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FORD MONDEO VIGNALE Wybrane wyposażenie standardowe

Vignale
Wybrane zewnętrzne elementy nadwozia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

18" obręcze kół ze stopów lekkich
Reflektory Ford Dynamic LED
Tylne światła w technologii LED
Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie
Górna krata wlotu powietrza w stylizacji Vignale
Dolna krata wlotu powietrza lakierowana w kolorze gloss black,
w stylizacji Vignale
Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, z chromowanymi wstawkami
Szyby boczne - obramowanie w kolorze chromu
Relingi dachowe z wykończeniem w kolorze aluminium (tylko wersja kombi)

Wybrane elementy wyposażenia wnętrza

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

System nawigacji satelitarnej z SYNC 3, DAB+
oraz systemem nagłośnienia Premium
Active Park Assist - sysetm wspomagający wykonywanie
manewrów parkowania

Ford Mondeo Vignale w kolorze Blue Panther (opcja) oraz 19" opcjonalnymi obręczami ze stopów lekkich

Pre-Collision Assist - system wspomagający kierowcę w unikaniu
lub zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami lub pieszymi
Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy
Lane Keeping Alert - system wspomagający utrzymanie pojazdu
na pasie ruchu z systemem monitorowania koncentracji kierowcy
Traffic Sign Recognition - system rozpoznawania znaków drogowych
Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
Deska rozdzielcza wykończona skórą
Podgrzewana przednia szyba Quickclear
Kierownica wykończona skórą
Unikalna tapicerka skórzana (do wyboru ciemna lub jasna)
Przednie fotele podgrzewane
Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 10. kierunkach
i pamięcią położenia
Lusterka boczne z pamięcią położenia
System Ford MyKey
System centralnego zamka z kluczem elektronicznym - Ford KeyFree

Ford Mondeo Vignale
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Prędkość maks.
(km/h)

0-100 km/h (sek.)

Średnie zużycie
paliwa (WLTP)

Emisja CO2 (g/
km)

Maksymalny
moment
obr. (Nm) / obr.
na min.

Moc maksymalna
KM (kW) / obr.
na min.

Napęd

Skrzynia biegów

Norma emisji
spalin

FORD MONDEO VIGNALE Cennik wersji 5-drzwiowej

VIGNALE
Silniki wysokoprężne

FWD

2.0 EcoBlue - 190 KM

Euro 6.2

190 (140)
/ 3500

A8

AWD

NADWOZIE KOMBI

dopłata 4 000,-

172 440,-

144 - 151

5.5 - 5.8

8.9

223

157 940,-

164 - 165

6.2 - 6.3

9.1

221

166 940,-

400
/ 2000 - 3000
181 440,-

NADWOZIE 4-DRZWIOWE

bez dopłaty

Pokazane kolorem niebieskim ceny promocyjne (rekomendowane ceny detaliczne brutto pomniejszone o rabat Ford Polska i sugerowany rabat Dealera Forda) dotyczą wyłącznie klientów detalicznych
(indywidualnych). Ceny promocyjne obowiązują do wyczerpania pojazdów objętych promocją. Klientów instytucjonalnych (firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, bądź instytucje
prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z Autoryzowanym Dealerem Forda.
Przedstawione wartości (dla wersji 5-drzwiowej) dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 są określane zgodnie z wymaganiami technicznymi i specyfikacjami określonymi w rozporządzeniach Unii Europejskiej
(UE) 715/2007 i (UE) 2017/1151 z ostatnimi zmianami. Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zostały określone na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (Światowa zharmonizowana procedura badań pojazdów
lekkich). Zastosowane standardowe procedury testowe pozwalają na porównanie danych między różnymi typami pojazdów różnych producentów. Uwaga: Wszystkie podane wyżej wartości są danymi
homologacyjnymi. Wszystkie silniki wysokoprężne wyposażone są w filtr cząstek stałych DPF. Wszystkie silniki wyposażone są w ASS (system Auto-Start-Stop).
FWD - napęd na przednie koła, AWD - napęd na wszystkie koła, EcoBlue - silnik wysokoprężny, A8 - 8-biegowa, automatyczna, hydrokinetyczna skrzynia biegów

l wyposażenie standardowe o wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną opcją b.d. - brak danych w momencie publikacji niniejszego
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FORD MONDEO VIGNALE
Bezpieczeństwo i nowe technologie

