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* imagine cu titlu de prezentare

Ford Mondeo 4 usi Titanium HEV 2.0 HY 187 CP AT (MY 2022.25)
SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere

187 CP

Transmisie

Automată CVT

Norma de poluare

Euro 6.2

Tractiune

față

Ampatament

DOTĂRI STANDARD

2850 mm

Lungime

4871 mm

Latime cu oglinzi

2121 mm

Inaltime

Latime cu oglinzi pliate

1482 mm
1911 mm

(selecție)

ABS, ESC
Airbag-uri frontale
Airbag-uri laterale fata
Airbag-uri laterale tip cortină
Anvelope cu tren de rulare ECO
Asistenţă la frânarea de urgenţă
Asistenţă la pastrarea benzii de rulare (LKA), sistem avertizare

depasire banda (LDW), sistem detectare obosela şofer
Asistenţă pre-coliziune cu detectare pietoni şi ciclisti (limita de viteză
130km/h)
Bară de protecţie faţă din plastic în culoarea caroseriei
Bară de protecţie spate din plastic în culoarea caroseriei
Bară spate în culoarea caroseriei
Bricheta pentru locurile faţă / spate
Cadru uşi design Titanium
Carlig de tractare faţă şi spate
Centuri de siguranța față cu prindere în trei puncte
Computer de bord: autonomie, viteză medie, temperatură exterioară,
consum mediu şi instant
Consolă centrală cu spaţiu de depozitare
Consolă centrală plafon cu suport pentru ochelari
Cotieră centrală spate rabatabilă cu suport pahare
Covoraşe faţă / spate
Dezactivare manuală airbag pasager
Discuri de frâna ventilate pentru faţă şi solide pentru spate
Faruri cu halogen
Faruri cu reglare manuală pe înălţime
Faruri de ceaţă
Fază lungă automată
Filtru de polen /carbon
Frână de mână electrică
Geamuri faţă actionate electric cu funcţia "1 touch up/down"
Geamuri spate actionate electric, cu functia "1 touch up/down"

DOTĂRI OPȚIONALE ADĂUGATE

Grilă superioară cu bare cromate
Jante aliaj 17", cu anvelope 215/55 R17 BSW
Kit reparatie pana
LCD 4.2" color cu vitezometru analog şi display-uri configurabile
Lumini de zi - DTRL
Lumini lectura pentru zona din spate
Modem incorporat - FordPass Connect (Pornire motor de la distanta)
Mânere exterioare uşi în culoarea caroseriei
Oglindă retrovizoare interioară heliomata
Oglinzi laterale cu carcase în culoarea caroseriei
Pachet scaune 26 (Scaun şofer reglabil manual pe 4 direcţii, Scaun
pasager reglabil manual pe 4 direcţii, Tapiţerie din material textil
"Smitty Tech/Omn")
Protecţie genunchi şofer
Scaun pasager cu reglaj lombar
Scaun şofer cu reglaj lombar
Scaune faţă sport
Scrumiera cu capac, detașabilă
Senzori de monitorizare a presiunii în pneuri
Sistem Ford MyKey
Sistem Keyless Entry & Keyless Start
Sistem audio alerta vehicul
Sistem de prindere ISOFIX
Sistem de recunoaştere a semnelor de circulatie (TSR)
Suport pentru 2 pahare
Suspensie standard
Tapiţerie din material textil "Smitty Tech/Omn"
Tapiţerie uşi faţă şi spate din material textil
Tetiere faţă reglabile pe 4 direcţii
Volan imbracat în piele
Volan reglabil pe înălţime / adâncime
Închidere activa a grilei radiatorului
Închidere centralizată cu telecomandă

(prețurile includ TVA)

+ [PN3GZ] Vopsea nemetalizată, Frozen White - 300.00 Euro
+ [B2GAE] Geamuri spate fumurii - 250.00 Euro
+ [AGDAL] Pachet Navigaţie 10 - 4200.00 Euro (Pilot automat adaptiv cu limitator de viteză; Sistem de avertizare pentru unghiul mort (BLIS), Cross

