FORD MONDEO

Двигател и скоростна кутия
Хибриден бензинов двигатели

2.0 HEV

187 к.с.

iCVT автоматична

Ценова листа Юни 2020, MY 2020.50

Среден

TREND

TITANIUM

ST-LINE

VIGNALE

лв. с ДДС

лв. с ДДС

лв. с ДДС

лв. с ДДС

4 врати

61 800

65 300

–

78 800

5 врати

–

–

–

–

5 врати
(комби)

64 200

67 700

72 500

80 000

4.5

4 врати

57 300

63 800

–

–

4.5

5 врати

58 500

65 000

70 500

–

4.7

5 врати
(комби)

59 700

66 200

71 700

–

4.7

4 врати

62 100

68 500

–

–

4.7

5 врати

63 300

69 700

75 300

–

5.0

5 врати
(комби)

64 500

70 900

76 500

–

4.8 / 5.1

4 врати

–

71 700

–

85 300 / 91 100

4.8 / 5.1

5 врати

–

72 900

78 500 / 84 300

85 300 / 91 100

5.0 / 5.2

5 врати
(комби)

–

74 100

79 600 / 85 400

86 500 / 92 300

разход

Каросерия

л./100 км.

4.2

Дизелови двигатели

6-степенна ръчна

150 к.с.
8-степенна
автоматична

2.0
EcoBlue

190 к.с.

8-степенна
автоматична / AWD

Налични автомобили sale.ford.bg
Ford Mondeo се предлага с 5 години гаранция без ограничение в пробега
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FORD MONDEO – стандартно оборудване
TREND

Екстериор

Интериор

LED задни светлини
Отопляеми странични огледала с вградени мигачи
Странични огледала с черна рамка и капачка в цвета на купето
Фарове за мъгла
Протектор на заднадата броня (при комби)
Черни рамки на страничните прозорци
Предна броня в цвета на купето
Задна броня в цвета на купето, долна част в черен цвят
Предна решетка с хромирани детайли
Долна решетка отпред в цвета на купето
Активни клапи зад предната броня
Прагове в черен цвят
Дръжки в цвета на купето
Предни и задни електрически стъкла с еднократно задействане
Стандартни стъкла
Отопляемо задно стъкло
Стандартни чистачки
Чистачка за задното стъкло (при комби и хечбек)
Халогенни фарове с регулиране във височина и халогенни
дневни светлини
Фар за мъгла отзад
LED централна стоп светлина
Фарове с функция "Изпрати ме до вкъщи"
Черни релси на покрива (при комби)

Опорни дръжки на тавана с плавно прибиране за предните места
Опорни дръжки на тавана с плавно прибиране и закачалки за
задните места
Конзола над централното огледало с отделение за очила
Пепелник с подвижна вътрешна част
Запалки отпред и отзад
Черни лайстни на предните прагове
Ниша за вещи във вратите
Хромирани дръжки на вратите отвътре
Предни и задни стелки
Удобна позиция за левия крак на водача
Тапицерия на пода в багажника
Удобна ръкохватка за достъп до резервната гума
Защитна лайстна на ръба на багажника
Сгъваеми задни седалки
Стандартни предни седалки
Регулируеми в 4 посоки седалки за водача и пасажера +
регулируема лумбална опора
Джоб в гърба на предните седалки
ISOFIX закрепване на детско столче на външните места отзад
Централен заден подлакътник с поставки за чаши
Текстилна тапицерия - Cypress
Осветление в зоната на влизане в автомобила
Плавно изключване на осветлението в купето
Лампи за четене над предните места
Осветление над 2-ри ред седалки
Подсилено осветление в багажника (при комби)
Лампа в жабката
Ръчен режим Ден/Нощ на централното огледало
Подвижна кора над багажното отделение (при хечбек)
Ролетна щора в багажника (при комби)
4 куки за закрепване в багажника (при седан и хечбек)
6 куки за закрепване в багажника (при комби)
Обособено място за аптечка
Обособено място за авариен триъгълник
LED индикатори на предните врати за заключване
Куки за закрепване на чанти с покупки в багажника
Комфорт и безопасност
16" Алуминиеви джанти с гуми 215/60 R16
Безключово стартиране на двигателя
2 сгъваеми ключа с вградено дистанционно
Предотвратяване на нискоскоростни сблъсъци
Следене на пътната лента и система за следене концентрацията на
водача
Разпознаване на пътни знаци
Асистент за автоматично ограничаване скоростта спрямо пътните
знаци
Автопилот с ограничител на скоростта
Стандартно окачване
Дискови спирачки отпред и отзад
Регенеративна спирачна система (при HEV)
Задействане аварийните светлини при внезапно спиране
Асистент при потегляне по наклон
Електрическа ръчна спирачка
Автоматично освобождаване на ръчната спирачка при потегляне
Асистент при спиране

