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Modell Ambiente Opció (feláras) Ink Blue metálfényezés     
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3Apróságok, amik nagyon is számítanak.



4 Modell Trend Opció (feláras) Platinum metálfényezés
Kiegészítő (feláras) 18 colos 10 küllős könnyűfém keréktárcsa  



5Mi jöhet még ezután?



6 Modell Ghia Opció (feláras) Panther Black metálfényezés, Business csomag    
Kiegészítő Ezüstszínű csomagtér sín (feláras) 



7Inspiráló stílus, védelmet szolgáló tervezés.



8 Modell Ghia Opció (feláras) Panther Black metálfényezés, Business csomag, DVD Navigációs rendszer    



9Új dimenzió a komfort és a biztonság terén.



10 Modell ST220 Opció (feláras) Machine Silver metálfényezés     
Accessory (feláras) 



11Szabadság. Életöröm.



12 A három és tíz év közötti gyermekek számára beépített gyerekülés áll rendelkezésre. 
(Opcionális, felár ellenében. A Ford Mondeo kiegészítők palettájából rendelhető.)
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Az új Ford Mondeo. 
Az egyik legbiztonságosabb tartózkodási hely

Van valami különleges a legújabb Ford Mondeóban. A jellegzetes
profilja már jól ismert. Az önbizalom növelő Intelligens Védelmi
Rendszer, és az egyedülálló vezetési élmény éppen olyan biztos
pontot jelent, mint bármikor korábban. De csak üljön be az
autóba, és nehéz lesz nem észrevenni.

Az elegáns új középkonzoltól, az új kapcsolókon és az integrált
szabályozókon át az egyes modellekhez járó luxus bőr és
Alcantara üléshuzatig a belső kivitelezés csaknem minden részlete
azt tükrözi, hogy komoly figyelmet szenteltünk neki.

Kívül, az új könnyűfém keréktárcsák, az új első hűtőrács és
lökhárító, a stílusában átalakított ködlámpák, valamint az
áttervezett hátsó lámpatest és a króm díszítések fennkölt stílust
kölcsönöznek az autónak.

Bővítettük a motor és sebességváltó választékot, és a dinamikus
új Sport szériával, valamint a luxuskategória legkiválóbb
képviselőjével, az exkluzív Ghia Executive szériával a
modellválaszték is tovább bővült. Mindez azt jelenti, hogy ez az
autó az egyik legbiztonságosabb, és egyben az egyik legszebb
tartózkodási helyet is jelenti.

Válassza ki a 
Ford Mondeóját 
a következő részeknél:

14. oldal Karosszéria-változatok és felszereltségi szintek
28. oldal Vezetés és technológia
34. oldal Biztonság és védelem
36. oldal Pénzügyi és szerviz szolgáltatások
38. oldal Jellemzők és színválaszték

Biztos kezekben érezheti magát.



1

2

3

14 Három különböző karosszéria-változatból lehet választani: 1) kifinomult négyajtós limuzin, 2) dinamikus ötajtós ferdehátú, 3) sokoldalú kombi.
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Karosszéria-változatok és
felszereltségi szintek

Bármilyen igényeket is támasszon a vezetéssel szemben, úgy fogja találni, hogy a FordMondeo tökéletesen
megfelel Önnek. Válasszon a különböző karosszéria-változatok és felszereltségi szintek széles köréből,
mindegyik úgy van kialakítva, hogy biztosítsa a csak a Ford Mondeóra jellemző vezetési élményt. A három
különböző karosszéria-változat lehetőséget ad arra, hogy a kifinomult limuzin, a dinamikus ferdehátú, és a
sokoldalú kombi közül a legmegfelelőbbet válassza. Ehhez jön még hatféle felszereltségi szint, ami garantálja,
hogy tökéletesen döntsön. A stílusos és megfizethető Ambiente-től az önbizalomtól duzzadó Trendig, a
dinamikus stílusjegyekkel büszkélkedő Sporttól a lélegzetelállító ST220-ig, a pazarul felszerelt Ghiától az elegáns
és jellegzetes Ghia Executive-ig. Teljesen mindegy, hogy milyen modellt szeretne, biztos lehet benne, hogy az új
FordMondeo mély benyomást fog Önre tenni.

Válassza ki az Ford Mondeóját a következő felszereltségi szintek közül
16. oldal Ambiente 18. oldal Trend 20. oldal Sport 22. oldal Ghia 24. oldal Ghia Executive 26. oldal ST220

Ford Mondeo Karosszéria-változatok és felszereltségi szintek

Ötajtós

Kombi

Külső méretek

Belső méretek

4-ajtós 5-ajtós Kombi
Külső (mm)
Teljes hosszúság 4731 4731 4804
Teljes szélesség tükrök nélkül 1812 1812 1812
Teljes szélesség tükrökkel 1958 1958 1958
Teljes magasság 1429 1429 1441
Teljes magasság csomagtartó sínnel 1481
Tengelytávolság 2754 2754 2754
Hasmagasság 130 130 130

4-ajtós 5-ajtós Kombi
Elöl (mm)
Tényleges belmagasság 1002 1002 1000
Maximális tényleges lábtér 1071 1071 1071
Belső szélesség 1396 1396 1396
Hátul (mm)
Tényleges belmagasság 952 963 1004
Tényleges lábtér 969 983 969
Belső szélesség 1393 1393 1393
Kombi csomagtartó (mm)
Csomagok maximális magassága 851
Maximális szélesség 1141
a kerékjáratok között
Csomagtér hossza 1140
a hátsó ülések támlájáig
Csomagtér hossza 1982
az első ülések támlájáig
Bepakolható csomagok (liter)‡

5 személlyel 500* 500** 540
2 személlyel (tetőig pakolva) 1370 1700

‡ VDA módszerrel mérve. A méretek a modelltől és az autóban lévő felszerelések-
től függően változhatnak.

* Acél szükségpótkerékkel (450 liter teljes méretű pótkerékkel).
** Acél szükségpótkerékkel (460 liter teljes méretű pótkerékkel).



16 Válassza ki az Ford Mondeóját a következő felszereltségi szintek közül
16. oldal Ambiente 18. oldal Trend 20. oldal Sport 22. oldal Ghia 24. oldal Ghia Executive 26. oldal ST220



Ambiente
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Ford Mondeo Karosszéria-változatok és felszereltségi szintek

�Megjegyzés: Tilos az első ülésre gyerekülést helyezni, ha a Ford
jármű működő első utasoldali légzsákkal van felszerelve. A

gyermek számára a hátsó ülésre rögzített gyerekülés jelenti a
legbiztonságosabb helyet.

a Ambiente dísztárcsák

a Új első lökhárító

a Új krómozott keret az első hűtőrácsnál

a Elektromos első ablakemelő „megakadás“ érzékelővel

a Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükör, megnövelt
üvegfelülettel

a Távirányítású központi/kettős zár

a Tetősínek (a kombi változatnál)

a Új hátsó lámpák

a Fehér oldalsó irányjelző burák

a Légkondicionálás

a 5000-es modell kazettás rádió, távirányítós vezérlőegységgel

a Motoros magasságállítás és manuálisan állítható deréktámasz 
a vezetőülésnél

a Továbbfejlesztett műszerfal, középkonzol és sebességváltó keret

a Módosított műszerfal textúra

a Aktív első fejtámlák

a Első oldallégzsákok

a Puha tapintású felső ajtókárpit

a Új sebességváltógomb és váltószoknya magas fényű alumínium kerettel

a Ablaktörlő „utótörlés“ funkcióval

a Rakományrögzítő háló és csomagtér borítás (a kombi változatnál)

a Vészfékasszisztens

a Hátul három fejtámla

a Intelligens Védelmi Rendszer (IPS)

a Kétfokozatú vezető- és utasoldali légzsák�

a Elöl oldallégzsák

a Függönylégzsák

a Az ostorcsapás hatás kivédésre szolgáló fejtámla

a Kioldódó fékpedál

a Pirotechnikai biztonsági öv előfeszítők az első üléseknél

a „Safeguard“ indításgátló

a Nyitásérzékelő riasztó
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Az itt látható modell Tonic metálszínre van fényezve (opcionális, felár ellenében).

Válassza ki az Ford Mondeóját a következő felszereltségi szintek közül
16. oldal Ambiente 18. oldal Trend 20. oldal Sport 22. oldal Ghia 24. oldal Ghia Executive 26. oldal ST220
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Az Ambiente felszereltségen felül:

a Új Trend dísztárcsák

a Színrefújt ajtókilincsek

a Színrefújt oldalsó díszcsíkok

a Magas fényű B-oszlop

a Elektromos hátsó ablakemelők

a Légkondicionálás elektronikus automata
hőmérsékletszabályozóval (EATC)

a Bőr borítású kormánykerék

a Bőr váltógomb fekete betéttel és selyemfényű alumínium
betűkkel

a Manuálisan állítható deréktámasz az utasülésen

a Középső kartámasz a hátsó ülésen

a Metálfényezésű műszerfali középkonzol

a Megvilágított sminktükrök

a 6000-es CDs rádió, kormányról vezérelhető

a Új szövetkárpit kétféle választható színárnyalatban

a Első ködfényszórók

Ford Mondeo Karosszéria-változatok és felszereltségi szintek
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Az itt látható modell Octane Blue metálszínre van fényezve 
(opcionális, felár ellenében).

