MONDEO

FORD MONDEO Τα μοντέλα

Επιλέξτε το σωστό Ford Mondeo για σας.
Το Ford Mondeo διατίθεται σε μια πλούσια σειρά από διαφορετικές σχεδιαστικές επιλογές, συμπεριλαμβανόμενης της
αυτοφορτιζόμενης υβριδικής ηλεκτρικής έκδοσης (Hybrid Electric Vehicles ή HEV) που μπορεί να εναλλάσσει συμβατική και
ηλεκτρική λειτουργία ή να συνδυάζει και τις δύο.

ST-Line

Σπορ μοντέλο
Με την ξεχωριστή, ελκυστική μοναδικότητα του ST-Line, το σπορ μοντέλο του Ford Mondeo εξασφαλίζει
Trend

Business

μια μοναδική, δυναμική εμπειρία στην οδήγηση.

Κομψό, εντυπωσιακό design, εντυπωσιακές ενσωματωμένες τεχνολογίες και μια ευρεία γκάμα επιλογών
κινητήρα, κάνουν το Ford Mondeo μια ιδανική επιλογή.

Titanium

Πολυτελή μοντέλα

Μοντέλα Vignale

Τα πολυτελή μοντέλα του Mondeo προσφέρουν ανώτερα επίπεδα ευκολίας και άνεσης, με κορυφαίας

Η έκδοση Ford Vignale είναι μια πραγματικά μοναδική εμπειρία ιδιοκτησίας, με μοντέλα που
εντυπωσιάζουν με την ανώτερη ποιότητα κατασκευής και τη σημασία στη λεπτομέρεια.

ποιότητας υλικά και επιπλέον τεχνολογίες.
20

Vignale
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FORD MONDEO Μοντέλα

Trend

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά
■
■

■

■

Χαλύβδινες ζάντες 16" με τάσια 7x2 ακτίνων
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί
καθρέφτες
Ράγες οροφής με χρωμιωμένο φινίρισμα (μόνο στο
στέισον βάγκον)
Προβολείς αλογόνου εστιασμένης δέσμης και φώτα
ημέρας

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά
■

■

■

■
■

■

■

Ραδιόφωνο AM/FM με ψηφιακή οθόνη αφής 8" TFT,
Ford SYNC 3 με φωνητικό έλεγχο και κλήση έκτακτης
ανάγκης, ασύρματη σύνδεση Bluetooth® και 2
υποδοχές USB, 8 ηχεία
Ηλεκτρικά ανοιγόμενα παράθυρα εμπρός και πίσω με
περιμετρικό άνοιγμα και κλείσιμο
Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control
(DEATC) – Αυτόματο ηλεκτρονικό διζωνικό σύστημα
κλιματισμού
Δερμάτινο τιμόνι
Ford MyKey – Παραμετροποίηση ρυθμίσεων του
αυτοκινήτου ανάλογα με το κλειδί που χρησιμοποιείται
Electric Parking Brake (EPB) – Ηλεκτρικό φρένο
στάθμευσης
Καθίσματα οδηγού και συνοδηγού χειροκίνητα
ρυθμιζόμενα πάνω/κάτω με χειροκίνητη ρύθμιση
στήριξης της μέσης

Κινητήρες
Υβριδικό βενζίνης:
2.0L Hybrid 187 ίππων σε υβριδικό σύστημα με
ηλεκτροκινητήρα

Σήμα υβριδικού αυτοκινήτου
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Ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης

FORD MONDEO Μοντέλα

Business
Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά (επιπλέον
του Trend)
■

■

■
■

Ζάντες ελαφρού κράματος 16" 10 ακτίνων με φινίρισμα
Sparkle Silver
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με
ενσωματωμένα φλας και φώτα εδάφους
Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω
Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά (επιπλέον
του Trend)
■

■

■

■

Ραδιόφωνο AM/FM και σύστημα πλοήγησης με
ψηφιακή οθόνη αφής 8" TFT, Ford SYNC 3 με
φωνητικό έλεγχο και κλήση έκτακτης ανάγκης,
ασύρματη σύνδεση Bluetooth® και 2 υποδοχές USB
για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, εντοπισμό
θέσης GPSM και 8 ηχεία
Cruise control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας με
ρυθμιζόμενο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας
Ταπέτα δαπέδου από πολυτελές βελούδο εμπρός και
πίσω
Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού με
ρύθμιση της θέρμανσης

