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Mondeo ST-Line met opties en accessoires
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Hebben we je aandacht?
De nieuwe Mondeo kan de essentie zijn van een elegant assertieve stijl, maar verfijningen aan de
knappe buitenkant gaan niet alleen om uiterlijk. De Ford Mondeo is prachtig ontworpen voor optimale
efficiëntie. De slanke lijnen snijden efficiënter door de lucht. Terwijl gestroomlijnde achterpanelen
turbulentie verminderen en stabiliteit toevoegen.
Aangedreven door de nieuwste Hybrid Electric Vehicle-technologie, verdedigt de Mondeo HEV een
opwindende nieuwe generatie brandstofefficiëntie door naadloos te schakelen tussen zijn
elektromotor en benzinemotor. Met een reeks Ford EcoBlue-diesels, of de opmerkelijk efficiënte Ford
EcoBoost-benzinemotor die ook verkrijgbaar is, zijn de prestaties van de Mondeo behoorlijk
indrukwekkend, ongeacht welke optie u ook kiest.

Mondeo Vignale HEV Clipper met opties en accessoires
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Zit je lekker?
De nieuwe Ford Mondeo laat je wensen dat de reis langer duurde. Liefdevol
vervaardigd van de beste materialen, creëert het weelderige interieur een oase van
innerlijke rust. Licht stroomt door het optionele panoramadak om het gevoel van
ruimte te vergroten, terwijl geluidsabsorberende materialen een opvallend stil
interieur produceren.

Een optionele massagefunctie voor de bestuurder- en passagierszetels voorin
helpt om vermoeide spieren te laten ontspannen. Het in- en uitstappen van uw

Mondeo wordt vergemakkelijkt door een optionele electrische stuurkolom die
weggaat om extra ruimte toe te staan. De stuurkolom is gekoppeld aan de

geheugenfunctie van de zetel en keert altijd weer terug naar de voor u ideale stand.
Extra functies zijn onder meer een reeks intelligente rijhulptechnologieën zoals Ford
SYNC 3 met een 8-inch aanraakscherm dat, samen met de FordPass App, een
reeks aanvullende functies biedt die zijn ontworpen om elke reis gemakkelijker te
maken.

Ford Mondeo Vignale HEV met opties en accessoires
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Verfijnd
Keuzeschakelaar automatische transmissie *
De nieuwe Mondeo zorgt voor meer conformt tijdens je rit. De verfijnde 8-traps
automatische versnellingsbak wordt bediend via een nieuwe draaischakelaar
waarmee je gemakkelijk versnellingen kunt selecteren met een knop, terwijl je

cabine wordt vrijgegeven voor een meer gestroomlijnde centrale console met extra
opbergruimte.

* Alleen beschikbaar via 2.0L EcoBlue automatische transmissies.

Mondeo ST-Line met opties en accessoires

8

9

Makkelijker dan ooit
tevoren
Adaptive Cruise Control met Stop &
Go en Pre-Collision Assist
Adaptive Cruise Control stelt je in staat om de gewenste
snelheid en afstand van de voorligger in te voeren en zal
automatisch die ingestelde afstand behouden als de
verkeersomstandigheden het rijden op de gewenste
kruissnelheid belemmeren.
Voor modellen met automatische 8-traps
transmissie,onderhoudt Adaptive Cruise Control met Stop &
Go* een vooraf ingestelde afstand tot de voorligger, zelfs als
deze langzaamaan stopt. Eénmaal het verkeer terug op gang
komt, vertrekt uw wagen automatisch.

Pre-Collision Assist gebruikt de naar voren gerichte camera en
radar om potentiële frontale botsingen te identificeren, en geeft
een hoorbare en zichtbare waarschuwing. Laadt het
remsysteem voor en kan de remmen automatisch activeren als
je niet reageert.

*Stop & Go-functie is alleen beschikbaar voor modellen met automatische 8-traps transmissie.
Adaptive Cruise Control is beschikbaar voor handmatige voertuigen.

Mondeo ST-Line met opties en accessoires
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Maak kennis met de nieuwe beste vriend van jouw telefoon.
Ford SYNC 3
De Ford SYNC 3 koppelt zich naadloos met uw smartphone en is de centrale interface voor alles van de telefoon- en sms-functie tot het audio- en
navigatiesysteem. Je bedient alles via het 8”-aanraakscherm of met opmerkelijk eenvoudige spraakcommando's. Kaartupdates helpen je op het juiste spoor
en op tijd te blijven en zijn gratis gedurende een beperkte periode na registratie van het voertuig.
SYNC 3-functies
■

■
■

Beheer uw telefoon, muziek, apps en navigatie met eenvoudige gesproken
commando's
Luister terwijl je tekstberichten luidop worden voorgelezen
Emergency Assistance† helpt de inzittenden om een noodoproep te
plaatsen en stuurt de locatie van het voertuig door naar de hulpdiensten

■

■

Bedien SYNC-compatibele apps met AppLink terwijl Apple CarPlay en
Android Auto je door uw smartphone laten navigeren via het SYNC
3-startscherm, dat precies werkt zoals jouw telefoon.
Het aanraakkleurenscherm ondersteunt tal van veeg- en knijpbewegingen
met meerdere vingers en bied je de mogelijkheid om de pictogrammen en
achtergronden te rangschikken zoals je dat op een tablet of smartphone
zou doen.