Válassza ki az Ford Mondeóját a következő felszereltségi szintek közül
16. oldal Ambiente 18. oldal Trend 20. oldal Sport 22. oldal Ghia 24. oldal Ghia Executive 26. oldal ST220
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A Trend felszereltségen felül:

a 17 colos, 9x2 küllős, polírozott könnyűfém keréktárcsák

a Részben bőrrel borított ülések

a Két irányban elektromosan állítható magasságú 
vezető- és első utasülés

a Bőr borítású kézifékkar selyemfényű alumínium
kioldógombbal

a Bőr hatású, varrott, műbőr kartámasz

a Alumínium kinézetű hosszanti betét az első ajtókon

a Szőnyegek elöl és hátul

a Polírozott acélból készült első küszöblécek

a Sportfutómű (15 mm-rel mélyebb)

a Szintszabályozós hátsó felfüggesztés (a kombi változatnál)

Ford Mondeo Karosszéria-változatok és felszereltségi szintek
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A modell opcionális felszereltséget tartalmaz.

Válassza ki az Ford Mondeóját a következő felszereltségi szintek közül
16. oldal Ambiente 18. oldal Trend 20. oldal Sport 22. oldal Ghia 24. oldal Ghia Executive 26. oldal ST220



Ghia
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Ford Mondeo Karosszéria-változatok és felszereltségi szintek

A Trend felszereltségen felül:

a Új 16 colos, 6 küllős, könnyűfém keréktárcsák

a A tükrökbe épített segédvilágítás

a Króm csík a külső ajtókilincseken

a Króm díszítés az ajtóvonal felső részén (négy- és ötajtós
modellek)

a Króm léc az első lökhárító alsó részében

a Sony prémium 6CDs rádió, 4db 2-utas hangsugárzóval

a Függönylégzsákok

a Kéttónusú műszerfal

a Fa borítású műszerfali középkonzol és díszítőbetét az első
ajtókban

a Bőr váltógomb

a Bőr borítású kézifékkar króm kioldógombbal

a Tárolórekeszt/pohártartót tartalmazó középső kartámasz
hátul

a Óra krémszínű számlappal

a Bőr hatású, varrott, műbőr kartámasz

a Olvasólámpák elöl és hátul

a Belső világítás a hátsó részben

a Megvilágított első lábtér, és belső világítás az utastér hátsó
részében

a Fedélzeti számítógép

a Esőérzékelős ablaktörlő

a A fényviszonyoknak megfelelően automatikusan vezérelt
tompított világítás "Quickclear" 

a Fűthető első szélvédő és ablakmosó fúvókák

a Szabályozható fényerejű műszerfal-világítás

a Automatikusan sötétedő visszapillantó tükör

a Első küszöblécek és szőnyegek

a Menetstabilizáló rendszer (ESP) (a V6-os motornál
szériafelszerelés)
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Az itt látható modell Panther Black metálszínre van fényezve (opcionális, felár ellenében).

Válassza ki az Ford Mondeóját a következő felszereltségi szintek közül
16. oldal Ambiente 18. oldal Trend 20. oldal Sport 22. oldal Ghia 24. oldal Ghia Executive 26. oldal ST220
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A Ghia felszereltségen felül:

a Új, 17 colos, 7 küllős könnyűfém keréktárcsák

a Nyolc irányba motorosan állítható vezetőülés

a Nyolc irányba motorosan állítható első utasülés

a Bőr/valódi fa kormánykerék

a Valódi fabetét a 5-tronic sebességváltó váltógombján

Ford Mondeo Karosszéria-változatok és felszereltségi szintek

Ghia modell Business csomaggal



26

Az itt látható modell Performance Blue metálszínre van fényezve.

Válassza ki az Ford Mondeóját a következő felszereltségi szintek közül
16. oldal Ambiente 18. oldal Trend 20. oldal Sport 22. oldal Ghia 24. oldal Ghia Executive 26. oldal ST220
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Ford Mondeo Karosszéria-változatok és felszereltségi szintek

A Sport felszereltségen felül:

a 18 colos, 16 küllős könnyűfém keréktárcsák

a Aerodinamikus első és hátsó lökhárító, kiszélesedő első
kerékjárati ívek, oldalsó küszöbök és hátsó spoiler

a Sportos hűtőrács, egybeépítve az első ködlámpákkal és az
ezüst színű külső gyűrűkkel

a „Quickclear“ fűthető első szélvédő

a Első ködlámpák

a A tükrökbe épített segédvilágítás

a Xenon fényszórók fényszórómosó funkcióval

a Sony 6CDs rádió, DSP rendszer

a Recaro első sportülések, két irányú, motoros
magasságállítással a vezető- és az utasülésen

a Bőr üléskárpit

a Bőr borítású kormánykerék és váltógomb

a Tárolórekeszt/pohártartót tartalmazó középső kartámasz
hátul

a Olvasólámpák elöl és hátul

a Megvilágított első lábtér

a Fedélzeti számítógép

a 3.0 literes V6 24V Duratec ST motor

a Kettős kipufogóvégcső polírozott rozsdamentes acélból

a Egyedi sport felfüggesztés

a Speciálisan összeválogatott metál fényezés a karosszérián

a „Safeguard“ indításgátló

a Nyitásérzékelő riasztó



28 A 2.0 literes kiváló Duratorq TDCi motor világszínvonalú közös nyomócsöves technológiát használ a még hatékonyabb és kifinomultabb vezetési élménye
biztosítása érdekében.
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Vezetés és technológia

Teljesítmény és kontrol

Minden Ford Mondeo olyan erőteljes és tartós motorral
rendelkezik, ami megdobogtatja az ember szívét. Vegyük például
az 1.8 literes SCi benzinmotort. A dízelmotor hatékonyságát és
alacsonyabb szintű káros anyag kibocsátását a benzinmotor
zökkenőmentes működési érzékenységével kombináló SCi
közvetlen befecskendezési rendszere nagyobb teljesítményt
biztosít, ugyanakkor kevesebb üzemanyagot fogyaszt, mint a
hagyományos benzinmotor. Az új, rövid áttételezésű, hatfokozatú
kézi kapcsolású sebességváltóval együtt az SCi motor nem csak
fokozza a Ford Mondeo teljesítményét, de a kedvezőbb
fogyasztáshoz is hozzájárul.

Ha mindehhez hozzáadjuk az elismert karosszéria és
felfüggesztési rendszert, máris megkapjuk a Ford Mondeót
fémjelző vezetési dinamikai tulajdonságok meggyőző
kombinációját, ami igazán élvezetessé teszi a vezetést.

A vezetés öröme olyan élményt jelent, amit ki kell élvezni. A kifinomult erő, az érzékeny teljesítmény, a simán
kapcsolható sebességváltó, a pontos és hibátlan kormányozás, illetve az agilis és precíz vezethetőség elegye.
Ezek a jellemzők egyenlő mértékben járulnak hozzá ahhoz, hogy a vezetés tényleg öröm legyen. Így meglátja majd,
hogy a FordMondeo a világ legmegbízhatóbb és technológiai szempontból legkorszerűbb motorjaival kapható.
Ehhez jön még a sebességváltók széles választéka, az új hatfokozatú, kézi kapcsolású váltót is beleértve, amely
szériafelszerelés a 130 LE TDCi dízel modelleknél. Végül meg kell még említeni a Durashift 5-tronic automata
sebességváltót, amely lehetővé teszi a szekvenciális manuális, vagy a teljesen automatikus sebességváltást, ami
magától értetődően kellemes vezetést garantál.

Válassza ki az Önnek megfelelő motort és sebességváltót
Page 29 Motorok Page 32 Sebességváltó Page 33 Műszaki jellemzők

Ford Mondeo Vezetés és technológia

Motor adatok

A motor műszaki jellemzői Legnagyobb Legnagyobb 
teljesítmény ø nyomaték ø

1.8i DOHC 16V Duratec-HE Hengerek – 4, soros / Elektronikus üzemanyagbefecskendezés, 81 kW (110 LE)  165 Nm
(katalizátor) "Levanta" motorvezérlő rendszerrel / Megszakító nélküli,  5500/perc 3950/perc
1798 cm3 elektronikus gyújtás fordulatszámon fordulatszámon

1.8i DOHC 16V Duratec-HE Hengerek – 4, soros / Elektronikus üzemanyagbefecskendezés, 92 kW (125 LE)   170 Nm  
(katalizátor) "Levanta" motorvezérlő rendszerrel / Megszakító nélküli, 6000/perc 4500/perc
1798 cm3 elektronikus gyújtás fordulatszámon fordulatszámon

1.8i DOHC SCi 16V Hengerek – 4, soros/ Elektronikus üzemanyagbefecskendezés  96 kW (130 LE)   175 Nm  
Duratec-HE (katalizátor) "MED 7.8.1" motorvezérlő rendszerrel / Megszakító nélküli, 6000/perc 4250/perc
1798 cm3 elektronikus gyújtás / Magas nyomású közvetlen befecskendezés fordulatszámon fordulatszámon

2.0i DOHC 16V Duratec-HE Hengerek – 4, soros / Elektronikus üzemanyagbefecskendezés, 107 kW (145 LE)  190 Nm 
(katalizátor) "Levanta" motorvezérlő rendszerrel / Megszakító nélküli,  6000/perc 4500/perc
1999 cm3 elektronikus gyújtás fordulatszámon fordulatszámon

2.5i DOHC V6 24V Duratec Hengerek – V6-os / Elektronikus üzemanyagbefecskendezés, 125 kW (170 LE)  220 Nm
(katalizátor) "Levanta" motorvezérlő rendszerrel / Megszakító nélküli, 6000/perc 4250/perc
2495 cm3 elektronikus gyújtás fordulatszámon fordulatszámon