Κινητήρες
Υβριδικό βενζίνης:
2.0L Hybrid 187 ίππων σε υβριδικό σύστημα με
ηλεκτροκινητήρα

6-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο υβριδικού μοντέλου με
προαιρετικό σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Active
Park Assist και ατμοσφαιρικό κρυφό φωτισμό (κατόπιν
διαθεσιμότητας).
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Σύστημα σταθερής ταχύτητας cruise control.

FORD MONDEO Μοντέλα

Titanium

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά (επιπλέον
του Trend)
■

■

■

Ζάντες ελαφρού κράματος 17" (16" στην υβριδική
έκδοση)
Προβολείς αλογόνου εστιασμένης δέσμης και φώτα
ημέρας LED
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με
ενσωματωμένα φλας και φώτα εδάφους

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά (επιπλέον
του Trend)
■

■

■
■
■

Ηχοσύστημα με ραδιόφωνο, οθόνη αφής 8", 2
υποδοχές USB, SYNC 3 και 8 ηχεία
Cruise control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας με
ρυθμιζόμενο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας
Έγχρωμη οθόνη πίνακα οργάνων TFT 10"
Σπορ καθίσματα οδηγού και συνοδηγού
Ατμοσφαιρικός εσωτερικός κρυφός φωτισμός

Κινητήρες
Υβριδικό βενζίνης:
2.0L Hybrid 187 ίππων σε υβριδικό σύστημα με
ηλεκτροκινητήρα
Diesel:
2.0L Ford EcoBlue 150 ίππων

Πίνακας οργάνων με δύο έγχρωμες ψηφιακές οθόνες 4,2"
TFT και έξυπνο σύστημα HEV SmartGauge®
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Σήμα υβριδικού αυτοκινήτου

FORD MONDEO Μοντέλα

ST-Line

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά (επιπλέον
του Titanium)
■

■
■
■
■
■

■

■

■

Ζάντες ελαφρού κράματος 18" 5x2 ακτίνων με
φινίρισμα Rock Metallic/μεταλλικό φρεζαριστό
Σπορ ανάρτηση
Σήμα ST-Line
Προφυλακτήρες εμπρός και πίσω με ιδιαίτερο design
Πάνω και κάτω μάσκα με ιδιαίτερο κυψελοειδές πλέγμα
Σπορ κάτω πλαϊνά προστατευτικά στο χρώμα του
αμαξώματος
Ράγες οροφής με μαύρο φινίρισμα (μόνο στέισον
βάγκον)
Πλαίσια προβολέων ομίχλης με μαύρο γυαλιστερό
φινίρισμα και ιδιαίτερο design
Πίσω σπόιλερ στο χρώμα του αμαξώματος (μόνο
στέισον βάγκον)

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά (επιπλέον
του Titanium)
■
■

■

■

Σπορ καθίσματα εμπρός με κόκκινη ραφή
Ταπέτα δαπέδου από μοκέτα βελούδο εμπρός και πίσω
με κόκκινη ραφή
Τιμόνι με διάτρητη δερμάτινη επένδυση και κόκκινη
ραφή
Κεντρική κονσόλα εμπρός με υποβραχιόνιο με κόκκινη
ραφή

Κινητήρες
Υβριδικό βενζίνης:
2.0L Hybrid 187 ίππων σε υβριδικό σύστημα με
ηλεκτροκινητήρα

Πίνακας οργάνων με δύο έγχρωμες ψηφιακές οθόνες 4,2"
TFT και έξυπνο σύστημα HEV SmartGauge®

28

Ζάντες ελαφρού κράματος 19" 7x2 ακτίνων Shadow
Black (κατόπιν διαθεσιμότητας)

