite udobno?
V novem Ford Mondeu si boste želeli, da bi pot trajala dlje. Razkošna notranjost
vozila, skrbno izdelana iz najkakovostnejših materialov, ustvarja oazo notranjega
miru.
Ob doplačilu je na voljo tudi masažna funkcija za voznikov in sovoznikov sedež, ki
poživi utrujene mišice. Vstopanje in izstopanje iz vašega Mondea pa olajša
električno nastavljivi volanski drog, ki ga lahko odmaknete za dodaten prostor.
Ker je povezan s funkcijo pomnilnika položaja sedeža, se vedno vrne v popoln
položaj za vožnjo.

Dodatne funkcije vključujejo nabor tehnologij za inteligentno pomoč vozniku, kot je
Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝).

Na sliki je Ford Mondeo Vignale HEV z razkošnim vrhunskim usnjem v Ebony barvi.
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Izpopolnjen
Vrtljivi gumb za izbiro prestav samodejnega
menjalnika*
Novi Mondeo poskrbi za udobnejšo vožnjo. Izpopolnjeni 8-stopenjski samodejni
menjalnik lahko upravljate z novim vrtljivim gumbom za izbiro prestav, ki je na

voljo za doplačilo in omogoča preprosto prestavljanje z obračanjem gumba, s tem
pa v vozilu sprosti prostor za kompaktno sredinsko konzolo z dodatnim prostorom
za shranjevanje.

*Na voljo samo pri samodejnih menjalnikih z 2.0 L EcoBlue motorji.

Na sliki je Ford Mondeo ST-Line z delno usnjenimi sedežnimi prevlekami Salerno v barvi Charcoal
Black z rdečimi šivi in vrtljivim gumbom za izbiro prestav samodejnega menjalnika.
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Za preprostejša
potovanja
Prilagodljivi tempomat s funkcijo Stop
& Go in pomočjo pri preprečevanju
trka
V prilagodljivi tempomat vnesete želeno hitrost in razdaljo do
vozila, ki vozi pred vami, in sistem bo samodejno vzdrževal
nastavljeno razdaljo, če pogoji v prometu ne bodo omogočali
vožnje z izbrano želeno hitrostjo.
Pri modelih s samodejnim menjalnikom prilagodljivi
tempomat s funkcijo Stop & Go* vzdržuje vnaprej nastavljeno
razdaljo do vozila pred vami in lahko celo zaustavi vozilo. Ko se
začnejo vozila spet premikati, jim bo sledil tudi vaš avto.
Pomoč pri preprečevanju trka s pomočjo kamere, obrnjene v
smeri vožnje, in radarja zaznava nevarnost čelnega trčenja ter
sproži zvočno in vizualno opozorilo, napolni zavorni sistem in v
primeru neodzivanja voznika začne zavirati.

* Funkcija Stop & Go je na voljo samo pri modelih z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom.

Na sliki je Ford Mondeo ST-Line v posebni kovinski barvi karoserije Diffused
SIlver (za doplačilo) in s 7x2 krakimi Shadow Black platišči iz lahke zlitine s
premerom 48,3 cm (19˝) (za doplačilo).
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Spoznajte najboljšega prijatelja svojega telefona
Ford SYNC 3
Sistem Ford SYNC 3 se brezhibno poveže z vašim pametnim telefonom in vam zagotavlja nadzor nad vsem – od telefonskih klicev in sporočil do glasbe in
navigacijskega vodenja – prek zaslona na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝) ali s preprostimi govornimi ukazi (na voljo v določenih jezikih). S posodobitvami
zemljevidov, ki so po registraciji vozila za določeno obdobje na voljo brezplačno, boste vedno ostali na pravi poti in prispeli ob pravem času.
Značilnosti sistema SYNC 3
■

■
■

Upravljanje telefona, glasbe, aplikacij in navigacijskega sistema s
preprostimi govornimi ukazi (v določenih jezikih).
Zvočno predvajanje sporočil.
Funkcija za klic v sili† pomaga potnikom poklicati reševalno službo in
telefonistu reševalne službe v ustreznem jeziku posreduje podatke o
lokaciji vozila.

■

■

Funkcija AppLink omogoča upravljanje aplikacij, združljivih s sistemom
SYNC, Apple CarPlay in Android Auto pa s prikazom pametnega telefona
na vstopnem zaslonu sistema SYNC 3 poskrbita za njegovo nadvse
preprosto uporabo.
Barvni zaslon na dotik podpira kretnje z več prsti, kot sta »poteg« in
»povečava z raztegom«, ter vam omogoča razporejanje ikon in prikazov
ozadja, kot bi to storili na svoji tablici ali pametnem telefonu

Z aplikacijo FordPass lahko prek pametnega telefona dostopate do številnih dodatnih funkcij.
Izberete lahko točke zanimanja na vaši poti. FordPass bo te lokacije poslal v vaš navigacijski sistem SYNC 3, ko boste povezani prek funkcije AppLink.
Iskanje bencinskih servisov glede na znamko ali vrsto goriva ter primerjava cen.
■ Iskanje razpoložljivih parkirnih mest, preverjanje stroškov, delovnih časov in ocen.
(FordPass Connect in FordPass v Sloveniji še nista na voljo.)
■
■