3.0i DOHC V6 24V  Hengerek – V6-os / Elektronikus üzemanyagbefecskendezés, 166 kW (226 LE)   285 Nm
Duratec ST (katalizátor) "Levanta" motorvezérlő rendszerrel / Megszakító nélküli,  6250/perc 4900/perc
2967 cm3 elektronikus gyújtás fordulatszámon fordulatszámon

2.0i 16V Duratorq-CI Hengerek – 4, soros / Közvetlen, elektronikus üzemanyag- 85 kW (115 LE)   280 Nm
1998 cm3 befecskendezés, "Levanta" motorvezérlő rendszerrel / 3950/perc 1900/perc

Turbó töltőlevegő-hűtő fordulatszámon fordulatszámon

2.0i 16V Duratorq-CI Hengerek – 4, soros / Közvetlen, elektronikus üzemanyag- 96 kW (130 LE)   330 Nm
1998 cm3 befecskendezés, "Levanta" motorvezérlő rendszerrel / 3800/perc 1800/perc

Turbó töltőlevegő-hűtő fordulatszámon fordulatszámon

ø Az 1999/99 EK Irányelv szerint tesztelve.
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Üzemanyag, teljesítmény és káros anyag kibocsátás

Változat(ok) CO2 Üzemanyag fogyasztás l/100 kmøø Teljesítmény ø

kibocsátás Végse- Gyorsulás    Gyorsulás 
(g/km) øø Városi Városon Vegyes besség  0-100 50-100 

kívüli (Km/h) Km/h (s) Km/h* (s)
4-ajtós limuzin
1.8i 16V (110 LE) Ambiente 179 10,9 5,6 7,5 195 11,6 15,2
1.8i 16V (125 LE) Trend, Ghia 182 11,0 5,6 7,6 205 10,8 14,3
1.8 SCi 16V (130 LE) Ghia 173 9,9 5,7 7,2 207 10,5 18,7
2.0i 16V (145 LE) Ghia 187 11,2 5,8 7,8 215 9,8 12,6
2.0i 16V auto (145 LE) Ghia 218 12,6 7,2 9,1 190 11,4 n/a
2.5i V6 24V (170 LE) Ghia 244 15,0 7,5 10,2 225 8,5 13,1
2.5i V6 24V 5-tronic (170 LE) Ghia 244 15,1 7,4 10,2 216 10,3 n/a
3.0i V6 24V (226 LE) ST220 249 14,5 8,0 10,4 250 7,6 12,2
2.0 TDCi (115 LE) M5 Ambiente 148 7,8 4,4 5,6 197 10,8 10,7
2.0 TDCi (115 LE) M6 Ambiente, Trend, 151 7,8 4,7 5,7 200 10,8 16,5

Sport
2.0 TDCi (115 LE) 5-tronic Trend 196 10,2 5,8 7,4 193 12,5 n/a
2.0 TDCi (130 LE) M6 Trend, Sport, Ghia 154 7,7 4,7 5,8 208 9,8 14,5
2.0 TDCi (130 LE) 5-tronic Trend, Sport, Ghia 196 10,2 5,8 7,4 200 11,3 n/a
5-ajtós limuzin
1.8i 16V (110 LE) Ambiente 179 10,9 5,6 7,5 195 11,7 15,4
1.8i 16V (125 LE) Trend, Sport, Ghia 182 11,0 5,6 7,6 205 10,9 14,5
1.8 SCi 16V (130 LE) Ghia 173 9,9 5,7 7,2 207 10,6 18,9
2.0i 16V (145 LE) Sport, Ghia 187 11,2 5,8 7,8 215 9,9 12,7
2.0i 16V auto (145 LE) Ghia 218 12,6 7,2 9,1 190 11,5 n/a
2.5i V6 24V (170 LE) Ghia 244 15,0 7,5 10,2 225 8,6 13,2
2.5i V6 24V 5-tronic (170 LE) Ghia 244 15,1 7,4 10,2 216 10,4 n/a
3.0i V6 24V (226 LE) ST220 249 14,5 8,0 10,4 250 7,6 12,3
2.0 TDCi (115 LE) M5 Ambiente 148 7,8 4,4 5,6 197 10,8 10,7
2.0 TDCi (115 LE) M6 Trend, Sport 151 7,8 4,7 5,7 200 10,8 16,5
2.0 TDCi (115 LE) 5-tronic Trend 196 10,2 5,8 7,4 193 12,6 n/a
2.0 TDCi (130 LE) M6 Trend, Sport, Ghia 154 7,7 4,7 5,8 208 9,8 14,5
2.0 TDCi (130 LE) 5-tronic Trend, Sport, Ghia 196 10,2 5,8 7,4 200 11,3 n/a
5-ajtós kombi
1.8i 16V (110 LE) Ambiente 184 11,1 5,8 7,7 192 12,1 16,1
1.8i 16V (125 LE) Trend, Sport, Ghia 186 11,1 5,8 7,8 200 11,2 15,0
1.8 SCi 16V (130 LE) Ghia 179 10,1 5,9 7,4 202 10,9 19,4
2.0i 16V (145 LE) Sport, Ghia 191 11,3 6,0 8,0 210 10,2 13,2
2.0i 16V auto (145 LE) Ghia 221 12,7 7,3 9,2 187 11,8 n/a
2.5i V6 24V (170 LE) Ghia 249 15,1 7,7 10,4 220 8,9 13,7
2.5i V6 24V 5-tronic (170 LE) Ghia 251 15,3 7,7 10,5 211 10,7 n/a
3.0i V6 24V (226 LE) ST220 254 14,6 8,2 10,6 241 7,8 12,8
2.0 TDCi (115 LE) M5 Ambiente 153 7,9 4,6 5,8 194 11,2 11,2
2.0 TDCi (115 LE) M6 Trend 154 7,9 4,8 5,8 197 11,2 17,0
2.0 TDCi (115 LE) 5-tronic Trend 198 10,2 5,9 7,5 190 13,0 n/a
2.0 TDCi (130 LE) M6 Trend, Sport, Ghia 158 7,8 4,9 6,0 204 10,1 14,9
2.0 TDCi (130 LE) 5-tronic Trend, Sport, Ghia 198 10,2 5,9 7,5 197 11,6 n/a

*4. fokozatban. øFord tesztadatok. øøMinden CO2 kibocsátási adat g/km-ben és minden üzemanyag fogyasztási adat l/100 km-ben van megadva, az EGK 93/116/EC irányelv
szerint hivatalosan elvégzett tesztek alapján. A táblázatban szereplő CO2 kibocsátási és üzemanyag fogyasztási tesztadatok nem jelentenek vagy tartalmaznak semmilyen
garanciát az adott kategóriájú gépkocsi káros anyag kibocsátására vagy üzemanyag fogyasztására vonatkozóan (lásd a hátsó borítót). Minden adat olyan teszteken alapul,
melyeket széria keréktárcsákkal és gumikkal felszerelt járművekkel végeztek; az extraként vagy kiegészítőként rendelhető keréktárcsák és gumiabroncsok befolyásolhatják a
jármű káros anyag kibocsátását és üzemanyag fogyasztását. Megjegyzés: Minden jármű ötfokozatú manuális váltós, kivéve ahol az auto/5-tronic jelölés szerepel. Minden
benzinmotor katalizátorral van felszerelve. Városi Laboratóriumi feltételek között hidegen indított motor különböző sebességeken üzemeltetve, legnagyobb sebesség 
50 km/h, átlagsebesség 19 km/h, egy elméleti 4 km hosszú távon. Városon kívüli Közvetlenül a városi ciklus után végrehajtott mérés, egyik felében folyamatos
sebességgel, másik felében változó sebességekkel, legnagyobb sebesség 120 km/h, 7 km hosszú távon. Vegyes Ez a teszt két részének átlaga az egyes részek során
megtett távolságok alapján súlyozva.



31

Ford Mondeo Vezetés és technológia

Modellválaszték, tömeg és terhelhetőség adatok

Önsúlyok (kg)ø Jármű- a) Max. b) Max. A jármű
szerelvény  vontatható vontatható megengedett

Ambiente Trend, Ghia, bruttó tömeg (kg) - tömeg,   bruttó
Sport ST220 tömege a vezető vezető és össztömege

(jármű + súlyával utasok (kg)
utánfutó együtt nélkül 
max. tömege (kg) (kg)
(kg)