FORD MONDEO Μοντέλα

Vignale

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά
■

■

■
■
■
■
■
■

Αποκλειστικές γυαλιστερές ζάντες ελαφρού κράματος
18" Liquid Aluminium
Ιδιαίτερο εξωτερικό στυλ Ford Vignale με χρωμιωμένες
και ματ ασημί λεπτομέρειες
Κατευθυντικοί προβολείς LED Ford Dynamic
Ιδιαίτεροι προβολείς ομίχλης Vignale
Σήμα Vignale
Κάμερα οπισθοπορείας
Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω
Δύο εξατμίσεις

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά
■

■
■
■

■

■

Ραδιο-CD και σύστημα πλοήγησης Sony με ραδιόφωνο
AM/FM, ψηφιακή οθόνη αφής 8" TFT, Ford SYNC 3 με
φωνητικό έλεγχο και κλήση έκτακτης ανάγκης,
ασύρματη σύνδεση Bluetooth και 2 υποδοχές USB για
τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, και 9 ηχεία Sony
premium
Ολοδερμάτινη επένδυση από πολυτελές δέρμα
Δερμάτινο ταμπλό
Integrated Active Noise Control (ANC) –
Ενσωματωμένο σύστημα ενεργής απόσβεσης
θορύβου
Cruise control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας με
ρυθμιζόμενο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με 10
ρυθμίσεις και μνήμη ρύθμισης

Κινητήρας
Υβριδικό βενζίνης:
2.0L Hybrid 187 ίππων σε υβριδικό σύστημα με
ηλεκτροκινητήρα
Diesel:
2.0L Ford EcoBlue 190 ίππων
Ζάντες ελαφρού κράματος 18"
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Δερμάτινο ταμπλό με προβολή της υβριδικής ροής
ενέργειας στην κεντρική οθόνη του Ford SYNC

FORD MONDEO Διαστάσεις

             










      



458 l
Πίσω
καθίσματα
σηκωμένα*









       









      









   


       


















      









              











             






     




5-θυρο
Ύψος†: 1.482 mm





Πίσω καθίσματα διπλωμένα*




1356 l




Διαστάσεις


5-θυρο






 



















Στέισον βάγκον

Μέτρηση κατά ISO 3832. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό.

Μήκος‡ (χωρίς κοτσαδόρο): 4.867 mm*

Πλάτος‡ (με καθρέφτες): 2.121 mm

Ύψος‡: 1.501 mm

‡

488 l
Πίσω
καθίσματα
σηκωμένα*

Φορτωμένο μέχρι την οροφή (με ρεζέρβα κανονικού μεγέθους)

Πλήρη χαρακτηριστικά και προδιαγραφές (δεν περιλαμβάνονται στο έντυπο
προσπέκτους)
Για να δείτε τα πλήρη χαρακτηριστικά και προδιαγραφές μπορείτε να σκανάρετε τον κωδικό QR
ή δείτε τον ψηφιακό κατάλογο ή τον διαδραστικό κατάλογο στην ιστοσελίδα μας www.ford.gr.
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Πλάτος† (με καθρέφτες): 2.121 mm

Στέισον βάγκον

1585 l
Πίσω καθίσματα διπλωμένα*

Μήκος† (χωρίς κοτσαδόρο): 4.871 mm*

www

Ισχύει επίσης για 4-θυρο και 4-θυρο HEV.
Ισχύει επίσης για στέισον βάγκον HEV.
Εμφανίζονται στοιχεία χωρίς κιτ διαμόρφωσης αμαξώματος ή ράγες οροφής.

†
‡
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2.0
iVCT I4
Atk HEV

  





 

 









    







   





 










  







  







   














 









  



    
  




 

    

 









 

 




  


 

  




  

  

 

  



    

  


 



    



  

  

2.0
Ford EcoBlue
AutoStartStop

2.0
iVCT I4
Atk HEV

2.0
Ford EcoBlue
AutoStartStop



2.0
Ford EcoBlue
AutoStartStop

Καύσιμα και επιδόσεις
2.0
Ford EcoBlue
AutoStartStop

Καύσιμα και επιδόσεις






   







  







  