Upoštevajte: Popolna integracija pametnega telefona in sistema SYNC 3 je na voljo samo s telefoni iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ali novejšimi. Nekatere funkcije sistema SYNC 3 zahtevajo podatkovno povezavo, zato lahko nastanejo stroški zaradi
prenosa podatkov. Ali sta Apple CarPlay in Android Auto na voljo na vašem trgu, preverite na uradni spletni strani programov Apple CarPlay in Android Auto, kjer so objavljene najnovejše informacije.
†
Fordov klic v sili je inovativna funkcija sistema SYNC, ki uporablja prek Bluetooth® seznanjen in povezan mobilni telefon, da potnikom v primeru trčenja s sproženjem varnostnih blazin ali izklopom črpalke goriva pomaga poklicati lokalni center za
obveščanje. Funkcija je na voljo v več kot 40 evropskih državah in regijah.
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Z Mondeom je parkiranje
enostavno
Aktivna pomoč pri parkiranju vam pomaga
poiskati parkirno mesto.
Aktivna pomoč pri parkiranju poišče primerno parkirno mesto in vanj
samodejno usmeri avto. Prav tako lahko avto usmeri iz parkirnega mesta.
Vse, kar morate storiti je, da upravljate stopalko za plin in zavore ter
prestavno ročico (ob napotkih na zaslonu in zvočnih signalih).

In vas zapelje vanj.
Aktivna pomoč pri parkiranju lahko usmeri vozilo pri bočnem ali
pravokotnem parkiranju v parkirno mesto, ki je samo 20 % daljše ali širše
od vozila. Preprosto pritisnite gumb in tipala bodo med vožnjo poiskala
primerno parkirno mesto. Sistem vas bo nato samodejno usmerjal v
parkirno mesto, medtem ko vi upravljate stopalko za plin, zavore in
prestavno ročico.

In ven iz parkirnega mesta.
Pomoč pri izvozu iz parkirnega mesta deluje na podoben način, tako da
vam pomaga pri izvozu iz bočnega parkirnega mesta. Sistem prevzame
volan, vi pa upravljate s stopalkama za plin in zavore ter prestavno ročico.
Ko sistem usmeri vozilo iz parkirnega mesta, se na zaslonu pokaže sporočilo
»Prevzemite upravljanje volana«.

Na sliki je Ford Mondeo ST-Line v kovinski barvi Blue Metallic (za doplačilo) in s 7x2
krakimi Shadow Black platišči iz lahke zlitine s premerom 48,3 cm (19˝) (za doplačilo).
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FORD MONDEO Pomembne tehnologije

Pomoč pri vzdrževanju
smeri
Deluje pri hitrostih nad 65 km/h na
vidno označenih hitrih in
medkrajevnih cestah.
Opozarjanje na nenamerno

menjavo smernega pasu vozilu
pomaga ostati na svojem voznem
pasu, pri čemer vas volan opozori na
nenamerno zapuščanje voznega
pasu.
Pomoč za ohranjanje voznega

pasu zagotavlja rahlo pomoč pri
krmiljenju in vas usmeri nazaj na
ustrezni vozni pas.
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Ogrevan volanski obroč
Ogrevanje Mondeovega volana, ki ga
preprosto vključite, tudi ob ledeno
mrzlih jutrih poskrbi za dodatno
udobje.

Prepoznavanje
prometnih znakov
Sistem je zasnovan za samodejno
prepoznavanje standardnih
prometnih znakov za omejitev
hitrosti; veljavno omejitev prikaže
med instrumenti.

Samodejni menjalnik s
prestavnimi ročicami na
volanu
Športna zasnova prestavnih ročic na
volanu vam omogoča enostavno
prestavljanje, ne da bi umaknili roke
z volana.

Inteligentni štirikolesni
pogon (AWD)

Fordovi dinamični LED
žarometi

Opozarjanje na vozila v
mrtvem kotu

Inteligentni štirikolesni pogon v
Mondeu stalno nadzira vozno okolje
in s porazdelitvijo moči tja, kjer je

Inteligentni sistem žarometov izbere

Sistem vas z opozorilno lučko v

ustrezen vzorec svetlobnega snopa
in tako izboljša osvetlitev v različnih

zunanjih vzvratnih ogledalih opozori,
da je med vožnjo v mrtvem kotu

Sistem za preprečevanje trčenja s
pomočjo radarja in kamere pozorno

drugo vozilo – avto, kombi ali
tovornjak. Območje zaznavanja
mrtvega kota se glede na hitrost

spremlja cesto pred vami in vas
opozori na prisotnost avtomobilov,
kolesarjev in pešcev. Sistem je

vozila spreminja v razponu do 18
metrov.

zasnovan tako, da zaznava
predmete pred vozilom in vas
opozori na nevarnost trka. Če se ne
odzovete na opozorilne signale

najbolj potrebna, poskrbi za
optimalen oprijem ne glede na
podlago. Poseben zaslon na
armaturni plošči omogoča prikaz

pogojih. Dinamična osvetlitev
zavojev pri zavijanju osvetli ovinek,
da vidite še dlje. Spodnji rob

porazdelitve moči, da ste lahko
vedno seznanjeni s pogoji cestišča

žarometov pa je opremljen z dvema
trakovoma luči LED: bele dnevne
luči in jantarni smerniki, ki zaporedno

pod vsakim kolesom.

utripajo v smeri zavoja.