VIGNALE

Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)

l

System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD)

l

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
zawiera: układ kontroli trakcji (TA), układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)

l

Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA)

l

Poduszki powietrzne - czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera z przodu

l

Boczne kurtyny powietrzne - chroniące osoby w 1. i 2. rzędzie siedzeń

l

Poduszka kolanowa - dla kierowcy

l

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

l

Pre-Collision Assist - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji
z poprzedzającymi pojazdami lub pieszymi

l

Lane Keeping Aid - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu

l

Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy

l

Traffic Sign Recognition - system rozpoznawania znaków drogowych

l

Tempomat

l

Adaptive Cruise Control ze Stop & Go- tempomat adaptacyjny z systemem Pre Collision Assist
oraz funkcją automatycznego zatrzymania i ponownego rozpoczęcia jazdy
Opcja dostępna także z zawieszeniem adaptacyjnym

o

Active Park Assist - system wspomagający wykonanie manewrów parkowania równoległego i prostopadłego
oraz wyjazdu z równoległego miejsca parkingowego

l

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

l

Układ kierowniczy i zawieszenie
Zawieszenie adaptacyjne - z możliwością wyboru jednego z 3 trybów pracy: Komfort, Standard lub Sport
zawiera: Blind Spot Information (BLIS), Adaptive Cruise Control ze Stop & Go

Tempomat adaptacyjny

Cross Traffic Allert

Blind Spot Information

Lane Keeping Aid

Active Park Assist

2 600,-

Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA) - system monitorowania martwego pola widzenia
w lusterkach z funkcją ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony, podczas manewru
wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego
zawiera elektrycznie składane lusterka z lampkami oświetlającymi podłoże
Opcja dostępna tylko z zawieszeniem adaptacyjnym lub w pakiecie Technology 3 (AGUAD)

Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS)

Pre Collision Assist

l

7 200,-

Oświetlenie
Światła do jazdy dziennej - w technologii LED, zintegrowane z reflektorami

l

Reflektory - włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła

l

Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi

l

Reflektory Ford Dynamic LED

l

Spryskiwacze reflektorów
Tylne światła - w technologii LED

l

Przednie światła przeciwmgielne

l

l wyposażenie standardowe
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900,-

o wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną opcją

Technologie
Dzięki technologii inteligentnego tempomatu z funkcją Stop&Go wybierasz szybkość, z jaką chcesz
jechać, a system ją utrzymuje. Jeśli układ wykryje pojazd znajdujący się z przodu, spowoduje
to spowolnienie pojazdu, a nawet jego całkowite zatrzymanie (jeśli wymaga tego sytuacja na drodze).
Gdy droga z przodu jest wolna, system samodzielnie ruszy i przyspieszy do wybranej prędkości.
VIGNALE

3 000,- lub z zawieszeniem adaptacyjnym
System Pre-Collision Assist z funkcją wykrywania pieszych monitoruje odległość względem innych
pojazdów nawet po zmroku, dzięki czemu może ostrzec przed potencjalną kolizją.
W przypadku braku reakcji na sygnały ostrzegawcze, system aktywnego hamowania podnosi ciśnienie
w układzie hamulcowym i może automatycznie aktywować hamulce, aby złagodzić skutki kolizji
czołowych, a w niektórych wypadkach zapobiec im.
VIGNALE

Adaptive Cruise Control ze Stop & Go

System Blind Spot Information za pomocą dyskretnych lampek ostrzegawczych wbudowanych
w lusterka boczne ostrzega kierowcę o innym pojeździe (samochodzie osobowym, furgonetce,
czy ciężarówce) wjeżdżającym w strefę martwego pola widzenia.
System Cross Traffic Alert ostrzega o ruchomym pojeździe oraz innych zagrożeniach wykrytych podczas
wyjazdu tyłem z miejsca postojowego. Może również automatycznie włączyć hamulce, jeśli kierowca
nie zareaguje odpowiednio.