Toegang tot een groot aantal extra functies via je smartphone met de FordPass App.
■
■
■

Selecteer interessante punten langs je route. Fordpass stuurt deze locaties naar je SYNC 3-navigatie wanneer je verbinding maakt via AppLink
Zoek naar een tankstation in de buurt en vergelijk de prijzen
Zoek beschikbare parkeerplaatsen, controleer de kosten, openingstijden en beoordelingen

Houd er rekening mee dat: Volledige SYNC 3-smartphone-integratie alleen beschikbaar met iPhone 5 / Android 5.0 (Lollipop) of hoger. Sommige SYNC 3-functies vereisen een gegevensverbinding, waardoor kosten voor mobiele data in rekening
kunnen worden gebracht.
Bepaalde functies van SYNC 3 vereisen een dataverbinding, wat mobiele kosten met zich meebrengt. Om te controleren of Apple CarPlay en Android Auto beschikbaar zijn in uw land, raadpleegt u de officiële websites van Apple CarPlay en Android Auto
voor de meest recente informatie.
Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die een via Bluetooth® gekoppelde en verbonden mobiele telefoon gebruikt. Na een aanrijding waarbij een airbag werd ontplooid of de brandstofpomp werd uitgeschakeld, helpt ze de
inzittenden om rechtstreeks contact op te nemen met het plaatselijke communicatiecentrum. Het systeem is operationeel in meer dan 40 Europese landen en regio's.
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Mondeo maakt van parkeren
een kleinigheid
Active Park Assist helpt je een parkeerplaats
te vinden.
Active Park Assist lokaliseert geschikte parkeerplaatsen en kan
automatisch insturen. Het kan de parkeerplaats ook weer verlaten. Het
enige wat je nodig hebt, is het gaspedaal, het rempedaal en de
versnellingen (volg de instructies op het scherm en de geluidssignalen).

En brengt je in de parkeerplaats.
Active Park Assist stuurt de wagen in parallelle of haakse parkeerplaatsen
die slechts 20 procent langer of breder zijn dan de auto. Druk gewoon op de
knop en de sensoren zoeken een geschikte plaats terwijl je rijdt. Het
systeem stuurt je dan automatisch naar binnen terwijl je het gaspedaal, de
rem en versnellingen bedient.

En er weer uit.
Park-Out Assist werkt op een vergelijkbare manier om je te helpen uit een
parallelle ruimte te manoeuvreren. Het systeem stuurt je , terwijl je het
gaspedaal, de remmen en de versnellingspook bedient. Wanneer het
systeem de wagen uit de parkeerplaats heeft gereden, krijg je via het
instrumentenbord de opdracht om het stuur over te nemen.

Mondeo ST-Line met opties en accessoires
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FORD MONDEO Opmerkelijke technologieën

Lane-Keeping System

Verwarmd stuurwiel

Verkeersbordherkenning

Verkrijgbaar met snelheden van

Voor extra warmte op heldere
winterochtend, wordt het

Ontworpen om automatisch

meer dan 65 km /u op zichtbaar
gemarkeerde snelwegen en
interstedelijke wegen.
Lane-Keeping Alert helpt het

voertuig om binnen een rijstrook te
blijven, met stuurwielfeedback die je
waarschuwt voor onbedoelde
rijstroken.
Lane-Keeping Aid zorgt voor een

zachte stuurkoppel om je weer op je
rijstrook te helpen.
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verwarmde Mondeo stuurwiel
eenvoudig geactiveerd om een extra
laag comfort te bieden tussen jou en
de kou buiten.

verkeersborden van een standaard
formaat te lezen. Het geeft de
toegelaten snelheid weer op het
instrumentenbord.

Automatische
transmissie met
paddleschakelaars op
het stuur
Schakelpaddles in racestijl op het
stuurwiel om soepel te schakelen
zonder jouw handen van het stuur te
nemen.

Intelligente
vierwielaandrijving
(AWD)

Ford dynamische bi-LED
koplampen

Blind Spot Information
System

Dit intelligente koplampsysteem

Ontworpen om je te waarschuwen

Pre-Collision Assist met
voetgangers- en
fietsersdetectie

Het Intelligent All-Wheel Drivesysteem van de Mondeo bewaakt

selecteert het juiste
lichtbundelpatroon voor verbeterde

via waarschuwingslichten die in
beide buitenspiegels zijn ingebouwd

uw rijomgeving continu en
optimaliseert de tractie ongeacht

verlichting in verschillende
omstandigheden. Bij het draaien
dynamic cornering gooit de straal

terwijl een ander voertuig - auto,
bestelwagen of vrachtwagen - je
dode hoek binnendringt. Op

Met behulp van radar en een
camera houdt Pre-Collision Assist

speciale weergave op het
instrumentenbord toont de

in de curve om je verder te laten
zien. De onderkant van de koplamp
heeft twee LED-strips : witte

dezelfde manier waarschuwd Cross
Traffic Alert je wanneer het een
voertuig of ander gevaar detecteert

koppelverdeling om je te informeren

dagrijlichten en oranje indicatoren

terwijl je achteruit uit een

voor het voertuig te detecteren en
kan je waarschuwen voor een
mogelijke aanrijding. Als je niet
reageert op de verwittigingssignalen

over de toestand van elk wiel.

die sequentieel knipperen in de

parkeerplaats haaks op de weg rijdt.

van het systeem, remt de auto

richting van de bocht.

De detectiezone voor dode hoeken
varieert van 18 meter, afhankelijk
van de snelheid van het voertuig.

automatisch af om een botsing te
voorkomen of de impact ervan te

het oppervlak door de stroom te
richten naar waar het nodig is. Een

de weg voor auto's, fietsers en
voetgangers in de gaten. Het
systeem is ontworpen om objecten

beperken.
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FORD MONDEO Modeloverzicht

Kies de juiste Mondeo voor jouw.
Verkrijgbaar in een boeiend serie-aanbod. Wat jouw voorkeur ook is, er is een nieuwe Ford Mondeo die bij je past.

ST-Line

Sportief
Met de onderscheidende opvallende individualiteit van ST-Line levert de sportieve Mondeo een
Trend

dynamische rijervaring als geen ander.

Business Class

Een elegant assertief ontwerp, indrukwekkende geïntegreerde technologieën en een breed scala aan
motoropties maken Ford Mondeo de perfecte keuze.
(Trend niet beschikbaar voor de Belgische markt.)