Sistem za preprečevanje
trčenja z zaznavanjem
pešcev in kolesarjev

sistema, bo vozilo samodejno začelo
zavirati, da pomaga preprečiti
trčenje ali ublažiti njegove posledice.
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FORD MONDEO Pregled modelov

Izberite pravega Mondea zase.
Zahvaljujoč bogati ponudbi serijske opreme boste ne glede na vaš okus našli Ford Mondea, ki bo pravi za vas.

ST-Line

Športni model
Mondeov športni model s prepoznavno privlačno individualnostjo opreme ST-Line poskrbi za
neprekosljivo vozno izkušnjo.

Trend

Zaradi elegantne in drzne oblike, zavidanja vrednih vgrajenih tehnologij in široke ponudbe motorjev je
Ford Mondeo popolna izbira.

Titanium
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Titanium HEV

Vignale

Vignale HEV

Razkošni modeli

Modeli Vignale

Mondeovi razkošni modeli s prestižnimi materiali in dodatnimi tehnologijami zagotavljajo vrhunsko

Z vozili, ki izstopajo po svoji vrhunski izdelavi z občutkom za detajle, Ford Vignale voznikom prinaša

raven dovršenosti in udobja.

resnično edinstveno vozno izkušnjo.
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FORD MONDEO Modeli

Trend

Serijska zunanja oprema
■

■

■
■
■

Jeklena platišča z okrasnimi kolesnimi pokrovi s 7x2
kraki in premerom 40,6 cm (16˝)
Električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali v
barvi karoserij
Strešni nosilci srebrne barve (samo karavan)
Halogenski projekcijski žarometi z dnevnimi lučmi
LED luči zadaj

Serijska notranja oprema
■

■

■

■
■
■
■

Dvopodročna klimatska naprava s samodejno
regulacijo temperature
Avdio sistem Ford: radio, 8 zvočnikov, Bluetooth ®,
matrični prikazovalnik, USB vrtičnica
Električno pomična stekla spredaj in zadaj s funkcijo
globalnega zapiranja/odpiranja stekel
Usnjen volanski obroč
Funkcija MyKey
Električna parkirna zavora
Ročna nastavitev višine in ledvene opore na
voznikovem in sovoznikovem sedežu

Motorji
Bencinski motor:
1.5 EcoBoost 121 kW (165 KM)
Dizelski motor:
2.0 EcoBlue 110 kW (150 KM)
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FORD MONDEO Modeli

Titanium

Serijska zunanja oprema dodatno k Trend
■

■

■
■
■

10-kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm
(16˝)
Električno poklopni vzvratni ogledali z lučkama za
osvetlitev tal
Ogrevano vetrobransko steklo
Brisalci s tipalom za dež
Samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi
žarometi

Serijska notranja oprema dodatno k Trend
■

■
■
■

■
■
■
■

Avdio sistem Ford SYNC 3: radio s CD predvajalnikom,
barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), 8
zvočnikov, Bluetooth®, klic v sili, funkcija povezljivosti z
Android Auto in AppleCarPlay, 2 USB priključka
Ogrevana športno oblikovana sedeža spredaj
Pomoč pri vzdrževanju smeri
Inteligentni omejevalnik hitrosti (samo EcoBlue
motorji)
Prepoznavanje prometnih znakov
Samozatemnitveno vzvratno ogledalo,
Večbarvna LED osvetlitev notranjosti
Zagon vozila brez ključa

Motorji
Bencinski motor:
1.5 EcoBoost 121 kW (165 KM)
Dizelski motor:
2.0 EcoBlue 110 kW (150 KM)
2.0 EcoBlue 140 kW (190 KM)
2.0 EcoBlue 140 kW (190 KM) AWD

Informacijski vmesnik z barvnim zaslonom z diagonalo
25,4 cm (10˝)
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Kromirana obroba stranskih stekel

FORD MONDEO Modeli

Titanium HEV

Serijska zunanja oprema dodatno k Titanium
■

■

■

10-kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm
(16˝) s pnevmatikami z ultra nizkim kotalnim uporom
Hibrid oznake na voznikovih in sovoznikovih vratih ter
na prtljažnih vratih
Akustično laminirana stekla na prednjih vratih

Serijska notranja oprema dodatno k Titanium
■

■
■
■
■

Barvni TFT ekran potovalnega računalnika z enojnim
analognim prikazovalnikom in dvema stranskima
prikazovalnikoma z diagonalo 10,7 cm (4,2˝)
Aktivni nadzor šumov ˝Active Noise Control˝
HEV regenerativni zavorni sistem
HEV visokonapetostna Litij-ionska baterija
Pomoč pri vožnji po klancu navzdol (s polnjenjem
visokonapetostne baterije)