Με 4η ταχύτητα. ØΣτοιχεία δοκιμών της Ford. ØØΤα δηλούμενα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και ηλεκτρικής εμβέλειας μετρούνται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις
και προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 715/2007 και (ΕΚ) 2017/1151 όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Ελαφρά οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου με βάση την παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών
ελαφρών οχημάτων (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure ή WLTP) θα διαθέτουν στοιχεία τόσο σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New European Drive Cycle ή NEDC) όσο και κατά WLTP. Το πρότυπο
WLTP θα αντικαταστήσει πλήρως το NEDC το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2020. Η τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ τους οχημάτων διαφορετικών τύπων και διαφορετικών κατασκευαστών.
Εκτός από την απόδοση στην κατανάλωση καυσίμου, η συμπεριφορά στην οδήγηση, καθώς και άλλοι μη τεχνικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, των εκπομπών CO2 και
της ηλεκτρικής εμβέλειας ενός οχήματος. Το CO2 αποτελεί το βασικό αέριο του θερμοκηπίου που είναι υπεύθυνο για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ένας οδηγός για την εξοικονόμηση καυσίμου και τον περιορισμό των εκπομπών CO2, ο
οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων, διατίθεται δωρεάν σε κάθε σημείο πώλησης ή μπορείτε να τον κατεβάσετε από τη διεύθυνση http://www.seaa.gr. Όλοι οι κινητήρες diesel είναι εφοδιασμένοι
με φίλτρο σωματιδίων αιθάλης DPF (Diesel Particulate Filter). Όλοι οι κινητήρες βενζίνης είναι εφοδιασμένοι με καταλυτικό μετατροπέα.
#
Αντιπροσωπεύει το μικρότερο απόβαρο με πλήρη πληρότητα σε υγρά, πληρότητα 90% σε καύσιμα και 75 kg για τον οδηγό, ανάλογα με τις κατασκευαστικές ανοχές και επιλογές. Τα φορτία ρυμούλκησης αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη
ικανότητα ρυμούλκησης του αυτοκινήτου με το μέγιστο φορτίο του, για να μπορεί να ξεκινήσει σε ανοδική κλίση 12% στο επίπεδο της θάλασσας. Οι επιδόσεις και η οικονομία όλων των μοντέλων περιορίζονται όταν χρησιμοποιούνται για
ρυμούλκηση. Το μέγιστο βάρος στον κοτσαδόρο του αυτοκινήτου είναι 75 kg για όλα τα μοντέλα. Μικτό βάρος συρμού είναι το βάρος αυτοκινήτου και τρέιλερ. *Μόνο με ελαστικά 16"/17". **Μόνο με ελαστικά 18"/19".
‡
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Απόβαρο 



2.0
iVCT I4
Atk HEV

2.0
Ford EcoBlue
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2.0
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Μικτό βάρος οχήματος 







    







Μικτό βάρος συρμού 







              







Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένουμε φρένα κλίση  







              







Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένουμε φρένα κλίση  







           







Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένουχωρίς φρένα 









Στέισον βάγκον
    

 


 


 






  

  

 


 
 
 


  

       

 

 

 







     







    



   

 

Κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα 
    















    







     







       







Επιδόσεις
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2.0
Ford EcoBlue
AutoStartStop



Βάρη και φορτία

2.0
Ford EcoBlue
AutoStartStop

Καύσιμα και επιδόσεις
2.0
Ford EcoBlue
AutoStartStop

Καύσιμα και επιδόσεις











  







  