Traffic Alert (CTA): Oglinzi rabatabile electric şi încălzite cu semnalizare integrată; Sistem de parcare automat perpendicular şi paralel: Senzori parcare faţă,
Senzori parcare spate; Cameră video spate; Faruri cu tehnologie full LED autoadaptive: Faruri cu reglare automată a nivelului de înălţime, Faruri cu
aprindere / stingere automată, Senzor de ploaie; Ice Pack 82: Aer condiţionat automat reglabil pe 2 zone, Sistem de Navigaţie, SYNC 3.2 v2 with

Emergency Assistance, Sistem audio premium cu 12 difuzoare Sony, Sistem audio premium cu 10 difuzoare Sony, Ecran touchscreen 8"; Faruri cu reglare
automată a nivelului de înălţime)

+ [AGEAV] Pachet Confort 19 - 600.00 Euro (Volan încălzit; Parbriz încălzit; Scaun şofer încălzit; Scaun pasager încălzit; Banchetă spate încălzită)

PREȚ DE LISTĂ

PREȚ CONFIGURARE

REDUCERE

PREȚ OFERTĂ

FĂRĂ TVA

FĂRĂ TVA

FĂRĂ TVA

FĂRĂ TVA

27.899,16 €

32.394,96 €

8.865,55 €

23.529,41 €

CU TVA

CU TVA

CU TVA

CU TVA

33.200,00 €

38.550,00 €

10.550,00 €

28.000,00 €

Reducerea include Program RABLA în valoare de 3.000,00€ cu TVA (2521,01€ fără TVA).

CONSUM ȘI EMISII
NEDC
COMBINED

EXTRAURBAN

URBAN

Emisii CO : 94 g/km
2

Emisii CO : 98 g/km
2

Emisii CO : 103 g/km
2

Consum: 4,1 l/100km

Consum: 4,4 l/100km

Consum: 4,6 l/100km

WLTP
MEDIUM

HIGH

OVERALL

LOW

EXTRAHIGH

Emisii CO : 114 g/km
2

Emisii CO : 116 g/km
2

Emisii CO : 127 g/km
2

Emisii CO : 129 g/km
2

Emisii CO : 143 g/km
2

Consum: 5 l/100km

Consum: 5,1 l/100km

Consum: 5,6 l/100km

Consum: 5,7 l/100km

Consum: 6,3 l/100km

Nr. ofertă: 25049; Data ofertei: 07/01/2022; Ofertă valabilă până la: joi 31 martie 2022
Termen de livrare: ..........zile • Locatie livrare: Proleasing Motors • Curs: Unicredit
Oferta finala poate fi supusa unor termene si conditii, in limita stocului disponibil.

Aceasta lista nu are valoare contractuala. Orice modificari privind preturile sau variantele de echipare se pot face fara notificare prealabila. Pentru oferta completa, informatii actualizate
si informarea asupra cursului de schimb RON/EUR va rugam sa va adresati consilierului dumneavoastra de vanzari Ford.

Compania îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile referitoare la motoare, ceea ce ar putea influenţa valorile indicate. Toate valorile menţionate se referă la

modelul de bază UE cu echipare standard. Valorile privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 sunt determinate conform regulamentului CE nr. 715/2007 (în versiunea aflată în

vigoare), luând în considerare masa autovehiculului în stare de funcţionare, aşa cum este specificat în regulament. Prezenţa unor echipamente suplimentare şi a dotărilor opţionale din
fabrică poate avea ca efect obţinerea unor valori mai ridicate decât cifrele menţionate pentru consum şi emisii de CO2. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 nu se referă la un

autovehicul anume şi nu fac parte dintr-o ofertă. Acestea sunt furnizate exclusiv pentru comparaţia între diferite variante de autovehicule dar pot fi diferite faţă de consumul real de
carburant obţinut în condiţii reale de conducere, consum care este influenţat în mare măsură de stilul de conducere şi condiţiile de utilizare. Echipamentele suplimentare pot creşte
greutatea autovehiculului atunci când acesta este gol şi, în unele cazuri, sarcina admisă pe punţi, precum şi masa totală admisă a autovehiculului şi pot reduce masele admise de

remorcare. Acest lucru ar putea duce la reducerea vitezei maxime şi la creşterea timpului de accelerare. Valorile referitoare la performanţele de conducere iau în considerare un şofer cu
greutatea de 75 kg şi o încărcătură de 125 kg.