Reflektory Ford Dynamic LED
Inteligentny system reflektorów automatycznie dobiera kształt
i zasięg wiązki świetlnej w zależności od warunków na drodze.
Potrafi również śledzić drogę, po której porusza się samochód,
dzięki funkcji dynamicznego doświetlania zakrętów, kierując snop
światła do wnętrza łuku, by jeszcze bezpieczniej pokonywać zakręty.
Dolna część reflektora wyposażona została w dwie linie diod
LED - jedna z nich pełni rolę świateł do jazdy dziennej,
zaś druga - pomarańczowa - to kierunkowskaz zapalający się
sekwencyjnie w kierunku skrętu.
VIGNALE

standard

VIGNALE

Pakiet Technology 3 lub z zawieszeniem adaptacyjnym

System Active Park Assist pomaga przy parkowaniu na równoległych lub prostopadłych miejscach
postojowych. Po włączeniu układ automatycznie nakierowuje pojazd, podczas gdy kierowca obsługuje
pedały i skrzynię biegów. Układ potrafi nawet wyprowadzić pojazd z równoległego miejsca postojowego.
VIGNALE

standard

Lane Keeping Aid - system kontroli pasa ruchu z funkcją ostrzegania kierowcy
Funkcja sygnalizacji niezamierzonej zmiany pasa ruchu ostrzega kierowcę za pomocą drgań kierownicy
i ostrzeżenia wizualnego. W przypadku braku reakcji kierowcy system wspomagający utrzymanie pojazdu
na pasie ruchu oddziałuje na układ kierowniczy, pomagając kierowcy powrócić na właściwy pas.
VIGNALE

standard

Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami
drogowymi
VIGNALE

standard

Pakiet Technology 3 (AGUAD)
• drzwi bagażnika zamykane/otwierane elektrycznie
tylko dla wersji kombi i 5-drzwiowej
• Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Allert (CTA)
VIGNALE - wersja 4-drzwiowa

2 100,-

VIGNALE - wersja 5-drzwiowa i kombi

2 800,-
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FORD MONDEO Wnętrze
Systemy audio i nawigacji

VIGNALE

System nawigacji satelitarnej Sony CD/MP3 z DAB+, nagłośnieniem Premium oraz SYNC 3 (ICFCZ)
zawiera: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8”, Applink, Apple CarPlay, Android Auto, TMC, zestaw głośnomówiący
z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem w języku polskim oraz funkcją wzywania pomocy, system
nagłośnienia Premium (12 głośników Sony w tym subwoofer), 2 gniazda USB, zdalne sterowanie na kierownicy,
mapy Europy z widokiem 3D, menu tekstowei komunikaty głosowe nawigacji w języku polskim

l

FordPass Connect z modemem GSM
zawiera: zdalne zamykanie/otwieranie zamków drzwi, funkcję lokalizacji pojazdu, status systemów pokładowych,
informację o ruchu drogowym przez kanał GSM (live Traffic), WI-Fi hotspot, aktualizację map nawigacji przez Wi-Fi,
zdalne uruchamianie silnika dla wersji ze skrzynią A8

l

Wyświetlacz na tablicy zegarów - 10.1” kolorowy, wielofunkcyjny

l

Komfort i wyposażenie wnętrza
Klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)

l

Szyby przednich i tylnych drzwi - sterowane elektrycznie, opuszczane i podnoszone jednym naciśnięciem
przycisku, z czujnikami przeszkody, z funkcją całkowitego otwierania i zamykania wszystkich szyb

l

Szyby boczne w przednich drzwiach - z dodatkową warstwą akustyczną

l

Active Noise Control - system aktywnej redukcji hałasu

l

Kierownica - wykończona skórą

l

Kierownica - z manetkami do zmiany biegów w skrzyni automatycznej
Opcja dostępna tylko z opcją haka holowniczego lub pakietu przygotowującego do montazu haka

o

Kierownica - podgrzewana
Opcja dostępna tylko w pakietach: Comfort 3 (AGEAD), Comfort 13 (AGEAP)

o

Deska rozdzielcza - wykończona skórą

l

E-shifter - pokrętło do sterowania automatyczną skrzynią biegów

l

Czujniki parkowania - z przodu i z tyłu

l

Kamera - ułatwiająca parkowanie tyłem

l

Podgrzewana przednia szyba (Quickclear)

l

Kolumna kierownicy - z ręczną regulacją pochylenia i odległości
Kolumna kierownicy - z elektryczną regulacją i pamięcią położenia
Nawiewy w konsoli centralnej - na drugi rząd siedzeń

l

Lusterko wsteczne - ściemniające się automatycznie

l

Nakładki na progi przednich drzwi - z wykończeniem w kolorze alumunium i napisem Vignale

l

Oświetlenie wnętrza diodami LED - z elementami nastrojowego oświetlenia w jednym z 7 dostępnych kolorów

