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DE EENVOUDIGE MANIER
OM EEN NIEUWE FORD
MONDEO TE RIJDEN
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Mondeo HEV Vignale Wagon in Magnetic metaallak (optie), met 19"
10-spaaks Dark Tarnish lichtmetalen velgen (accessoire)

Bekijk de interactieve brochure
online
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HEBBEN WE JE
AANDACHT?
De Mondeo HEV is misschien wel hét toonbeeld van
stijlvolle elegantie en een zelfverzekerde uitstraling. Maar
de details van het oogstrelende exterieur blijven niet
beperkt tot het uiterlijk. De Ford Mondeo HEV is prachtig
vormgegeven voor optimale efficiëntie. Zijn slanke lijnen
bieden nu nog minder weerstand aan de lucht. De
gestroomlijnde zijpanelen zorgen daarbij voor minder
turbulentie en meer stabiliteit.

Mondeo HEV ST-Line Wagon in Lucid Red metaallak (optie) met 19"
7x2-spaaks Shadow Black lichtmetalen velgen (accessoire)

1ONTDEKKEN
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MONDEO HYBRID ELECTRIC
VEHICLE (HEV)

HET BESTE VAN BEIDE WERELDEN
Aangedreven door Hybrid Electric Vehicle techniek kent de Mondeo
HEV geen angst om stil te komen staan (range anxiety) en is hij
kampioen qua brandstofverbruik door naadloos te schakelen tussen
de benzine- en de elektrische motor. Om het gehele systeem nog
efficienter te maken wordt tot 90% van de anders verloren gegane
remenergie opgevangen en gebruikt om de hoge voltage accu op te
laden.

■ Hybrid Electric Vehicle techniek combineeert de voordelen van
zowel elektrische als benzine aandrijving

■ Regenerative braking vangt de remenergie op die anders verloren
zou gaan en gebruikt deze energie om de hoge voltage accu op te
laden

■ Het Ford Smart instrumenten paneel (zelf te configureren) met
'Rem Coach' en andere slimme rijondersteuningstoepassingen
maakt het mogelijk de kracht en efficiency van de Mondeo HEV te
maximaliseren

ONTDEKKEN1

Mondeo HEV Vignale Wagon
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ONTDEKKEN1

Mondeo HEV ST-Line in Lucid Red metaallak (optie) met 19" 7x2-spaaks Shadow Black
lichtmetalen velgen (accessoire)
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ZIT JE COMFORTABEL?
In de nieuwe Ford Mondeo HEV Vignale zou je willen dat de reis
langer duurde. Het luxueuze interieur, dat fraai vormgegeven is met
de fijnste materialen, creëert een oase van innerlijke rust. Licht valt
binnen door het optionele panoramadak om het gevoel van ruimte te
versterken, terwijl de hybride aandrijflijn en de geluiddempende
materialen voor een fluisterstil interieur zorgen.

De standaard uitrusting omvat o.a. 10-weg elektrisch verstel-,
verwarm-, en koelbare sportstoelen met 11 individueel instelbare
luchtkussens, memory functie voor de bestuurdersstoel en een
massagefunctie voor de bestuurders- en passagiersstoel die helpt
vermoeide spieren nieuwe kracht te geven, het premium 390 Watt
Sony audiosysteem met 12 luidsrekers (10 bij Wagon) verwent alle
inzittenden gedurende de reis.

Extra functies zijn onder andere een reeks technologieën voor
bestuurdersassistentie, zoals Ford SYNC 3 met 8" touch & swipe
screen (inclusief Apple Car Play en Android Auto), die samen met de
FordPass app een groot aantal voorzieningen biedt om elke rit
makkelijker te maken.

ONTDEKKEN1

Ford Mondeo HEV Vignale met luxe premium leder in Charcoal Black (standaard)
en panoramadak / zonneschermen in achterportieren (optiepack)
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VERFIJND

E-SHIFTER AUTOMATISCHE TRANSMISSIE* (NIET
LEVERBAAR IN NL)
De Mondeo HEV heeft standaard een elektronische CVT
automatische transmissie.

ONTDEKKEN1

Ford Mondeo HEV ST-Line met Salerno lederen bekleding in Charcoal Black met
dubbel rood stiksel

*Alleen leverbaar bij 2.0L EcoBlue dieselmotoren met automatische transmissie.
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ONTDEKKEN1
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Mondeo HEV ST-Line in Lucid Red metaallak (optie) met 19" 7x2-spaaks Shadow Black
lichtmetalen velgen (accessoire)
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Mondeo HEV ST-Line in Lucid Red metaallak (optie) met 19" 7x2-spaaks Shadow Black
lichtmetalen velgen (accessoire)
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Belangrijke informatie
*FordPass Connect is standaard vanaf Connected. Het modem aan boord wordt bij aflevering van de auto aangesloten. Je kunt ervoor kiezen het delen van bepaalde gegevens in of uit te schakelen. Toegang tot Live Traffic is na de registratie van een
nieuwe Ford voorzien van SYNC 3 met navigatie het eerste jaar gratis; hierna worden kosten voor de licentie in rekening gebracht.
**De Wi-Fi hotspot (tot 4G LTE) is inclusief een gratis proefperiode die op het moment van activering begint en beperkt geldig is. Hierna is een Vodafone abonnement vereist. Raadpleeg de website van Vodafone voor meer informatie over beschikbare
datapakketten. Om van de ingebouwde Wi-Fi hotspot gebruik te kunnen maken, moet een auto over de juiste hardware beschikken en is een dataplan nodig. De dekking en service zijn niet overal beschikbaar en er kunnen voorwaarden met betrekking
tot het dataplan gelden, zoals de betreffende kosten voor het versturen van berichten en de overdracht van data.
†Live Traffic is gratis in de eerste 12 maanden na registratie van de nieuwe auto met navigatie. ††Local Hazard information is gratis in de eerste 12 maanden na registratie van de nieuwe auto met specifieke informatie modules.
‡Ford eCall deelt voertuiginformatie en helpt inzittenden contact te maken met het noodnummer in de lokale taal, na een ongeval waarbij de airbags geactiveerd zijn of de brandstoftoevoer is afgesloten. eCall werkt in meer dan 40 Europese landen, niet
in Nederland.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 integreert naadloos met je smartphone om moeiteloos te
communiceren en navigeren. Je bedient SYNC-compatible apps via AppLink.
Apple Car Play en Android Auto kan je bedienen via het 8 inch kleuren
touchscreen scherm, alsof het je smartphone is. Via het touchscreen of met
eenvoudige spraakcommando's kun je bellen, tekstberichten schrijven of
afluisteren en je muziek en navigatie bedienen.

FORDPASS CONNECT*
Je Ford beschikt over een ingebouwd FordPass Connect modem. Dit maakt
je rit makkelijker en aangenamer, bijvoorbeeld met Live Traffic voor up-to-
date verkeersinformatie, en Local Hazard Information†† dat je kan
waarschuwen voor situaties op de weg. Bij een ongeluk belt eCall‡ met de
hulpdiensten en geeft je locatie door. Voor de optimale verbinding zorgt het
ook voor WiFi** aan boord voor maximaal 10 apparaten.

FORDPASS APP
Haal het maximale uit je verbinding met je Ford met de FordPass app. Van
slimme bediening op afstand, tot informatie over de status van je auto, de
FordPass geeft je toegang tot nog meer functies via je smartphone. Je kunt
de auto op afstand vergrendelen of ontgrendelen, waar je ook bent. Starten
op afstand zorgt dat je auto alvast koelt op warme dagen of opwarmt op
koude dagen (alleen in combinatie met een automaat). Health Alerts stuurt
belangrijke informatie door, zoals bandenspanning of brandstofniveau.
Andere FordPass app functies helpen je bijvoorbeeld een tankstation op de
route te vinden en restaurants te ontdekken. Het kan zelfs parkeerplaatsen
vinden, prijzen vergelijken en de locatie van je geparkeerde auto opslaan
zodat je 'm altijd terug kunt vinden.

ONTDEKKEN1
VERBONDEN EN IN CONTROLE
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Belangrijke informatie
*FordPass Connect is standaard vanaf Connected. Het modem aan boord wordt bij aflevering van de auto aangesloten. Je kunt ervoor kiezen het delen van bepaalde gegevens in of uit te schakelen. Toegang tot Live Traffic is na de registratie van een
nieuwe Ford voorzien van SYNC 3 met navigatie het eerste jaar gratis; hierna worden kosten voor de licentie in rekening gebracht.
**De Wi-Fi hotspot (tot 4G LTE) is inclusief een gratis proefperiode die op het moment van activering begint en beperkt geldig is. Hierna is een Vodafone abonnement vereist. Raadpleeg de website van Vodafone voor meer informatie over beschikbare
datapakketten. Om van de ingebouwde Wi-Fi hotspot gebruik te kunnen maken, moet een auto over de juiste hardware beschikken en is een dataplan nodig. De dekking en service zijn niet overal beschikbaar en er kunnen voorwaarden met betrekking
tot het dataplan gelden, zoals de betreffende kosten voor het versturen van berichten en de overdracht van data.
†Live Traffic is gratis in de eerste 12 maanden na registratie van de nieuwe auto met navigatie. ††Local Hazard information is gratis in de eerste 12 maanden na registratie van de nieuwe auto met specifieke informatie modules.
‡Ford eCall deelt voertuiginformatie en helpt inzittenden contact te maken met het noodnummer in de lokale taal, na een ongeval waarbij de airbags geactiveerd zijn of de brandstoftoevoer is afgesloten. eCall werkt in meer dan 40 Europese landen, niet
in Nederland.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 integreert naadloos met je smartphone om moeiteloos te
communiceren en navigeren. Je bedient SYNC-compatible apps via AppLink.
Apple Car Play en Android Auto kan je bedienen via het 8 inch kleuren
touchscreen scherm, alsof het je smartphone is. Via het touchscreen of met
eenvoudige spraakcommando's kun je bellen, tekstberichten schrijven of
afluisteren en je muziek en navigatie bedienen.