‡

Με 4η ταχύτητα. ØΣτοιχεία δοκιμών της Ford. ØØΤα δηλούμενα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και ηλεκτρικής εμβέλειας μετρούνται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και
προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 715/2007 και (ΕΚ) 2017/1151 όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Ελαφρά οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου με βάση την παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών
ελαφρών οχημάτων (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure ή WLTP) θα διαθέτουν στοιχεία τόσο σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New European Drive Cycle ή NEDC) όσο και κατά WLTP. Το πρότυπο
WLTP θα αντικαταστήσει πλήρως το NEDC το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2020. Η τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ τους οχημάτων διαφορετικών τύπων και διαφορετικών κατασκευαστών.
Εκτός από την απόδοση στην κατανάλωση καυσίμου, η συμπεριφορά στην οδήγηση, καθώς και άλλοι μη τεχνικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, των εκπομπών CO2 και
της ηλεκτρικής εμβέλειας ενός οχήματος. Το CO2 αποτελεί το βασικό αέριο του θερμοκηπίου που είναι υπεύθυνο για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ένας οδηγός για την εξοικονόμηση καυσίμου και τον περιορισμό των εκπομπών CO2, ο
οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων, διατίθεται δωρεάν σε κάθε σημείο πώλησης ή μπορείτε να τον κατεβάσετε από τη διεύθυνση http://www.seaa.gr. Όλοι οι κινητήρες diesel είναι εφοδιασμένοι
με φίλτρο σωματιδίων αιθάλης DPF (Diesel Particulate Filter). Όλοι οι κινητήρες βενζίνης είναι εφοδιασμένοι με καταλυτικό μετατροπέα.
#
Αντιπροσωπεύει το μικρότερο απόβαρο με πλήρη πληρότητα σε υγρά, πληρότητα 90% σε καύσιμα και 75 kg για τον οδηγό, ανάλογα με τις κατασκευαστικές ανοχές και επιλογές. Τα φορτία ρυμούλκησης αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη
ικανότητα ρυμούλκησης του αυτοκινήτου με το μέγιστο φορτίο του, για να μπορεί να ξεκινήσει σε ανοδική κλίση 12% στο επίπεδο της θάλασσας. Οι επιδόσεις και η οικονομία όλων των μοντέλων περιορίζονται όταν χρησιμοποιούνται για
ρυμούλκηση. Το μέγιστο βάρος στον κοτσαδόρο του αυτοκινήτου είναι 75 kg για όλα τα μοντέλα. Μικτό βάρος συρμού είναι το βάρος αυτοκινήτου και τρέιλερ. *Μόνο με ελαστικά 16"/17". **Μόνο με ελαστικά 18"/19".
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Χρώματα και επενδύσεις
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Χρώματα και επενδύσεις


















Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος
*Τα απλά χρώματα Frozen White και Stealth, τα μεταλλικά χρώματα αμαξώματος και τα χρώματα mica, η ημιδερμάτινη και η δερμάτινη επένδυση είναι προαιρετικές επιλογές με πρόσθετο κόστος.
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Εμφάνιση και στυλ

Εμφάνιση και στυλ



 

            
         
 



   








Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος
Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
*Οι ζάντες που επιλέξατε θα φέρουν ελαστικά αυτού του μεγέθους, αλλά δεν μπορείτε να επιλέξετε μάρκα ελαστικών.
Σημείωση: Οι ζάντες και τα ελαστικά 18" και 19" που διατίθενται για το Ford Mondeo είναι σχεδιασμένες να δίνουν στο αυτοκίνητο πιο σπορ χαρακτηριστικά στην οδήγηση και πιο σταθερό κράτημα σε σύγκριση με τις στάνταρ ζάντες και
ελαστικά 16" και 17".
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Οδήγηση

Εμφάνιση και στυλ

       

           

Βασικός εξοπλισμός
Σημείωση: Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company Limited και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά
σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. *Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford Emergency Assistance είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford SYNC που χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο
ασύρματα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth®για να καλέσει αυτόματα το τοπικό κέντρο πολιτικής προστασίας μετά από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα. Το σύστημα λειτουργεί
σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.
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Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος
Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
1)

Εξοπλισμός ασφαλείας. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.
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Electric Power Assisted Steering (EPAS) – Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού



Υπολογιστής ταξιδιού











  


  

 












 





 



          


Auto–Start-Stop – Σύστημα αυτόματης διακοπής/εκκίνησης του κινητήρα όταν σταματά το αυτοκίνητο








         
 






 

 







             
                  





  
      





  


  

 














Απόδοση και οικονομία

Οδήγηση















         












   







               


























Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος
Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
1)

Εξοπλισμός ασφαλείας. Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

2)

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY





 