l

Podsufitka - w jasnej tonacji

l

Konsola centralna - z podłokietnikiem, uchwytami na kubki, przyciskiem elektrycznego hamulca ręcznego,
otwartym schowkiem i gniazdkiem 12V

l

Konsola sufitowa - krótka, ze schowkiem na okulary, lampkami sufitowymi oraz lampkami do czytania map

l

Wycieraczki przedniej szyby - sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu

l

Okno dachowe odsuwane/uchylane elektrycznie (tylko dla wersji 4-drzwiowej)
Opcja dostępna tylko w pakiecie Family 1 (AGLAB)

o

Dach panoramiczny nieotwierany - z filtrem przeciwsłonecznym IR (tylko dla wersji 5-drzwiowej)
Opcja dostępna tylko w pakiecie Family 1 (AGLAB)

o

Dach panoramiczny otwierany elektrycznie - z filtrem przeciwsłonecznym IR (tylko dla wersji kombi)
Opcja dostępna tylko w pakiecie Family 1 (AGLAB)

o

Rolety przeciwsłoneczne - zintegrowane w tylnych drzwiach
Opcja dostępna także w pakiecie Family 1 (AGLAB)
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l

1 050,-

l wyposażenie standardowe

o wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną opcją

400,-

System nawigacji satelitarnej Premium oraz deska rozdzielcza pokryta skórą
VIGNALE

standard

System nawigacji

E-shifter - pokrętło sterowania automatyczną skrzynią biegów
umożliwia szybkie i łatwe wybieranie trybów przekładni
poprzez jego obrócenie
VIGNALE

standard

Zaawansowany system audio z SYNC 3
Ford SYNC 3 to najnowsza i najbardziej zaawansowana wersja
systemu SYNC. Jest szybki i intuicyjny w obsłudze i można nim
sterować za pomocą prostych poleceń głosowych w języku
polskim. Duży, 8’’ ekran dotykowy obsługuje gesty znane
ze smartfonów i tabletów, dzięki czemu korzystanie z niego
jest dziecinnie proste.
Dodatkowo, dzięki Apple Car Play oraz Android Auto możesz
na ekranie swojego Forda korzystać z m.in. Google Maps.

VIGNALE

standard
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FORD MONDEO Kolory nadwozia
Komfort i wyposażenie wnętrza c.d.
Dodatkowa nagrzewnica - zasilana paliwem z funkcją programowania
zawiera: nagrzewnicę elektryczną PTC, pilot zdalnego sterowania
Gniazdko 230V w konsoli centralnej
Opcja dostępna tylko w pakiecie Comfort 3 (AGEAD)
Dywaniki podłogowe - welurowe o podwyższonej jakości, z przodu i z tyłu
Pakiet dla palących

VIGNALE
5 700,o
l

100,-

Zewnętrzne elementy stylizacyjne nadwozia
Szyby boczne - obramowanie w kolorze chromu

l

Klamki drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia z chromowanymi wstawkami

l

Lusterka boczne - obudowy lakierowane w kolorze nadwozia, ze zintegrowanymi kierunkowskazami

l

Górna krata wlotu powietrza – w stylizacji Vignale

l

Dolna krata wlotu powietrza - lakierowana w kolorze gloss black, w stylizacji Vignale

l

Listwy progowe - lakierowane w kolorze nadwozia
Dodatkowo przyciemniane szyby - w tylnej części ndwozia

Agate Black
Lakier specjalny
bez dopłaty

l

800,-

Relingi bagażnika dachowego - z wykończeniem w kolorze aluminium
Opcja dostępna tylko dla wersji kombi

l

Układ wydechowy - z 2 końcówkami z polerowanej stali nierdzewnej

l

Przestrzeń bagażowa i haki holownicze
Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową - tylko dla wersji kombi
Siatka zabezpieczająca przedmioty w bagażniku - tylko dla wersji kombi
Siatka mocowana wyłącznie za drugim rzędem siedzeń, oddzielająca przestrzeń bagażową
Siatka podłogowa do bagażnika - mocowana do zaczepów
Drzwi bagażnika - zamykane/otwierane elektrycznie
Opcja niedostępna z nadwoziem 4-drzwiowym
Opcja dostępna tylko w pakiecie Technology 3 (AGUAD)
Pakiet przygotowujacy do montazu haka holowniczego
Dla wersji ze skrzynia A8 zawiera manetki do zmiany biegów przy kierowniczy
Hak holowniczy - składany elektrycznie z elektrycznym złączem 13-pinowym, stałym zasilaniem i systemem
stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSC)
Dla wersji ze skrzynią A8 zawiera manetki do zmiany biegów przy kierowniczy