FORDPASS CONNECT*
Je Ford beschikt over een ingebouwd FordPass Connect modem. Dit maakt
je rit makkelijker en aangenamer, bijvoorbeeld met Live Traffic voor up-to-
date verkeersinformatie, en Local Hazard Information†† dat je kan
waarschuwen voor situaties op de weg. Bij een ongeluk belt eCall‡ met de
hulpdiensten en geeft je locatie door. Voor de optimale verbinding zorgt het
ook voor WiFi** aan boord voor maximaal 10 apparaten.

FORDPASS APP
Haal het maximale uit je verbinding met je Ford met de FordPass app. Van
slimme bediening op afstand, tot informatie over de status van je auto, de
FordPass geeft je toegang tot nog meer functies via je smartphone. Je kunt
de auto op afstand vergrendelen of ontgrendelen, waar je ook bent. Starten
op afstand zorgt dat je auto alvast koelt op warme dagen of opwarmt op
koude dagen (alleen in combinatie met een automaat). Health Alerts stuurt
belangrijke informatie door, zoals bandenspanning of brandstofniveau.
Andere FordPass app functies helpen je bijvoorbeeld een tankstation op de
route te vinden en restaurants te ontdekken. Het kan zelfs parkeerplaatsen
vinden, prijzen vergelijken en de locatie van je geparkeerde auto opslaan
zodat je 'm altijd terug kunt vinden.

ONTDEKKEN1
VERBONDEN EN IN CONTROLE
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Mondeo HEV ST-Line met panoramadak (optiepack) en Lane-Keeping Systeem
met Lane Departure Warning, Lane Keeping Aid en Active Steering (standaard)

1)Driver Assistance functie. Lane Keeping Aid en Active Steering oefenen geen controle uit over het sturen.
N.B. Driver Assistance functies zijn hulpsystemen, bestuurders dienen altijd oplettend te blijven en zelf controle
te houden over het voertuig.

ONTDEKKEN1
KLAAR VOOR HET
ONVERWACHTE

LANE-KEEPING SYSTEEM
Het Mondeo Lane-Keeping Systeem1 werkt bij snelheden van meer
dan 65 km/uur op auto(snel)wegen met zichtbare
rijstrookmarkeringen.

Lane Departure Warning voorkomt het ongemerkt verlaten van de
eigen rijstrook, aan de hand van feedback via het stuurwiel wordt je
gewaarschuwd dat je zonder richting aan te geven buiten de rijstrook
dreigt te komen.

Lane Keeping Aid en Active Steering kunnen tesamen een lichte
stuurbeweging uitoefenen en zo helpen de auto op de juiste rijstrook
te houden.
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Ford Mondeo HEV ST-Line met 19 inch 7x2-spaaks lichtmetalen velgen
(accessoire) in Moondust Silver metaallak (optie).

1)Driver Assistance functie. 2)Veiligheids functie.
N.B. Driver-assistance functies zijn hulpsystemen. Bestuurders dienen altijd oplettend te blijven en zelf controle
te houden over het voertuig.
*Adaptive Cruise Control is onderdeel van het Driver Assistance Pack.

ALTIJD WAAKZAAM

ADAPTIVE CRUISE CONTROL EN PRE-COLLISION
ASSIST
Adaptive Cruise Control1 biedt je de mogelijkheid om de gewenste
snelheid en afstand tot de auto voor je in te voeren. Het systeem
behoudt automatisch de ingestelde afstand ook als door
verkeersomstandigheden niet kan worden gereden met de gewenste
constante snelheid.

Pre-Collision Assist2 maakt gebruik van de naar voren wijzende
camera en radar om mogelijke frontale botsingen vast te stellen en
zorgt voor een hoorbare en zichtbare waarschuwing, laadt het
remsysteem voor en kan automatisch de remmen inschakelen als je
niet reageert.
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Ford Mondeo HEV ST-Line met 19 inch 7x2-spaaks lichtmetalen velgen
(accessoire) in Moondust Silver metaallak (optie).

1)Driver Assistance functie. 2)Veiligheids functie.
N.B. Driver-assistance functies zijn hulpsystemen. Bestuurders dienen altijd oplettend te blijven en zelf controle
te houden over het voertuig.
*Adaptive Cruise Control is onderdeel van het Driver Assistance Pack.

ALTIJD WAAKZAAM

ADAPTIVE CRUISE CONTROL EN PRE-COLLISION
ASSIST
Adaptive Cruise Control1 biedt je de mogelijkheid om de gewenste
snelheid en afstand tot de auto voor je in te voeren. Het systeem
behoudt automatisch de ingestelde afstand ook als door
verkeersomstandigheden niet kan worden gereden met de gewenste
constante snelheid.

Pre-Collision Assist2 maakt gebruik van de naar voren wijzende
camera en radar om mogelijke frontale botsingen vast te stellen en
zorgt voor een hoorbare en zichtbare waarschuwing, laadt het
remsysteem voor en kan automatisch de remmen inschakelen als je
niet reageert.
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Mondeo HEV ST-Line in Chrome Blue metaallak (optie) met 19 inch 7x2-spaaks
lichtmetalen velgen in Shadow Black (accessoire)

1)Driver Assistance functie. Zie gebruikershandleiding voor nadere informatie over verkeersbordherkenning.
N.B. Driver-assistance functies zijn hulpsystemen, bestuurders dienen altijd oplettend te blijven en zelf controle
te houden over het voertuig.

ONTDEKKEN1
EEN PAAR EXTRA OGEN

VERKEERSBORDHERKENNING
Het kan zomaar gebeuren, je mist een verkeersbord.

Verkeersbordherkenning1 leest snelheidsborden en andere
verkeersborden langs de weg, zowel de vaste als de tijdelijke, en
toont de informatie in het instrumentenpaneel. Dit is slechts een van
de vele manieren waarop je Ford Mondeo een oogje in het zeil houdt
tijdens elke rit.
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Mondeo HEV ST-Line in Lucid Red metaallak (optie)

TECHNOLOGIE DIE OM JOU
DRAAIT

FORD DYNAMIC ADAPTIEVE LED KOPLAMPEN
Dynamic adaptieve LED koplampen gebruiken cameratechnologie
om de lichtbundel aan te passen, zodat bochten al verlicht worden
voordat je instuurt. In bochten laat de dynamische bochtverlichting
de lichtbundel verder de bocht in schijnen, zodat je verder ziet. De
onderrand van de koplampen is voorzien van twee LED-strips: witte
dagrijverlichting en oranje richtingaanwijzers die sequentieel in de
richting van de bocht knipperen.
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Mondeo HEV ST-Line in Lucid Red metaallak (optie)

TECHNOLOGIE DIE OM JOU
DRAAIT

FORD DYNAMIC ADAPTIEVE LED KOPLAMPEN
Dynamic adaptieve LED koplampen gebruiken cameratechnologie
om de lichtbundel aan te passen, zodat bochten al verlicht worden
voordat je instuurt. In bochten laat de dynamische bochtverlichting
de lichtbundel verder de bocht in schijnen, zodat je verder ziet. De
onderrand van de koplampen is voorzien van twee LED-strips: witte
dagrijverlichting en oranje richtingaanwijzers die sequentieel in de
richting van de bocht knipperen.
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*AGR kwaliteitslabel (Aktion Gesunder Rücken): Voor meer informatie: AGR e.V., Stader Str. 6, D – 27432
Bremervörde, Germany. Phone + 49 4761/92 63 580.

ONTDEKKEN1
ONTWORPEN VOOR COMFORT

ERGONOMISCHE STOELEN MET AGR CERTIFICATIE*
Ergonomische 18-weg handmatig verstelbare voorstoelen met AGR
(Aktion Gesunder Rücken) goedkeuring – ideaal voor je rug en
comfort op lange ritten. De AGR classificatie is hét keurmerk voor
rugvriendelijke producten. De AGR associatie onderzoekt het
voorkomen van rugpijn en wordt hierin breed ondersteund door
artsen en therapeuten. (Optie op Titanium)
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Mondeo HEV ST-Line in Magnetic metaallak (optie) met 19" 7x2-spaaks Shadow
Black lichtmetalen velgen (accessoire)

KLAAR OM TE ONDERSTEUNEN

INTELLIGENT ALL-WHEEL DRIVE (AWD) SYSTEEM
Mondeo’s Intelligent All-Wheel Drive systeem is niet leverbaar in
Nederland.
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Mondeo HEV ST-Line in Magnetic metaallak (optie) met 19" 7x2-spaaks Shadow
Black lichtmetalen velgen (accessoire)

KLAAR OM TE ONDERSTEUNEN

INTELLIGENT ALL-WHEEL DRIVE (AWD) SYSTEEM
Mondeo’s Intelligent All-Wheel Drive systeem is niet leverbaar in
Nederland.
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Mondeo HEV ST-Line in Chrome Blue metaallak (optie) met 19" 7x2-spaaks
Shadow Black lichtmetalen velgen (accessoire)

1)Driver Assistance functie.
N.B. Driver-assistance functies zijn hulpsystemen, bestuurders dienen altijd oplettend te blijven en zelf controle
te houden over het voertuig.

ONTDEKKEN1
MONDEO MAAKT LICHT WERK
VAN PARKEREN

DE PARKEERASSISTENT1 HELPT JE EEN GESCHIKTE
PARKEERPLEK TE VINDEN
De Parkeerassistent (onderdeel van het Parking Pack en Driver
Assistance Pack) spoort geschikte parkeervakken op (parallel en
haaks) en kan de auto er automatisch insturen. Het systeem kan de
auto ook uit het vak manoeuvreren. Je hoeft alleen het gaspedaal, het
rempedaal en de versnellingshendel te bedienen (op basis van
instructies op het scherm en akoestische signalen).

