
FORD MONDEO VIGNALE   I   CENÍK

Prémiová kvalita a exkluzivní služby na míru
včetně servisu na 3 roky / 100 000 km v ceně vozu

 Motor Palivo Výkon Převodovka

Karoserie  

        Sedan        Kombi

Vignale

2.0 TDCi nafta 132 kW / 180 k 6st. manuální 984 990 1 014 990
2.0 TDCi nafta 132 kW / 180 k 6st. PowerShift 1 034 990 1 064 990
2.0 TDCi AWD nafta 132 kW / 180 k 6st. PowerShift 1 084 990 1 114 990
2.0 TDCi Bi-Turbo nafta 154 kW / 210 k 6st. PowerShift 1 076 990 1 106 990
2.0 EcoBoost benzín 176 kW / 240 k 6st. automat. 1 064 990 1 094 990 

Ceny jsou platné od 25. 4. 2016. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, zahrnují DPH 21 % a vybavení dle předpisů platných v ČR. Zobrazený vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy. Datum vydání 25. 4. 2016
PowerShift = dvouspojková automatická převodovka s pádly pod volantem
Auto Stop/Start = systém Stop/Start je součástí všech motorizací
AWD = inteligentní pohon všech kol (Intelligent All Wheel Drive)

Zadní nafukovací pásy

Pásy se při nehodě nafouknou
a rozloží sílu nárazu do pětkrát
větší plochy trupu než konvenční
bezpečnostní pás. Snížením tlaku
na hrudník snižují riziko zranění.

Multimediální systém
SYNC 3

Systém SYNC 3 s multifunkčním
dotykovým displejem a hlasovým
ovládáním v českém jazyce,
pomocí kterého lze ovládat
audiosystém, klimatizaci, telefon a
navigaci.

Inteligentní AWD

Systém inteligentního pohonu
všech kol neustále vyhodnocuje,
kde je třeba přidat výkon
a automaticky dodává
požadovaný točivý moment na
jednotlivá kola.

Adaptivní LED
světlomety

Inteligentní systém světlometů
vyhodnocuje měnící se jízdní
podmínky a přizpůsobuje osvětlení
vozovky výběrem vhodného
způsobu svícení.



Vignale

Hlavní prvky výbavy:

Metalický lak karoserie●

Automatická dvouzónová klimatizace●

SYNC 3 s hlasovým ovládáním v českém jazyce a multifunkčním●

dotykovým displejem a automatickým nouzovým voláním Emergency
Assist
SONY CD stereorádio s 8" barevným dotykovým displejem a                      ●

9 reproduktorů, Bluetooth® handsfree a ovládání na volantu
Funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay●

Palubní počítač s 10,1" barevným displejem●

Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče●

Adaptivní LED světlomety●

Přední mlhová světla s chromovanou linií kolem světlometu●

Automatické stěrače a světlomety, vnitřní zpětné zrcátko●

s automatickým zatmíváním
Vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů●

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, elektricky●

sklápěná s pamětí a automatickým zatmíváním na straně řidiče
Parkovací asistent - senzory vpředu a vzadu●

Zadní parkovací kamera●

Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti●

LDW varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu●

Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost●

Sportovně tvarovaná přední sedadla čalouněná kůží s exkluzivním●

šestiúhelníkovým designem
Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s elektricky●

nastavitelnou bederní opěrkou a pamětí polohy
Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce●

Kožená palubní deska včetně přístrojového panelu, středové konzoly      ●

a loketní opěrky
Hlavice řadicí páky a volant potažený kůží●

Prémiové ambientní osvětlení interiéru LED diodami●

Chromovaná lišta kolem linie bočních oken●

Chromovaná linie kolem horní mřížky chladiče s opakujícím se vzorem●

šetiúhelníků
18" kola z lehkých slitin s 2x10 paprsky a prémiovým lakováním         ●

třpytivý nikl
16" ocelová minirezerva●

• Standardní výbava, - nelze objednat,  lze objednat jako součást zvýhodněné sady

 