Titanium

Vignale

Vignale HEV

Luxueus

Vignale

De luxeversies van de Mondeo bieden superieure niveaus van verfijning en comfort, met hoogstaande

Ford Vignale biedt klanten een werkelijk unieke bezitservaring, met wagens die zich onderscheiden door
hun superieure vakmanschap en aandacht voor details.

materialen en bijkomende technologieën
18

Titanium HEV
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FORD MONDEO Modellen

Trend

Niet beschikbaar op de Belgische markt.

FORD MONDEO Modellen

Business Class

Belangrijkste exterieurkenmerken
■

■

■
■

16 "lichtmetalen velgen in Sparkle Silver-afwerking met 10
spaken
Elektrisch bediende en elektrisch opvouwbare, verwarmde
buitenspiegels met zijaanwijzers en geïntegreerde
instapverlichting
Parkeersensoren voor en achter
'Quickclear'-elektrische voorruitontdooiing

Belangrijkste interieurkenmerken
■

■

■
■

■
■

Radio met USB-poort, SYNC 3, navigatie en 8 premium
luidsprekers
Airconditioning met Dual-zone elektronische automatische
temperatuurregeling (DEATC)
Met leder afgewerkt stuurwiel
Versnellingspookknop met lederen afwerking (alleen
handgeschakelde versnellingsbak)
MyKey
Voorzetels met regelbare verwarming

Motoren
Benzine:
1.5 Ford EcoBoost 165 pk (121,4 kW)
Diesel:
2.0 TDCi Ford EcoBlue 120 pk (90 kW)
2.0 TDCi Ford EcoBlue 150 pk (112 kW)
2.0 TDCi Ford EcoBlue 190 pk (142 kW)
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FORD MONDEO Modellen

Titanium

Belangrijkste exterieurkenmerken
■

■
■

■
■

17 "5x2-spaken lichtmetalen velgen in zilverkleurig
gelakt
Halogeenprojectiekoplampen met led-dagrijlichten
Elektrisch bediende/ inklapbare/ verwarmbare
zijspiegels met geïntegreerde richtingaanwijzerrs en
instapverlichting.
Parkeersensoren voor en achter
Active Park Assist

Belangrijkste interieurkenmerken
■

■
■
■
■
■

Radio met USB-poort, SYNC 3, navigatie en 8
premium luidsprekers
Cruisecontrol met regelbare snelheidsbegrenzer
10" kleuren TFT-cluster display
Sportief gecontoureerde voorzetels
Meerkleurige sfeerverlichting
Ford KeyFree-systeem met twee passieve sleutels

Motoren
Benzine:
1.5 Ford EcoBoost 165 pk (121,4 kW)
Diesel:
2.0 TDCi Dord EcoBlue 120 pk ( 88kW)
2.0 TDCi Ford EcoBlue 150 pk (112 kW)
2.0 TDCi Ford EcoBlue 190 pk (142 kW)
2.0 TDCi Ford EcoBlue 190 pk (142 kW) AWD

10" kleuren TFT-cluster display

22

Chromen afwerking op de zijruitomlijstingen
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FORD MONDEO Modellen

Titanium HEV

Voornaamste koetswerkkenmerken bovenop
Titanium
■
■

Unieke Hybride Elektrisch Voertuig (HEV) buitenbadge
16" 10-spaken lichtmetalen velgen in Sparkle
Silver-afwerking, met banden met ultralage
rolweerstand

Voornaamste interieurskenmerken bovenop
Titanium
■
■
■
■

10" kleuren TFT-cluster display met HEV SmartGauge®
Active Naise Control
Regeneratief remsysteem
HEV Batterij

Motor
Benzine Hybride:
2.0 Hybrid Electric Vehicle 187 Pk*

10" kleuren TFT-cluster display met HEV SmartGauge®

Uniek buitenbadge kenteken van een hybride elektrisch
voertuig

*Gecombineerd systeemvermogen.
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FORD MONDEO Modellen

ST-Line

Voornaamste koetswerkkenmerken bovenop
Business Class
■

■
■
■

■
■
■

18" lichtmetalen velgen met 5x2 spaken en 'Rock
Metallic'-afwerking.
Sportophanging
ST-Line badge
Unieke ontwerp voorste en achterste onderste
bumpers
Unieke honingraatgrille
Zwarte langsliggers (enkel Clipper)
Achterspoiler in carrosseriekleur (enkel Clipper)

Voornaamste interieurskenmerken bovenop
Business Class
■
■
■
■
■

■
■

Sportief vormgegeven voorzetels met rode stiksels
Voorzetels in gedeeltelijk leder let rode stiksels
Geperforeerd lederen stuurwiel met rode stiksels
Middenconsole armleuning met rode stiksels
Zwarte lederen versnellingspookknop met rood stiksel
(niet verkrijgbaar op 8-traps automaat)
Zwarte hemelbekleding
Sportpedalen met aluminium afwerking

Motoren
Benzine:
1.5 Ford EcoBoost 165 pk (121,4 kW)
Diesel:
2.0 TDCi Ford EcoBlue 150 pk (112 kW)
2.0 TDCi Ford EcoBlue 190 pk (142 kW)

Optionele bekleding in Miko Suède met rode stiksels

26

Optionele 19" lichtmetalen velgen met 7x2-spaken en
'Shadow Black'-afwerking
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FORD MONDEO Modellen

Vignale

Voornaamste exterieuruitrusting
■

■

■

■
■
■
■
■
■
■

Exclusieve 18 "5x2-spaaks aluminium gepolijste
lichtmetalen velgen in Liquid Aluminium
Unieke Ford Vignale-buitenstyling met verchroomde
en satijnen details
Adaptief verlichtingssysteem met Ford Dynamic
led-koplampen
Unieke Vignale mistlampen
Vignale badge
Achteruitrijcamera
Parkeersensoren voor en achter
Active Park Assist
Dubbele uitlaat
'Quickclear'-elektrische voorruitontdooiing