Park-Out Assist werkt op vergelijkbare wijze om je te helpen uit
parallelle parkeerplekken te manoeuvreren. Het systeem stuurt terwijl
je het gaspedaal, het rempedaal en de versnellingshendel bedient. En
wanneer de auto de parkeerplek heeft verlaten, geeft het systeem je
in het instrumentenpaneel de boodschap ‘Take control of steering’.
(Neem de besturing over)
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Mondeo HEV met Blind Spot Information System en Cross Traffic Alert (optie)

1)Driver Assistance functie. Zie gebruikershandleiding voor meer informatie.
N.B. Driver-assistance functies zijn hulpsystemen, bestuurders dienen altijd oplettend te blijven en zelf controle
te houden over het voertuig.

VOORUIT DENKEN

BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM1

Ontworpen om je te waarschuwen door een waarschuwingslampje in
de buitenspiegels aan beide zijden, wanneer een ander voertuig – een
personenauto, bestelauto of vrachtwagen – tijdens het rijden jouw
dode hoek binnenrijdt. Op vergelijkbare wijze geeft Cross Traffic Alert1

een waarschuwing als een bewegend voertuig of ander risico wordt
gedetecteerd als je achteruitrijdt uit een haakse parkeerplaats.
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Mondeo HEV met Blind Spot Information System en Cross Traffic Alert (optie)

1)Driver Assistance functie. Zie gebruikershandleiding voor meer informatie.
N.B. Driver-assistance functies zijn hulpsystemen, bestuurders dienen altijd oplettend te blijven en zelf controle
te houden over het voertuig.

VOORUIT DENKEN

BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM1

Ontworpen om je te waarschuwen door een waarschuwingslampje in
de buitenspiegels aan beide zijden, wanneer een ander voertuig – een
personenauto, bestelauto of vrachtwagen – tijdens het rijden jouw
dode hoek binnenrijdt. Op vergelijkbare wijze geeft Cross Traffic Alert1

een waarschuwing als een bewegend voertuig of ander risico wordt
gedetecteerd als je achteruitrijdt uit een haakse parkeerplaats.
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2
SELECTEREN
3 verschillende uitvoeringen, er is altijd een
Mondeo die bij je past.

De Mondeo Titanium heeft een rijke standaard
uitrusting en biedt door zijn hybride aandrijflijn
veel vermogen en rijplezier tegen een zeer lage
CO2 uitstoot.

Titanium

Belangrijkste exterieur kenmerken

■ 17 inch 10x2-spaaks Luster Nickel lichtmetalen velgen
met 215/55 R17 BSW lage rolweerstand banden

■ LED dagrijverlichting en LED achterlichten
■ Dakrails Satin Silver (Wagon)
■ Parkeersensoren voor en achter
■ Mistlampen voor

Belangrijkste interieur kenmerken

■ Automatische versnellingsbak eCVT
■ 8 inch (20,3cm) touch en swipe screen met navigatie

(West Europa) en FordPass Connect modem
■ SYNC 3 inclusief Apple Car Play en Android Auto
■ Quickclear elektrisch verwarmbare voorruit
■ Dual zone automatische airconditioning
■ Cruisecontrol inclusief ASLD

Motor

Benzine Hybride:
2.0L Hybride aandrijflijn 140 kW (187 PK)
43Ah hoge voltage Lithium-Ion accu
CO2 emissie (WLTP) 127-132 gram
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SERIE OVERZICHT

De ST-Line heeft de ultieme uitdrukking van
sportiviteit met een nog rijkere uitrusting dan de
Titanium.

ST-Line

Belangrijkste exterieur kenmerken extra t.o.v.
Titanium

■ 18 inch 5 Y-spaaks Rock Metallic machined
lichtmetalen velgen met 235/45 R18 98Y lage
rolweerstand banden

■ ST-Line Full Body Styling kit inclusief achterspoiler bij
Wagon

■ Privacy Glass
■ Rode remklauwen
■ Dakrails zwart (Wagon)
■ Dubbele uitlaat

Belangrijkste interieur kenmerken extra t.o.v.
Titanium

■ 10-weg elektrisch verstelbare sportstoelen met
memory functie voor de bestuurdersstoel

■ Half lederen bekleding in Salerno/Miko suede met
dubbel rood stiksel

■ Geperforeerd lederen stuurwiel met rood stiksel
■ Sportpedalen
■ Zwarte hemelbekleding (Wagon)
■ ST-Line instaplijsten aluminium

De Vignale is voor de verwende klant die ultieme
luxe zoekt vervaardigt met superieur
vakmanschap en aandacht voor detail.

Vignale

Belangrijkste exterieur kenmerken extra t.o.v.
Titanium

■ Exclusieve 18 inch 5x3-spaaks Luster/Nickel
lichtmetalen velgen met 235/45 R18 98Y lage
rolweerstand banden

■ Unieke Vignale exterieur styling met chromen en satin
details

■ Adaptieve verlichting met Ford Dynamic LED
koplampen

■ Metaallak
■ Achteruitrijcamera
■ Privacy Glass
■ Dubbele uitlaat met chromen sierring

Belangrijkste interieur kenmerken extra t.o.v.
Titanium

■ 10-weg elektrisch verstel-, verwarm- en koelbare
sportstoelen  met 11 individueel instelbare luchtkussen
en massage functie, memory functie voor de
bestuurdersstoel

■ Geperforeerd lederen bekleding in Charcoal Black of
Cashmere Cream

■ Premium Sony 390W Audiosysteem met 12
luidsprekers (10 bij Wagon)
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SERIE OVERZICHT

De ST-Line heeft de ultieme uitdrukking van
sportiviteit met een nog rijkere uitrusting dan de
Titanium.

ST-Line

Belangrijkste exterieur kenmerken extra t.o.v.
Titanium

■ 18 inch 5 Y-spaaks Rock Metallic machined
lichtmetalen velgen met 235/45 R18 98Y lage
rolweerstand banden

■ ST-Line Full Body Styling kit inclusief achterspoiler bij
Wagon

■ Privacy Glass
■ Rode remklauwen
■ Dakrails zwart (Wagon)
■ Dubbele uitlaat

Belangrijkste interieur kenmerken extra t.o.v.
Titanium

■ 10-weg elektrisch verstelbare sportstoelen met
memory functie voor de bestuurdersstoel

■ Half lederen bekleding in Salerno/Miko suede met
dubbel rood stiksel

■ Geperforeerd lederen stuurwiel met rood stiksel
■ Sportpedalen
■ Zwarte hemelbekleding (Wagon)
■ ST-Line instaplijsten aluminium

De Vignale is voor de verwende klant die ultieme
luxe zoekt vervaardigt met superieur
vakmanschap en aandacht voor detail.

Vignale

Belangrijkste exterieur kenmerken extra t.o.v.
Titanium

■ Exclusieve 18 inch 5x3-spaaks Luster/Nickel
lichtmetalen velgen met 235/45 R18 98Y lage
rolweerstand banden

■ Unieke Vignale exterieur styling met chromen en satin
details

■ Adaptieve verlichting met Ford Dynamic LED
koplampen

■ Metaallak
■ Achteruitrijcamera
■ Privacy Glass
■ Dubbele uitlaat met chromen sierring

Belangrijkste interieur kenmerken extra t.o.v.
Titanium

■ 10-weg elektrisch verstel-, verwarm- en koelbare
sportstoelen  met 11 individueel instelbare luchtkussen
en massage functie, memory functie voor de
bestuurdersstoel

■ Geperforeerd lederen bekleding in Charcoal Black of
Cashmere Cream

■ Premium Sony 390W Audiosysteem met 12
luidsprekers (10 bij Wagon)
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Titanium
Belangrijkste exterieurkenmerken

■ 17 inch 10x2-spaaks Luster / Nickel lichtmetalen
velgen met 215/55 R17 BSW lage rolweerstand banden

■ LED dagrijverlichting en LED achterlichten
■ Parkeersensoren voor en achter
■ Dakrails Satin Silver (Wagon)
■ Mistlampen voor

Belangrijkste interieurkenmerken

■ Automatische versnellingsbak eCVT
■ 8 inch touch en swipe screen met navigatie (West

Europa) en FordPass Connect modem
■ SYNC 3 inclusief Apple Car Play en Android Auto
■ Quickclear elektrisch verwarmbare voorruit
■ Dual zone automatische airconditioning
■ Cruisecontrol inclusief ASLD

Motoren

Benzine-Hybride:
2.0 Benzine-hybride eCVT automaat 140 kW (187 PK)
43Ah hoge voltage Lithium-Ion accu
CO2 emissie (WLTP) 127-132 gram

SELECTEREN2
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ST-Line
Belangrijkste exterieurkenmerken extra t.o.v.
Titanium

■ 18 inch 5 Y-spaaks Rock Metallic machined
lichtmetalen velgen met 235/45 R18 98Y lage
rolweerstand banden

■ Full ST-Line Body Styling Kit inclusief achterspoiler bij
Wagon

■ Privacy Glass
■ Rode remklauwen
■ Dakrails zwart (Wagon)
■ Dubbele uitlaat

Belangrijkste interieurkenmerken extra t.o.v.
Titanium

■ 10-weg elektrisch verstelbare sportstoelen met
memory functie voor de bestuurdersstoel

■ Half lederen bekleding in Salerno/Miko suede met
dubbel rood stiksel

■ Geperforeerd lederen stuurwiel met rood stiksel
■ Sportpedalen
■ Zwarte hemelbekleding (Wagon)
■ ST-Line instaplijsten aluminium

Motor

Benzine Hybride:
2.0L Benzine-hybride eCVT automaat 140 kW (187 PK)
42Ah hoge voltage Lithium-Ion accu
CO2 emissie 130-135 gram

SELECTEREN2
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Vignale
Belangrijkste exterieurkenmerken extra t.o.v.
Titanium

■ Exclusieve 18 inch 5x3-spaaks Luster/Nickel
lichtmetalen velgen

■ Unieke Vignale exterieur styling met chromen en satin
details

■ Adaptieve verlichting met Ford Dynamic LED
koplampen

■ Metaallak
■ Achteruitrijcamera
■ Privacy Glass
■ Dubbele uitlaat met chromen sierring