Интериор
ICE Pack 71
- Дигитално радио
- 8" сензорен екран
- 8 тонколони
- SYNC 3
- Извод 12V, 2 USB
- Спешни повиквания
Информационен екран пред водача 4.2" цветен и аналогови
прибори
Информационен екран пред водача 4.2" цветен и аналогов
скоростомер с дигитален дисплей за останалата информация
(при Хибрид)
Антиалергенен интериор, сертифициран от TUV
Поленов филтър
Двузонална климатична инсталация с въздуховоди на 2-ри ред
седалки
Светла тапицерия на тавана
Допълнителен нагревател за въздуха в купето
Термометър за външната температура на въздуха
Заключващо се отделение за вещи
Двутонов клаксон
Индикация за непоставени предпазни колани
Поставки за чаши в средната конзола
Система за неутрализиране шума в купето
Централен подлакътник с отделение за вещи
12V извод в товарното отделение (при комби)
Кожен скоростен лост
Кожен волан
Роторен селектор за превключване на скорости (при
автоматична скоростна кутия)
Сенници за водача и пасажера с огледало и осветление
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FORD MONDEO – стандартно оборудване
Комфорт и безопасност TREND
Асистент при спускане по наклон (при HEV)
Защита от зареждане с погрешно гориво
Електронен усилвател на волана
Кормилна колона регулируема във височина и дълбочина
Заключване на кормилната колона
Триточкови предпазни колани
Фронтални въздушни възглавници за водача и пасажера
Странични въздушни възглавници за водача и пасажера
Въздушна възглавница за коленете на водача
Въздушни възглавници тип завеса за 1-ви и 2-ри ред
Предни предпазни колани регулируеми във височина
Предни предпазни колани с пиронатягане
Предни подглавници регулируеми в 4 посоки
Три подглавника на 2-ри ред седалки
Защита за деца на задните врати
Централно заключване
Имобилайзер
MyKey - възможност за персонализиране индивидуални
настройки на автомобила за всеки от ключовете

Светлинна сигнализация след инцидент
Автоматично отключване на всички врати при отваряне вратата на
водача
Система за автоматично заключване на вратите след всяко
затваряне
Защита срещу заключване на ключа в купето
Възможност за деактивиране на пасажерската въздушна
възглавница
Кора над двигателя (без Хибрид)
Двоен скрит ауспух
Единичен скрит ауспух (при HEV)
ESC - ел. стабилизиращ контрол
EBD - ел. разпределение на спирачното усилие
ABS - система против блокиране на колелата
TSC - система подобряваща сцеплението
BLD - блокировка на диференциала чрез спирачките
Старт-Стоп система
Стандартен стартер (при HEV)
Екологично иновационен алтернатор (при EcoBlue двигатели)
Високоволтова батерия (при HEV)