Belangrijke interieurvoorzieningen
■

■
■
■
■
■

■
■
■

Sony DAB-radio/CD met USB-poort, SYNC 3, navigatie
en 12 premium luidsprekers
Volledige bekleding in hoogwaardig leder
Met leder bekleed instrumentenbord
Geintegreerde Active Noise Control
Cruisecontrol met regelbare snelheidsbegrenzer
In 10 standen verstelbare elektrische bestuurderszetel
met geheugenfunctie
Voorzetels met regelbare verwarming
Verkeersbordherkenning
Lane Keeping Aid

Motoren
Diesel:
2.0 TDCi Ford EcoBlue 150 pk (112 kW)
2.0 TDCi Ford EcoBlue 190 pk (142 kW)
2.0 TDCi Ford EcoBlue 190 pk (142 kW) AWD

Exclusieve 18 "5x2-spaaks aluminium gepolijste
lichtmetalen velgen in Liquid Aluminium
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Uniek Vignale welkomstscherm met instrumentenpaneel
in leder
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FORD MONDEO Modellen

Vignale HEV

Voornaamste exterieuruitrusting
■
■

■

■
■

■
■
■
■
■

Uniek Hybride Elektrisch Voertuig (HEV) badge
Unieke Ford Vignale-buitenstyling met verchroomde
en satijnen details
Exclusieve 18 "5x2-spaaks lichtmetalen velgen in
Liquid Aluminium
Dubbele uitlaat
Adaptief verlichtingssysteem met Ford Dynamic
ledkoplampen
Unieke Vignale mistlampen
Achteruitrijcamera
Parkeersensoren voor en achter
Active Park Assist
'Quickclear'-elektrische voorruitontdooiing

Belangrijke interieurvoorzieningen
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

10" kleuren TFT-cluster display met HEV SmartGauge®
Schakelindicator
HEV Regenerative Brake System
HEV Batterij
Geintegreerde Active Noise Control
Cruisecontrol met regelbare snelheidsbegrenzer
In 10 standen verstelbare elektrische bestuurderszetel
met geheugenfunctie
Voorzetels met regelbare verwarming
Verkeersbordherkenning
Lane-Keeping Aid

Motor
Benzine Hybride:
2.0 Hybrid Electric Vehicle 187 Pk*

Uniek Vignale HEV-cluster

Ford SYNC 3 8"-aanraakscherm

*Gecombineerd systeemvermogen.
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FORD MONDEO Koetswerkkleuren

Silk White

Shadow Black

Ruby Red

Speciale niet-metaalkleur*

Micakleur*

Exclusieve metaalkleur*

Urban Teal
Speciale metaalkleur*

Wij kozen voor Diffused Silver.
Welke kleur kies jij ?
De Mondeo dankt zijn mooie en duurzame koetswerk aan een speciaal,
Blazer Blue

Diffused Silver

Magnetic

Platinum White

Speciale metaalkleur*

Exclusieve metaalkleur*

Speciale metaalkleur*

Stealth

Moondust Silver

Chrome Blue

Blue Panther‡

Speciale niet-metaalkleur*

Metaalkleur*

Speciale metaalkleur*

Speciale metaalkleur*

Niet-metaalkleur*

meerfasig lakprocedé. Van de met was geïnjecteerde holle stalen delen van het
koetswerk tot de beschermende toplaag: dankzij nieuwe materialen en
lakprocessen behoudt jouw Mondeo jarenlang zijn knappe look.

* Metaalkleuren, mica en geselecteerde niet-metaalkleuren zijn beschikbaar als optie tegen meerprijs.
†
Koetswerkkleur uniek voor ST-Line.
‡
Koetswerkkleur uniek voor Vignale en Vignale HEV.
Uw Mondeo wordt 12 jaar lang gedekt door de Ford Perforation Warranty (garantie tegen doorroesten), vanaf de datum van eerste registratie. Onderhevig aan voorwaarden en bepalingen
Opm De gebruikte foto’s dienen alleen ter illustratie van de koetswerkkleuren en weerspiegelen mogelijk niet de actuele specificaties of de beschikbaarheid op bepaalde markten. Door de beperkingen van het gebruikte drukproces kunnen de kleuren en
bekledingen in deze brochure afwijken van de werkelijke kleuren.
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FORD MONDEO Interieurafwerking

34

Cypress in Ebony
(Standaard op Business Class)

Cypress in Dune
(Standaard op Business Class)

Smitty Tech in Charcoal Black
(Standaard op Titanium en Titanium HEV)

Niet beschikbaar voor de Belgische
markt.

Niet beschikbaar voor de Belgische
markt.

Luxury in Charcoal Black met
microperforaties
(Optie op Titanium en Titanium HEV)

Luxury in Medium Soft Ceramic met
microperforaties
(Optie op Titanium en Titanium HEV)

Niet beschikbaar voor de Belgische
markt.

Miko suède in Ebony met rode stikels

Foundry in Charcoal Black
(Standaard op ST-Line)

Niet beschikbaar voor de Belgische
markt.

Niet beschikbaar voor de Blegische
markt.

Vignale Luxury in Charcoal Black
(Standaard op Vignale en Vignale HEV)

Vignale Luxury in Cashmere
(Standaard op Vignale en Vignale HEV)
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FORD MONDEO Wielen

16"

Niet beschikbaar voor de Belgische
markt.

18"

36

* 16 "Lageweerstandsbanden als standaard voor titanium HEV.
** Alleen beschikbaar in combinatie met dieselmotoren met manuele transmissie.