    
                                    
               





















                                    
            











                                       
                     











                                     
                  





                                    
                           
          





  
  













    
    

                     










  





















































































  

 












































        



Βασικός εξοπλισμός

     



Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος
Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
Σημείωση: Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company Limited και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά
σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. *Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford Emergency Assistance είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford SYNC που χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο
ασύρματα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® για να καλέσει αυτόματα το τοπικό κέντρο πολιτικής προστασίας μετά από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα. Το σύστημα λειτουργεί
σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.
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Άνεση και ευκολία


Άνεση και ευκολία
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Ασφάλεια και προστασία


Άνεση και ευκολία


  



Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος
Σημείωση: Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company Limited και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά
σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. *Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford Emergency Assistance είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford SYNC που χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο
ασύρματα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® για να καλέσει αυτόματα το τοπικό κέντρο πολιτικής προστασίας μετά από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα. Το σύστημα λειτουργεί
σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
Εξοπλισμός ασφαλείας. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.
u
Σημείωση: Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται στη θέση του συνοδηγού παιδικό κάθισμα στραμμένο προς τα πίσω, όταν το όχημα είναι εξοπλισμένο με αερόσακο συνοδηγού που είναι ενεργοποιημένος. Η ασφαλέστερη θέση για τα παιδιά
είναι να κάθονται σωστά δεμένα στο πίσω κάθισμα.
1)
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Λειτουργικά χαρακτηριστικά


Ασφάλεια και προστασία







































      
           


  









      
  























         
         
        

Βασικός εξοπλισμός

u

1)
Εξοπλισμός ασφαλείας. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.
Σημείωση: Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται στη θέση του συνοδηγού παιδικό κάθισμα στραμμένο προς τα πίσω, όταν το όχημα είναι εξοπλισμένο με αερόσακο συνοδηγού που είναι ενεργοποιημένος. Η ασφαλέστερη θέση για τα παιδιά
είναι να κάθονται σωστά δεμένα στο πίσω κάθισμα.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος
Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY
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test drive

Επισκεφθείτε το δίκτυο της Ford και κάντε ένα test drive του Ford
Mondeo. Βρείτε έναν Επίσημο Έμπορο Ford: www.ford.gr

FORD MONDEO Εγγύηση και οδική βοήθεια Ford

συνθέστε

 


FORD MONDEO Επόμενα βήματα

Συνθέστε το νέο σας Ford Mondeo ακριβώς με τις προδιαγραφές που
θέλετε και δείτε πώς δείχνει στην ιστοσελίδα www.ford.gr





    
                      
                
                  

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες
πληροφορίες:

ιδιοκτησία

Όταν φεύγετε οδηγώντας το νέο σας αυτοκίνητο, εμείς
εξακολουθούμε να είμαστε μαζί σας. Η Ford διαθέτει ένα
μεγάλο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων που θα
σας βοηθήσουν να διατηρήσετε το αυτοκίνητό σας στην
καλύτερη κατάσταση.
Και αν ποτέ το νέο σας Ford χρειαστεί επισκευή μετά από
ατύχημα, το κέντρο επισκευής ζημιών από ατύχημα της
Ford είναι το καλύτερο μέρος για να αποκαταστήσετε το
αυτοκίνητό σας στην προ του ατυχήματος κατάσταση
για να το έχετε σε κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό.

https://www.ford.gr/finance/ford-finance
Ford Lease: Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής
σας, η Ford Lease σας υποστηρίζει από το πρώτο όχημα
που θα επιλέξετε για την εξυπηρέτηση των αναγκών σας,
προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις με τα νέα
επιβατικά αυτοκίνητα Ford.

επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας καλέστε στο τηλέφωνο
210-4805620. Η γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα έως
Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 18:00 πλην επισήμων
αργιών.