4-ajtós limuzin
1.8i 16V (110 LE) 1360 3205 1500 1250 1895
1.8i 16V (125 LE) 1371 1385 3115 1500 1250 1895
1.8 SCi 1405 3240 1500 1305 1935
2.0i 16V 1372 1378 3510 1800 1595 1905
2.0i 16V Auto## 1419 3540 1800 1565 1935
2.5i V6 24V 6-speed 1469 3850 1800 1800 1975
2.5i V6 24V 5-tronic 1503 3885 1800 1800 2010
3.0i V6 24V (ST220) 6-speed 1495 n/a n/a n/a 1975
2.0 Duratorq CI (115 LE) 1484 3750 1800 1485 2020
2.0 Duratorq CI (115 LE) 6-speed 1496 3750 1800 1495 2030
2.0 Duratorq CI (115 LE) 5-tronic 1526 3795 1800 1530 2065
2.0 Duratorq CI (130 LE) 6-speed 1496 1505 3750 1800 1495 2030
2.0 Duratorq CI (130 LE) 5-tronic 1526 1543 3795 1800 1530 2065
5-ajtós limuzin
1.8i 16V (110 LE) 1378 3125 1500 1250 1910
1.8i 16V (125 LE) 1380 1384 3205 1500 1250 1910
1.8 SCi 1395 1401 1405 3240 1500 1295 1945
2.0i 16V 1383 1388 1386 3510 1800 1585 1915
2.0i 16V Auto## 1411 1415 1432 3540 1800 1550 1950
2.5i V6 24V 6-speed 1458 1459 1482 3850 tba 1800 1990
2.5i V6 24V 5-tronic 1491 1492 1515 3885 1800 1800 2025
3.0i V6 24V (ST220) 6-speed 1490 n/a n/a n/a 1990
2.0 Duratorq CI (115 LE) 1496 1505 1523 3750 1800 1480 2025
2.0 Duratorq CI (115 LE) 6-speed 1505 1516 1531 3750 1800 1490 2035
2.0 Duratorq CI (115 LE) 5-tronic 1536 1546 1562 3795 1800 1530 2075
2.0 Duratorq CI (130 LE) 6-speed 1505 1516 1531 3750 1800 1490 2035
2.0 Duratorq CI (130 LE) 5-tronic 1536 1546 1562 3795 1800 1530 2075
5-ajtós kombi
1.8i 16V (110 LE) 1434 1440 1455 3105 1450 1075 2065
1.8i 16V (125 LE) 1434 1439 1456 3205 1500 1075 2065
1.8 SCi 1469 1474 1490 3240 1500 1175 2100
2.0i 16V 1437 1440 1457 3510 1800 1465 2070
2.0i 16V Auto## 1470 1469 1490 3540 1800 1435 2095
2.5i V6 24V 6-speed 1511 1516 1532 3850 1800 1710 2140
2.5i V6 24V 5-tronic 1545 1550 1566 3885 1800 1715 2170
3.0i V6 24V (ST220) 6-speed 1549 n/a n/a n/a 2145
2.0 Duratorq CI (115 LE) 1555 1560 1578 3750 1800 1355 2185
2.0 Duratorq CI (115 LE) 6-speed 1564 1569 1587 3750 1800 1365 2195
2.0 Duratorq CI (115 LE) 5-tronic 1595 1600 1615 3795 1800 1405 2235
2.0 Duratorq CI (130 LE) 6-speed 1564 1569 1587 3750 1800 1365 2195
2.0 Duratorq CI (130 LE) 5-tronic 1595 1600 1615 3795 1800 1405 2235

#A vezető súlyának 75 kg-ot, maximális folyadékszinteket és 90%-os üzemanyag-szintet feltételezve a legkisebb önsúlyt jelzi, amely a gyártási toleranciák és a beszerelt
extrák, stb függvényében változhat. Megjegyzés: Minden benzinmotor katalizátoros. Minden jármű ötfokozatú manuális váltós, hacsak nincs jelezve, hogy 5-tronic,
hatfokozatú manuális vagy automata. Vontatható tömegek A megadott értékek fékezett utánfutó esetén azt a meximális vontatható tömeget jelölik, amellyel 
a) a megengedett legnagyobb össztömegig vagy b) a jármű egy 12%-os emelkedőn képes elindulni. Vontatáskor minden modell teljesítménye és fogyasztása romlik.  
A tetőcsomagtartó terhelése (kombi) maximum 100 kg. ## = Opcionális sebességváltó



32 A Durashift 5-tronic sebességváltóval választhat a teljesen automatikus sebességváltás, és a szekvenciális kézi váltás között. Ez utóbbi a kormánykerékre szerelt
váltógombokkal működtethető. Opcióként bizonyos benzin- és dízelmotorokhoz rendelhető felár ellenében.
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Hatfokozatú, kézi működtetésű sebességváltó
Az új, hatfokozatú sebességváltó a fokozatok
közötti nagyobb rugalmasságot és a nagyobb
potenciális végsebességet kedvezőbb
üzemanyag-fogyasztással és kultúráltabb
működéssel ötvözi.

Durashift 5-tronic Az opcionális Durashift 5-tronic automata sebességváltó most a kormánykerékbe integrált
gombokkal akár ujjheggyel is vezérelhető.

Választható sebességváltók

Annak érdekében, hogy a teljesítményt át lehessen vinni az útra, 
a Ford Mondeo a sebességváltó opciók széles körét kínálja. 
A benzinmotoros, illetve a TDdi és a 115 LE TDCi dízelmotoros
változatok puhán kapcsolható ötfokozatú, kézi sebességváltóval és
simán működő hidraulikus tengelykapcsolóval vannak felszerelve. Egy
izgalmas, új, hatfokozatú, kézi kapcsolású sebességváltó is rendelhető.
Az 1.8 literes SCi benzinmotornál és a 130 LE TDCi dízelmotornál
szériafelszerelést jelent, növeli az autó teljesítményét, és a vezetési
körülményektől függetlenül csökkenti az üzemanyag fogyasztást.

Ha autóvezetőként a legjobbat akarja választani, akkor tekintse 
meg az innovatív Durashift 5-tronic sebességváltót.

Zökkenőmentesen működő automata sebességváltó arra az esetre,
ha éppen pihenni akar vezetés közben, vagy élvezetes autózást
biztosító ötfokozatú szekvenciális kézi kapcsolású sebességváltó,
ami a kormánykerékre szerelt váltógombokkal működtethető, 
ha inkább az irányítása alá akarja vonni az autót (a 2.5 literes V6 
és a TDCi dízel modelleknél rendelhető, feláras extraként). 

Ha nem akar mindent saját maga csinálni, akkor a négyfokozatú,
teljesen automata sebességváltó lehet az önnek megfelelő
választás. Zökkenőmentes és könnyed működés, könnyen kezeli 
a 2.0 literes Duratec motor teljesítményét.

Műszaki jellemzők

Ambiente Trend Sport Ghia ST220

Fékek
Kétkörös, átlósan osztott fékrendszer első és hátsó tárcsafékekkel a a a a a

Blokkolásgátló – Elektronikusan vezérelt; elektronikus fékerőelosztóval (EBD) a a a a a

Vészfékasszisztens (EBA) a a a a

Elektronikus menetstabilizáló rendszer /IVD/ (Széria a V6-on, 2.0 – 145 LE automata esetében nem   b b b a

elérhető) 
Üzemanyagtartály
58,5 liter a a a a a

Üzemanyag elzárás – Tehetetlenségi kapcsoló (csak benzinmotorok) a a a a a

Kormánymű
Szervorásegítéses, fogasléces kormánymű a a a a a

Futómű és karosszéria
Első – Független, MacPherson rugóstagokkal, kanyarstabilizátor a a a a a

Hátsó – Quadralink független felfüggesztés, kanyarstabilizátor a a a a a

Hátsó – Rövid és hosszú lengőkaros, kanyarstabilizátor (csak kombi) a a a a a

Hátsó – Szintszabályozós futómű (csak kombi) (Széria a V6-on) a a a

Futómű – Egyedi sportfutómű a b a

Fordulókör
Padkák között: 11,64 m a a a a a

a = Széria,   b = Feláras extra
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Biztonság és védelem

Kétfokozatú vezető- és utasoldali
légzsák�

Az új, kétfokozatú légzsák úgy van
kialakítva, hogy az ütközés
nagyságától, illetve a vezetőoldali
légzsák esetében a vezetőülés
helyzetétől függően két, egymástól
különböző sebességgel fúvódjon
fel.

Függönylégzsák

Oldalirányú ütközés esetén az ajtók
fölötti tetőkárpitból függönylégzsák
ereszkedik le, ami elősegíti az első
és hátsó üléseken ülők védelmét.

Oldallégzsákok

A két első ülésbe beépített
oldallégzsákok oldalirányú ütközés
esetén a mellre és a mellkasra és a
törzsre irányuló ütés enyhítését
kívánják elősegíteni, az ülés
helyzetétől függetlenül.

Biztonsági övek az első és hátsó
üléseken

Az első üléseknél lévő pirotechnikai
biztonsági öv előfeszítő ütközés
esetén megfeszíti a meglazult
övrészt, majd az överő-határoló kis
mértékben utánaereszti az övet,
hogy csökkentse a mellkasra eső
terhelést.

Az ostorcsapás hatás kivédésre
szolgáló első fejtámlák

Az első fejtámlák felfelé és előre
egyaránt elmozdulnak annak
érdekében, hogy nagyobb ütközés
esetén csökkentsék az ostorcsapás
hatás által előidézett sérülés
kockázatát.

Érzékelők hálózata

A stratégiai pontokon elhelyezett
érzékelők fontos információkat
közölnek az Intelligens Védelmi
Rendszer központját jelentő
központi feldolgozó egységgel.

Blokkolásgátló fékberendezés

A Ford Mondeo blokkolásgátlója
(ABS) az elektronikus
fékerőelosztóval (EDS) együtt
elősegíti a gyors és biztonságos
lassítást.

Vészfék asszisztens

A kifinomult karosszériával,
felfüggesztéssel és fékrendszerrel
együtt, a Ford Mondeot vészfék
asszisztenssel (EBA) is felszerelték.
Ez a korszerű rendszer vészfékezés
esetén segít lecsökkenteni a fékutat
oly módon, hogy fékezés esetén
teljes fékerőt biztosít. Aktiválásakor
az EBA automatikusan maximális
nyomással működteti a féket
egészen addig, amíg a vezető fel
nem engedi a fékpedált.