l

1 250,150,o

Chrome Blue
Lakier metalizowany
bez dopłaty

450,4 350,-

Zabezpieczenia
Ford MyKey® - funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczenia: maksymalnej prędkości,
maksymalnej głośności systemu audio oraz możliwość zablokowania deaktywacji systemów wspomagających
bezpieczeństwo

l

Ford Power - przycisk rozrusznika

l

Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym (umożliwia otwarcie drzwi i uruchomienie
pojazdu bez tradycyjnego kluczyka

l

Centralny zamek - sterowany pilotem

l

Autoalarm - Thatcham, obwodowy i pojemnościowy
zawiera: dwuetapowe ryglowanie zamków
System elektrycznej blokady tylnych drzwi - uniemożliwiający otwarcie od środka przez dzieci
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l wyposażenie standardowe

o wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną opcją

1 450,l

Magnetic Grey
Lakier metalizowany
800,-

My wybieramy
Panther Blue
A Ty?
Lucid Red
Lakier metalizowany specjalny
1 150,-

White Platinum
Lakier metalizowany specjalny
3 050,-

Panther Blue
Lakier metalizowany
1 150,-
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NOWY FORD MONDEO Obręcze kół i ogumienie

Zestaw naprawczy ogumienia
VIGNALE

standard

Koło zapasowe - dojazdowe „mini”
z obręczą stalową 16”
VIGNALE

200,-

Koło zapasowe - pełnowymiarowe
z obręczą stalową 16”
VIGNALE

400,-

18”

obręcze kół ze stopów lekkich
ogumienie 235/45 (D2UD5)
VIGNALE

standard

19”

obręcze kół ze stopów lekkich
ogumienie 235/40 (D2VL6)
VIGNALE

4 300,-

10

VIGNALE

bez dopłaty

19”

obręcze kół ze stopów lekkich
lakierowane w kolorze 'matowy grafit'
ogumienie 235/40 (D2VL9)
VIGNALE

4 300,-

VIGNALE

bez dopłaty

Fotele i tapicerki
Fotele

VIGNALE

Przednie fotele - styl sport plus

l

Przednie fotele - z regulacją położenia zagłówków w 2. kierunkach (góra-dół)

l

Przednie fotele - z regulacją położenia zagłówków w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył)
Fotel kierowcy - elektryczna regulacja położenia w 10. kierunkach
(przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia, pochylenie siedziska, podparcie odcinka lędźwiowego)

330,-

l

zawiera: pamięć położenia fotela kierowcy (przód-tył i pochylenie oparcia)
Fotel pasażera - z elektryczną regulacją położenia w 10. kierunkach
(przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia, pochylenie siedziska, podparcie odcinka lędźwiowego)
Opcja dostępna tylko w pakiecie Comfort 13 (AGEAP)

o

Przednie fotele - podgrzewane, z regulacją temperatury

l

Przednie fotele - wentylowane
Opcja dostępna tylko w pakiecie Comfort 13 (AGEAP)

o

Przednie fotele - wielokonturowe, z funkcją 11. punktowego masażu, wentylowane
Opcja dostępna także w pakiecie Comfort 13 (AGEAP)

3 750,-

Tylna kanapa - składana na płasko, dzielona w proporcji 60:40

l

Tylna kanapa - ze składanym podłokietnikiem na środku, z 2. uchwytami na kubki oraz otworem
w oparciu kanapy do przewozu nart

l

Tylna kanapa - podgrzewana
Opcja dostępna tylko w pakietach: Comfort 3 (AGEAD), Comfort 13 (AGEAP)

o

Kieszenie na mapy - z tyłu oparć przednich foteli

l

Kierowca i pasażer siedzący z przodu mogą mieć do dyspozycji
system wentylowanych foteli wielokonturowych
z funkcją masażu. Ich niezaprzeczalną zaletą jest fakt,
iż pomagają zwalczyć zmęczenie i dolegliwości pleców, stymulując
mięśnie i układ krwionośny przy pomocy fal generowanych przez
wbudowany system napełnianych powietrzem poduszek.
System dostosowuje ciśnienie w każdej z poduszek tak, aby
użytkownik miał wrażenie przesuwającego się po jego plecach
wałka do masażu.