Motor
Bencinski hibrid:
Hibridni motor 2.0 138 kW (187 KM)*

Barvni TFT ekran potovalnega računalnika z enojnim
analognim prikazovalnikom in dvema stranskima
prikazovalnikoma z diagonalo 10,7 cm (4,2˝)
*Kombinirana izhodna moč sistema.
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Edinstvena zunanja značka hibridnega električnega
vozila

FORD MONDEO Modeli

ST-Line

Serijska zunanja oprema dodatno k Titanium
■

■
■
■

■
■
■
■
■

5x2 kraka Rock Metallic platišča iz lahke zlitine s
premerom 45,7 cm (18˝)
Športno znižano vzmetenje
Unikatna zasnova sprednjega in zadnjega odbijača
Unikatna ST-Line maska v črni sijajni barvi v obliki
satovja
Pragovi v barvi karoserije
ST-Line oznaka na blatniku
Prednji ST-Line meglenki
Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi (samo karavan)
Spojler zadaj (samo karavan)

Serijska notranja oprema dodatno k Titanium
■
■
■

■
■
■

■
■
■
■

Delno usnjene sedežne prevleke z rdečimi šivi
Športna prednja sedeža
Voznikov sedež el. nastavljiv v 10 smeri s spominsko
funkcijo in električno nastavljivo ledveno oporo
Prednji in zadnji tepihi iz velurja z rdečimi šivi
Usnjen volanski obroč z rdečimi šivi
V usnje odeta prestavna ročica z ovojem z rdečimi šivi
(samo ročni menjalnik)
Premium sredinska konzola z rdečimi šivi
Temna ST-Line stropna obloga
Športne stopalke iz lahke zlitine
Zaščita pragov na prednjih vratih z ST-Line logotipom

Motorji
Bencinski motor:
1.5 EcoBoost 121 kW (165 KM)
Dizelski motor:
2.0 EcoBlue 110 kW (150 KM)
2.0 EcoBlue 140 kW (190 KM)
2.0 EcoBlue 140 kW (190 KM) AWD

Športno oblikovana sprednja sedeža, delno usnjeno
oblazinjenje z rdečimi šivi
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7x2 kraka Shadow Black platišča iz lahke zlitine s
premerom 48,3 cm (19˝) (za doplačilo).

FORD MONDEO Modeli

Vignale

Serijska zunanja oprema dodatno k Titanium
■

■

■

■
■
■
■
■
■

Ekskluzivna LIquid Aluminium polirana platišča iz
lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝)
Edinstvena Ford Vignale zunanjost s kromiranimi
dodatki
Dinamična LED žarometa z aktivnim prilagajanjem
svetlobnega snopa
Prednji Vignale meglenki
Vignale oznaka na blatniku
Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
Odklepanje/zaklepanje in zagon vozila brez ključa
Električno poklopni vzvratni ogledali z lučkama za
osvetlitev tal s spominsko funkcijo ter
samozatemnitvijo na voznikovi strani

Serijska notranja oprema dodatno k Titanium
■

■
■
■
■

■

Avdio sistem Sony: radio s CD predvajalnikom, barvni
zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), 9 Sony
zvočnikov, SYNC 3 (Bluetooth®, klic v sili, funkcija
povezljivosti z Android Auto in AppleCarPlay), 2 USB
vtičnici
Premium usnjene sedežne prevleke Vignale
V usnje odeta armaturna plošča
Usnjene obloge prednjih in zadnjih vrat
Voznikov sedež el. nastavljiv v 10 smeri s spominsko
funkcijo
Aktivni nadzor šumov ˝Active Noise Control ˝

Motorji
Dizelski motor:
2.0 EcoBlue 140 kW (190 KM)
2.0 EcoBlue 140 kW (190 KM) AWD

Ekskluzivna Liquid Aluminium polirana platišča iz lahke
zlitine s premerom 45,7 cm (18˝)
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Edinstveni pozdravni zaslon Vignale in armaturna plošča
z usnjeno oblogo

FORD MONDEO Modeli

Vignale HEV

Serijska zunanja oprema dodatno k Vignale
■

■

Eksluzivna Vignale polirana platišča iz lahke zlitine s
premerom 45,7 cm (18˝) in pnevmatikami z nizkim
kotalnim uporom
HIbrid oznaka na prtljažnih vratih

Serijska notranja oprema dodatno k Vignale
■

■
■
■

Barvni TFT ekran potovalnega računalnika z enojnim
analognim prikazovalnikom in dvema stranskima
prikazovalnikoma z diagonalo 10,7 cm (4,2˝)
HEV regenerativni zavorni sistem
HEV visokonapetostna Litij-ionska baterija
Pomoč pri vožnji po klancu navzdol (s polnjenjem
visokonapetostne baterije)

Motor
Bencinski hibrid:
Hibridni motor 2.0 138 kW (187 KM)*

Edinstven HEV prikazovalnik potovalnega računalnika

*Kombinirana izhodna moč sistema.
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Zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝) z Vignale
pozdravom