Belangrijkste interieurkenmerken

■ 10-weg elektrisch verstel-, verwarm- en koelbare
sportstoelen met 11 individueel instelbare
luchtkussens en massage functie, memory functie
voor de bestuurdersstoel

■ Geperforeerd lederen bekleding in Charcoal Black of
Cashmere Cream

■ Premium Sony 390W audiosysteem met 12
luidsprekers (10 bij Wagon)

Motor

Benzine-Hybride:
2.0L Benzine-hybride eCVT automaat 140 kW (187 PK)
43Ah hoge voltage Lithium-Ion accu
CO2 emissie (WLTP) 131-135 gram

SELECTEREN2
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Parking Pack
Pack inhoud

■ Parkeerassistent voor parallel en 90 graden parkeren
■ Achteruitrijcamera

Beschikbaar op:

Titanium
ST-Line

SELECTEREN2

Winter Pack
Pack inhoud

■ Elektrisch verwarmbaar stuurwiel
■ 2 variabel verwarmbare zitplaatsen achter

Beschikbaar op:

Titanium
ST-Line
Vignale
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Driver Assistance Pack
Pack inhoud

■ Parkeerassistent voor parallel en 90 graden parkeren
■ Achteruitrijcamera
■ Blind Spot Information System en Cross Traffic Alert
■ Adaptive Cruise Control
■ Adaptieve LED koplampen
■ Premium Sony 390W audiosysteem met 12 luidsprekers (10 bij Wagon)
■ Buitenspiegel bestuurder automatisch dimmend
■ Handsfree bedienbare achterklep bij Wagon

Beschikbaar op:

Titanium
ST-Line

OPTIE PAKKETTEN

Luxury Pack Titanium
Pack inhoud

■ Salerno geperforeerde lederen bekleding
■ 10-weg elektrisch verstelbare multi-contour voorstoelen
■ Massage en variabel instelbare koelfunctie voorstoelen
■ 11 individueel elektrisch instelbare luchtkussens voorstoelen
■ Memory functie bestuurdersstoel en buitenspiegels
■ Buitenspeigel bestuurder automatisch dimmend

Beschikbaar op:

Titanium
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Driver Assistance Pack
Pack inhoud

■ Parkeerassistent voor parallel en 90 graden parkeren
■ Achteruitrijcamera
■ Blind Spot Information System en Cross Traffic Alert
■ Adaptive Cruise Control
■ Adaptieve LED koplampen
■ Premium Sony 390W audiosysteem met 12 luidsprekers (10 bij Wagon)
■ Buitenspiegel bestuurder automatisch dimmend
■ Handsfree bedienbare achterklep bij Wagon

Beschikbaar op:

Titanium
ST-Line

OPTIE PAKKETTEN

Luxury Pack Titanium
Pack inhoud

■ Salerno geperforeerde lederen bekleding
■ 10-weg elektrisch verstelbare multi-contour voorstoelen
■ Massage en variabel instelbare koelfunctie voorstoelen
■ 11 individueel elektrisch instelbare luchtkussens voorstoelen
■ Memory functie bestuurdersstoel en buitenspiegels
■ Buitenspeigel bestuurder automatisch dimmend

Beschikbaar op:

Titanium
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3
PERSONALISEREN
Kies de kleur, opties en wielen (als accessoire)
en maak de Mondeo jouw Mondeo!

Chrome Blue
Metaallak*
Geen meerprijs op Vignale

De Mondeo dankt zijn fraaie en duurzame exterieur aan een grondig
lakproces dat uit meerdere fasen bestaat. Van de stalen

carrosseriedelen met wasinjectie tot de slijtvaste deklak: de nieuwe
materialen en lakprocessen zorgen ervoor dat jouw Mondeo zijn

fraaie uiterlijk ook nog na jaren intensief gebruik behoudt.

WIJ KOZEN CHROME BLUE
WELKE KLEUR KIES JIJ?
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Blazer Blue Blue Panther
Metaallak uniek voor Vignale*

Lucid Red
Metaallak*

Solar Silver †

Metaallak uniek voor Vignale*

Frozen White Chrome Blue
Metaallak* Geen meerprijs op Vignale

Magnetic
Metaallak*

White Platinum †

Metaallak*

Agate Black
Metaallak*

Diffused Silver †

Metaallak*
Moondust Silver
Metaallak*

KLEUREN

*Optie tegen meerprijs. Sommige carrosseriekleuren zijn uniek voor bepaalde uitvoeringen.
†Alleen uit voorraad leverbaar.
De Ford Mondeo wordt 12 jaar lang gedekt door de Ford Perforation Warranty (garantie tegen doorroesten), vanaf de datum van eerste registratie. Afhankelijk van voorwaarden en bepalingen.
N.B.: De gebruikte afbeeldingen van de auto dienen alleen ter illustratie van carrosseriekleuren en geven niet de betreffende specificatie of productbeschikbaarheid in bepaalde markten weer. Kleuren en bekledingen in deze brochure kunnen – als gevolg
van beperkingen van het gebruikte drukprocedé – van de werkelijke kleuren afwijken.
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Blazer Blue Blue Panther
Metaallak uniek voor Vignale*

Lucid Red
Metaallak*

Solar Silver †

Metaallak uniek voor Vignale*

Frozen White Chrome Blue
Metaallak* Geen meerprijs op Vignale

Magnetic
Metaallak*

White Platinum †

Metaallak*

Agate Black
Metaallak*

Diffused Silver †

Metaallak*
Moondust Silver
Metaallak*

KLEUREN

*Optie tegen meerprijs. Sommige carrosseriekleuren zijn uniek voor bepaalde uitvoeringen.
†Alleen uit voorraad leverbaar.
De Ford Mondeo wordt 12 jaar lang gedekt door de Ford Perforation Warranty (garantie tegen doorroesten), vanaf de datum van eerste registratie. Afhankelijk van voorwaarden en bepalingen.
N.B.: De gebruikte afbeeldingen van de auto dienen alleen ter illustratie van carrosseriekleuren en geven niet de betreffende specificatie of productbeschikbaarheid in bepaalde markten weer. Kleuren en bekledingen in deze brochure kunnen – als gevolg
van beperkingen van het gebruikte drukprocedé – van de werkelijke kleuren afwijken.
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Salerno leder in Charcoal Black*
(onderdeel van Luxury Pack op Titanium)

Salerno leder in Charcoal Black met rood stiksel*
(optie op ST-Line)

PERSONALISEREN3 BEKLEDING

Geperforeerd lederen bekleding in Cashmere Cream
(Optie zonder meerprijs op Vignale)
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18" 19"
10x2-spaaks lichtmetalen velgen in Flash Grey/
machinaal bewerkt
(Accessoire)

5X2-spaaks lichtmetalen velgen in Rock Metallic
(Accessoire)

VELGEN

19"

19" 19"

7x2-spaaks lichtmetalen velgen in Shadow Black
(Accessoire)

10-spaaks gepolijste lichtmetalen velgen in Liquid
Aluminium
(Accessoire)

10-spaaks lichtmetalen velgen in Dark Tarnish
(Accessoire)
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18" 19"
10x2-spaaks lichtmetalen velgen in Flash Grey/
machinaal bewerkt
(Accessoire)

5X2-spaaks lichtmetalen velgen in Rock Metallic
(Accessoire)

VELGEN

19"

19" 19"

7x2-spaaks lichtmetalen velgen in Shadow Black
(Accessoire)

10-spaaks gepolijste lichtmetalen velgen in Liquid
Aluminium
(Accessoire)

10-spaaks lichtmetalen velgen in Dark Tarnish
(Accessoire)
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6.

9.

ACCESSOIRESPERSONALISEREN3
1. All-weather vloermatten

2. Draadloze oplader

3. Bagageruimte mat

4. Laadruimte mat

5. 4Pets®+ honden bench

6. 4Pets®+ honden opstap

7. ClimAir®+ achterbumper
beschermer

8. Wegklapbare trekhaak

9. Spatlappen

10. Wielsloten set

11. ClimAir®+ windgeleiders

12. Dakdragers

13. Thule®+ dakkoffer
+ Gedekt door garantie van leverancier, raadpleeg de
achterpagina voor meer informatie.

Ga naar www.ford-accessoires.nl voor
alle beschikbare accessoires.Ga naar
www.fordlifestylecollection.com voor
Ford-artikelen – van kleding tot lifestyle
producten en reisbenodigheden.
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**Een Atkinson-cycle motor ontwikkelt weliswaar minder vermogen dan een Otto motor maar is wel zuiniger in verbruik. Hij is
specifiek ontwikkeld om samen te werken met een elektro motor.
***Wissel- en gelijkstroom zijn verschillende manieren waarop stroom rond kan gaan. Bij wisselstroom wijzigt de stroom constant
van richting. Bij gelijkstroom beweegt de stroom zich altijd in dezelfde richting.

4
SPECIFICATIES
Leer de Ford Mondeo HEV van binnen en van
buiten kennen, van zijn intelligente hybride
motor technologie tot aan zijn rijke
standaard uitrusting.

140 kW (187 PK)
2.0L Ford Hybrid Electric Vehicle
(HEV)

eCVT Automatische transmissie

De geavanceerde eCVT automatische transmissie zorgt voor optimale
overbrengingen en maximum vermogen maar reduceert tegelijk het
brandstofverbruik.

140kW / 187PK motor

De Mondeo HEV combineert een 2.0L Atkinson-cycle** benzinemotor
met een elektrische motor. Remenergie (Regenerative Braking) laadt de
Lithium-Ion accu weer op en verlaagt het brandstofverbruik.

1

2
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Slimmer rijden
Het Ford Smart instrumentenpaneel met EcoGuide geeft
directe feedback over hoe efficient je rijstijl op dat moment
is. Een hoog resolutie LCD scherm geeft informatie over de
huidige rijomstandigheden zoals brandstofpeil en
acculading. Een animatie illustreert wanneer erg zuinig
wordt gereden om maximaal te kunnen besparen op
brandstof.