Kioldódó fékpedál

A lábsérülések kockázatának
csökkentése érdekében a fékpedál
úgy van kialakítva, hogy az ütközés
pillanatában beesik.

Nem valószínű, hogy Ön bármikor is veszélyeztetni
kívánná a jólétét és a családja védelmét. Mi sem.
Ezért biztonságban érezheti magát azzal a tudattal,
hogy az összes új FordMondeo esetében
szériafelszerelést jelentő Intelligens Védelmi
Rendszernek köszönhetően az Ön autója az egyik
legbiztonságosabb tartózkodási helyet jelenti. 
Az autó különböző stratégiai pontjain elhelyezett
érzékelők hálózatához kapcsolódva folyamatosan
figyeli a vezetőt és az utasokat. Ha valamilyen
veszély fenyegetne, a rendszer felméri a helyzet
komolyságát, és a másodperc tört része alatt
működésbe hozza a megfelelő védelmi rendszert,
ami az utasvédelmi és biztonság technológia
szempontjából a legkiválóbb védelmet biztosítja.
Megnyugtató érzés, ugye?

Intelligens Védelmi Rendszer

A Ford Mondeo Intelligens Védelmi Rendszerének lelkét a
központi számítógép modul jelenti. Ez az autó különböző
stratégiai pontjain elhelyezett érzékelők hálózatához kapcsolódva
folyamatosan figyeli a vezetőt és az utasokat, és nyomon követi a
különböző adatokat, mint például a vezetőülés helyzete, vagy
hogy a vezető bekapcsolta-e a biztonsági övet.

Baleset bekövetkezte esetén az Intelligens Védelmi Rendszer az
elülső és az oldalsó érzékelők útján méri az ütközés nagyságát, és
automatikusan működésbe hozza a leghatékonyabb biztonsági
funkciókat.

A Kétfokozatú vezető- és utasoldali légzsák� szériafelszerelést
jelent. Szintén szériafelszerelés az első üléseknél lévő oldallégzsák
és a függönylégzsák, ami oldalirányú ütközés esetén az ajtók
fölötti tetőkárpitból ereszkedik le, és védi az autó első és hátsó
ülésein ülőket.

�Megjegyzés: Tilos az első ülésre gyerekülést helyezni, ha a Ford jármű
működő első utasoldali légzsákkal van felszerelve. A gyermek számára a
hátsó ülésre rögzített gyerekülés jelenti a legbiztonságosabb helyet.
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Megnövelt biztonság Az összesen hat légzsákra gondolva biztos lehet afelől, hogy a Ford Mondeo korszerű
Intelligens Védelmi Rendszere megfelelően fel van szerelve ahhoz, hogy gondoskodjon az Ön biztonságáról.

Az ülések kialakítása A Mondeo ülései
kényelmesek és biztonságosak. Valamennyi ülés
szériafelszerelésként alácsúszásgátló üléslappal
rendelkezik, az első ülések pedig a törzset védő
oldallégzsákokkal és az ostorcsapás hatás kivédésre
szolgáló fejtámlákkal vannak felszerelve.

Prioritást élvező biztonság

A Ford Mondeo biztonsági koncepciójának alappillérét az ultraerős
biztonsági utascella jelenti. Az első és hátsó energiaelnyelő zónák-
kal együtt robusztus túlélő teret biztosít Ön és az utasai számára.

Minden egyes Ford Mondeóban korszerű biztonsági öv rendszer
található. A biztonsági öv, ami úgy van kialakítva, hogy a
légzsákokkal összehangolva működjön, a legmegfelelőbb
védelmet biztosítja az utasok számára.

3-tól 10 éves korú gyerekeknek készült integralt gyerekülés is
rendelhető, gyári opcióként vagy kiegészítőként.

A lopás kockázatának csökkentése érdekében minden Ford
Mondeo abszolút biztonságos zárakkal, és „Safeguard“
indításgátlóval van felszerelve.

Szériafelszerelést jelentő biztonság és védelem
34. oldal Intelligens Védelmi Rendszer 35. oldal Biztonsági utascella, gyermek biztonság, fékrendszer, védelem

Autó IVD-vel.

IVD nélkü.

Az autó a kanyar megközelítésekor
alulkormányozottan viselkedik.

Az autó a kanyar elhagyásakor
túlkormányozottan viselkedik.

A

A B B

IVD rendszer Az űrtechnológia felhasználásával a Mondeo menetstabilizáló
rendszere (IVD), ami a V6 modelleknél szériafelszerelést jelent, oldalkitérés
érzékelők és giroszkóp útján segít a vezetőnek abban, hogy a kritikus vezetési
helyzetekben fenntartsa az autó irányíthatóságát. A kifinomult rendszer érzékeli,
amikor az autó letér a vezető által megválasztott nyomvonalról, és az autó
helyzetének korrigálása érdekében szükség szerint automatikusan működteti a
fékeket, és szabályozza a motor teljesítményét.

Biztonsági és védelmi jellemzők

Ambiente Trend Sport Ghia ST220

Intelligens Védelmi Rendszer (IPS) a a a a a

Légzsákok – Kétfokozatú, vezető- és utasoldali első�, a vezetőnél üléspozíció érzékelővel a a a a a

Légzsákok – Első oldallégzsákok a a a a a

Légzsákok – A tetőkárpitból felfújódó első függönylégzsákok b b b a a

Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető rendszer - vezető- és első utasülésen a a a a a

Oldalsó ütközésvédő rudak az első és hátsó ajtókban, acél biztonsági utascella, keresztmerevítő a a a a a

a motortérben és energiaelnyelő segédalváz
Kormányoszlop – Kiegészítő merevítés a a a a a

Riasztó – Nyitásfigyeléssel b b b b

Térérzékelős riasztó a

Indításgátló – Lopásvédő rendszer a a a a a

Zárak – Törésbiztos, nagy biztonságú, burkolt zárak; megerősített biztonsági gyerekzárak a a a a a

a hátsó ajtókon; automatikus visszazárás
Zárak – Távirányítású központi/kettős zár; programozható, kétfokozatú nyitással és a beszálláskor a a a a a

felgyulladó belső világítással
Zárak – Távirányítós, globális nyitás, zárás a a a a a

Belülről nyitható tanksapka-fedél a a a a a

Alvázszám (VIN) – Látható helyen a a a a a

�Megjegyzés: Tilos az első utasülésre gyerekülést helyezni, ha a Ford jármű működőképes, első, utasoldali légzsákkal van felszerelve. A gyermekek számára a
legbiztonságosabb, ha megfelelően rögzítve a hátsó ülésen utaznak.
a = Széria,   b = Feláras extra
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Ford Mondeo Pénzügyi és szerviz szolgáltatások

Bármely vevőszolgálati 
probléma esetén keresse fel 
Ford márkakereskedőjétEzúton szeretnénk figyelmébe ajánlani az új fordflex* finanszírozási 

szolgáltatásunkat, mely a gépjármű hitelezés területén eddig megszokott

megoldásokkal szemben jóval nagyobb rugalmassággal áll ügyfeleink 

rendelkezésére.

A fordflex finanszírozási konstrukcióban saját döntése alapján 

alakíthatja:

• a saját erőt,

• a futamidő alatti törlesztő részleteket,

• és a futamidő végén fizetendő összeget.

A fordflex finanszírozás megadja Önnek azt a szabadságot, hogy 

olyan törlesztést és futamidőt válasszon, ami a lehetőségeinek és 

elképzeléseinek leginkább megfelel.

A futamidő alatt Ön vagy

• csak a kamatokat,

• vagy a kamatokat és a tőke egy meghatározott részét törleszti,

• vagy haszonjárművére az Áfát előfinanszíroztatja.

Amennyiben a futamidő alatt a tőkét nem teljes egészében fizeti 

meg, akkor az Ön által fizetendő havi törlesztő részletek jelentősen 

csökkennek. 

A fordflex előnyei:

• Szolgáltatásunkat Forint és Euro alapon egyaránt ajánljuk.

• Ön a kezdő befizetést az alábbiakban megadott keretek között 

szabadon megválaszthatja. 

• Eldöntheti, hogy a finanszírozás futamideje milyen hosszú legyen, 

és a futamidő végére mekkora összegű tőketörlesztés maradjon fenn.

• Dönthet úgy is, hogy a futamidő alatt csak kamatot fizet, és a 

futamidő végén egy összegben kifizeti a hátralévő tőketartozását.

• Választhatja azt a lehetőséget is, hogy a futamidő végén a gépkocsit

beszámíttatja egy új gépjármű megvásárlásához.

• További lehetőségként ajánljuk, hogy a maradék tőkét (amennyiben

ilyen konstrukciót választott) szokásos, a futamidő végének 

időpontjában érvényes feltételek szerint fizeti vissza egy Ön által 

választott meghosszabbított futamidő alatt.

A fordflex finanszírozás felhasználható:

• Új gépjármű esetén: hivatalos Ford Márkakereskedőknél 

forgalmazott, Magyarországon forgalomba helyezett új gépjármű.

• Használt gépjármű esetén: a Ford Márkakereskedőnél vásárolt 

személygépjármű a futamidő végén legfeljebb 12 éves, a 

haszongépjármű pedig 8 éves lehet. 