Standardní výbava a výbava na přání Poznámka Vignale

Zvýhodněné sady

Sada TECHNOLOGY 1
- BLIS systém hlídání mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách
- Active City Stop systém prevence nárazu (funkční při rychlosti od 7 do 40 km/h)
- nafukovací bezpečnostní pásy zadních sedadel pro rozložení tlaku na větší plochu těla
cestujícího při nárazu 

nelze s Reflexním čelním sklem a
sadou TECHNOLOGY ULTIMATE 21 000

Sada TECHNOLOGY ULTIMATE
- elektronicky nastavitelný adaptivní podvozek: Comfort / Normal / Sport
- elektricky nastavitelný volant s pamětí polohy
- Adaptivní tempomat (ACC)
- Pre-Collision Assist - aktivní brzdění s detekcí chodců a vozidel při nečinnosti řidiče
- BLIS systém hlídání mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách

nelze se sadou TECHNOLOGY 1 a
Udržením konstantní světlé výšky  51 900

Sada WINTER 1
- vyhřívaný volant nelze v kombinaci s WINTER 2 2 500

Sada WINTER 2
- vyhřívaný volant
- vyhřívaná zadní sedadla
- elektrická zásuvka pro 220V

nelze v kombinaci s WINTER 1 8 900

Sada DE LUXE COMFORT
- čalounění perforovaná kůže - černá nebo béžová (standard)
- vyhřívané a ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce
- vyhřívaná zadní sedadla
- multifunkční masážní sedadla řidiče a spolujezdce (funkce Active Motion s 11 pneumatickými
polštáři masírující stehna, hýždě a oblast bederní páteře pro snížení únavy svalů při dlouhé jízdě)
- sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s pamětí polohy (standard)
- sedadlo spolujezdce elektricky nastavitelné v 10 směrech

 28 000

Sada PANORAMA
- sedan: střešní okno s elektrickým otevíráním/zavíráním
- kombi: panoramatická střecha s elektrickým otevíráním/zavíráním; s reflexní úpravou
- sluneční clony zadních oken

cena pro sedan/kombi 24 900 / 32 500

Sada AUDIO 54
- SYNC 3 s multifunkčním dotykovým displejem a hlasovým ovládáním v českém jazyce, pomocí
kterého lze ovládat audiosystém, klimatizaci a telefon
- automatické nouzové volání Emergency Assist
- funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay
- SONY CD stereorádio s 8" barevným dotykovým displejem, Bluetooth® handsfree a ovládání na
volantu
- palubní počítač s 10,1" barevným displejem
- 9 reproduktorů (1x centrální, 4x středobasový a 4x výškový ve dveřích)
- 2x USB konektor (včetně nabíjení)
- podporované formáty .wma, .m4a, .m4b, .mp3, .wav, .aac, .aa, .aax, .flac, .ogg

 •



Standardní výbava a výbava na přání Poznámka Vignale

 Sada BUSINESS 5
- viz sada AUDIO 54 výše, navíc:
- 3D navigace s vykreslováním budov a funkcí RDS-TMC
- 12 reproduktorů (1x centrální, 4x středobasový a 4x výškový ve dveřích, 2x zadní efektový a 1x
subwoofer)
- příjem DAB (rozhlasové digitální vysílání)
- aktivní parkovací asistent umožňující podélné a příčné parkování bez změny směru řidiče

 0 

Funkční výbava

Klimatizace - automatická dvouzónová, se senzorem kvality vzduchu a včetně vnitřní recirkulace
vzduchu. Obsahuje zadní výdechy.  •

Přídavné topení elektrické  •

Přídavné topení nezávislé, programovatelné, s dálkovým ovládáním  30 000

Imobilizér  •

Globální otevírání a zavírání dálkovým ovládáním (včetně panoramatické střechy/střešního
okna při objednání)  •

Přední a zadní okna - elektricky ovládaná s jednorázovým otevíráním/zavíráním a globálním
otevíráním/zavíráním dálkovým ovladačem  •

Sluneční clony zadních oken  3 900

Elektrické dětské pojistky zadních dveří a oken, ovládané z místa řidiče  •

Ostřikovače světlometů včetně senzoru hladiny ostřikovací kapaliny  5 900

Vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů  •

Reflexní čelní sklo nelze s Active City Stop
a sadou TECHNOLOGY 1 4 900

Přední automatické stěrače s dešťovým senzorem  •

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním  •

Automatické světlomety a přepínání dálkových světel  •

Zpožděné zhasínaní světlometů  •

BLIS systém hlídání mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách dostupné jen v sadách
TECHNOLOGY