FORD MONDEO Barve karoserije

Frozen White

Absolute Black

Ruby Red

Nekovinska barva karoserije*

Kovinska barva karoserije*

Unikatna kovinska barva karoserije*

Urban Teal
Posebna kovinska barva karoserije*

Mi smo izbrali Diffused
Silver.
Katero barvo boste izbrali vi?
Blazer Blue
Nekovinska barva karoserije

Magnetic

White Platinum

Posebna kovinska barva karoserije*

Unikatna kovinska barva karoserije*

Diffused Silver
Posebna kovinska barva karoserije*

Zasluge za elegantno in trajno zunanjost Mondea ima poseben večstopenjski
postopek lakiranja. Novi materiali in postopki obdelave, od vbrizgavanja voska v
jeklene dele karoserije do zaščitnega zgornjega sloja, zagotavljajo ohranjanje
izjemnega videza vašega Mondea tudi po dolgoletni uporabi.

Stealth†

Moondust Silver

Blue Metallic

Blue Panther‡

Kovinska barva karoserije*

Kovinska barva karoserije*

Kovinska barva karoserije*

Unikatna kovinska barva karoserije*

* za doplačilo.
†
ekskluzivna barva karoserije za ST-Line.
‡
ekskluzivna barva karoserije za Vignale in Vignale HEV.
Mondeo ima Fordovo garancijo proti prerjavenju, ki traja 12 let od datuma prve registracije vozila. Po veljavnih pogojih.
Opomba Posnetki vozil so uporabljeni za prikaz barv karoserije in morda ne ustrezajo aktualnim specifikacijam ali razpoložljivosti na določenih trgih. Barve in oblazinjenja, ki smo jih predstavili v tej brošuri, lahko zaradi omejitev uporabljenih postopkov za
tisk odstopajo od dejanskih barv.
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FORD MONDEO Oblazinjenja

34

Tkanina Cypress v Ebony barvi z belimi
pikami
(Serijsko pri Trend.)

Tkanina Cypress v Dune barvi
(Serijsko pri Trend.)

Delno usnje Mini Perf Miko/Salerno v
Charcoal Black barvi
(Za doplačilo pri Titanium in Titanium
HEV.)

Delno usnje Salerno/Foundry v
Charcoal Black barvi z rdečimi šivi
(Serijsko pri ST-Line.)

Tkanina Smitty Tech/Omni v Charcoal
Black/Grey barvi
(Serijsko pri Titanium in Titanium HEV.)

Delno usnje Salerno/Smitty Tech v
Charcoal Black barvi

Delno usnje Salerno/Foundry v barvi
Charcoal Black
(Ni na voljo.)

Usnje Salerno v Charcoal Black barvi
(Za doplačilo pri Titanium in Titanium
HEV.)

(Za doplačilo pri Titanium in Titanium
HEV.)

Usnje Salerno v Medium Soft Ceramic
barvi
(Za doplačilo pri Titanium in Titanium
HEV.)

Perforirano usnje Salerno v Charcoal
Black barvi
(Za doplačilo pri Titanium in Titanium
HEV.)

Perforirano usnje Salerno v Medium
Soft Ceramic barvi
(Za doplačilo pri Titanium in Titanium
HEV.)

Usnje Salerno v barvi Charcoal Black z
rdečimi šivi

Perforirano Windsor usnje v Charcoal
Black barvi
(Serijsko pri Vignale in Vignale HEV.)

Perforirano Windsor usnje v Cashmere
barvi
(Serijsko pri Vignale in Vignale HEV.)

(Ni na voljo.)
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FORD MONDEO Platišča

Jeklena platišča s 7x2 krakimi kolesnimi
pokrovi s premerom 40,6 cm (16˝)
(Serijsko pri opremi Trend.)

5x2 kraka Rock Metallic platišča iz
lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝)
(Serijsko pri ST-Line.)
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*Pri Titanium HEV so serijsko na voljo platišča s premerom 40,6 cm (16˝) in pnevmatikami z ultra nizkim kotalnim
uporom.

10 kraka platišča iz lahke zlitine s
premerom 40,6 cm (16˝) v barvi Sparkle
Silver
(Serijsko pri Titanium in Titanium HEV*. Za
doplačilo pri Trend.)

Unikatna Vignale Liquid Aluminium
polirana platišča iz lahke zlitine s
premeom 45,7 cm (18˝)
(Serijsko pri Vignale in Vignale HEV.)

5x2 kraka platišča iz lahke zlitine s
premerom 43,2 cm (17˝)

10 kraka Luster Nickel platišča iz lahke
zlitine s premerom 43,2 cm (17˝)

(Za doplačilo pri Trend, Titanium in
Titanium HEV*.)

(Na voljo na določenih tržiščih.)

10 kraka Vignale Liquid Aluminium
polirana platišča iz lahke zlitine s
premerom 48,3 cm (19˝)

5x2 kraka platišča iz lahke zlitine s
premerom 48,3 cm (19˝)

5x2 kraka Rock Metallic platišča iz
lahke zlitine s premerom 48,3 cm (19˝)

7x2 kraka Shadow Black platišča iz
lahke zlitine s premerom 48,3 cm (19˝)

(Za doplačilo pri Titanium, Titanium HEV*
in ST-Line.)