Lichtmetalen velgen met 10 spaken in
Sparkle Silver

16"

17"

Lichtmetalen velgen met 5x2 spaken
zilver gelakt

Lichtmetalen velgen met 5x2 spaken in
Luster Nickel

17"

19"

Lichtmetalen velgen met 5x2 spaken in
Rock Metallic

Lichtmetalen velgen met 7 Y-spaken en
Shadow Black afwerking

(Standaard op Business Class en Titanium
HEV)

(Standaard op Titanium).

(Optie Business Class ,Titanium en
Titanium HEV)
(Uitgerust met 235/50 of 215/55**
banden)

(Optie op ST-Line)

(Optie op Titanium en ST-Line)

19"

Lichtmetalen velgen met 5x2 spaken in
Rock Metallic

Lchtmetalen velgen met 5x3 spaken in
Liquid Aluminium

18"

18"

Lichtmetalen velgen gepolijst met 10
spaken in Flash Grey/Machined

Lichtmetalen velgen met 5x2 spaken in
Rock Metallic

19"

19"

Lichtmetalen velgen met 10 spaken in
Liquid Aluminium

Lichtmetalen velgen met 10 spaken in
Dark Tarnish

(Standaard op ST-Line)

(Standaard op Vignale en Vignale HEV)

(Optie Titanium en Titanium HEV)

(Optie op ST-Line)

(optie op Vignale en Vignale HEV)

(Optie op Vignale en Vignale HEV)

19"
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FORD MONDEO Personaliseren

Dakimperiaal

Trekhaken

Met de stevige dwarsliggers kun je
een reeks ladingen veilig en
gemakkelijk vervoeren. Dwarsliggers
zijn enkel bruikbaar in combinatie
met langsliggers. (accessoire)

De volledig elektrische inklapbare
trekhaak van Ford verdwijnt
automatisch uit het zicht onder de
achterbumper als hij niet gebruikt
wordt, waardoor de auto er altijd
gestroomlijnd uitziet. (Optie en
accessoire). Ook een afneembare
trekhaak (optie en accessoire) en
een vaste trekhaak (accessoire) zijn
verkrijgbaar.

Thule®+ dakkoffer
Een reeks dakbevestigingen is
beschikbaar, inclusief dakkoffers,
fietsendragers en ski-en

ACV Inductief
opladen
+

Houdt compatibele smartphones
opgeladen terwijl je onderweg bent,
zonder dat een oplaadkabel nodig
is. (accessoire)

Inklapbare trekhaak
De volledig elektrische inklapbare
trekhaak van Ford verdwijnt
automatisch uit het zicht onder de
achterbumper als hij niet gebruikt
wordt, waardoor de auto er altijd
gestroomlijnd uitziet. Creëert extra
vervoerscapaciteit. De trekhaak
biedt afhankelijk van de motorversie
een sleepvermogen tot 2 200 kg
(raadpleeg uw Ford-verdeler voor
meer informatie). (optie en
accessoire)

Kofferruimte
bescherming
Een duurzame bagageruimtebak
met Mondeo-typeplaatje is
beschikbaar (accessoire), evenals
een omkeerbare bagageruimtemat
(die kan worden verlengd over de
achterstoelen, samen met
uitklapbare bumperbescherming)
en tapijt met Mondeo-logo aan één
zijde, en een duurzaam rubberen
oppervlak aan de achterkant
(accessoire). Beide zijn ideaal voor
het vervoeren van natte of vuile
items.

snowboarddragers.

Bevestigingssysteem
voor bagage
Robuust bagagerooster dat bagage
veilig in de bagageruimte houdt
(verwijderbaar als het niet gebruikt
wordt). Eén versie past achter de
stoelen op de eerste rij; de andere
versie past achter de stoelen op de
tweede rij. (Er zijn
installatievoorschriften vereist)

Laat frisse lucht het voertuig binnen
tijdens het rijden met de ramen
open, zelfs tijdens lichte regen of
sneeuw. (accessoire)

Spatlappen
Voorgevormde spatlappen helpen
het koetswerk van uw Ford Mondeo
te beschermen tegen opspattend
water en steenslag. Verkrijgbaar als
set voor de voor- en achterwielen.
(accessoire)

Rubberen vloermatten
De weersbestendige vloertapijten
met opstaande rand en Mondeologo zijn op maat gemaakt voor een
perfecte pasvorm en beschermen
tegen vuil en nattigheid. De mat aan
de bestuurderszijde is stevig en
rechtstreeks aan de vloer van het
voertuig bevestigd, zodat ze niet
verschuift. (accessoire)

ClimAir®+
bumperbescherming

Hoogwaardige fietsendrager die op

De beschermingsplaat op de
achterbumper biedt bescherming

de trekhaak bevestigd wordt,
beschikt als optie over een praktisch

tegen slijtage bij het laden.
(accessoire)

kantelsysteem (naargelang het type
fietsendrager) voor eenvoudige
toegang tot de bagageruimte.
(accessoire)

(Accessoire) Voldoet aan Europese
ECE-R17 / ISO
27955-veiligheidseisen.

Ga voor meer accessoires naar de online-accessoirecatalogus op www.ford-accessoires.be
Voor een reeks van Ford-merkartikelen - van kleding tot lifestyleproducten en modelauto's - bezoek www.fordlifestylecollection.com
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Uebler fietsendrager
achteraan
+

ClimAir®+
windgeleiders

+Onderdeel gedekt door een garantie van een derde partij. Zie achterkant voor details.
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FORD MONDEO Afmetingen






 

          







 



     











     











        











5-deurs

1356L
Achterzetels neergeklapt*

 
           

458L
Achterbank
rechtop*





















             











              









































             
    
             
  
              
  




  







5-deurs
Hoogte: 1 482 mm



Afmetingen





 











  











Breedte (met spiegels): 2,121 mm*

Lengte (zonder trekhaak): 4,867 mm*

Breedte (met spiegels): 2,121 mm*

Clipper
Hoogte: 1,501 mm*

Clipper

Lengte (zonder trekhaak): 4,871 mm*

1585L
Achterzetels neergeklapt*

488L
Achterbank
rechtop*

Dit geldt ook voor 4-deurs HEV.
Dit geldt ook voor Clipper HEV.
Getoonde cijfers zonder gemonteerde carrosseriekit .