Přední mlhová světla s chromovanou linií kolem světlometu  •

Adaptivní LED světlomety
- sdružená skupina LED diod nahrazující tradiční halogenové světlomety
a integrující odbočovací světla
- adaptivní světlomety s technologií Ford Dynamic LED s funkcí denního svícení:
 *Technologie adaptace
- reakce světlometů na vozovku a zatáčky
 *Technologie inteligentního osvětlení
- optimální nastavení osvětlení v závislosti na rychlosti jízdy
 *Technologie LED
- intenzivní, jasné a přirozené světlo poskytující dlouhou životnost a vysokou hospodárnost

 •

Zadní LED světla (elipsa)  •

Aktivace varovných světel při nouzovém brzdění  •

Bezzátkový systém doplňování paliva s detektorem správné palivové pistole Ford EasyFuel  •

Obvodový alarm s prostorovým senzorem a senzorem náklonu (kategorie Thatcham 1).
Obsahuje dálkově ovládané dvojité centrální zamykání.  9 900

Elektricky nastavitelný volant s pamětí polohy  7 100

Elektricky ovládané zadní výklopné dveře pouze kombi 10 800

Systém KeyFree
- vstup do vozu a startování bez použití klíče
- startovací tlačítko v přístrojové desce
- dva pasivní klíče dálkového ovládání

 •

Parkovací asistent - senzory vpředu a vzadu  •



Standardní výbava a výbava na přání Poznámka Vignale

Aktivní parkovací asistent
- podélné a příčné parkování bez změny směru řidičem
- asistent pro vyjetí z podélného parkovacího místa
- přední a zadní parkovací senzory

dostupné jen v sadě BUSINESS 5

Zadní parkovací kamera  •

Elektronická parkovací brzda  •

Aktivní snižování hlučnosti Standard pro motory TDCi - / •

Bezpečnost

7 airbagů - 2x přední a 2x boční pro řidiče a spolujezdce, 2x stropní pro obě řady sedadel,
1x kolenní airbag řidiče  •

Nafukovací bezpečnostní pásy zadních sedadel (pásy rozloží sílu nárazu do pětkrát větší plochy,
aby snížily riziko úrazu)
*pozn. při použití dětské autosedačky lze pásy použít pouze u kategorie II a III (15 až 36 kg). Ford
zaručuje kompatibilitu s modelem Britax-Römer KidFix, který objednávejte pod FINIS kódem
1581116. Pro kategorii dětských sedaček 0, 0+ a I je nutné použít k uchycení ISOFIX.

dostupné také v sadě
TECHNOLOGY 1 5 100

Elektronický stabilizační systém ESC (obsahuje ABS - protiblokovací systém brzd, EBD -
bezpečnostní brzdový asistent, TCS - systém kontroly trakce, BLD - protiprokluzový asistent a TVC
- stranové přesměrování točivého momentu)

 •

Asistent rozjezdu do svahu HSA  •

Funkce MyKey - možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů dálkového ovládání  •

Tempomat. Obsahuje nastavitelný omezovač rychlosti ASLD.  •

Adaptivní tempomat (ACC) s funkcí Pre-Collision Assist (PCA)
- Adaptivní tempomat s nastavením omezení rychlosti v rozpětí 30-200 km/h
- Pre-Collision Assist snižuje riziko nehody s chodcem (do 80 km/h) nebo vozidlem
(do maximální rychlosti):
* Výstraha bezpečné vzdálenosti (FCW)
- akustické a vizuální LED upozornění při nedodržení bezpečné vzdálenosti
* Indikace bezpečné vzdálenosti (FDI)
- ukazatel rozestupu vozidel na displeji palubního počítače
* Pokročilé nouzové brzdění (AEB)
- automatické brzdění k odvrácení kolize s chodcem nebo vozidlem při nereagování řidičem

také dostupné v sadě
TECHNOLOGY ULTIMATE 30 100

Active City Stop
- systém prevence nárazu (funkční při rychlosti od 7 do 40 km/h)
Doporučení: pro omezení rychlosti vyšší než 40 km/h objednávejte ve spojení s Adaptivním
tempomatem (ACC); obě technologie spolu úzce spolupracují

dostupné také v sadě
TECHNOLOGY 1;

nelze s Reflexním čelním sklem
5 600

LDW varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu a LKA systém pro automatické
navrácení do jízdního pruhu  •

Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost  •

Interiér

Přední sedadla sportovně tvarovaná, exkluzivní šestiúhelníkový design prošívaných kožených
sedadel v černé Charcoal nebo béžové Cashmere
- sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s elektricky nastavitelnou bederní opěrkou a
pamětí polohy (kromě bederní opěrky)
- sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech s nastavitelnou bederní opěrkou

 •

Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce  •

Kožená palubní deska včetně přístrojového panelu, středové konzoly a loketní opěrky  •

Středová konzola s fixní loketní opěrkou s úložnou schránkou a držáky na nápoje  •

Hlavice řadicí páky a volant potažený kůží  •

Vyhřívaný volant dostupné jen v sadách WINTER

Sekvenční řazení pádly pod volantem pro automatickou a PowerShift převodovku  •

ISOFIX úchyty pro dětské sedačky na zadních krajních sedadlech  •

Centrální loketní opěrka zadních sedadel, výklopná, s držáky na nápoje  •

Průvlak na lyže v druhé řadě sedadel  •

Kuřácká sada  550



Standardní výbava a výbava na přání Poznámka Vignale

Hliníkové pedály  4 000

Ozdobné lišty prahů předních dveří  •

Podlahové rohože - přední a zadní, velurové prémiové Ford Vignale  •

Podlahové rohože - přední a zadní, gumové  1 500

Úchytná oka v podlaze zavazadlového prostoru pouze kombi - / •

Systém kolejnic a upínacích elementů podlahy zavazadlového prostoru
- síť s posuvnými oky uchycenými v drážkách kolejnic
- zádržná příčka posuvná v drážkách kolejnic

pouze kombi, není dostupné
s Oboustrannou rohoží

a 16" plnohodnotnou ocelovou
rezervou

7 650

Oboustranná rohož zavazadlového prostoru s logem Vignale nelze se Systémem kolejnic 5 000

Síť pro zajištění zavazadel  1 500

Síť pro oddělení zavazadlového prostoru (za 2. řadou sedadel) pouze kombi 5 500

Mříž pro oddělení zavazadlového prostoru (za 2. řadou sedadel) pouze kombi 9 500

Lampičky na čtení u zadních sedadel  •

Osvětlení zavazadlového prostoru pouze kombi - / •

Prémiové ambientní osvětlení interiéru LED diodami s možností volby barevného provedení  •

Osvětlení přihrádky před spolujezdcem  •

2 elektrické zásuvky na 12 V  •

Exteriér

Mica lak karoserie černá Shadow •

Metalický lak karoserie šedá Magnetic, modrá Deep Impact •

Metalický lak karoserie - speciální hnědá Nocciola, červená Ruby 9 750

Metalický lak karoserie - prémiový  bílá Platinum 17 000

Kliky dveří v barvě karoserie s chromovaným proužkem  •

Boční chromované lišty dveří  •

Spodní nárazníky a boční nástavce prahů v barvě karoserie  •

Chromovaná lišta kolem linie bočních oken  •

Chromovaná linie kolem horní mřížky chladiče s opakujícím se vzorem šetiúhelníků  •

Dolní mřížka chladiče ve vysokém lesku  •

Aktivní mřížka chladiče pro maximální účinnost motoru a nižší spotřebu  •

Chromovaná ochranná lišta zadního nárazníku pouze kombi - / •

Střešní ližiny - s hliníkovou povrchovou úpravou pouze kombi 12 600

Dvě chromované koncovky výfuku integrované v zadním nárazníku  •

Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie - elektricky ovládaná a vyhřívaná, se zabudovanými
ukazateli směru, osvětlením prostoru pod zrcátky, elektricky sklápěná s pamětí (ve spojení
s elektrickým nastavením sedadel) a automatickým zatmíváním na straně řidiče

 •

Zadní tmavě tónovaná skla Privacy  5 900

Tažné zařízení - plně elektricky sklopné (automaticky se zasouvá a vysouvá stiskem tlačítka)
a s funkcí ochrany proti převrácení TSC

nelze s Automatickým udržením
konstantní světlé výšky 25 000

Přední a zadní lapače nečistot  2 400

Automatické udržení konstantní světlé výšky zadní nápravy při zatížení nákladem 
pouze kombi; nelze s 19" koly,