Pakiet Comfort 3 (AGEAD)
• podgrzewana kierownica

• podgrzewana tylna kanapa
• gniazdko 230V
VIGNALE

VIGNALE

1 100,-

Pakiet Comfort 13

Pakiet Family 1 (AGLAB)

Pakiet Comfort 13 (AGEAP)

• dach panoramiczny nieotwierany z filtrem przeciwsłonecznym IR (wersja 5-drzwiowa)
• dach panoramiczny otwierany elektrycznie (wersja kombi)

• okno dachowe otwierane/uchylane elektrycznie (wersja 4-drzwiowa)
• rolety przeciwsłoneczne zintegrowane w tylnych drzwiach
VIGNALE - wersja 5-drzwiowa

3 900,-

Przednie fotele z funkcją 11. punktowego masażu

VIGNALE - wersja kombi

5 150,-

VIGNALE - wersja 4-drzwiowa

3 100,-

• przednie fotele podgrzewane i wentylowane, wielokonturowe
z funkcją 11. punktowego masażu pleców
• tylna kanapa podgrzewana
• podgrzewana kierownica
VIGNALE

4 300,-
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NOWY FORD MONDEO VIGNALE Dane Techniczne
2.0 EcoBlue 190 KM
A8 FWD

2.0 EcoBlue 190 KM
A8 AWD

5 dr

1739

1812

4 dr

1739

1812

Masy

Masa własna (kg)

kombi

1752

1826

5 dr

2320

2330

4 dr

2310

2330

kombi

2330

2365

Maksymalna masa
całkowita

Pojemność bagażnika (litry) **
Wersja 5-miejscowa
z zestawem naprawczym / z kołem dojazdowym /
z kołem zapasowym pełnowymiarowym

Wersja 2-miejscowa (do dachu)
z zestawem naprawczym / z kołem dojazdowym /
z kołem zapasowym pełnowymiarowym

Pojemność zbiornika paliwa / AdBlue (litry)
5 dr

550 / 541 / 458

4 dr

525 / 516 / 429

kombi

525 / 500 / 488

5 dr

1446 / 1437 / 1356

4 dr

b.d. / b.d. / b.d.

kombi

Olej
napędowy

5 dr

60 / 11.2

4 dr

60 / 11.2

kombi

60 / 11.2

Wymiary dodatkowe (litry)
Średnica zawracania pomiędzy
krawężnikami (m)

1630 / 1605 / 1585

11.5

5-drzwiowe

1437 l
Wersja 2-miejscowa
(do dachu)

541 l
Wersja
5-miejscowa

Wysokość: 1482 mm

z kołem dojazdowym

Nadwozie 5 dr i 4 dr - długość całkowita z / bez haka holowniczego: 4978 / 4871 mm

Szerokość całkowita z/bez lusterek bocznych: 2121/ 1852 mm

Nadwozie kombi - długość całkowita z / bez haka holowniczego: 4974 / 4867 mm

Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami bocznymi: 1911 mm

kombi

1605 l
Wersja 2-miejscowa
(do dachu)

500 l

Wysokość: 1501 mm

z kołem dojazdowym

Wersja
5-miejscowa

** Pomiar zgodnie z normą ISO 3832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych wartości w zależności od wersji wyposażenia.
Uwaga: Niektóre zdjęcia w niniejszym cenniku przedstawiają egzemplarze przedprodukcyjne, bądź też zostały wygenerowane komputerowo. Aktualnie oferowane seryjnie produkowane pojazdy mogą się zatem różnić w niektórych
elementach od przedstawionych na zdjęciach. Dodatkowo niektóre elementy wyposażenia mogą być dostępne jako opcja za dopłatą. Liczba pojazdów objętych ofertą oraz czas trwania oferty są ograniczone. W skład wyposażenia
standardowego pojazdu wchodzi trójkąt ostrzegawczy, gaśnica oraz karta pojazdu. Powyższy cennik zawiera rekomendowane ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego
zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Firmy Ford Polska Sp. z o.o. i Ford Motor Company zastrzegają sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian
parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych pojazdów. Zawarte w niniejszym wydawnictwie promocyjnym informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej „Ustawa”), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu
następuje w umowie jego sprzedaży. Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
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Twój dealer Forda.