Pénzügyi és szerviz szolgáltatások

Magyarország-szerte a Ford márkakereskedések elkötelezett hálózata várja Önt. Ezek a márkakereskedések
megfelelő felszerelésekkel és képzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy kielégítsék napjaink autósainak igényeit.
Mivel köztudottan a minőségre és a megbízhatóságra törekszünk, attól a pillanattól kezdve, hogy új járműve
elhagyja a bemutatótermet, Ön biztos lehet abban, hogy minden tekintetben maradandó, figyelmes
szolgáltatásban részesül. A Ford nem csupán márkakereskedői révén törődik ügyfeleivel; a finanszírozási és
bérleti lehetőségek széles skáláját kínáljuk, hogy mind az üzleti, mind a magáncélú gépjármű vásárlók
igényeinek megfeleljünk. Mi sem bizonyítja jobban a Ford komoly elhivatottságát a felhőtlen és gondtalan
autózás iránt, mint ajánlatai és szolgáltatásai széles választéka.

FordCredit

www.fordcredit.hu

*A szerződések megkötésekor ügyfeleink a Summit Pénzügyi Rt-vel lépnek szerződéses jogviszonyba.

A Ford szaktudást, a Ford által kiképzett szerelőket, a legjobb

ügyfélszolgálatot és a pénzért kapott valódi értéket csak egy helyen 

kapja meg: a helyi Ford márkakereskedői hálózatnál. Mivel manapság 

az alkatrészek hosszabb élettartamúak és kevesebb ellenőrzést 

kívánnak, így az Ön járműve csak évente egyszer igényel átvizsgálást

(kivéve akkor, ha az évi futásteljesítmény több mint 25 000 km). 

Egy Ford kötelező átvizsgálás most több műveletet foglal magában

kevesebbért, kedvezőbb árképzésű alkatrészekkel, mint pl. a kipufogók 

és a fékek. Mindez úgy került kialakításra, hogy a lehető legjobban 

segítse Önt Fordjának karbantartásában és értékének megtartásában. 

A Ford által nyújtott egyéb értékes szolgáltatások:

Ford Extra Garancia

A Ford Mondeo 24 hónap, kilométer megkötés nélküli garancia érvényes. 

A normál garancia kiegészítéseképpen a Ford Mondeo karosszériájára a

jármű átvételét követően 6 éves átrozsdásodás elleni garancia vonatkozik.

Ford segélyszolgálat

Útmenti segélyszolgálat a Ford név hitelével. Mindazt a támogatást

biztosítja egy Ford vezetőjének, amit az igényel, ha valami elromlik, 

az útmenti javításoktól a cserejárműig – ténylegesen mindent, 

hogy Ön elérje úti célját.

Vevőszolgálati Központ

Ford márkakereskedője és a Ford mindent elkövet annak érdekében, 

hogy Önt a legmagasabb szintű kiszolgálásban részesítsék, elnyerve 

teljes megelégedettségét és hosszú távú márkahűségét. Abban a

szerencsétlen helyzetben, ha Ford márka kereskedője nem tud Önnek

segíteni és Ön kénytelen a Forddal közvetlenül beszélni, a Ford

Ügyfélszolgálati Központ elérhető a 06/40/200-181-es telefonszámon 

9-12-ig, munkanapokon.
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38 Válasszon az opciók és kiegészítők széles köréből, amelyek mindegyike úgy van megtervezve, hogy kiegészítse és tovább fokozza a Ford Mondeo vezetési
élményét.
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Ambiente 16 colos
7 küllős dísztárcsa
kialakítás

Trend 16 colos 
7 küllős dísztárcsa
kialakítás

Sport 17 colos 
9x2 küllős, polírozott
könnyűfém
keréktárcsák

Ghia 16 colos 
6 küllős könnyűfém
keréktárcsák

Ghia Business-
csomaggal 17 colos 
7 küllős könnyűfém
keréktárcsák

ST220 18 colos 
16 küllős könnyűfém
keréktárcsák

16 colos 7 küllős
könnyűfém
keréktárcsák 
(opcionális, feláras – 
kivéve Sport vagy ST220)

16 colos 7 küllős
könnyűfém
keréktárcsák 
(opcionális, feláras – 
kivéve Sport vagy ST220)

16 colos 6 küllős
könnyűfém
keréktárcsák
(opcionális, feláras – 
kivéve Sport vagy ST220)

17 colos 5 küllős
könnyűfém felni
(kiegészítő – kivéve ST220)

18 colos 5 küllős
könnyűfém
keréktárcsák 
(opcionális, feláras – 
kivéve Sport vagy ST220)

18 colos 10 küllős
könnyűfém
keréktárcsák
(opcionális, feláras – 
kivéve Sport vagy ST220)

Jellemzó́k és színválaszték

A FordMondeo mindennel fel van szerelve annak érdekében, hogy megvédje az Ön biztonságát. Mindent
egybevetve elmondható, hogy az egyik legbiztonságosabb tartózkodási helyet jelenti. De nem csak ez jelenti a
FordMondeo erősségét, hiszen ez az autó egyben az egyik legkényelmesebb tartózkodási helyet is jelenti.
Valójában semmi sem szemléltetheti jobban a Ford Mondeónak az Ön igényeinek teljesítése iránti
elkötelezettségét, mint a kiváló minőségű kivitel és a tökéletesen specifikált szolgáltatások. Minden, amire Önnek
vagy az utasoknak szükségük lehet, magától értetődő természetességgel és kényelmesen kézre esik. 
A jellegzetes könnyűfém keréktárcsáktól a legújabb, kiváló hangminőségű audio rendszerekig, minden egyes
elem kompromisszum nélkül került kialakításra, hogy fokozza az Ön megelégedettségét, és olyan
felülmúlhatatlan élményt nyújtson, amit csak a FordMondeo tulajdonosai mondhatnak a magukénak.

Tegye egyénivé a Ford Mondeóját
39. oldal Kerekek 40. oldal Külső jellemzők 43. oldal Belső jellemzők 46. oldal Karosszéria és kárpit színek

Ford Mondeo Jellemzők és színválaszték

Széria és extra kerekek

Kerék választék

Ambiente Trend Sport Ghia ST220

Kerekek
61/2 x16 colos acél, "Ambiente" 7-küllős dísztárcsákkal és 205/55 Rx16-os gumikkal a

61/2x16 colos acél, "Trend" 7-küllős dísztárcsákkal és 205/55 Rx16-os gumikkal a

61/2x16 colos 7-küllős könnyűfém felni 205/55 Rx16-os gumikkal b b

61/2x16 colos 6-küllős könnyűfém felni 205/55 Rx16-os gumikkal a

61/2x17 colos 7-küllős polírozott könnyűfém felni 205/55 Rx17-es gumikkal b

61/2x17 colos 9x2-küllős polírozott könnyűfém felni 205/50 Rx17-es gumikkal és kerékőr csavarokkal b a

7x18 colos 5-küllős könnyűfém felni 225/40 Rx18-os gumikkal és kerékőr csavarokkal b b

7x18 colos 10-küllős könnyűfém felni 225/40 Rx18-os gumikkal és kerékőr csavarokkal b b

7x18 16-küllős könnyűfém felni 225/40 Rx18-as gumikkal, kerékőr csavarokkal (ST) a

a = Széria,    b = Feláras extra
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Ford Mondeo Jellemzők és színválaszték

*Megjegyzés Csak új autó vásárlásakor rendelhető.

Külső visszapillantó tükrök A megnövelt külső
visszapillantó tükrök minden modellnél javítják a
hátrafelé való kilátást, ugyanakkor a beépített
segédvilágítás és a tükör motoros behajtása
bizonyos modelleknél tovább fokozza a kényelmet.

Tetősínek A kombi modellek tetősínjei polírozott
alumínium (széra az ST220 modellnél), vagy festett
ezüst színű felülettel (opcionális a Sport és Ghia
modelleknél) rendelkeznek.

Tetőcsomagtartó rendszer A zárható tető-
keresztrudak tovább bővítik a Mondeo által kínált
teherszállítási lehetőségeket. különböző
szerelvények kaphatók a sílécek, a hódeszkák, a
szörfök, valamint a sítartók és tetőboxok
szállításához.

Stíluselemek elöl A stílusában átalakított hűtőrács a króm kerettel és az új
első ködlámpákkal, egyaránt hozzájárulnak a legújabb Ford Mondeo jellegzetes
külsejéhez.

Optikai tuning csomag Az aerodinamikai optikai tuning csomag, ami első
spoilerből, oldalsó küszöbspoilerekből és hátsó spoilerből áll, határozott külsőt
kölcsönöz az új Ford Mondeónak.