Tažným zařízením, Sportovním
odpružením, sadou TECHNOLOGY

ULTIMATE  a pohonem AWD
17 600



Standardní výbava a výbava na přání Poznámka Vignale

Sportovní odpružení 
nelze s Automatickým udržením

konstantní světlé výšky a se sadou
TECHNOLOGY ULTIMATE

6 800

Kola

18" x 8.0 kola z lehkých slitin s 2x10 paprsky D2ULB se stříbrným lakováním, pneumatiky
235/45R18  •

19" x 8.0 kola z lehkých slitin s 10 paprsky D2VL6 s prémiovým lakováním třpytivý nikl, pneumatiky
235/40R19 

nelze s Automatickým udržením
konstantní světlé výšky 27 700

Pojistné matice litých kol  1 200

16" ocelová minirezerva (125/80R16)  •

16" plnohodnotná ocelová rezerva (215/60R16) nelze se Systémem kolejnic 1 500

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)  •

Záruky a servisní smlouvy*

Prodloužená záruka FORD PROTECT
- 5 let / 120 000 km

dle skutečnosti, která
nastane dříve 20 000 

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN
- 5 servisních prohlídek (benzín) / 3 servisní prohlídky (nafta) během 3 let / 100 000 km

pravidelné servisní prohlídky
předepsané výrobcem 0

*Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford. Ke každému novému vozu: Asistenční
služba Ford Assistance 12. Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se svým vozem Ford, získáte nárok na
poskytnutí asistenční služby kdekoliv v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté vzdálenosti nebo po uplynutí určité doby (omezeno
skutečností, která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého autorizovaného partnera Ford.

FORD MONDEO VIGNALE   I   TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry     Sedan    Kombi

Vnější rozměry [mm]   
Celková délka (bez tažného zařízení)  4871 4867
Celková šířka (včetně zrcátek)  2121 2121
Celková šířka (bez zrcátek)  1852 1852
Celková šířka (se sklopenými zrcátky)  1911 1911
Celková výška (bez střešních ližin)  1482 1501
Rozvor  2850 2850
Světlá výška  101-128 98-128
Vnitřní rozměry [mm]   
První řada sedadel Prostor v oblasti hlavy (bez/s panoramatickou střechou) 996/941 988/964
 Maximální prostor pro nohy 1128 1128
 Šířka ve výšce ramen 1469 1469
Druhá řada sedadel Prostor v oblasti hlavy (bez/s panoramatickou střechou) 960/959 992/946
 Místo pro nohy 972 972
 Šířka ve výšce ramen 1410 1410
Objem zavazadlového prostoru [l] 5sedadlové uspořádání   
 Naloženo po kryt zavazadlového prostoru (s minirezervou) 516 500

 Naloženo po kryt zavazadlového prostoru (s plnohodnotnou
rezervou) 429 488

 Naloženo po střechu (s minirezervou) - 730
 Naloženo po střechu (s plnohodnotnou rezervou) - 712
 2sedadlové uspořádání
 Naloženo po střechu (s minirezervou) - 1605
 Naloženo po střechu (s plnohodnotnou rezervou) - 1585
Objem palivové nádrže [l] Zážehové motory 62 62
 Vznětové motory 66 66
*Měřeno metodou ISO 3832. Údaje závisí na modelu a výbavě.

 

Technické údaje motorů
Motor  Zdvihový objem (cm3) Maximální výkon* Maximální točivý moment*

2.0 EcoBoost  1 999 176 kW (240 k) při 5300 min-1 345 Nm při 2300- 4900 min-1
2.0 TDCi  1 997 132 kW (180 k) při 3500 min-1 400 Nm při 2000 - 2500  min-1
2.0 TDCi  1 997 154 kW (210 k) při 3600 min-1 450 Nm při 2000 - 2500  min-1
Všechny motory splňují emisní normu Euro VI. *Testováno dle ISO 1585. Všechny výše uvedené hodnoty jsou finální homologační údaje.