VERMOGEN
Hoge-voltage accu

Een 1.4 kWh / 43Ah Lithium-Ion accu voedt de elektrische motor en
kan de Mondeo HEV volledig elektrisch laten rijden afhankelijk van de
rij-omstandigheden en de lading van de accu. Regenerative Braking

Regenerative Braking wint de remenergie terug die anders verloren zou
gaan en gebruikt deze energie om de hoge voltage accu weer op te laden.

Omvormer Systeem Controller

Dit systeem beheert de componenten van de hybride aandrijflijn inclusief
de omzetting van gelijk- naar wisselstroom en wissel- naar
gelijkstroom*** ten einde de wisselstroom elektromotor te voeden
vanuit de hoge voltage gelijkstroom accu.

Electrische airconditioning compressor

Haalt zijn vermogen direct uit de hoge voltage accu zodat de
benzinemotor vaker uitgeschakeld kan worden terwijl de airconditioning
gewoon door blijft werken.

3

4

5

6

DC/DC omvormer

Zet de 300 V+ van de hoge voltage accu om 12 V en laadt de 12 V accu
op. Daardoor is er geen dynamo meer nodig.

7
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Euro Fase Euro 6-d-ISC-FCM

Brandstoftype Benzine

Transmissie HF35 (eCVT automaat)

Maximum vermogen kW (pk) 140 (187)

Koppel Nm 173

CO2– emissies WLTP (g/km)ØØ 127-131

Brandstofverbruik in l/100 kmØØ

Gemiddeld gebruik WLTP 5,6-5,7

PrestatiesØ

Max. snelheid (km/uur) 187

0-100 km/uur (sec.) 9,2

Gewichten en laadvermogen

Rijklaar gewicht (kg)# 1.596

Maximaal voertuiggewicht (kg) 2.250

Max. aanhangergewicht (geremd) (12%) (kg) n.v.t.

Max. aanhangergewicht (ongeremd)(kg) n.v.t.
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Euro Fase Euro 6-d-ISC-FCM

Brandstoftype Benzine

Transmissie HF35 (eCVT automaat)

Maximum vermogen kW (pk) 140 (187)

Koppel Nm 173

CO2– emissies WLTP (g/km)ØØ 130-135

Brandstofverbruik in l/100 kmØØ

Gemiddeld gebruik WLTP 5,7-5,9

PrestatiesØ

Max. snelheid (km/uur) 187

0-100 km/uur (sec.) 9,4

Gewichten en laadvermogen

Rijklaar gewicht (kg)# 1.616

Maximaal voertuiggewicht (kg) 2.260

Max. aanhangergewicht (geremd) (12%) (kg) 750

Max. aanhangergewicht (ongeremd)(kg) 750
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Brandstof en prestaties

ØFord testwaarden. ØØDe opgegeven brandstof–/energieverbruiken, CO2–emissies en elektrische actieradius zijn vastgesteld conform de technische eisen en specificaties van de Europese Richtlijnen (EC) 715/2007 en (EC) 2017/1151 in hun
meest actuele vorm. De toegepaste standaardtestprocedures maken vergelijking tussen voertuigtypes en verschillende fabrikanten mogelijk. Naast het brandstofverbruik van een auto spelen zowel het rijgedrag van de bestuurder als
andere niet-technische factoren een rol bij het bepalen van het brandstof–/energieverbruik, de CO2–emissies en de elektrische actieradius. CO2 is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.

Een brochure over brandstofverbruik en CO2– emissies die gegevens bevat van alle nieuwe personenwagenmodellen is gratis bij iedere dealer verkrijgbaar of kan worden gedownload onder www.ford.nl.
#Beschrijft het laagste rijklaargewicht, uitgaande van een bestuurder van 75 kg, gevulde vloeistofpeilen en 90% brandstofpeil, onder voorbehoud van productietoleranties en gemonteerde opties, etc. De trekkrachtlimieten als

genoemd staan voor het maximale trekkrachtvermogen van het voertuig bij haar maximaal toelaatbaar totaalgewicht om opnieuw te starten op een hellingshoek van 12 graden op zeeniveau. De prestaties en het brandstofverbruik van
alle modellen zullen negatief beïnvloed worden bij het slepen van een aanhanger. Kogeldruk is maximaal 75 kg voor alle modellen. Maximaal toelaatbaar treingewicht is inclusief aanhangergewicht.
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Gewichten en laadvermogen

Rijklaar gewicht (kg)# 1.616

Maximaal voertuiggewicht (kg) 2.260

Max. aanhangergewicht (geremd) (12%) (kg) 750

Max. aanhangergewicht (ongeremd)(kg) 750
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meest actuele vorm. De toegepaste standaardtestprocedures maken vergelijking tussen voertuigtypes en verschillende fabrikanten mogelijk. Naast het brandstofverbruik van een auto spelen zowel het rijgedrag van de bestuurder als
andere niet-technische factoren een rol bij het bepalen van het brandstof–/energieverbruik, de CO2–emissies en de elektrische actieradius. CO2 is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.

Een brochure over brandstofverbruik en CO2– emissies die gegevens bevat van alle nieuwe personenwagenmodellen is gratis bij iedere dealer verkrijgbaar of kan worden gedownload onder www.ford.nl.
#Beschrijft het laagste rijklaargewicht, uitgaande van een bestuurder van 75 kg, gevulde vloeistofpeilen en 90% brandstofpeil, onder voorbehoud van productietoleranties en gemonteerde opties, etc. De trekkrachtlimieten als

genoemd staan voor het maximale trekkrachtvermogen van het voertuig bij haar maximaal toelaatbaar totaalgewicht om opnieuw te starten op een hellingshoek van 12 graden op zeeniveau. De prestaties en het brandstofverbruik van
alle modellen zullen negatief beïnvloed worden bij het slepen van een aanhanger. Kogeldruk is maximaal 75 kg voor alle modellen. Maximaal toelaatbaar treingewicht is inclusief aanhangergewicht.
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Totale lengte met/zonder trekhaak (mm) n.v.t./4872 4974/4869

Totale breedte met/zonder spiegels (mm) 2130/1852 2130/1852

Totale breedte met ingeklapte spiegels (mm) 1911 1911

Draaicirkel-tussen stoepranden (m) 11,5 11,5

Bagageruimtevolume (liter)‡

5-zitsmodus (met Instant Mobility System/bandenreparatieset) 383 403

2-zitsmodus (beladen tot dak) (met Instant Mobility System) n.v.t. 1508

Brandstoftankvolume (liter)

HEV Benzine 49 49

Confidential - PDF Created: 1 ril 2021, 11:3 :53 - Origin: MON_2021_Di _NLD_NL_bro_0.xdt [IDML]

‡Gemeten conform ISO 3832. Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van het model en de gemonteerde uitrusting.

Wil je de volledige specificaties zien?
Download de digitale e-brochure, bekijk de
interactieve brochure op www.ford.nl of scan de
QR-code voor de volledige details en specificaties
van deze auto.

AFMETINGENSPECIFICATIES4
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†Geldt ook voor 4-deurs HEV.
*Getoonde waarden zonder gemonteerde carrosseriestylingset of dakrails.

Breedte† (met spiegels): 2.130 mmLengte†: 4.872 mm*
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Titanium
Stoelbekleding en kleur: Salerno leder in Charcoal Black

Bekleding en kleur stoelkussen: Salerno leder in Charcoal Black
Portierinzetstukken en kleur: Salerno vinyl in Charcoal Black

Stripafwerking instrumentenpaneel: 2 PC Armour/Iconic Satin Silver
Kleur instrumentenpaneel boven: Charcoal Black

Portierlijst/inzetstuk: 2 PC Armour/Iconic Satin Silver
Stoelbekleding en kleur: Smitty Tech/Omni in Charcoal Black/Grey

Stoelkussenbekleding en kleur: Omni in Ebony
Portierinzetstukken en kleur: Omni in Ebony

Stripafwerking instrumentenpaneel: 2 pc Armour/Iconic Satin Silver
Kleur instrumentenpaneel boven: Ebony

Portierlijst/inzetstuk: 2 pc Armour/Iconic Satin Silver
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Lederen bekleding is standaard op Vignale, tegen meerprijs leverbaar op Titanium en ST-Line. *Carrosseriekleuren tegen meerprijs. **Alleen leverbaar uit voorraad.

Standaard

Optioneel tegen meerprijs

– = Niet verkrijgbaar.
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ST-Line
Stoelbekleding en kleur: Salerno leder in Charcoal Black met dubbel rood stiksel

Bekleding en kleur stoelkussen: Salerno leder in Charcoal Black met dubbel rood stiksel
Portierinzetstukken en kleur: Salerno vinyl in Charcoal Black

Stripafwerking instrumentenpaneel: 2 PC Ebony/Carbon Sport
Kleur instrumentenpaneel boven: Charcoal Black

Portierlijst/inzetstuk: 2 PC Ebony/Carbon Sport
Stoelbekleding en kleur: Salerno/Miko met dubbel rood stiksel

Bekleding en kleur stoelkussen: Salerno/Miko met dubbel rood stiksel
Portierinzetstukken en kleur: Salerno vinyl in Charcoal Black

Stripafwerking instrumentenpaneel: 2 PC Ebony/Carbon Sport
Kleur instrumentenpaneel boven: Charcoal Black

Portierlijst/inzetstuk: 2 PC Ebony/Carbon Sport

Vignale
Stoelbekleding en kleur: Geperforeerd leder in Cashmere

Stoelkussenbekleding en kleur: Windsor leder in Cashmere
Portierinzetstukken en kleur: Luxury Grain vinyl in Ebony

Stripafwerking instrumentenpaneel: 2 PC Warmth/Black Lacquer
Kleur instrumentenpaneel boven: Charcoal Black
Portierlijst/inzetstuk: 2 PC Warmth/Black Lacquer

Stoelbekleding en kleur: Geperforeerd leder in Charcoal Black
Stoelkussenbekleding en kleur: Windsor leder in Charcoal Black

