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Go Further

Ford Mondeo Titanium 2018MY

Տեխնիկական բնութագիր
Շարժիչ

-

բենզինային

Փոխանցումատուփ

-

ավտոմատ 6 աստիճան

Շարժիչի աշխատանքային ծավալ, լ

-

2.0 EcoBoost

Առավելագույն հզորություն, ձ.ուժ

-

199

Առավելագույն արագություն, կմ/ժ

-

218

Ոլորող մոմենտ, Նմ

-

345

Թափառք 0-100 կմ/ժ, վրկ

-

8.7

Ընդհանուր քաշ, կգ

-

1550

Բեռնատարածքի ծավալ, լ

-

516

Երկարություն, լայնություն, բարձրություն, մմ

-

4871/2121/1490

Անվային բազա, մմ

-

2850

Վառելիքի բաքի ծավալ, լ

-

62.5
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Վառելիքի ծախս (քաղաքային ցիկլում), լ/100 կմ

-

11.6

Վառելիքի ծախս (մայրուղային ցիկլում), լ/100
կմ

-

6.0

Վառելիքի ծախս (խառը ցիկլում), լ/100 կմ

-

8.0

СО2 արտանետումներ, գ/կմ

-

187

Արտանետման սանդարտ

-

Euro V
FWD

Քաշող անիվներ

Go Further

Արտաքին գույն
Frozen White (Սպիտակ)

Էքստերիեր
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Առջևի և հետեվի բախարգելները թափքի գույնի
Առջևի և հետեվի բախարգելների ստորին մասերը և կողային երկայնական մոլդինգը թափքի
գույնի
Առջևի հակամառախուղային լուսարձակներ
Քրոմապատ առջևի ճաղավանդակ
Լուսարձակների լվացման համակարգ
Հետևի LED լուսային ցուցիչներ
Կողային ապակիների եղրագծերը քրոմապատ
Հովացուցիչի վերին պաշտպանիչ ցանցը քրոմապատ
Հովացուցիչի ստորին պաշտպանիչ ցանցը սև գույնի
Առջևի և հետևի կայանման ցուցիչներ
Առջևի ապակու մաքրիչները աշխատանքի ընդհատման ռեժիմներով
Կողային հայելիների կաղապարները ներկված թափքի գույնի, ստորին սև հատվածով
Կողային հայելիները դարձի ցուցիչով, էլեկտրական կարգավորվող, տաքացվող
17" 15 շյուղանի, թեթևաձույլ անվահեծեր, անիվների չափերը՝ 235/50R17

Ինտերիեր
•
•
•
•
•
•

Վարորդի նստատեղի բարձրության և գոտկատեղի մեխանիկական կարգավորում
Առջևի նստատեղերի կողային ընդգրկմամբ
Վարորդի և առջևի ուղևորի նստատեղը մեխանիկական կառավարմամբ, 4 դիրքերում
Վարորդի և առջևի ուղևորի նստատեղերի 3 ռեժիմով տաքացում
Բոլոր դռների ապակիները էլեկտրական կառավարմամբ
Անձրևի և լույսի ցուցիչներ
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Կաշվեպատ ղեկանիվ
Ղեկանիվի տաքացում
Դիմապակու տաքացում
Դիմապակու ջրամղիչների տաքացում
Ետին տեսարանի հայելին ավտոմատ մգեցման “Blum” համակարգով
Կենտրոնական կոնսոլ արմնկակալով, պահոցով և 2 բաժակակալներով
Վարորդի ոտքերի հատվածի լուսավորություն
Լույսեր կարդալու համար դիմացի շարքի համար
Լույսեր արևապաշտպանիչ վահանակներում
Երթուղղային և վառելիքի համակարգիչ
Կարգավորվող ղեկանիվ (խորություն/թեքություն)
Առջևի և հետևի կտորե գորգերի կոմպլեկտ
Առջևի նստատեղերի թիկնակների գրպաններ
Կենտրոնական՝ տվիչ-ցուցիչ վահանակի 10՛՛գունավոր դիսպլեյ
Երկգոտի “Climat Control” համակարգ
Հետևի նստատեղերը ծալվող 60/40 հարաբերակցությամբ

Անվտանգության և տեսաձայնային համակարգեր
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Արգելակային հակաբլոկավորման համակարգ (ABS)
Արգելակման ուժի էլեկտրոնային բաշխման համակարգ (EBD)
Կուրսային կայունության էլեկտրոնային համակարգ (ESP)
Անիվների տեղապտույտը կանխող համակարգ (TC)
Վթարային արգելակման օժանդակող համակարգ (EBA)
Անվտանգության ինտելեկտուալ համակարգ (IPS)
Վերելքների վրա ավտոմեքենայի գործարկման և կարճատև (3 վրկ) կանգի համակարգ (HSA)
Բորտ համակարգիչ
Էլեկտրական կայանման արգելակ
Ղեկանիվի էլեկտրաուժեղարար (EPAS)
Մանկական նստարանների ամրակներ ISOFIX
Վառելիքի բաքի լիցքավորման Ford Easy Fuel համակարգ
Շարժիչի հետակառավարվող գործարկում/անջատում
Թվով 7 անվտանգության բարձիկներ՝ վարորդի և առջևի ուղևորի համար, կողային
անվտանգության բարձիկներ, դիմացի և հետևի անվտանգության վարագույրներ, վարորդի
ծնկային անվտանգության բարձիկ
Առջևի ուղևորի անվտանգության բարձիկի անջատում
Հետևի դռների բլոկավորման համակարգ երեխաների համար
Բոլոր դռների կենտրոնացված բլոկավորման համակարգ
Հակա-առևանգման համակարգ, արտաքին ծավալային ցուցիչներով
“Cruise Control’’ համակարգ՝ արագության սահմանափակման կարգավորման ռեժիմներով
Փոքրաչափ պահեստային անվադող
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•
•
•

“Keyless Entry” համակարգ
“Start/Stop” մեքենայի գործածման համակարգ
“My Key” համակարգ

Աուդիոհամակարգ
•

Աուդիո համակարգ Sony (CD/MP3), FM/AM ռադիո, USB մուտքով, 9 բարձրախոս, 8՛՛ LCD
դիսպլեյ, SYNC 3 համակարգ + Bluetooth, ձայնային հեռակառավարում ռուսերեն լեզվով
նեռարյալ AppLink, Apple CarPlay և Android Auto համակարգը, 4.2՛՛ LCD դիսպլեյ
կենտրոնական վահանակի վրա, հեռակառավարման կոճակներ ղեկանիվի վրա

Լրացուցիչ հավելումներ
•

LED դինամիկ լուսարձակներ

Գինը՝ 16 600 000 ՀՀ դրամ
Գինը հաշվարկված է ներառյալ ԱԱՀ և ուժի մեջ է 15 աշխատանքային օր.
“FORA” ՍՊԸ-ն տրամադրում է գործարանային երաշխիք 2 տարի,
անսահմանափակ վազքով, բացառությամբ արագամաշ պահեստամասերը.
Մենք ակնկալում ենք փոխշահավետ համագործակցություն:
Հարգանքներով,
Վաճառքի բաժնի ղեկավար՝
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Դ. Վախրատյան