TITANIUM (в допълнение към TREND)
Електрически прибиращи се, отопляеми странични огледала с
вградени мигачи и осветление в зоната на влизане
Хромирана рамка на страничните прозорци
Задна броня изцяло в цвета на купето
Прагове в цвета на купето
Автоматични чистачки
Автоматични фарове с лупи, автоматични дълги светлини, LED
дневни светлини
Сиви релси на покрива (комби)
ICE Pack 73
- Дигитално радио
- 8" сензорен екран
- 8 тонколони
- SYNC 3
- Извод 12V, 2 USB
- Навигация
- Спешни повиквания

10.1" информационен екран пред водача
Отопляемо челно стъкло и дюзи
Предни и задни паркинг сензори
Централна конзола с двойно отделение за вещи
Хромирани лайстни на предните прагове
Спортни предни седалки
Отопляеми предни седалки
Текстилна тапицерия Smitty Tech / Omni
Амбиентно многоцветно осветление в купето
Лампи за четене на 2-ри ред седалки
Електрохроматично централно огледало
17" Aлуминиеви джанти 10х2 с гуми 215/55 R17
Безключов достъп и стартиране на двигателя
Двоен хромиран ауспух (при 2.0 EcoBlue 190)

ST-LINE (в допълнение към TITANIUM)
Автоматично прибиращи се странични огледала с отопление и
памет, вградени мигачи и осветление в зоната на влизане,
функция накланяне при движение назад и функция против
заслепяване от страната на водача.
Фарове за мъгла ST-Line дизайн
ST-Line лого на предните калници
Черна рамка на страничните стъкла
Заден спойлер (при комби)
ST-Line горна решетка
ST-Line долна решетка
ST-Line брони и прагове
Потъмнени стъкла
Черни релси на покрива (при комби)
Червени шевове по вратите и централната конзола
Тъмна тапицерия на тавана (при хечбек и комби)
Централен заден подлакътник с отделение за вещи и поставка
за чаши
Електронно подсилване звука от двигателя през озвучителната
система

Централна конзола с двойно отделение за вещи
Маншон на скоростния лост с червени шевове
Кожен скоростен лост
Кожен волан с червени шевове
Пера за превключване на предавките от волана (при автоматична
трансмисия)
ST-Line лайстни на предните прагове
Предни и задни стелки с червени шевове
Електрически регулируеми предни седалки в 10 посоки (на водача
с памет)
Ел. лумбална опора на предните седалки
Частична кожена тапицерия Salerno Miko с двойни червени
шевове
Алуминиеви педали
18" Алуминиеви джанти с гуми 235/45R18
Спортно окачване
Червени спирачни апарати
Двоен хромиран ауспух (при 2.0 EcoBlue 190 и HEV)
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VIGNALE (в допълнение към TITANIUM)
Автоматично прибиращи се странични огледала с отопление и
памет, вградени мигачи и осветление в зоната на влизане.
Функция накланяне при движение назад и функция против
заслепяване от страната на водача.
Фарове за мъгла стил Vignale
Рамки около фаровете за мъгла в стил Vignale
Лого Vignale на предните калници
Хромирана решетка в горната част на предната броня
Хромирана решетка в долната част на предната броня
Дръжки на вратите в цвета на купето и хром
Хромирана рамка на страничните прозорци
Акустични стъкла на предните врати
Потъмнени стъкла
Адаптивни LED фарове и LED дневни светлини
Измиване на фаровете
ICE Pack 73
- Дигитално радио, CD
- 8" сензорен екран
- 12 тонколони SONY
- SYNC 3
- Извод 12V, 2 USB
- Навигация
- Спешни повиквания
- Акустични странични стъкла

Инструментално табло облечено в кожа
Камера за заден ход
Централен заден подлакътник с поставка за чаши
Система за неутрализиране шума в купето
Кожен капак на подлакътника между предните седалки
Извод 220 V (без HEV)
Vignale лайстни на предните прагове
Предни и задни стелки
Спортни предни седалки
Предни седалки регулируеми в 10 посоки и функция масаж, тази
на вода с памет
Предни седалки с функция отопление и охлаждане
Перфориран кожен салон
Кожена тапицериян на вратите
Алуминиеви вложки на педалите
Многоцветно амбиентно осветление в купето
18" Алуминиеви джанти с гуми 235/45R18
Двоен ауспух подчертан от хромирани детайли в долната част на
бронята