Portierinzetstukken en kleur: Luxury Grain vinyl in Charcoal Black
Stripafwerking instrumentenpaneel: 2 PC Warmth/Black Lacquer

Kleur instrumentenpaneel boven: Charcoal Black
Portierlijst/inzetstuk: 2 PC Warmth/Black Lacquer
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ST-Line
Stoelbekleding en kleur: Salerno leder in Charcoal Black met dubbel rood stiksel

Bekleding en kleur stoelkussen: Salerno leder in Charcoal Black met dubbel rood stiksel
Portierinzetstukken en kleur: Salerno vinyl in Charcoal Black
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Portierlijst/inzetstuk: 2 PC Ebony/Carbon Sport
Stoelbekleding en kleur: Salerno/Miko met dubbel rood stiksel

Bekleding en kleur stoelkussen: Salerno/Miko met dubbel rood stiksel
Portierinzetstukken en kleur: Salerno vinyl in Charcoal Black

Stripafwerking instrumentenpaneel: 2 PC Ebony/Carbon Sport
Kleur instrumentenpaneel boven: Charcoal Black

Portierlijst/inzetstuk: 2 PC Ebony/Carbon Sport

Vignale
Stoelbekleding en kleur: Geperforeerd leder in Cashmere

Stoelkussenbekleding en kleur: Windsor leder in Cashmere
Portierinzetstukken en kleur: Luxury Grain vinyl in Ebony

Stripafwerking instrumentenpaneel: 2 PC Warmth/Black Lacquer
Kleur instrumentenpaneel boven: Charcoal Black
Portierlijst/inzetstuk: 2 PC Warmth/Black Lacquer

Stoelbekleding en kleur: Geperforeerd leder in Charcoal Black
Stoelkussenbekleding en kleur: Windsor leder in Charcoal Black

Portierinzetstukken en kleur: Luxury Grain vinyl in Charcoal Black
Stripafwerking instrumentenpaneel: 2 PC Warmth/Black Lacquer

Kleur instrumentenpaneel boven: Charcoal Black
Portierlijst/inzetstuk: 2 PC Warmth/Black Lacquer

Confidential - PDF Created: 0 May 2021, 10:41:2 - Origin: MON_2021_Col_NLD_NL_bro_1.xdt [IDML]

Kleuren en bekleding

f67a14f9e31e4d6491a2eefc15360ae5-957ce29530fd4eae9525645a9d4aa4ca-00000_book.indb 4 07/05/2021 15:35:58

Mondeo 21MY V3 NLD NL_15:46_07.05.2021



Ti
ta

ni
um

ST
‑L
in
e

Vi
gn

al
e

Velgen

Lichtmetaal – 17 inch 10x2-spaaks met 215/55R17 BSW lage rolweerstand banden D2YCR

Lichtmetaal – 18 inch 5 Y-spaaks Rock Metallic Machined met 235/45R18 98Y lage rolweerstand banden D2UAF

Lichtmetaal – 18 inch 5x3-spaaks Luster Nickel met 235/45R18 98Y lage rolweerstand banden D2UD5

Instant Mobility System AHTAB/D17AA

exterieureigenschappen

Chromen sierlijsten rondom ramen BMFAF

Portiergrepen – Carrosseriekleur CAAAC

Portiergrepen – Carrosseriekleur met verchroomde inzet CAAAM

Voor- en achterbumper boven – Carrosseriekleur CLFGF/CLMAK

Voor- en achterbumper onder – Carrosseriekleur CL6AF

Bovenste grille – Horizontale lamellen met chromen inzetstukken B2LAL

Bovenste grille – Gaas met chromen inzetstukken B2LAM

Active Grille Shutter BLHAB

Unieke chromen mistlampsierlijsten Vignale JB3AE

Privacyglass achter B2GAE

Antikraslijst achterbumper – Verchroomde afwerking (alleen Wagon) CMAAB

Dorpelsierlijsten – Carrosseriekleur BMDAH

Dorpelsierlijsten – Carrosseriekleur met chroomstrip BMLA2
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Dakrails – Zwart (alleen Wagon) BLYAZ

Dakrails – Chromen afwerking (alleen Wagon) BLYBC

Handsfree bedienbare achterklep (alleen Wagon) A7FAC

Vignale badge AB5GA

Hybrid badge (aan zijkant en achterzijde) (exclusief zij badge bij Vignale) –

A-stijl – Stoffen bekleding (Marble) AZ8AB

Portiergrepen – Chroomafwerking –

Dorpellijsten – Verchroomde afwerking voorportier A1PAL

Dorpellijsten – Verchroomde afwerking met Vignale script A1PBG

Buitenspiegelafwerking – Carrosseriekleur BSLAC

Dubbele uitlaat met verchroomde uitlaatopeningen in de achterbumper F2AAX/F5BAC

Optiepakketten

Parking Pack – Parkeerassistent voor 90 graden en parallel parkeren, Achteruitrijcamera AGDAJ

Driver Assistance Pack – Parkeerassistent voor 90 graden en parallel parkeren, Achteruitrijcamera, Blind Spot Information System (dode hoek herkenning) Adaptive Cruise Control, Adaptieve LED
koplampen, Premium Sony audiosysteem 390W, 12 Sony premium luidsprekers (10 bij Wagon), buitenspiegel bestuurder automatisch dimmend, Handsfree bedienbare achterklep (alleen Wagon) AGDAL

Driver Assistance Pack Vignale – Parkeerassistent voor 90 graden en parallel parkeren, Blind Spot Information System (dode hoek herkenning), Adaptive Cruise Control, Handsfree bedienbare achterklep
(alleen Wagon) AGDAL

Winter Pack – Elektrisch verwarmbaar stuurwiel, 2 variabel verwarmbare zitplaatsen achter AGEAV

Luxury Pack Titanium – Salerno geperforeerde lederen bekleding, 10-weg elektrisch verstelbare Multi-contour voorstoelen met massage en variabel instelbare koelfunctie, 11 individueel elektrisch
instelbare luchtkussens voorstoelen, Memory functie bestuurdersstoel en buitenspiegels, Buitenspiegel bestuurder automatisch dimmend BX2AB

Panorama Pack Wagon – Panoramadak inclusief elektrisch bedienbaar schuif-/kantelfunctie op voorste deel, Zonneschermen in achterportieren A1GAN
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*De velgen die je kiest, worden voorzien van de opgegeven bandenmaat. Er is geen keuze van bandenmerk mogelijk. N.B.: HetBluetooth® woordmerk en de betreffende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dit
merk door Ford Motor Company Limited en bijbehorende bedrijven geschiedt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaren. **Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-

functie die gebruik maakt van een via Bluetooth®aangesloten mobiele telefoon om inzittenden van de auto te helpen rechtstreeks met het lokale communicatiecentrum contact op te nemen, als na een ongeluk de airbag van de auto
wordt geactiveerd of de brandstoftoevoer wordt uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40 Europese landen en regio's.

N.B.: de 18 inch velgen en banden die leverbaar zijn op de Ford Mondeo zijn ontworpen voor sportievere rij-eigenschappen en een stevigere rijkwaliteit in vergelijking met 16 inch en 17 inch velgen en banden.

Standaard

Optioneel, tegen meerprijs

Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs
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f67a14f9e31e4d6491a2eefc15360ae5-957ce29530fd4eae9525645a9d4aa4ca-00000_book.indb 6 07/05/2021 15:35:59

Mondeo 21MY V3 NLD NL_15:46_07.05.2021

Ti
ta

ni
um

ST
‑L
in
e

Vi
gn

al
e

Dakrails – Zwart (alleen Wagon) BLYAZ

Dakrails – Chromen afwerking (alleen Wagon) BLYBC

Handsfree bedienbare achterklep (alleen Wagon) A7FAC

Vignale badge AB5GA

Hybrid badge (aan zijkant en achterzijde) (exclusief zij badge bij Vignale) –
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Dubbele uitlaat met verchroomde uitlaatopeningen in de achterbumper F2AAX/F5BAC
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Parking Pack – Parkeerassistent voor 90 graden en parallel parkeren, Achteruitrijcamera AGDAJ

Driver Assistance Pack – Parkeerassistent voor 90 graden en parallel parkeren, Achteruitrijcamera, Blind Spot Information System (dode hoek herkenning) Adaptive Cruise Control, Adaptieve LED
koplampen, Premium Sony audiosysteem 390W, 12 Sony premium luidsprekers (10 bij Wagon), buitenspiegel bestuurder automatisch dimmend, Handsfree bedienbare achterklep (alleen Wagon) AGDAL

Driver Assistance Pack Vignale – Parkeerassistent voor 90 graden en parallel parkeren, Blind Spot Information System (dode hoek herkenning), Adaptive Cruise Control, Handsfree bedienbare achterklep
(alleen Wagon) AGDAL

Winter Pack – Elektrisch verwarmbaar stuurwiel, 2 variabel verwarmbare zitplaatsen achter AGEAV

Luxury Pack Titanium – Salerno geperforeerde lederen bekleding, 10-weg elektrisch verstelbare Multi-contour voorstoelen met massage en variabel instelbare koelfunctie, 11 individueel elektrisch
instelbare luchtkussens voorstoelen, Memory functie bestuurdersstoel en buitenspiegels, Buitenspiegel bestuurder automatisch dimmend BX2AB

Panorama Pack Wagon – Panoramadak inclusief elektrisch bedienbaar schuif-/kantelfunctie op voorste deel, Zonneschermen in achterportieren A1GAN
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Assistentie bestuurder

Active Park Assist2) (uitgebreid) – Inclusief hulp bij haaks in–en uitparkeren HNSAB

Parkeersensoren – Voor en achter HNLAB/HNKAB

Achteruitrijcamera J3KAB

Cruise Control (inclusief snelheidsbegrenzer) GTDAJ

Adaptive Cruise Control (inclusief Pre-Collision Assist met voetganger- en fietserdetectie) GTDAK/GTDAM