Spotřeba paliva,
výkonnost a emise

Emise CO2
[g/km]*

Spotřeba paliva*
[l/100 km]  

Výkonnostní
parametry** Hmotnostní parametry [kg]

Město Mimo
město Kombinovaná

Max.
rychlost
[km/h]

0-100
km/h [s]

Max.
přípustná
hmotnost
(GVM)

Min. provozní
hmotnost
celkem***

Max.
hmotnost
brzděného
přívěsu při
GVM***

Sedan

2.0 EcoBoost (240 k)
6st. automat 169 10,2 5,6 7,3 240 7,9 2230 1564 2000

2.0 TDCi (180 k)
6st. manuální 114 5,1 3,9 4,3 225 8,4 2270 1584 2000

2.0 TDCi (180 k)
6st. PowerShift 120 5,3 4,4 4,8 223 8,6 2270 1589 2200

2.0 TDCi (180 k)
6st. PowerShift, AWD 134 6,0 4,7 5,2 221 9,3 2330 1683 2200

2.0 TDCi Bi-Turbo (210 k)
6st. PowerShift 124 5,6 4,3 4,8 233 7,9 2280 1600 2200

Kombi

2.0 EcoBoost (240 k)
6st. automat 174 10,3 5,8 7,5 235 8,0 2320 1584 2000

2.0 TDCi (180 k)
6st. manuální 117 5,1 4,1 4,5 220 8,5 2330 1602 2000

2.0 TDCi (180 k)
6st. PowerShift 123 5,4 4,5 4,9 218 8,7 2330 1609 2200

2.0 TDCi (180 k)
6st. PowerShift, AWD 137 6,1 4,8 5,3 216 9,5 2330 1703 2200

2.0 TDCi Bi-Turbo (210 k)
6st. PowerShift 129 5,8 4,5 5,0 228 8,1 2330 1619 2200

Všechny motory jsou vybaveny systémem Stop/Start. * Všechny údaje o emisích CO2 v g/km a o spotřebě paliva v l/100 km byly získány na základě oficiálně schválených testů podle Směrnice  93/116/EEC. Údaje o emisích
CO2 a spotřebě paliva uvedené v tabulce nemusí odpovídat skutečně naměřeným hodnotám daného vozidla.  Všechna vozidla jsou vybavena 6stupňovou manuální převodovkou, automatickou převodovkou nebo
automatickou PowerShift převodovkou, pokud není uvedeno jinak. Všechny údaje jsou založeny na testech prováděných na vozidlech se základní výbavou a se standardními koly a pneumatikami, volitelná kola a pneumatiky
nebo kola a pneumatiky z příslušenství mohou mít vliv na emise a spotřebu paliva vozidla. Všechny zážehové motory jsou vybaveny katalyzátorem. Město: Motor byl nastartován za studeného stavu v laboratorních
podmínkách a posléze provozován při proměnných rychlostech s maximální rychlostí 50 km/h, průměrnou rychlostí 19 km/h na teoretické vzdálenosti 4 km. Mimo město: Test byl proveden bezprostředně po skončení testu
na spotřebu ve městě. Polovina vzdálenosti byla ujeta neměnnou rychlostí a druhá polovina vzdálenosti s měnící se rychlostí (max. rychlost 120 km/h). Celková ujetá vzdálenost byla 7 km. Kombinace: Vážený průměr
spotřeby v obou částech testu dle ujetých vzdáleností. **Údaje testů Ford. *** Minimální provozní hmotnost zahrnuje základní výbavu vozu, provozní náplně a palivovou nádrž naplněnou z 90 % a 75 kg hmotnosti řidiče.
Maximální hmotnost přívěsu je hodnota, kterou se lze rozjet se při 8% stoupání na úrovni hladiny moře. Při taženi přívěsu se u všech modelů sníží výkon a zvýší spotřeba paliva. Zatížení střešního nosiče je u všech modelů
maximálně 75 kg. Svislé zatížení na kouli tažného zařízení je u všech modelů maximálně 90 kg. Všechny výše uvedené hodnoty jsou finální homologační údaje.

 

Ford Mondeo Vignale sedan, 2.0
TDCi 180k, 6st. manuál Cena vozu (vč. DPH) Záloha 40% Délka úvěru (měsíce) Měs. splátka vč.

pojištění (Kč)
2,99 úvěr* 984 990 393 996 60 12 555

* Nabídka platí pouze pro právnické osoby a podnikatele a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Kalkulace úvěru je platná do 30. 6. 2016. Splátka zahrnuje havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti sjednané na
dobu trvání úvěrové smlouvy. Pojištění všech skel vozidla s limitem plnění až do výše 30 000 Kč v ceně úvěru. Individuální nabídku a nabídku pro spotřebitele vám připraví autorizovaný partner Ford.

 

Autorizovaný partner Ford

           Infolinka: 800 FORD CZ (800 3673 29)    I    infocz@ford.com    I    www.ford.cz    I    www.fordcredit.cz    I    www.fordservice.cz