Xenon fényszórók A stílusos és hatékony xenon fényszórók kiváló világítást
biztosít.*

Parkolóradar A hátsó lökhárítóban elhelyezett érzékelők segítenek dönteni a
nehéz parkolási helyzetekben.*
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Külső jellemzők

Ambiente Trend Sport Ghia ST220

Megjelenés
Oldalsó díszcsíkok – Fekete a

Oldalsó díszcsíkok – Színrefújt a a a

Lökhárítók – Színrefújt a a a

Lökhárítók – Színrefújt, Króm csíkokkal a

Lökhárítók – Színrefújt, Egyedi forma a

Ajtókilincsek – Színrefújt a a a

Ajtókilincsek – Színrefújt, Króm csíkokkal a

Kipufogó – Polírozott alumíniumból készült dupla cső a

Fényezés – Metálfény b b b b a

Hűtőrács – Szürke fémszínű a a a a

Hűtőrács – Egyedi felső és alsó hűtőrács a

Hűtőrács – Króm kerettel a a a a

Spoiler – Hátsó, csomagtartóra szerelt (kombin nem elérhető) a

Csomagtérajtó-/csomagtartófedél-fogantyú – Színrefújt a a a

Csomagtérajtó-/csomagtartófedél-fogantyú – Színrefújt, Króm csíkokkal a a

Krómcsík az ablakok alsó részén (kombin nem elérhető) a

Fehér színű oldalsó irányjelzők a a a a a

Funkcionális jellemzők
Külső tükrök – Elektromosan állítható és fűthető, fekete tükörház és színrefújt betét a a a a a

Külső tükrök – Elektromosan állítható, fűthető és visszahajtható fekete tükörház és színrefújt betét b b b b

Fűthető hátsó szélvédő a a a a a

Fűtött első szélvédő – "Quickclear" b b b a b

Elektronikus csomagtérajtó-nyitás a a a a a

Üvegek – Színezett a a a a a

Üvegek – Sötétített b b b b b

Hátsó tolatóradar b b b b b

Tetőcsomagtartó sín – (csak kombin) a a a a a

Tetőcsomagtartó sín – polírozott alumínium(csak kombin) b

Tetőcsomagtartó sín – ezüst színű (csak kombin) b b

Ablaktörlők – Első, szabályozható szakaszos törlés, utántörlés funkcióval a a a a

Ablaktörlők – Első, esőérzékelős, automata működésű (csak a Kényelmi csomag részeként elérhető) b b a a

Ablaktörlők – Hátsó ablaktörlő, motoros ablakmosóval és tolatáskor automatikus törléssel (csak ötajtós) a a a a a

Ablaktörlők – Hátsó ablaktörlő, szakaszos működés, motoros ablakmosóval és tolatáskor automatikus a a a a a

törléssel (csak kombi) 
Világítás
Halogén, polikarbonát lencsés, kőfelverődésnek ellenálló fényszórók; oldalsó helyzetjelzők; a a a a

hátsó ködlámpa; tolatólámpa; magasra szerelt, harmadik féklámpa
Látási viszonyoknak megfelelő automatikus fényszóróvezérlés b b a a

(csak a Kényelmi csomag részeként rendelhető) 
Első ködfényszórók b a a a a

Xenon fényszórók (fényszórómosó berendezéssel és automatikus fényszórómagasság állítással) b b b b a

Fényszórómosó berendezés b b b b a

Külső tükörházakba integrált kilépővilágítás a a

a = Széria,    b = Feláras extra



DVD alapú navigációs rendszer Korszerű navigációs rendszer, ami
nagyméretű, színes kijelzőt és érintésérzékeny képernyő funkciót is magában
foglal. Egyetlen DVD-n tartalmazza egész Nyugat-Európa összes térképes adatát.
Csak válassza ki az úti célt, és már mehet is.

Sony 6CD Nagyteljesítményű Sony audio rendszer, amely olyan hatlemezes CD-
váltót kínál, ami a CD-R/RW lemezekre rögzített saját összeállítások lejátszására
is képes.

Telefon előkészítés csomag A kézhasználatot nem
igénylő telefonálást lehetővé tevő telefon előkészítés
csomag, ami antennából, mikrofonból,
kábeladapterből, telefonkonzolból és telefontartóból
áll (a kiegészítők palettájából rendelhető).

Audio rendszer a hátsó ülésekhez Külön audio
szabályozókkal, illetve két fejhallgató aljzattal szolgál 
a hátsó üléseken ülő utasok számára. Sony audio
rendszert, vagy érintésérzékeny képernyővel
rendelkező DVD alapú műholdas navigációs rendszert
igényel (a kiegészítők palettájából rendelhető).

Multimédiás rendszer A DVD alapú rendszer
kiváló szórakozási lehetőségeket kínál, lehetővé téve
a hátsó utasok számára, hogy filmeket nézzenek
vagy számítógépes játékokat játszanak. A rendszer
infra fejhallgatót és távirányítót is tartalmaz 
(a kiegészítők palettájából rendelhető).
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Audio és kommunikációs rendszerek
Ambiente Trend Sport Ghia ST220

Audio
Sztereó rádiós-magnó - Audio1 RDS EON, levehető előlappal kódos lopásvédelemmel, a

4 hangsugárzóval és karos távirányítóval 
Sztereó CD-s rádió - Audio2 RDS EON, levehető előlappal kódos lopásvédelemmel, b a a

4 hangsugárzóval és karos távirányítóval 
Sony audio rendszer – Sztereó rádió/CD/MP3, CD RDS EON, PTY, MP3 kompabilitás, b b b

kódos lopásvédelemmel, 4 kétutas hangsugárzóval és karos távirányítóval
Sony audio rendszer – Sony 6CD – Sztereó rádió/6 lemezes CD váltó, RDS EON, PTY b b a a

kódos lopásvédelemmel, 4 kétutas hangsugárzóval és karos távirányítóval
6 lemezes külső CD váltó — A csomagtartóban elhelyezve (csak az Audio1-el elérhető)  b b b b b

Navigációs rendszer DVD-vel, 7 colos érintőképernyős, MP3 kompatibilis, 6 lemezes külső CD-váltó, b b

4 kétutas hangsugárzó 
Hátsó audio rendszer — Fejhallgató aljzatok önálló hangerő és audio szabályzókkal b b b b

csak Sony audio rendszerekkel vagy DVD-s navigációs rendszerrel elérhető) 
Multimédia rendszer DVD-vel, elektromosan 2 irányban állítható első utasülés b

Telefon előkészítés b b b b b

a = Széria,   b = Feláras extra
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Belső jellemzők
Ambiente Trend Sport Ghia ST220

Komfort és kényelmi jellemzők
Elektromos aljzat/szivargyujtó a a a a a

Légkondicionáló – CFC-mentes  a

Légkondicionáló – CFC-mentes, elektronikus, automatikus hőmérséklet-szabályozással (EATC) b a a a a

Középkonzol – Rakodórekesz (felső kazetta, alsó CD), pohártartó, kartámasz a a a a a

Óra – Analóg a a a a a

Óra háttere – Fekete a a

Óra háttere – Alumínium a a

Óra háttere – Krémszínű a

Lábtartó – Vezetőoldali a a a a a

Kapaszkodók – Négy, hátul kabátakasztó kampókkal a a a a a

Tükör – Vakításcsökkentő visszapillantó a a a a a

Tükör — Automatikus vakításcsökkentő visszapillantó  b b b b b

Tárolóhely – Műszerfal, a vezetőoldalon alul a a a a a

Napfénytető – Elektromos mozgatású, billenő/csúszó; árnyékolt üveg; "becsípődésgátló" érzékelő és komfortzár funkció b b b b b

Napellenzők - Kettő, az utasoldalon tükörrel a

Napellenzők - Kettő, megvilágított tükörrel a a a a

Ablakok - Első, elektromos ablakemelők, egy gombnyomásos nyitással/zárással; "becsípődésgátló" érzékelő a a a a a

és komfortzár funkció 
Ablakok - Hátsó, elektromos ablakemelők, "becsípődésgátló" érzékelő és komfortzár funkció a a a a

Ülések és biztonsági övek
Első ülés – Motorosan állítható magasságú vezetőülés, manuálisan állítható deréktámasszal a a a a a

Első ülés – Manuálisan állítható utasülés, deréktámasz a a

Első ülés – Motorosan állítható magasságú utasülés, manuálisan állítható deréktámasszal b a b a

Első ülések – Motorosan 8 irányban állítható vezető- és utasülés, elektromos magasság- és manuális b b

deréktámasz állítással
Ülések – Teljesen ledönthető, alácsúszásgátló, állítható fejtámlákkal a a a a a

Ülések – Szabályozható, fűthető első ülések b b

Ülések – Klimatizált (hűthető/fűthető) első ülések b

Első ülések – Recaro a

Hátsó ülések – 70:30 arányban osztott háttámla a a a a a

Hátsó ülések – Három állítható magasságú fejtámla a a a a a

Hátsó ülések – Álítható fokozatokban fűthető (nem rendelhető hátsó szórakoztató rendszerrel és  b b b

integrált gyermeküléssel) 
Hátsó ülés – Kihajtható, középső kartámasz a a a a

Ülések – Részleges bőrkárpittal a b

Ülések – Bőrkápit b a

Ülések – Gyerekülés funkció a normál, felnőtt ülésbe integálva* (nem rendelhető részleges bőrkárpittal b b b b

és fűthető hátsó ülésekkel)
Tárolzsebek – Első ülések háttámláján a a a a a

Biztonsági övek – Első: automata, övszorítókkal, előfeszítőkkel és állítható magasságú horgonyzási ponttal. a a a a a

Hátsó: három automata, hárompontos öv (A Ghiánál Camel belső tér esetén Camel színű)
Biztonsági öv figyelő rendszer – Vezető- és utasoldalon a a a a a

Szőnyegek és kárpitok
Szőnyeg – Bolyhos szőnyeg a a a a a

Szőnyeg – Csúszásgátló első betétek a a a

Középkonzol kerete – Szürke a

Középkonzol kerete – Középtonusú a

Középkonzol kerete – Világostónusú a a

Középkonzol kerete – Kávéárnyalatú a

Első ajtó díszcsík – Világosszínű a a

Elsű ajtó díszcsík – Kávéárnyalatú a

Fogantyú, kartámasz és ajtózseb az ajtókon a a a a a

A műszerfalat körülölehő ezüstszínű, fémbevonatú gyűrűk a a a a

Sebességváltógomb – Alumínium betéttel a

Sebességváltógomb – Bőr borítású, fekete betéttel a a a a

Sebességváltógomb – Valódi fa b

Küszöblécek – Fényes festés, minden ajtó a a

Küszöblécek – Rozsdamentes acél, csak első ajtók a

Küszöblécek – Különleges design, csak első ajtók a a
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Beépített gyerekülés A beépített gyerekülés
biztonságos és kényelmes ülést biztosítanak a
három és tíz év közötti gyermekek számára.
(Opcionális, feláras. A Ford Mondeo kiegészítők
palettájából is rendelhető.)

