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Ford Új Mondeo 
Titanium Kombi 2.0L TDCi [150 Le] A8 

 

 

A gépkocsi alapfelszereltsége: 
ESC menetstabilizáló rendszer 

- Elektronikus fékerőelosztóval (EBD) 

- Blokkolásgátlóval (ABS) 

- Kipörgésgátlóval (TCS) 

- Elektronikus vészfékasszisztenssel (EBA) 

- Elektronikus Differnciálzárral (BLD+) 

Visszagurulásgátló (HSA) 

4 tárcsafék 

Vészfékezés jelzés (féklámpákkal) 

Harmadik féklámpa - LED 

LED hátsó lámpák 

Elektronikus kézifék 

Vezető- és első utasoldali légzsákok 

Vezető- és utasoldali első oldallégzsákok 

Vezetőoldali térdlégzsák 

Függönylégzsák az utastér teljes hosszában 

Utasoldali légzsák deaktiválás 

Állítható magasságú első biztonsági övek 

Hárompontos biztonsági övek minden ülésen 

4 irányban állítható első fejtámlák 

2 irányban állítható, 3 db hátsó fejtámla 

Biztonsági gyerekzár hátsó ajtókon - elektronikus 

ISOFIX előkészítés 

Kulcs nélküli indítórendszer 

- Belső többszínű hangulatfénnyel 

Távirányítós központi zár 

My Key - pótkulcs, egyedileg programozható funkciókkal 

Globálzár 

Ford Easy Fuel - tanksapka nélküli üzemanyag nyílás 

Immobiliser 

Projektoros halogén fényszórók 

- Manuális fényszórómagasság állítással 

- Halogén nappali menetfénnyel 

- Első ködfényszórókkal és kanyarfénnyel 

Ütközésmegelőző rendszer (130 km/h-ig) 

Gyalogos felismeréssel 

Pollen- és aktívszén szűrő 

Sebességtartó automatika beállítható sebességlimit (ASLD) funkcióval 

Táblafelismerő rendszer 

- Sávtartó automatikával 
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- Éberségfigyelő rendszerrel 

- Aktív kormányzással 

- Automatikus fényszóróvezérléssel és távolsági fényszóróval, esőérzékelős ablaktörlővel, 

automatikusan elsötétülő belső tükörrel 

Elektromos első ablakemelők, kényelmi funkcióval 

Elektromos hátsó ablakemelők, kényelmi funkcióval 

Fedélzeti számítógép 

Komfort ülések - elöl 

Hamutartó 

Szivargyújtó 

Fix könyöktámasz elöl, rakodórekesszel 

Hátsó középső kartámasz pohártartóval síalagúttal 

Elektronikus szervokormány (EPAS) 

Manuálisan 4 irányban állítható kormányoszlop, kormányzár 

Automata, kétzónás légkondicionáló 

- Automatikus belső levegőkeringetés külső légszennyezettség mérővel  

ICE csomag 71 

- AM/FM rádió, MP3 lejátszás, DAB 

- 8"-os színes érintőképernyős kijelző 

- 8 hangszóró 

- 2 USB  kimenet, 12V-os  aljzat 

- SYNC 3 Bluetooth kihangosító rendszer, vészhelyzeti asszisztenssel 

Aktív zajcsökkentés FHEV esetén 

Utastér világítás elöl/hátul, olvasólámpákkal elöl 

Késleltetett belsőtér-világítás 

Start/Stop rendszer 

FHEV-esetén nem képezi az alapfelszereltség részét 

Nagyfeszültségű lítium ion akkumulátor FHEV esetén 

Első és hátsó szőnyegek - prémium - 20oz 

Allergológiailag tesztelt belső tér 

TÜV szabvány 

Rövid felső konzol, napszemüveg tartóval 

Fekete pedálok 

A, B és C oszlop szövetborítással 

Bőrkormány 

Bőrbevonatú váltógomb 

Krómozott belső kilincsek 

Osztottan (60/40) dönthető hátsó üléstámla 

Napellenzők megvilágított tükörrel 

Térképzseb a vezető- és utasülés háttámláján 

4,2"-os színes konfigurálható LCD kijelző 

4,2 "-os duplikált színes konfigurálható LCD kijelző, grafikus megjelenítéssel (FHEV esetén) 

Csomagtérroló 

Csak kombin alapfelszereltség 

Küszöbborítás - színrefújt 
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Ülés csomag 2 

- Szövet kárpit - Cypress-Omni 

- Manuálisan 4 irányban állítható (előre-hátra, fel-le) első ülések 

Világos tetőkárpit 

Keréknyomás-figyelő rendszer 

Defektjavító készlet 

Színrefújt lökhárító felsőrész, fekete alsórész (elöl-hátul) 

Fekete alsó hűtőrács keret 

Fekete ködlámpa keret 

Hátsó lökhárítót fedő karcvédő réteg 

Csak kombin alapfelszereltség 

Aktív hűtőrács lamellák 

Színrefújt ajtókilincsek 

Fekete alsó szegély  

Fekete ablakkeretek 

Fényezetlen féknyereg 

Tetőcsomagtartó sín - krómozott fekete 

Csak kombin alapfelszereltség 

 

 

 

A gépkocsi extrafelszereltsége: 
Business csomag 10 (5 ajtós, Kombi) 

ICE csomag 82 

-Adaptív Sebességtartó Automatika ütközésmegelőző rendszerrel 

- Holttérfigyelő rendszer (BLIS) elektromosan behajtható, fényre sötétülő, fűthető külső 

tükrökkel, memóriás funkcióval 

-Aktív, ki/be- parkolást segítő automatika 

- Tolatókamera 

- Elektromos, távirányítóról is nyitható csomagtérajtó 

- Adaptív LED fényszórórendszer: 

 - LED automatikus menetfénnyel 

 - LED "futófény" irányjelzővel 

 - Automatikus fényszóró magasságállítással 

 - Egyedi ködfényszórókkal 

Fashion metálfényezés 

Komfort Csomag 

- Fűthető első ülések 

- Fűthető hátsó ülések 

- Fűthető kormánykerék 

- Fűthető első szélvédő és ablakmosó fúvókák 

- 230V-os csatlakozó a középkonzolon (kivéve FHEV) 

Mini acél pótkerék - 125/80 R16 gumival 

Panorama napfénytető (Kombi esetén) 

- Elektromosan nyitható 

- Manuális napfényrolók a hátsó ajtókon 

Sötétített üvegek B-oszloptól hátrafelé 
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A kiállított modell listaára:13.520.000Ft 

*Akciós ár:11.199.500Ft 
*Ford Credit finanszírozásigénybevétele esetén 