FORD MONDEO – опции
Опции

EOC
код

17" Aлуминиеви джанти 10х2 с гуми 215/55 R17

TREND

TITANIUM/HEV

ST-LINE

VIGNALE

1430

●

-

-

17" Алуминиеви джанти 5x2 Luster Nickel с гуми 215/55R17

55C

1430

370

-

-

18" Алуминиеви джанти 10х2 с гуми 235/45R18

55U

-

2590

-

-

19" Алуминиеви джанти 5х2 Luster Nickel с гуми 235/40R19

554

-

2590

-

-

19" Алуминиеви джанти 5х2 Rock Metallic (тъмни) с гуми
235/40R19

55L

-

-

1740

-

19" Алуминиеви джанти 7х2 Shadow Black с гуми 235/40R19

55V

-

-

1740

-

19" Алуминиеви джанти 5х2 Luster Nickel с гуми 235/40R19

556

-

-

-

1740

19" Алуминиеви джанти 5х2 (тъмни) с гуми 235/40R19

55B

16" Малоразмерно резервно колело
- не се предлага за HEV

714

120

120

120

-

16" Пълноразмерно резервно колело
- не се прдлага за HEV

712

400

400/-

400

400

Цветове

EOC
код

TREND

TITANIUM/HEV

ST-LINE

VIGNALE

Blazer Blue

73G

0

0

0

-

Frozen White

73F

400

400

400

-

Agate Black

73C

1100

1100

1100

●

Moondust Silver

73D

1100

1100

1100

●

Blue Metallic

73V

1100

1100

1100

●

4

1100

Цветове (продължение)

EOC
код

TREND

TITANIUM/HEV

ST-LINE

VIGNALE

Diffused Silver

73W

1370

1370

1370

270

Magnetic

73N

1370

1370

1370

270

1650

1650

1650

550

-

-

-

-

-

-

2680

2680

2680

1690

544

340

340

●

●

678

-

Част от Бизнес
пакет 10

Част от
Бизнес
пакет 10

●

583

-

2190/-

2190

2190

Отваряем прозорец на покрива (4 врати)

481

1430

1430

-

1430

Панорамен покрив с фиксирано стъкло (5 врати)
- Щори на задните врати

485

1800

1800/-

1800

1800

Ел. отваряем панорамен покрив (комби)
- Щори на задните врати

484

2160

2160

2160

2160

180

180/-

-

180

446

2010

2010

2010

2010

442

2710

2710

2710

2710

7696

2900

3350

2500

-

Ергономични седалки
- Текстилна тапицерия Cypress
- Предни седалки регулируеми в 18 посоки - ел. регулиране
на лумбалната опора, удължаване на опората под коленете

769C

1230

1230

-

-

Мултифункционални седалки
- Luxury кожена тапицерия (Vignale)
- Перфорирана кожа Salerno (Titanium)
- Предни седалки регулируеми в 10 посоки, тази на водача с
памет
- Охлаждане на предните седалки
- Масаж на предните седалки

498

-

3660

-

●

421D

200

200

200

200

421E

730

730

730

730

421

550

550

550

550

567

700

700

700

700

595

1190

1190/-

-

1190

Lucid Red
Blue Panther
Solar Silver
White Platinum
Потъмнени стъкла
Адаптивни LED фарове
- Автоматично регулиране височината и следване на пътя
- LED дневни светлини
- Мигачи с функция изпълване в посоката на завиване
Допълнителен паркинг нагревател с дистанционно
управление (не се предлага за HEV)