Változtatható klíma szabályozású első ülések
Opcionális változtatható klíma szabályozású első
ülések, öt szellőzési és fűtési fokozattal, ami
különösen meleg időben, vagy a hosszú utazások
alatt javítja a vezetési komfortot. Bizonyos
modelleknél rendelhető.

Kiegészítők Az eredeti Ford kiegészítők
segítségével tegye az új Ford Mondeóját annyira
egyénivé, amilyenné csak szeretné. Ha további
részletekre is kíváncsi, a helyi márkakereskedőtől
kérje el a Ford Mondeo kiegészítőket ismertető
füzetet.

Sík felületű csomagtér Az új, egyenesre lehajtható hátsó ülések tovább bővítik a Mondeo által kínált teherszállítási lehetőségeket.

Alcantara üléskárpit A fényűző, új Alcantara üléskárpit még elegánsabbá teszi  
a Ford Mondeo belső terét (bizonyos modelleknél szériafelszerelés).

Hátsó ülés középső kartámasz A lehajtható hátsó ülés középső kartámasz
pohártartót és hasznos tárolórekeszt is magában foglal (bizonyos modelleknél
szériafelszerelés).

Ford Mondeo Jellemzők és színválaszték
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Ford Mondeo Jellemzők és színválaszték

Belső jellemzők
Ambiente Trend Sport Ghia ST220

Műszerek és kezelőszervek
Műszerek – Kilométeróra, fordulatszámmérő, napi kilométer-számláló,  a a a a a

üzemanyag-szintjelző és hűtővíz hőmérséklet-kijelző műszerek külső hőmérséklet kijelző 
Fedélzeti számítógép b b b a a

Megvilágított fűtés kezelőszervek - 4 fokozatú ventillátor. Négy MicronAir szűrős szellőzőrostély  a a a a a

hőmérséklet és befúvási irány szabályozással, két különálló oldalablak-páramentesítő
Fő világítás-kapcsoló – Műszerfalra szerelt, fényszórómagasság-állítással a a a a a

Bajuszkapcsolók – Kormányoszlopon; irányjelző, távolsági, tompított világítás; fénykürt; ablakmosó/-törlő funkciók a a a a a

Sebességtartó automatika b b b b

Kormányoszlop – Függőlegesen és viszintesen állítható a a a a a

Kormánykerék – Bőrborítású a a a a

Kormánykerék – Félig fa, félig bőr borítású b

Kormánykerék – Fém bevonatú küllők, kürt funkcióval a a a a a

Világítás
Belső világítás – Tetőkárpitba szerelt; az első és hátsó ajtók által működtetett; késleltetett kikapcsolással a a a a a

Belső világítás – Első olvasólámpák és lábtér-világítás a a

Belső világítás – Hátsó a a

Világítás – Csomagtartó a a a a a

Csomagtartó
Szőnyeg – Padlón, oldalfali kápitborítással a a a a a

Rögzítési pontok a csomagtartó padlóján – Króm (csak kombi) a a a a a

Csomagtértakaró és csomagfogó háló (csak kombi) a a a a a

Csomagtértakaró és csomagfogó háló (csak kombi) a a

Csomagtértakaró (csak kombi) a a a

12 voltos elektromos aljzat (csak kombi) a a a a a

*Kérjük, használat előtt vesse össze az ülés méretét a gyermek életkorával.   a = Széria,    b = Feláras extra    

Feláras opcióscsomagok
Ambiente Trend Sport Ghia ST220

Kényelmi csomag – látási viszonyoknak megfelelő automatikus fényszóróvezérlés;  b b a

automatikusan elsőtétülő belső tükör; esőérzékelős automata ablaktörlő; 
fűthető első szélvédő és ablakmosó fúvókák 
Business csomag – 17" 7-külős polírozott könnyűfém felnik 205/55 Rx17-es gumikkal, diófa/bőr kombinációjú  b

kormány, sebességváltó gomb és fautánzatú belső tér; 8 irányban elektromosan 
állítható vezető- és utasülés; Alcantara bőrkárpit 
Luxus csomag – Bőrkárpit, 8 irányban elektromosan állítható fűthető vezető- és utasülés  b

Optikai csomag – Egyedi első és hátsó lökhárítók; egyedi hűtőrács; hátsó szárnyspoiler b b

a = Széria,    b = Feláras extra     
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Kárpit színek

Majestic kárpit 
Ebony színben
Twill kárpit Ebony színben

Tria kárpit Ebony színben 
Twill kárpit Ebony színben

Tria kárpit Camel színben
Twill kárpit Camel színben

Tria kárpit Ebony színben 
Bőrkárpit Ebony színben

Linea kárpit Ebony színben 
Kent kárpit Ebony színben

Linea kárpit Camel színben
Kent kárpit 
Light Parchment színben

Linea kárpit 
Light Flint színben 
Kent kárpit 
Light Flint színben

Aras kárpit Ebony színben
Lux kárpit Ebony színben

Aras kárpit Camel színben 
Lux kárpit Camel színben

Aras kárpit 
Light Flint színben
Lux kárpit 
Light Flint színben

Bőrkárpit Ebony színben Bőrkárpit Camel színben Alcantara kárpit 
Ebony színben
Bőrkárpit Ebony színben

Alcantara kárpit 
Camel színben 
Bőrkárpit Camel színben

Recaro bőrkárpit 
Light Flint színben

Recaro bőrkárpit
Infra Red színben

Recaro bőrkárpit 
Ebony színben
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A Ford Mondeóra a meghatározott feltételektől függően 12 éves átrozsdásodás elleni garancia érvényes, ami a jármű első forgalomba helyezésekor lép érvénybe.
*A metálfényezés feláras opciót jelent.
Megjegyzés: Az autók képei csak a karosszéria színek illusztrálását szolgálják, és nem feltétlenül az adott specifikációt tükrözik. A füzetben kinyomtatásra került
karosszéria és kárpit színek a nyomtatási eljárás korlátjai miatt eltérhetnek a tényeleges színárnyalatoktól.

Karosszéria színek

Stardust Silver* 
Metálfényezés

Honour Green* 
Metálfényezés

Performance Blue*
(csak ST220 only) Metálfényezés

Panther Black*
Metálfényezés

Machine Silver* 
Metálfényezés

Ink Blue*
Metálfényezés

Octane Blue*
Metálfényezés

Deep Rosso Red*
Metálfényezés

Platinum*
Metálfényezés

Tonic*
Metálfényezés

Magnum Grey*
Metálfényezés

Deep Navy
Alapszínű fényezés

Colorado Red
Alapszínű fényezés

Diamond White
Alapszínű fényezés

Karosszéria és kárpit színek

Model Ambiente Trend Sport Ghia ST220

Kárpit Majestic Tria Tria/ Bőr* Linea Aras Bőr* Alcantara* Bőr 
Részleges
bőr*

Alapszínű fényezések
Diamond White E E/– E E E/–/F E/–/F E/– E/– –
Colorado Red E E/– E E E/–/F E/–/F E/– E/– –
Deep Navy E E/C E E E/C/F E/C/F E/C E/C –
Metálszínű fényezések*
Panther Black E E/C E E E/C/F E/C/F E/C E/C E/F/I
Stardust Silver E E/– E E E/–/F E/–/F E/– E/– E/F/I
Performance Blue – – – – – – – – E/F/–
Deep Rosso E E/C E E E/C/F E/C/F E/C E/C –
Ink Blue E E/C E E E/C/F E/C/F E/C E/C E/F/I
Honour Green E E/C E E E/C/F E/C/F E/C E/C –
Machine Silver E E/C E E E/C/F E/C/F E/C E/C E/F/I
Octane Blue E E/C E E E/C/F E/C/F E/C E/C –
Platinum E E/C E E E/C/– E/C/– E/C E/C –
Tonic E E/C E E E/C/F E/C/F E/C E/C –
Magnum Grey E E/C E E E/C/F E/C/F E/C E/C E/F/I

Üléskárpit színkódok: E – Ebony Black, I – Infra Red, C – Camel, F – Light Flint. 
*Ametálfényezés és a bőr/részleges bőr kárpit feláras (kivéve ST220). A részleges bőrkárpit a Sport felszereltségen széria.
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A Ford a folyamatos fejlesztés politikáját hirdeti. Ezért fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a jelen publikációban ábrázolt és leírt
modellek és tárgyak specifikációját, színét és árát. A jelen nemzetközi katalógus csupán általános információ céljára szolgál; a specifikációk egyetlen
konkrét piacra sem vonatkoznak. Lehetséges, hogy a képek vagy leírások utalásokat tartalmaznak olyan részletekre vagy feltételekre, amelyek egyes
piacokon alap- vagy opcionális felszerelésként nem állnak rendelkezésre. Előfordulhat, hogy mellőz bizonyos felszereléseket, amelyek viszont kaphatók.
Ezért kérjük, tájékozódjon márkakereskedőjénél a legfrissebb felszerelési részletekről és árakról.
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