†
‡

Beladen tot het dak, met reservewiel.

40

‡

Gemeten volgens de ISO 3832 norm. De afmetingen kunnen variëren afhankelijk van het model en de uitrusting.

*
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Brandstofverbruik in l/100 kmØØ
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PrestatiesØ

  



  

   



   

     



Gewichten en sleepvermogen

    





 

  

   

Gewichten en sleepvermogen
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Brandstof en prestaties



Brandstof en prestaties

      















       

 













   















In 4e versnelling. ØTestcijfers van Ford. ØØDe officiële cijfers voor het brandstof-/energieverbruik, de CO2-emissies en het elektrische rijbereik worden gemeten volgens de technische vereisten en specificaties van de Europese voorschriften
(EG) 715/2007 en (EG) 692/2008, in hun meest recente versie. Brandstofverbruik en CO2 emissies worden gespecificeerd voor een voertuigvariant en niet voor één enkel voertuig. De toegepaste normprocedure maakt vergelijkingen
tussen verschillende voertuigtypes en constructeurs mogelijk. Behalve het brandstofverbruik van de auto spelen ook het rijgedrag en andere niet-technische factoren een rol in het bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO2-emissies en het elektrische rijbereik van een auto. CO2 is het belangrijkste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de klimaatopwarming. Een gids over brandstofverbruik en CO2 -emissies met gegevens over alle nieuwe modellen van
personenwagens is gratis te verkrijgen in elk verkooppunt. Alle benzinemotoren zijn uitgerust met een katalysator.
#
Vertegenwoordigt het laagste rijklaar gewicht met 75 kg voor de bestuurder, volle vloeistofniveaus en 90% volle brandstoftank, afhankelijk van productietoleranties en gemonteerde opties. De sleeplimieten geven aan met welk
maximaal aanhangwagengewicht de auto, beladen tot de maximaal toelaatbare massa, kan vertrekken bij een hellingspercentage van 12 procent op zeeniveau. De prestaties van alle modellen verminderen wanneer ze een
aanhangwagen trekken, terwijl het verbruik toeneemt. De neerwaartse gewichtslimiet op de trekhaak bedraagt op alle modellen 75 kg. Het maximaal toelaatbaar sleepgewicht omvat het gewicht van de aanhangwagen.
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Brandstof en prestaties

Brandstof en prestaties




























 





 

     

















      

















   

















In 4e versnelling. ØTestcijfers van Ford. ØØDe officiële cijfers voor het brandstof-/energieverbruik, de CO2-emissies en het elektrische rijbereik worden gemeten volgens de technische vereisten en specificaties van de Europese voorschriften
(EG) 715/2007 en (EG) 692/2008, in hun meest recente versie. Brandstofverbruik en CO2 emissies worden gespecificeerd voor een voertuigvariant en niet voor één enkel voertuig. De toegepaste normprocedure maakt vergelijkingen
tussen verschillende voertuigtypes en constructeurs mogelijk. Behalve het brandstofverbruik van de auto spelen ook het rijgedrag en andere niet-technische factoren een rol in het bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO2-emissies en het elektrische rijbereik van een auto. CO2 is het belangrijkste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de klimaatopwarming. Een gids over brandstofverbruik en CO2 -emissies met gegevens over alle nieuwe modellen van
personenwagens is gratis te verkrijgen in elk verkooppunt. Alle benzinemotoren zijn uitgerust met een katalysator.
#
Vertegenwoordigt het laagste rijklaar gewicht met 75 kg voor de bestuurder, volle vloeistofniveaus en 90% volle brandstoftank, afhankelijk van productietoleranties en gemonteerde opties. De sleeplimieten geven aan met welk
maximaal aanhangwagengewicht de auto, beladen tot de maximaal toelaatbare massa, kan vertrekken bij een hellingspercentage van 12 procent op zeeniveau. De prestaties van alle modellen verminderen wanneer ze een
aanhangwagen trekken, terwijl het verbruik toeneemt. De neerwaartse gewichtslimiet op de trekhaak bedraagt op alle modellen 75 kg. Het maximaal toelaatbaar sleepgewicht omvat het gewicht van de aanhangwagen.
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Kleur en bekleding





Zetelbekleding en kleur:   
Stoelbekleding en kleur:   
Deurbekleding invoegen en kleur:   
Afwerking dashboardpaneel:     
Kleur bovenste instrumentenpaneel: 
Deur applique/invoegen:      
Zetelbekleding en kleur:   
Stoelbekleding en kleur:   
Deurbekleding invoegen en kleur:   
Afwerking dashboardpaneel: 
Kleur bovenste instrumentenpaneel: 
Deur applique/invoegen: 
 
Zetelbekleding en kleur:       
 
Stoelbekleding en kleur:       
Deurbekleding invoegen en kleur:     
Afwerking dashboardpaneel:     
Kleur bovenste instrumentenpaneel:   
Deur applique/invoegen:     
Zetelbekleding en kleur:       
  
Stoelbekleding en kleur:       

Deurbekleding invoegen en kleur:      
Afwerking dashboardpaneel:     
Kleur bovenste instrumentenpaneel:   
Deur applique/invoegen:     
Zetelbekleding en kleur:      
Stoelbekleding en kleur:   
Deurbekleding invoegen en kleur:   
Afwerking dashboardpaneel:    
Kleur bovenste instrumentenpaneel: 
Deur applique/invoegen:    















































 
 
 












 




























































Zetelbekleding en kleur:            
Stoelbekleding en kleur:            
Deurbekleding invoegen en kleur:          
Afwerking dashboardpaneel:     
Kleur bovenste instrumentenpaneel:      
Deur applique/invoegen:     
Zetelbekleding en kleur:           
    