Подготовка за теглич - изисква автоматична трансмисия
- не се предлага за HEV
Демонтируем теглич
- не се предлага за 4 врати HEV
Ел. прибиращ се теглич със система против залюляване
- не се предлага за 4 врати HEV
Пакет седалки 6
- Кожена тапицерия - Smitty Tech Partial Leather (Trend) /
Salerno Leather (Titanium, ST-Line)
- Отопляеми предни седалки
- Предни седалки регулируеми в 10 посоки, тази на водача с
памет
- Ел. сгъваеми странични огледала с памет

Преградна мрежа зад 2-ри ред седалки (комби)
Преграда за домашни любимци зад 2-ри ред седалки
(комби)
Преграда за домашни любимци зад 1-ви ред седалки
(комби)
Периметърна алармена система с двойно заключване на
вратите
Регулируемо окачване (комби)

5

550
550

Опции (продължение)
Система за следене "мъртвата зона" и асистенция при
излизане от паркомясто
- Ел. регулируеми, отопляеми странични огледала с
вградени мигачи, функция накланяне при движение назад,
автоматично прибиране и памет (памет, само ако са
налични електрически седалки)
Бизнес пакет 8
- ICE Pack 73
- LED дневни светлини
- Ел. регулируеми, отопляеми странични огледала с
вградени мигачи и автоматично прибиране
- Автономно паркиране - предни и задни паркинг сензори,
камера за заден ход
Бизнес пакет 10 - 5 врати и комби
- ICE Pack 82
- Адаптивни LED фарове следващи пътя
- Адаптивен автопилот
- Следене на "мъртвата зона"
- Ел. регулируеми, отопляеми странични огледала с
вградени мигачи, функция накланяне при движение назад,
автоматично прибиране и памет (памет, само ако са
налични електрически седалки)
- Ел. врата на багажника
- Автономно паркиране - предни и задни паркинг сензори,
камера за заден ход
Бизнес пакет 10 - 4 врати
- ICE Pack 82
- Адаптивни LED фарове следващи пътя
- Адаптивен автопилот
- Следене на "мъртвата зона"
- Ел. регулируеми, отопляеми странични огледала с
вградени мигачи, функция накланяне при движение назад,
автоматично прибиране и памет (памет, само ако са
налични електрически седалки)
- Ел. врата на багажника
- Автономно паркиране - предни и задни паркинг сензори,
камера за заден ход
Комфорт пакет
- Отопляем волан
- Отопляемо челно стъкло
- Отопляеми дюзи на челното стъкло
- Отопляеми предни седалки
- Отопляеми задни седалки
- Извод 230V (не се предлага за HEV)

EOC
код

TREND

TITANIUM/HEV

ST-LINE

VIGNALE

546

1520

-

-

-

6817

2740

610

610

-

6819

-

6100

6100

3050

6819

-

5490

5490

2130

681V

1430

1190/730

850

730

Всички посочени цени са в лева с ДДС. „⚫“ = стандартно оборудване. „–“ = не се предлага. Пакетите не могат да се комбинират с други пакети при дублиране
на някоя от характеристиките в тях. Възможни са и други ограничения, които не са посочени. За повече информация, обърнете се към вашия дилър на Ford.
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FORD MONDEO – аксесоари

АКСЕСОАРИ НА СНИМКАТА ГОРЕ
Thule затворен багажник за покрив
Гама затворени багажници с различни обеми, които предпазват багажа от атмосферни условия и кражба. Показан е Thule Dynamic
800 заедно с напречни носачи за релси на покрива
Напречни носачи за релси на покрива
Алуминиеви профили с обтекаема форма за всички аксесоари за монтаж на покрива (затворени багажници, носачи за ски,
велосипеди и др.). За комби се захващат за надлъжните релси, при версии 4/5 врати за каросерията.
Thule носач за велосипеди за монтаж на теглич
Изберете от богатата гама от различни носачи. Показан е Thule EuroClassic.