(Na voljo na določenih tržiščih.)

(Za doplačilo pri Titanium, Titanium HEV*
in ST-Line.)

(Za doplačilo pri opremi Vignale.)

FORD MONDEO Osebni pečat
Strešni nosilci

Vlečne kljuke

Trpežen nosilec strešnih sani ali
prečnih strešnih nosilcev vam
omogoča varen in enostaven prevoz
različne prtljage. Prečne strešne
nosilce je mogoče uporabljati samo
v kombinaciji z vzdolžnimi strešnimi
nosilci. (Dodatna oprema.)

Fordova električno poklopna vlečna
kljuka se samodejno zloži in skrije
pod zadnji odbijač, ko je ne
uporabljate, in tako poskrbi, da nič
ne zmoti elegantnega videza
modela. (Za doplačilo in kot
dodatna oprema). Na voljo sta tudi
snemljiva vlečna kljuka in fiksna
vlečna kljuka. (Dodatna oprema.)

Pripomočki za prevoz na
strehi Thule®+
Blazinica za brežično
polnjenje telefonov
ACV+

Električno poklopna
vlečna kljuka

Zaščita prtljažnega
prostora

Omogoča polnjenje pametnih
telefonov med vožnjo, brez

Fordova zložljiva vlečna kljuka z
električnim upravljanjem se
samodejno zloži in skrije pod zadnji

Na voljo je trpežna trdna podloga za
prtljažnik z napisom Mondeo
(dodatna oprema). Lahko pa ga

polnilnega kabla. (Dodatna
oprema.)

odbijač, ko je ne uporabljate, in tako
poskrbi, da nič ne zmoti elegantnega

zaščitite tudi z obojestransko oblogo
(ki jo lahko skupaj z izvlečno zaščito

videza modela. (Za doplačilo in kot
dodatna oprema.)

odbijača razprostrete prek zadnjih
sedežev) – izbirate lahko med
stranjo s tkano oblogo in logotipom
Mondeo in trpežno gumijasto
površino (dodatna oprema). Obe
sta idealni za prevažanje vlažnih ali
umazanih predmetov.

Na voljo je široka izbira pripomočkov
za prevoz na strehi, vključno s

Nosilec za kolesa
Uebler+

strešnimi kovčki, nosilci za kolesa in
nosilci za smuči/smučarske deske.

Odličen nosilec za kolesa, ki ga
namestite na vlečno kljuko, je lahko

Mreža za zadrževanje
prtljage
Robustni zadrževalni sistem poskrbi,

Usmerniki zraka
ClimAir®+

Talne obloge za vse
letne čase

Med vožnjo z odprtimi sprednjimi
okni omogočajo dotok svežega
zraka v vozilo – tudi v rahlem dežju
ali snegu. (Dodatna oprema.)

Talne obloge za vsako vreme z
napisom Mondeo so izdelane po
meri, da se popolnoma podajo
vozilu ter ga zaščitijo pred umazanijo
in vlago. Talna obloga pred
voznikom je varno pritrjena
neposredno na tla vozila, da ne
more zdrsniti pod stopalke.

Kolesne zavesice
Po meri oblikovane zavesice ščitijo
vašega Forda Mondea pred
kamenčki s ceste in umazanijo. Na
voljo so v kompletu za sprednji in
zadnji kolesi. (Dodatna oprema.)

(Dodatna oprema.)

Zaščita odbijača
ClimAir®+
Zaščitna letev zadnjega odbijača

(glede na model nosilca) opremljen
s praktičnim mehanizmom za nagib,

zagotavlja zaščito pred obrabo in
praskami pri natovarjanju vozila.

ki omogoča preprost dostop do
prtljažnika. (Dodatna oprema.)

(Dodatna oprema.)

da je prtljaga varno nameščena v
prtljažniku (možnost odstranitve, ko
je ne potrebujete). Eno različico
namestite za prvo vrsto sedežev,
drugo različico pa za drugo vrsto
sedežev. (Obvezno upoštevajte
navodila za namestitev.) (Dodatna
oprema.) Izpolnjuje varnostne
zahteve evropskega standarda
ECE-R17/ISO 27955.

Za več dodatne opreme obiščite spletno mesto www.ford-dodatnaoprema.si s spletnim katalogom dodatne opreme
Za ponudbo izdelkov znamke Ford – od oblačil do izdelkov za prosti čas in maket avtomobilov – obiščite spletno mesto www.fordlifestylecollection.com
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+Za to opremo velja garancija zunanjega dobavitelja, za podrobnosti glejte zadnjo stran.

39

FORD MONDEO Mere

Preklopljeni zadnji sedeži*

   
     
      



Dvignjeni
zadnji sedeži*
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Preklopljeni zadnji sedeži*

488L
Dvignjeni
zadnji
sedeži**

Dolžina‡ (brez vlečne kljuke): 4.867 mm*

Širina‡ (z ogledali): 2.121 mm

Velja tudi za različico s 4 vrati in HEV s 4 vrati.
Velja tudi za HEV karavan.
Prikazani podatki veljajo za vozilo vzdolžnih strešnih nosilcev.