Lane-Keeping System2) (inclusief Lane-Keeping Aid2), Lane-Departure Warning2), Active Steering2), Driver Alert2), automatische verlichting1), automatische ruitenwissers1), automatisch grootlicht1)) HLNAB

Verkeersbordherkenning2) HLQAB

Blind Spot Information System (dode hoek herkenning) met Cross Traffic Alert HLLAD

Noodstopbekrachtiging – Emergency Brake Assist (EBA)1) FCBAB

Exterieurverlichting

Mistlampen vóór JBKAB

Mistlampen vóór – Luxe JBKAD

Koplampen – Automatische verlichting (automatisch aan/uit–koplampen, inclusief automatische ruitenwissers) JEDAD

Koplampen – Halogeen projectielampen (inclusief LED–dagrijverlichting) JBBAE

Koplampen – Adaptieve LED-koplampen (inclusief LED-dagrijverlichting, geintegreerd in koplampunit) JBBA8

Koplampen – Uitstapverlichting (Follow-me-home) –

Koplampen – Handmatige hoogteverstelling JEAAB

Koplampen – Automatische hoogteverstelling (inclusief bij Adaptieve LED-koplampen) JEAAC

Koplampen – Automatisch grootlicht A3BAH

Achterlichten – LED-technologie JDAAD

Wielophanging

Schokbrekers voor en achter – standaarduitvoering DWAAF

Schokbrekers voor en achter – sportuitvoering DWABR
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Rijervaring

1)Veiligheidsvoorziening, 2)Assistentiesysteem voor de bestuurder.
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Interieurgemak

Middenconsole – Met openklapbare armsteun, opbergvak en bekerhouders B5CWB/B5ZAE

Plafondconsole – Kort met opbergruimte voor zonnebrillen en instapverlichting (inclusief kaartleeslampen) B5VAM

Opbergruimte – Portierzijbekledingspanelen –

Opbergruimte – Kaartenzak achter op stoel bestuurder en passagier BVIAC

Opbergruimte – Middenarmsteun achterbank met afgedekte bekerhouders BWFAJ

Zonneschermen – Achterportieren (alleen Wagon) BC9AC - onderdeel van Pack AGLAB
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Technologie

140kW/187pk Hybride aandrijflijn met eCVT automatische versnellingsbak EN-UA

43 Ah Hybrid accu (Lithium Ion) DECAB

Hergebruik remenergie

Tripcomputer HEBAD
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N.B.: Het Bluetooth® woordmerk en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Ford Motor Company Limited en bijbehorende bedrijven is onder licentie. Andere handelsmerken en
handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaren. Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een via Bluetooth® aangesloten mobiele telefoon om inzittenden van de auto te helpen

rechtstreeks met het lokale communicatiecentrum contact op te nemen, als na een ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de brandstofpomp wordt uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel
in meer dan 40 andere Europese landen.

Standaard

Optioneel, tegen meerprijs

Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Comfort en gemak

Prestaties en efficiency
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Interieurgemak

Middenconsole – Met openklapbare armsteun, opbergvak en bekerhouders B5CWB/B5ZAE

Plafondconsole – Kort met opbergruimte voor zonnebrillen en instapverlichting (inclusief kaartleeslampen) B5VAM

Opbergruimte – Portierzijbekledingspanelen –

Opbergruimte – Kaartenzak achter op stoel bestuurder en passagier BVIAC

Opbergruimte – Middenarmsteun achterbank met afgedekte bekerhouders BWFAJ

Zonneschermen – Achterportieren (alleen Wagon) BC9AC - onderdeel van Pack AGLAB
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Technologie

140kW/187pk Hybride aandrijflijn met eCVT automatische versnellingsbak EN-UA

43 Ah Hybrid accu (Lithium Ion) DECAB

Hergebruik remenergie

Tripcomputer HEBAD
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Standaard
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Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Comfort en gemak

Prestaties en efficiency
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Audio- en communicatiesystemen
AM/FM dual tuner radio met diversity-antenne, DAB+ en TMC, 8 inch display, 8 premium luidsprekers, navigatie, Ford SYNC 3 met Voice Control en touchscreen, media-hub met 2 USB–poorten,

oplaadmogelijkheid en GPSM (inclusief Emergency Assistance*) ICFCQ

Sony 390W radio/cd, AM/FM dual tuner radio met diversity-antenne, DAB+ en TMC, 8 inch display, 12 Sony premium luidsprekers, navigatie, Ford SYNC 3 met Voice Control en touch en swipescreen,
media-hub met 2 USB-poorten, oplaadmogelijkheid en GPSM (inclusief Emergency Assistance*) (bij Wagon 10 luidsprekers) ICFCZ - onderdeel Pack AGDAL

Klimaatregeling

Airconditioning – Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control (DEATC) – apart instelbare klimaatregeling voor bestuurder en passagier AC--G

Airconditioning achter –

Binnenverlichting

Instapverlichting – Dimfunctie in theaterstijl JCHAB

Instapverlichting – Leeslampen op tweede zitrij JCIAB

Instapverlichting – Meerkleurige LED interieurverlichting (binnenste portiergrepen voorportieren, voorportiervakken, vloerconsole (bergruimte), beenruinte voor/achter en instrumentenpaneel/
doorlopende middenconsole) JCBAC

Instapverlichting – Meerkleurige LED interieurverlichting (binnenste portiergrepen voor- en achterportieren, voor- en achterportiervakken, vloerconsole (bergruimte), beenruinte voor/achter en
instrumentenpaneel/doorlopende middenconsole) JCBAM

Stoelen

Voorstoel – Sport-stijl FS--A

Voorstoel – Sport plus-stijl FS--M

Voorstoelen – 4-weg handmatige verstelling bestuurder en passagier (handmatig in hoogte- en lengterichting) BYPAD/BYQAD

Voorstoelen – 10-weg elektrische verstelling (hoogte-en lengterichting, hellingshoek rugleuning, 2-weg lendensteun) met geheugenfunctie BYPBC

Voorstoelen – Passieve hoofdsteunen met 4-weg handmatige hoogteverstelling BVRAD

Voorstoelen – Variabele verwarming bestuurdersstoel en passagiersstoel BY1AC

Voorstoelen – Variabele koeling bestuurderstoel en passagiersstoel BY1AD

Achterbank – 60:40 deelbaar en neerklapbaar (alle carrosserievarianten) BYBAM

Achterbank – Variabel verwarmbaar BY3AC

Stoelen – Bekleed met sportstof 11C00/BW1A3

Stoelen – Bekleed met half lederen bekleding 3DM00

Stoelen – Geperforeerd lederen bekleding met Hexagon patroon 3DR00

Stoelen – Geperforeerd lederen bekleding 3DP00/BW1A6

Stoelen – Lederen bekleding met dubbele rode stiksels 11B00
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Instrumenten en bedieningsfuncties

Buitenspiegels – Elektrisch bedienbaar, verwarmbaar en inklapbaar, in carrosseriekleur, met richtingaanwijzers en trottoirverlichting BSHCZ

Buitenspiegels – Elektrisch bedienbaar, verwarmbaar en inklapbaar, elektrochromatisch (alleen bestuurderszijde) met geheugenfunctie, Dip-on-Reverse functie, in carrosseriekleur, met richtingaanwijzers
en trottoirverlichting BSHC1

Ruitenwissers – Automatische ruitensproeiers/–wissers met variabele-gevoeligheidsafstelling CFFAE

Versnellingspookknop – Met leder bekleed CAEAB

Stuurwiel – Met leder bekleed GTAAE

Stuurwiel – Verwarmbaar GTBAB

Panoramadak – (alleen Wagon) Gelamineerd infrarood, schuif-/kantelfunctie op het voorste deel, elektrisch bedienbaar, Zonneschermen achterportieren A1GAN

Portierruiten – Elektrisch bedienbaar voor en achter met centrale open–/sluitfunctie en 'one–touch' open–/sluitfunctie op alle ruiten B2CAF/B2DAG/ CB5AC

Ford KeyLess Entry–systeem met FordPower startbutton CBGAL

Stuurkolom met axiale en hoogteverstelling GRAAF

Technologie

Voorruit – Quickclear elektrisch verwarmbare voorruit B3MAB

Binnenspiegel – Automatisch dimmend BSBAF

MyKey A64AB
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Veiligheid

HSA (hellingstartsysteem)2) –

Intelligent Protection System (IPS)1) –

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)1) D19AG

Airbags – Voor bestuurder en voorste passagieru1) CPGAC/CPHAC

Airbags – Zijairbags voor bestuurder en voorste passagier1) CPMAB/CPNAB

Airbags – Gordijnairbag voor bestuurder en passagiers 1e en 2e zitrij1) CP1AB/CP2AB

Airbags – Knieairbag voor bestuurder1) CP8AB

Airbags – Deactiveringsschakelaar voor passagiersairbag1) CPQAB

ISOFIX bevestigingen op achterbank CPSAB
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Beveiliging

Kinderveiligheidssloten op achterportieren –

Centrale afzonderlijke elektrische vergrendeling met afstandsbediening CBAAJ

Remmen

Antiblokkeerremsysteem (ABS) met elektronische remkrachtverdeling (EBD)1) FEAAB

Elektrische parkeerrem (EPB) FAJAC

Regenererend remsysteem –

Confidential - PDF Created: 2 No e ber 2020, 10:23:2 - Origin: MON_2021_ a e _NLD_NL_bro_1.xdt [IDML]

1)Veiligheidsvoorziening, 2)Assistentiesysteem voor de bestuurder.
◆N.B.: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de voorste passagiersstoel worden geplaatst indien jouw Ford is uitgerust met een actieve passagiersairbag voorin. De veiligste plek voor kinderen is correct

aangegespt op de achterbank.