АКСЕСОАРИ НА СНИМКИТЕ ГОРЕ
Всесезонни стелки
Проектирани да съответстват идеално на интериора и да предпазват подовото покритие от замърсяване и влага. Предлагат се и
велурени.
Мрежа за багаж
Надеждно придържа багажа в товарния отсек по време на движение. Закрепва се зад задните седалки, прибира се лесно, когато не
се използва.

За пълната гама аксесоари за Ford Mondeo, моля посетете: http://www.ford-accessories.bg
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FORD MONDEO– технически характеристики
Хибриден бензинов двигател
Двигател

HEV 2.0

Мощност (к.с.) / об/мин.
Въртящ момент (Нм) / об/мин.
Скоростна кутия
Задвижване
Максимална скорост (км/ч)
Ускорение 0-100 км/ч (сек.)
Разход на гориво (л/100км.)
•
Градско
•
Извънградско
•
Комбинирано
Емисии на СО₂ (г/км)
Еконорма

187/6000
173/4000
iCVT автоматична
FWD
187
9.4
4.7
4.4
4.2
96
Euro 6.2

Дизелови двигатели
Двигател

2.0 EcoBlue

Мощност (к.с.) / об/мин.
Въртящ момент (Нм) / об/мин.
Скоростна кутия

150/3500
370/2000-2500

190/3500
400/2000-2500

6-степенна ръчна

8-степенна автоматична с роторен селектор

Задвижване

FWD

FWD

FWD

AWD

Максимална скорост (км/ч)

210

206

218

216

Ускорение 0-100 км/ч (сек.)
Разход на гориво (л/100км.)
•
Градско
•
Извънградско
•
Комбинирано
Емисии на СО₂ (г/км)
Еконорма

9.8

10.4

9.0

9.2

5.6
3.8
4.5
117

5.7
4.2
4.7
124

6.0
4.2
4.8
126

6.2
4.5
5.1
133

Euro 6.2

За повече информация се обърнете към вашия дилър на Ford. Някои от посочените данни са предварителни.
Всички дизелови двигатели са оборудвани с филтър за твърди частици и филтър за NOX (азотни окиси) за двигателите Euro 6.2
Някои от функциите за безопасност и подпомагане на водача работят въз основата на датчици, чието функциониране може се влияе от определени
метеорологични и други условия на средата.
ØØДекларираният

разход на гориво и емисии на CO2 са измерени съгласно техническите изисквания и спецификации на Европрейска Директива 80/1268/EEC
или Европейска регулация (EC) 715/2007 с промяна (EC) 692/2008. Посочените данни са за тип превозно средство, а не се отнасят за конкретен автомобил.
Приложената тестова процедура осигурява сравнение между различни типове автомобили и различни производители. Информацията не е част от
продуктова оферта. Разходът в реални условия може да варира, тъй като автомобилът е повлиян от (индивидуалната си) конфигурация, стила на шофиране,
използването на техническо оборудване като например климатична инсталация, както и от други нетехнически фактори.
Настоящата ценова листа важи за автомобили моделна година 2020.50 и информацията в нея е валидна към датата на изготвянето и. Ford, обаче,
непрекъснато усъвършенства своите продукти. Ford и Мото-Пфое БГ си запазват правото да правят промени по всяко време без предупреждение на
техническите характеристики, стандартното и допълнителното оборудване, цените и останалата информация в настоящата ценова листа, която не
представлява конкретна продуктова оферта. За най-новата информация, винаги се обръщайте към вашия дилър на Ford.

FORD MONDEO се предлага с 5 години гаранция без ограничение в пробега!

София Люлин – 984 2250; София Младост – 817 8888; Пловдив – 606 606; Варна – 680 200; Бургас – 807 137; Русе – 845 235; Плевен – 885222;
Ст. Загора – 623 938; Габрово – 808 423; Монтана – 300 131; В. Търново – 616 000; Благоевград – 884 025; Хасково – 601 180; Шумен –
861 352; Пазарджик – 411 205; Смолян – 8 1085; Добрич – 602 647
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