†

40

Širina† (z ogledali): 2.121 mm

Karavan

1585L

*Natovorjen do strehe z rezervnim kolesom polne velikosti.
** Natovorjen do roloja, z rezervnim kolesom polne velikosti.

Dolžina† (brez vlečne kljuke): 4.871 mm*


Višina‡: 1.501 mm

Karavan




5 vrat
Višina†: 1.482 mm

1356L

      



  





5 vrat







Mere

‡

‡

Izmerjeno v skladu s standardom ISO 3832. Mere se lahko razlikujejo glede na model in nameščeno opremo.

*

  

  

 
     
  

 














   

 


  

 


 


 


 
  
















 

 

 

 

 

 

 















Emisije CO2 (g/km)øø
      
     






















Poraba goriva v l/100 kmøø
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Mase in obremenitve
     















     















      













  

          













  

          













  

        













  

 


  


  


  


  


  

 

 
 

  

 
 
 
 


  

 
 
 
 

 

 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 


  

 
 
 
 

 
 
 
 

  





 


 
 
 
 

  

4 vrata
 



 


 
 
 
 





 


Gorivo in zmogljivost


 


Gorivo in zmogljivost





  

   

  













   

 

  

 


  

 


 


 


   













   

  

 

 

 

 

 

   













   

  















      
     




  
 

 









 

   

 
    
  



   
 




 
   



  
  



























   











   

   

   

   

   

 


 


  


 


 


   





   



   

   
     




   






   

     













   

      













   

         













   

         













   

       













   

‡
V 4. prestavi. øFordove testne vrednosti. øø Objavljena poraba goriva, izpusti CO2 in doseg električnih vozil so določeni v skladu s tehničnimi zahtevami in specifikacijami zadnje različice uredb Evropske komisije (EC) 715/2007 in (EC)
2017/1151. Za vozila, homologirana s svetovno usklajenim preskusnim postopkom za lažja vozila (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure – WLTP), so objavljeni podatki o porabi goriva/energije in izpustih CO2 za novi evropski
vozni cikel (NEDC) in za WLTP. WLTP je nov in bolj realističen preskusni postopek za merjenje porabe goriva in izpustov CO2 ter bo povsem nadomestil NEDC najpozneje do konca leta 2020. Uporabljeni standardni testni postopek
omogoča primerjavo med različnimi tipi vozil in različnimi proizvajalci. Poleg učinkovitosti vozila na porabo goriva, izpuste CO2 in doseg vozila z električnim pogonom vplivajo tudi način vožnje in drugi netehnični dejavniki. CO2 je glavni
toplogredni plin, ki vpliva na globalno ogrevanje. Priročnik o varčnosti porabe goriva in izpustih CO2 s podatki za vse nove modele osebnih vozil je brezplačno na voljo na prodajnem mestu in ford.si.
#
Predstavlja najnižjo maso praznega vozila s 75 kg za voznika, vsemi delovnimi tekočinami in 90 % napolnjeno posodo za gorivo v skladu s proizvodnimi odstopanji in nameščeno opremo. Navedene vlečne obremenitve predstavljajo
največjo dovoljeno zmogljivost za vleko pri skupni masi vozila, ki mora speljati na cestišču z naklonom 12 odstotkov na nadmorski višini 0. Vleka vpliva na zmogljivost in porabo goriva pri vseh modelih. Največja navpična (ojnična)
obremenitev pri vseh modelih znaša največ 90 kg. Skupna masa pri vleki vključuje maso prikolice.
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Karavan
 
  

 
     
  

  


  


  

  

  

  

  











  
   

  

 


  

 


 


 


 
  
















 

 

 

 

 

 

 


















































Poraba goriva v l/100 kmøø
 

  

 










 







  

  

  









  


 

 
 

 
 
 
 


 
 
 
 




 













  

  

  











  

  

 

  

   











 









 

 
 
 
 

 
 
 
 



 






Emisije CO2 (g/km)øø
      
     



 


 

 
 

 
 
 
 


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 





 


Gorivo in zmogljivost


 


Gorivo in zmogljivost

    





       





       







     













 



























‡
V 4. prestavi. øFordove testne vrednosti. øøObjavljena poraba goriva, izpusti CO2 in doseg električnih vozil so določeni v skladu s tehničnimi zahtevami in specifikacijami zadnje različice uredb Evropske komisije (EC) 715/2007 in (EC)
2017/1151. Za vozila, homologirana s svetovno usklajenim preskusnim postopkom za lažja vozila (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure – WLTP), so objavljeni podatki o porabi goriva/energije in izpustih CO2 za novi evropski
vozni cikel (NEDC) in za WLTP. WLTP je nov in bolj realističen preskusni postopek za merjenje porabe goriva in izpustov CO2 ter bo povsem nadomestil NEDC najpozneje do konca leta 2020. Uporabljeni standardni testni postopek
omogoča primerjavo med različnimi tipi vozil in različnimi proizvajalci. Poleg učinkovitosti vozila na porabo goriva, izpuste CO2 in doseg vozila z električnim pogonom vplivajo tudi način vožnje in drugi netehnični dejavniki. CO2 je glavni
toplogredni plin, ki vpliva na globalno ogrevanje. Priročnik o varčnosti porabe goriva in izpustih CO2 s podatki za vse nove modele osebnih vozil je brezplačno na voljo na prodajnem mestu in ford.si.
#
Predstavlja najnižjo maso praznega vozila s 75 kg za voznika, vsemi delovnimi tekočinami in 90 % napolnjeno posodo za gorivo v skladu s proizvodnimi odstopanji in nameščeno opremo. Navedene vlečne obremenitve predstavljajo
največjo dovoljeno zmogljivost za vleko pri skupni masi vozila, ki mora speljati na cestišču z naklonom 12 odstotkov na nadmorski višini 0. Vleka vpliva na zmogljivost in porabo goriva pri vseh modelih. Največja navpična (ojnična)
obremenitev pri vseh modelih znaša največ 90 kg. Skupna masa pri vleki vključuje maso prikolice.