Βασική κάλυψη
Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

*Από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης. Σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις

Φωτογραφίες, περιγραφές και προδιαγραφές: Το περιεχόμενο αυτού του προσπέκτους ήταν ακριβές τη στιγμή της εκτύπωσης. Ορισμένες από τις φωτογραφίες αυτού του προσπέκτους
ανήκουν σε μοντέλα προπαραγωγής και έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, επομένως, η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά της τελικής έκδοσης μπορεί να
διαφέρουν από διάφορες απόψεις.
Τα μοντέλα, ο εξοπλισμός και οι χρωματικοί συνδυασμοί που περιγράφονται ή εμφανίζονται, μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ή να είναι διαθέσιμα μόνο με πρόσθετο κόστος. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό των μοντέλων ανατρέξτε στους πίνακες χαρακτηριστικών στις πίσω σελίδες και στους επίσημους εμπόρους της Ford.

FordPass

Το FordPass είναι μια νέα εφαρμογή που θα σας κάνει να
αναθεωρήσετε τον τρόπο που κινείστε. Παρέχει
πληροφορίες για το όχημα, για το δίκτυο της Ford,
χρήσιμες οδηγίες και υπηρεσίες, όπως αναζήτηση χώρων
στάθμευσης, καθώς και άμεση ενημέρωση για την
κυκλοφορία μέσω της εφαρμογής Live Traffic, απευθείας
στο σύστημα πλοήγησης του Ford SYNC 3 (κατόπιν
διαθεσιμότητας στην τοπική αγορά).

  

Σε όλη την παρούσα έκδοση, όταν ένα χαρακτηριστικό περιγράφεται ως προαιρετικό, προαιρετική επιλογή κλπ., πρέπει πάντα να υποτίθεται ότι διατίθεται με πρόσθετο κόστος σε σχέση
με το βασικό μοντέλο του αυτοκινήτου, εκτός αν επισημαίνεται ρητά το αντίθετο.
Πολιτική της Ford είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά στοιχεία, τις προδιαγραφές, τα χρώματα και τις τιμές των
μοντέλων και των προϊόντων που παρουσιάζονται χωρίς προειδοποίηση. Για τις τελευταίες πληροφορίες να απευθύνεστε πάντα στους επίσημους εμπόρους της Ford.
Η τοποθέτηση αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου σας.
Σημείωση: Το παρόν προσπέκτους περιλαμβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα προμηθευτών μας, με τη δική τους μάρκα, τα οποία δεν
καλύπτονται από εγγύηση της Ford αλλά από την εγγύηση των αντίστοιχων προμηθευτών. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στους επίσημους εμπόρους της Ford.
Σημείωση: Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company Limited γίνεται κατόπιν αδείας.
Το λογότυπο και η ονομασία iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Σημείωση: Ορισμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και συστήματα ασφαλείας που περιγράφονται σε αυτό το προσπέκτους είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με τη βοήθεια
αισθητήρων, η απόδοση των οποίων μπορεί να επηρεάζεται σε ορισμένες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.
Ford Finance
Για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Ford Finance
μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Επίσημο
Έμπορο Ford.

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το
προσπέκτους, φροντίστε να το
ανακυκλώσετε.

Ford Lease
Σε συνεργασία με την ALD Automotive, Αγίου Γερασίμου 2
και Τριών Ιεραρχών 1, 17455, Άλιμος, T 210 48.40.040
F 210 48.40.120 M fordlease.gr@aldautomotive.com

Ford και ΒP – Συνεργαζόμαστε για
να μειώσουμε την κατανάλωση και
τις εκπομπές καυσαερίων.

Γραμμή εξυπηρέτησης Ford
Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
της Ford καλέστε στο τηλέφωνο 210-4805620. Η γραμμή
λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως
τις 18:00 πλην επισήμων αργιών.
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χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση του νέου σας αυτοκινήτου είναι μια
απόφαση εξίσου σημαντική με την επιλογή του. Πριν
επιλέξετε κάποια τράπεζα, απευθυνθείτε στον Επίσημο
Έμπορο Ford για να ενημερωθείτε για τα ευέλικτα
Χρηματοδοτικά Προγράμματα Ford Finance, τα οποία
σας επιτρέπουν να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που
επιθυμείτε με τους όρους που ανταποκρίνονται στις δικές
σας ανάγκες.

       

www.ford.gr