Stoelbekleding en kleur:           
 
Deurbekleding invoegen en kleur:          
Afwerking dashboardpaneel:      
Kleur bovenste instrumentenpaneel:      
Deur applique/invoegen:      
 





 















 

 
 
 












 











 

 





 








Kleur en bekleding


Zetelbekleding en kleur:          
Stoelbekleding en kleur:         
Deurbekleding invoegen en kleur:           
Afwerking dashboardpaneel:     
Kleur bovenste instrumentenpaneel:      
Deur applique/invoegen:     
Zetelbekleding en kleur:        
Stoelbekleding en kleur:      
Deurbekleding invoegen en kleur:        
Instrument panel strip finish:     
Kleur bovenste instrumentenpaneel:      
Deur applique/invoegen:     























Standaard
Optie, tegen meerkost
*De niet-metaalkleuren Silk White, Stealth en de metaal- en micakleuren, de gedeeltelijk lederen bekledingen en de lederen bekledingen zijn opties tegen meerprijs.
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Styling


Styling












 

                





Standaard
*De velg van uw keuze wordt geschoeid met de aangegeven bandenmaat maar het merk van band is niet vrij te kiezen. Opmerking: De Bluetooth® en bijhorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford Motor
Company Limited en verwante ondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars.
Opmerking: De 18" en 19" velgen die leverbaar zijn op de Ford Mondeo zijn ontworpen voor sportievere rij-eigenschappen en een steviger rijkwaliteit in vergelijking met standaard 16" en 17" velgen.
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Prestaties en zuinigheid


Rijervaring














 

Standaard
1)
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Veiligheidsvoorziening, Rijhulpmiddel.
2)

51

 



          

























           















                             
    






  

    




 


 

 

























     



        

  

  

               
   

                 
    


       

   


  

 

               

                       


 








         
            




 


 

 













Comfort en gebruiksgemak

Comfort en gebruiksgemak




















Standaard
Opmerking: Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company Limited en bijbehorende bedrijven is onder licentie. Andere handelsmerken en
handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars. *Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruikmaakt van een gekoppelde mobiele telefoon met Bluetooth®-verbinding om de inzittenden van een voertuig
te helpen te bellen naar het lokale Communications Centre na een botsing waarbij een airbag is geopend of de brandstofpomp is uitgeschakeld. Het systeem is operationeel in meer dan 40 Europese landen en regio's.
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Comfort en gebruiksgemak

Comfort en gebruiksgemak

       

  

     













  

    

 





Standaard
Opmerking: Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company Limited en bijbehorende bedrijven is onder licentie. Andere handelsmerken en
handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars. *Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruikmaakt van een gekoppelde mobiele telefoon met Bluetooth®-verbinding om de inzittenden van een voertuig
te helpen te bellen naar het lokale Communications Centre na een botsing waarbij een airbag is geopend of de brandstofpomp is uitgeschakeld. Het systeem is operationeel in meer dan 40 Europese landen en regio's.
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Diverse

Veiligheid en bescherming













    
   












  









Standaard
Veiligheidsvoorziening, 2)Rijhulpmiddel.
◊
Opmerking: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de passagierszetel voorin worden geplaatst indien het Ford-voertuig is uitgerust met een actieve passagiersairbag voorin. De veiligste plaats voor
kinderen is correct vastgegespt op de achterbank.
1)
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Autobezit
Autobezit
eenvoudig
eenvoudig
en betaalbaar
en betaalbaar
maken.
maken.

FORD
FORD
BLUESERVICE
BLUESERVICE
FORD
FORD
PROTECT
PROTECT
Geniet
Geniet
van een
van reeks
een reeks
Voor een
Voor
totale
eengemoedsrust.
totale gemoedsrust.
VerlengVerleng
uw garantie
uw garantie
tot 7 jaar
tot 7 jaar
onschatbare
onschatbare
diensten
diensten
en haal
en haal
met Ford
met
Protect.
Ford Protect.
Met Ford
Met
eindigt
Ford eindigt
de service
de service
niet wanneer
niet wanneer
u de u de
het meeste
het meeste
uit uw
uitauto
uw auto
– –
showroom
showroom
verlaat.verlaat.
Ford BlueService
Ford BlueService
is ontwikkeld
is ontwikkeld
VerlengVerleng
uw garantie
uw garantie
van 2 jaar
vanen
2 geniet
jaar envan
geniet
eenvan een
zolang
zolang
u hem
u hem
bezit.
bezit.
om uw om
Forduw
in Ford
een optimale
in een optimale
staat testaat
houden
te houden zorgeloze
zorgeloze
opvolging
opvolging
gedurende
gedurende
de volgende
de volgende
jaren. jaren.
en u te helpen
en u te helpen
het beste
hetuit
beste
uw auto
uit uw
te auto
halente halen Ford Protect
Ford Protect
biedt tal
biedt
van tal
voordelen:
van voordelen:
gedurende
gedurende
zijn volledige
zijn volledige
levenscyclus.
levenscyclus.
• Hoge• mate
Hogevan
mate
ﬂexibiliteit
van ﬂexibiliteit
inzake inzake
tijdsduur
tijdsduur
• Gratis
• wegbijstand
Gratis wegbijstand
in Europa
in Europa
en kilometers
en kilometers
• OneCall
• OneCall
– Een telefoonnummer
– Een telefoonnummer
dat u met
dat u met• Aantrekkelijke
• Aantrekkelijke
jaarlijkse
jaarlijkse
tarieven
tarieven
alle Ford-diensten
alle Ford-diensten
verbindt
verbindt
• Dekking
• Dekking
tegen onverwachte
tegen onverwachte
reparatiekosten
reparatiekosten
• Transparante
• Transparante
onderhoudsprijzen
onderhoudsprijzen
• Bescherming
• Bescherming
tijdenstijdens
reizen naar
reizen
het
naar het
• Vervangend
• Vervangend
vervoervervoer
buitenland
buitenland
(EER) (EER)
• Inﬂatiebestendig:
• Inﬂatiebestendig:
alle stijgingen
alle stijgingen
in
in

reparatiekosten
reparatiekosten
wordenworden
gedektgedekt
• Verlengde
• Verlengde
levensduur
levensduur
van uwvan
Ford-voertuig
uw Ford-voertuig
• Beschermt
• Beschermt
de doorverkoopwaarde
de doorverkoopwaarde
van uwvan uw
voertuig
voertuig