Standaard

Optioneel, tegen meerprijs

Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Veiligheid en beveiliging
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Vloerbedekking en afwerking

Vloermatten – Tapijt, vóór 15 oz (ca. 425 g) BBHAB

Vloermatten – Tapijt, achter 15 oz (ca. 425 g) BBIAB

Vloermatten – Tapijt luxe velours, vóór en achter 28 oz (ca. 794 g) BBHCM/BBICM

Functioneel exterieur

Elektrisch wegklapbare trekhaak (alleen Wagon) C1MAD

Laadruimte

Sjorogen laadruimtevloer – 4 (alleen 4-deurs) BDEAD

Sjorogen laadruimtevloer – 6 (alleen Wagon) BDEAF

Laadruimteafdekking (alleen Wagon) BDCAB
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Praktisch en nuttig

f67a14f9e31e4d6491a2eefc15360ae5-957ce29530fd4eae9525645a9d4aa4ca-00000_book.indb 13 07/05/2021 15:36:01

Mondeo 21MY V3 NLD NL_15:46_07.05.2021

Al
le

m
od

el
le
n

2 jaar/onbeperkt aantal km* Ford Fabrieksgarantie

2 + 1 jaar/60.000km* – Ford Protect Verlengde Garantieverzekering (aangeboden door Allianz Global Assistance)

2 + 2 jaar/80.000km* – Ford Protect Verlengde Garantieverzekering (aangeboden door Allianz Global Assistance)

2 + 3 jaar/100.000km* – Ford Protect Verlengde Garantieverzekering (aangeboden door Allianz Global Assistance)

2 + 3 jaar/200.000km* – Ford Protect Verlengde Garantieverzekering (aangeboden door Allianz Global Assistance)

1 jaar/20.000km* Ford Assistance
Steeds verlengd met Ford Assistance Gold bij Ford Onderhoud

2 jaar/onbeperkt aantal km* Lakgarantie

12 jaar/onbeperkt aantal km* Carrosseriegarantie

Confidential - PDF Created: 01 February 2021, 08:53:48 - Origin: MON_2021_Warranty_NLD_NL_bro_0.xdt [IDML]

*Vanaf de datum van de eerste registratie. Afhankelijk van voorwaarden en bepalingen.

Standaard

Optioneel, tegen meerprijs

Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Garantie
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Dealer zoeken en proefrit
aanvragen
Op de Ford website kun je op een locatie of
dealernaam zoeken om een Ford dealer te vinden
en online een proefrit aan te vragen. Vul hiervoor
je gegevens in en de geselecteerde Ford dealer
neemt dan contact op om een geschikte afspraak
te maken.

Vind jouw Ford dealer op www.ford.nl

Je eigen auto samenstellen
Stel je auto online samen, helemaal zoals jij hem
wil. Ga naar de Ford website, kies je model,
aandrijving, kleur en extra's. Je krijgt een
overzichtelijke specificatie en prijsopgave, die je
ook door kunt sturen naar je dealer.

Stel jouw auto samen op www.ford.nl

5
Aankopen
In je nieuwe Ford wegrijden is heel
eenvoudig, met een ruime keuze aan
financieringsmogelijkheden.
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Ford Lease
Je kunt bij Ford Lease altijd rekenen op
persoonlijke service, zonder daar te veel voor te
betalen. Bovendien staat de auto met Ford
Operational Lease niet op de balans en blijven
jouw financiële middelen beschikbaar voor je
bedrijf. Zo kan je altijd blijven ondernemen!

Ford Private Lease
Met Ford Private Lease betaal je
een vast bedrag per maand voor
jouw Ford waarin zaken als
onderhoud, afschrijving,
wegenbelasting en verzekering al

inbegrepen zijn. Wel zo gemakkelijk. Je hoeft
alleen nog maar te tanken!

Bezoek voor meer informatie over alle
Leaseoplossingen www.ford.nl

FordPass app
Verbind jouw Ford met de FordPass-app, zodat je
toegang krijgt tot een groot aantal handige
functies:

■ Gebruik je telefoon om te controleren of je auto
vergrendeld is of om iemand toegang tot de
auto te verlenen terwijl je zelf ergens anders
bent

■ Start de motor op afstand om de voorruit te
ontdooien (alleen bij automatische
transmissie)

■ Controleer het brandstofpeil, de kilometerstand
en bandenspanning, allemaal via je
smartphone

■ Vind op de kaart de weg terug naar de
geparkeerde auto

■ Ontvang waarschuwingen met betrekking tot
de staat van de auto direct op je smartphone

Financiering
Bij Ford vinden we het belangrijk om onze klanten
zorgeloos rijplezier te bieden. Daarom kunnen
zowel particuliere en zakelijke rijders bij Ford
Credit profiteren van uitgebreide
financieringsopties. Met de uitgebreide reeks aan
financieringsproducten wordt het in het bezit
komen van een nieuwe Ford heel eenvoudig.

Ford Options is onze meest gekozen particuliere
financieringsoplossing, waarbij het voor jou
mogelijk wordt om iedere 2 of 3 jaar een
gloednieuwe Ford te rijden voor een vast laag
maandbedrag.

Ben jij een zakelijke rijder? Dan is Financial Lease
wellicht de oplossing!

Bezoek voor meer informatie over onze
financieringsoplossingen www.ford.nl

Eigendom

*Ford Private Lease wordt onder het Keurmerk Private Lease aangeboden door
Ford Lease. Bezoek www.ford.nl voor meer informatie en onze voorwaarden.
Ford Lease is onderdeel van Axus Nederland B.V. (FCE20004).

*Ford Credit, handelsnaam van BNP Paribas Personal Finance B.V.
(ingeschreven in het register aangehouden door de AFM (Autoriteit Financiële
Markten) onder nummer 12015032) treedt op als aanbieder van financieringen
genoemd op deze pagina. Dit betreft geen advies, je dient zelf te bepalen of het
door jouw gewenste krediet aansluit bij jouw wensen, behoeften en persoonlijke
situatie.
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Ford Protect Verlengde Garantie
Breid je standaard garantie van twee jaar uit en
geniet van nog vele jaren zorgeloos rijden. Ford
Protect biedt een reeks belangrijke voordelen,
zoals:

■ Grote flexibiliteit in duur en aantal kilometers
■ Aantrekkelijke prijzen
■ Bescherming tegen onverwachte

reparatiekosten
■ Mogelijk gunstig effect op restwaarde
■ Afsluitbaar binnen 12 maanden na eerste

kentekenregistratie

Ford Service
Haal alles uit je auto: Ford Service helpt je om
hem z’n leven lang in topconditie te houden.

Voor maximaal rijplezier gaat het niet alleen om je
auto, maar ook om jou. Daarom bieden we een
reeks diensten die je leven makkelijker maken en
je zorgen wegnemen:

■ FordPass. Altijd verbonden met je Ford, waar je
ook bent

■ Altijd een duidelijke offerte vooraf
■ Ford Video Check: een video van de

werkzaamheden aan je auto
■ Ford Protect Verlengde Garantieverzekering
■ Ford Protect Service Plan - tot 5 jaar onderhoud

en garantie voor een eenmalig aantrekkelijk
bedrag

■ Gratis 24/7 Ford Assistance Gold
pechhulpservice in heel Europa na onderhoud

Ford Protect Service Plan
Met het Ford Protect Service Plan houd jij je Ford
eenvoudig en voordelig in topconditie. In plaats
van losse onderhoudsbeurten te betalen, bieden
wij je 3, 4 of zelfs 5 jaar onderhoud*. Dat allemaal
voor een eenmalig aantrekkelijk bedrag. Het Ford
Protect Service Plan biedt je:

■ 3, 4 of 5 jaar onderhoud voor een eenmalig
aantrekkelijk bedrag

■ Een besparing op je onderhoudskosten
■ Geen onverwacht hoge rekeningen voor

onderhoud
■ 24/7 Ford Assistance Gold pechhulpservice in

heel Europa
■ Gebruik van originele Ford onderdelen, wat

gunstig is voor de restwaarde
■ Onderhoud door speciaal opgeleide monteurs

voor de hoogste technische- en
kwaliteitsstandaarden

■ Onze experts geven je graag een advies op
maat

[*]Slijtagedelen en reparaties zijn niet inbegrepen

ServicesAankopen5
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GA NAAR WWW.FORD.NL VOOR MEER
INFORMATIE OVER ONZE PERSONENAUTO
FAMILIE.

Ford en BP – werken samen aan
het terugdringen van
brandstofverbruik en CO2-uitstoot.

Wanneer u deze brochure niet
meer nodig heeft, verzoeken we u
deze te recyclen.

Afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct bij het ter perse gaan. Maar het beleid van Ford kenmerkt zich door voortdurende productontwikkeling. Ford
behoudt zich het recht voor specificaties, kleuren en prijzen van modellen en afgebeelde en beschreven items in deze publicatie te allen tijde te veranderen. Neem voor de laatste details
altijd contact op met uw Ford-dealer. Optionele apparatuur. Door deze hele uitgave heen dient u, wanneer een eigenschap wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optioneel toebehoren/
pakket’, etc., aan te nemen dat dit tegen meerprijs is ten opzichte van de basisversie van de auto, tenzij het tegendeel specifiek wordt vermeld. Alle modellen en kleurencombinaties zijn
afhankelijk van beschikbaarheid. N.B. 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 verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen enkele getoonde items van de auto’s optioneel zijn. Opmerking. In deze
brochure worden originele Ford accessoires gepresenteerd, naast een reeks producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan van invloed zijn op het brandstofverbruik
van uw auto. + De aangegeven accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die onder hun eigen merknaam worden vermeld. Voor deze producten gelden
de garantievoorwaarden van de betreffende leveranciers; deze producten vallen derhalve niet onder verantwoordelijkheid van Ford. Neem voor de details van de garantievoorwaarden
contact op met uw Ford Dealer. N.B. Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder
licentie. Het woordmerk iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars. N.B. Sommige in
deze brochure beschreven veiligheidsdetails en assistentiesystemen voor de bestuurder werken met behulp van sensors, waarvan de prestaties onder bepaalde weers- en milieu-
omstandigheden negatief beïnvloed kunnen worden.
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