44

45

Barve in oblazinjenja









  
    
       
  
 
       
 
    
 
       
       
    
       
        
     
       
   
     
       
   
   
       
    
     
       
    
   
       





































































































   
  

 



 



 

 

 

  





















































 delno usnje Salerno/tkanina Foundry
 Charcoal Black z dvojnimi rdeimi ivi
   Charcoal Black







 
  


















   
  

 



 

 

 





  

 

   





 
  




   

Barve in oblazinjenja


 perforirano usnje Windsor
 Charcoal Black
   Charcoal Black
 perforirano usnje Windsor
 Cashmere
   Charcoal Black

na voljo
*Nekovinska barva Frozen White, kovinske barve, posebne kovinske barve, unikatne barve ter oblazinjenje iz delnega in polnega usnja (pri modelu Titanium) so na voljo za doplačilo.
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FORD MONDEO Naslendji koraki

preizkusite

Obiščite svojega trgovca z vozili Ford in se zapeljite na testno vožnjo z
Mondeom.

financiranje

Ko se odločate za novo vozilo, nam naše strokovno
znanje in velikost družbe omogočata, da vam ponudimo
pestro paleto možnosti financiranja, da si lahko omislite
svoj avto kot zasebni ali poslovni uporabnik.

sestavite

Obiščite svojega trgovca z vozili Ford ter sestavite in preverite ceno
svojega novega Mondea.

lastništvo

Ko se odpeljete s svojim novim avtomobilom, vam bomo
vedno stali ob strani. Ford ima veliko omrežje
pooblaščenih servisnih delavnic, ki vam bodo pomagale
ohraniti odlično stanje vašega avtomobila.

Ilustracije, opisi in tehnični podatki Ta publikacija je ustrezala ponudbi v času, ko je bila poslana v tisk. Ford si prizadeva za nenehen razvoj svojih vozil, zato si pridržuje pravico do
spremembe tehničnih podatkov, opreme, barv in cen prikazanih v tej publikaciji. Za najnovejše podatke se obrnite na vašega pooblaščenega trgovca z vozili Ford. Oprema za doplačilo
Če je kjerkoli v publikaciji določena oprema opisana kot Oprema za doplačilo, Dodatna oprema ali Del paketa opreme za doplačilo se pojmuje, da je zanjo potrebno doplačati, razen, če
ni navedeno drugače. Dobavljivost vseh izvedenk, opreme in barvnih kombinacij je pogojena z razpoložljivostjo. Opomba Na nekaterih fotografijah in slikah so lahko prikazane prototipne,
predprodukcijske in/ali računalniško prirejene izvedenke, zato se lahko oblika, videz ter oprema končne izvedenke razlikujeta od prikazanih. Poleg tega je na nekaterih slikah prikazana
Oprema za doplačilo, Dodatna oprema ali Del paketa opreme za doplačilo. Opomba Ta publikacija prikazuje tako originalno dodatno opremo Ford kot tudi paleto izdelkov naših
dobaviteljev. Vgradnja dodatne opreme lahko vpliva na porabo goriva vašega vozila. + Med to opremo so skrbno izbrani proizvodi drugih proizvajalcev, za katere namesto Fordove
garancije velja dobaviteljeva lastna garancija, o kateri lahko vse podrobnosti izveste pri svojem pooblaščenem trgovcu z vozili Ford. Opomba Ime in logotip Bluetooth® sta last podjetja
Bluetooth SIG, Inc.; podjetje Ford Motor Company in z njim povezana podjetja to zaščiteno blagovno znamko uporabljajo licenčno. Naziv in logotipi iPod so last podjetja Apple Inc. Druge
blagovne znamke in imena so last nosilcev teh znamk in imen. Opomba Nekatere funkcije za pomoč vozniku in varnostne funkcije, ki so opisane v tem katalogu, delujejo z uporabo
senzorjev, na njihovo zmogljivost pa lahko vplivajo vremenski in okoljski pogoji.

Ko kataloga ne boste več
uporabljali, ga, prosimo, reciklirajte.
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In če bo vaš novi Ford kdaj potreboval popravilo zaradi
nezgode, ga bodo v Fordovih pooblaščenih delavnicah
kar se da hitro povrnili v stanje pred nezgodo.

www.ford.si