FORD
FORD
ONDERHOUD
ONDERHOUD

FORD
FORD
Protect
Protect
– Garantie-uitbreiding
– Garantie-uitbreiding
voor voor
nieuwe
nieuwe
voertuigen
voertuigen

Meer bescherming,
Meer bescherming,
minderminder
zorgen.zorgen.
Om uwOm
Forduw
in Ford
topconditie
in topconditie
te houden,
te houden,
is
is
regelmatig
regelmatig
onderhoud
onderhoud
van groot
vanbelang.
groot belang.
Het
Het
Maximale
Maximale
kilometerstand
kilometerstand
vergroot
vergroot
niet alleen
nietuw
alleen
veiligheid
uw veiligheid
en die van
en die van
andere andere
weggebruikers,
weggebruikers,
ook bespaart
ook bespaart
u kosten
u kosten
5 jaar bescherming
5 jaar bescherming
wanneer
wanneer
slijtage slijtage
tijdig wordt
tijdigherkend.
wordt herkend.
Daarnaast
Daarnaast
50.000
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uitproberen

Ga langs bij uw Ford-verdeler en rij zelf met de nieuwe Ford Mondeo.

samenstellen

FORD MONDEO Garantie & Service


Ga langs bij uw Ford-verdeler om uw nieuwe Ford Mondeo te
configureren en te bepalen hoeveel hij kost.





FORD MONDEO Volgende stappen


           
  



 

                 
        
     

bezitten

Wanneer u vertrekt in uw nieuwe auto staan we aan uw
zijde. Ford heeft het meest uitgebreide servicenetwerk
om uw auto in de beste conditie te helpen houden.

Ford Credit biedt een gamma financieringsproducten
voor uw voertuig, zowel voor particuliere als zakelijke
klanten.

En wanneer uw nieuwe Ford een herstelling nodig heeft,
is een Ford Erkend Hersteller het beste adres om uw
wagen in zijn oorspronkelijke staat te herstellen en hem
zo snel mogelijk weer op de weg te brengen.

Ford Lease is gespecialiseerd in contractverhuur en
leasing en biedt een alternatief gamma aan
financieringsplannen op maat van uw bedrijf. Enkel voor
zakelijke klanten.
Voor meer informatie over financieringsproducten
bezoekt u www.ford.be

LET OP, GELD
LENEN KOST
OOK GELD.

contact

Mocht uw Ford-verdeler u niet verder kunnen helpen of
indien u rechtstreeks met ons contact wil opnemen, kunt
u terecht op het OneCall nummer 02/700.67.76 of per
e-mail op custfobe@ford.com.

Standaard
Optie, tegen meerprijs
*Vanaf de datum van eerste inschrijving. Onderhevig aan voorwaarden.

FordPass

FordPass biedt u persoonlijke, digitale en fysieke
oplossingen die u op een heel andere manier laten
denken over hoe u zich verplaatst. Deze smartphone app
geeft u toegang tot Ford diensten en reeks functies die
verbonden zijn met uw voertuig. Ontvang up-to-date
verkeersinformatie, vind tankstations en parkeerplaatsen
of kies nuttige plaatsen in de buurt van uw huidige
locatie of op uw geplande route.

Live Traffic is gratis gedurende de eerste 2 jaar na de
aankoop van een nieuwe Ford met SYNC 3 met
navigatie; daarna heeft u een abonnement nodig.

Illustraties, omschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct op het moment van druk. Het beleid van Ford omvat echter een constante productontwikkeling. Het recht is
voorbehouden om specificaties, kleuren en prijzen van de modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. Raadpleeg altijd uw Ford
concessiehouder voor de recentste informatie. Optionele uitrusting. Als er ergens in deze publicatie een kenmerk wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optione(e)l(e) uitrusting/Pack’,
enz., moet u ervan uitgaan dat het een meerkost zal opleveren ten opzichte van het basisvoertuig, tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd. Alle modellen en kleurencombinaties zijn
afhankelijk van de beschikbaarheid. Opmerking: Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer
bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook in diverse opzichten verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen bepaalde voorzieningen op de afbeeldingen
enkel als optie verkrijgbaar zijn. Opmerking: Deze brochure bevat zowel originele Ford accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan
invloed hebben op het brandstofverbruik van uw auto. + De gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die worden vermeld onder hun
eigen merknaam. Deze producten vallen niet onder een Ford garantie; in plaats daarvan is de garantie van de betreffende leveranciers van toepassing. Neem voor de details van de
garantievoorwaarden contact op met uw Ford concessiehouder. Opmerking: De naam Bluetooth® de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford
Motor Company Limited in licentie gebruikt. De naam iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun
respectieve eigenaars. Opmerking: Sommige rijhulpmiddelen en veiligheidsvoorzieningen in deze brochure zijn bestemd voor gebruik met sensoren, waarvan de prestaties door
bepaalde weers- en omgevingsomstandigheden kunnen worden aangetast.

Gelieve deze brochure te
recycleren wanneer u ze niet meer
nodig hebt.
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financieren

Als het op de financiering van uw voertuig aankomt, zijn
we dankzij onze omvang en expertise uw ideale partner,
met een reeks van uitstekende financieringsproducten.

  

www.ford.be

