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Wybrana specyfikacja

Wersja Trend

Rodzaj nadwozia 5 dr

Silnik i skrzynia biegów 2.0 EcoBlue 150 KM Diesel A8 FWD

Emisja CO 132  g/km Cykl mieszany 

Zużycie paliwa 5  L/100 km Cykl mieszany 

Twój Ford NOWY MONDEO Trend

2
**

**

https://www.ford.pl/


/

Zużycie paliwa 6.1  L/100 km Cykl miejski 

Zużycie paliwa 4.5  L/100 km Cykl pozamiejski 

Kolor Mica Shadow Black (lakier specjalny)

Tapicerka Tapicerka ciemna materiałowa z białymi kropkami 
Cypress Ebony

Cena całkowita

Cena bazowa

Wybrane opcje

Kolor: Mica Shadow Black (lakier specjalny)

Pakiet Technology 2

Pakiet dla palących

Koło zapasowe dojazdowe "mini"

Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia

Cena całkowita 

NOWY MONDEO Trend
Wyposażenie standardowe

Wnętrze

Radioodtwarzacz CD/MP3 z SYNC 3, 8" ekranem dotykowym oraz zestawem głonomówiącym z
Bluetooth

4,2" kolorowy wyświetlacz na tablicy zegarów

Elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi

Tapicerka ciemna materiałowa z białymi kropkami Cypress Ebony

**

**

KOD KONFIGURACJI: rJuM
Wklej www.ford.pl/s/rJuM w adresie przeglądarki aby wrócić do konfiguracji.

128 820 PLN

9 450 PLN

2 300 PLN

6 050 PLN

100 PLN

200 PLN

800 PLN

* 138 270 PLN
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Przednie fotele z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego

Dywaniki podłogowe, welurowe z przodu

Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie

Podsufitka w jasnej tonacji

Przednie fotele z regulacją położenia zagłówków w 2 kierunkach

Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)

Kierownica oraz uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończone skórą

Nadwozie

16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem

Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu

Podgrzewana przednia szyba (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy

Tylne światła częściowo w technologii LED

Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie

Przednie światła przeciwmgielne

Górna krata wlotu powietrza lakierowana w kolorze czarnym z chromowanymi listwami

Dolna krata wlotu powietrza lakierowana w kolorze gloss black, z chromowanym obramowaniem

Relingi dachowe w kolorze aluminium (tylko wersja kombi)

Wybrane opcje dodatkowe

Pakiet Technology 2

Pakiet dla palących

Koło zapasowe dojazdowe "mini"

Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia
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Ważne informacje

Zdjęcia i informacje wyświetlane w tej witrynie internetowej mogą nie odzwierciedlać najnowszych
specyfikacji technicznych, kolory mogą się różnić, opcje i / lub akcesoria mogą być prezentowane za
dodatkową opłatą, a lokalizacje i używane pojazdy mogą być poza granicami Polski.

[*] Przedstawione ceny są rekomendowanymi cenami brutto (z VAT). Niniejsze informacje nie stanowią

oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

[1] Przedstawione ceny są rekomendowanymi, promocyjnymi cenami brutto (z VAT) i zawierają rabat

Ford Polska i/lub rabat Autoryzowanego Dealera Forda. 

Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

[**] Wartości zużycia paliwa oraz emisja CO  zgodnie z rozporządzeniem WE 715/2007 z późniejszymi

zmianami w WE 692/2008, cykl mieszany.

Europejskie przepisy i dostępne przepisy WLTP nie uwzględniają obecnie tematu konwersji pojazdów.
Obecnie nie ma zgodnej z prawem, a jednocześnie ekonomicznie racjonalnej procedury, pozwalającej na
modyfikacje przed pierwszą rejestracją samochodu. W związku z tym wszelkie modyfikacje samochodu
należy wykonać po rejestracji samochodu.

Ceny, parametry techniczne, wyposażenie i specyfikacja pojazdu opisana w konfiguratorze mają
charakter jedynie orientacyjny i są aktualne na dzień umieszczenia odpowiednich danych na tej stronie.
Dane te mogą być niepełne lub skrócone, w szczególności mogą nie obejmować wszystkich opcji
dotyczących cen, parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji pojazdów marki Ford oraz
promocji oferowanych na rynku przez dealerów w chwili korzystania z konfiguratora przez użytkownika.
Niektóre pokazane lub opisane w konfiguratorze elementy wyposażenia mogą być niedostępne lub
dostępne za dodatkową opłatą. Informacje i materiały umieszczone w konfiguratorze mogą nie być
aktualne z powodu zmian, jakie mogły zostać wprowadzone w produktach od chwili umieszczenia
danych informacji lub materiałów na tej stronie. W celu zapoznania się z aktualną ofertą pojazdów marki
Ford i zamówienia pojazdu, należy skontaktować się z wybranym Autoryzowanym Dealerem Forda.

Konfigurator nie jest przeznaczony do zawierania umów na odległość ani poza lokalem przedsiębiorstwa
w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako „Ustawa”), nie jest także
miejscem sprzedaży detalicznej. Zawarte w niniejszym konfiguratorze informacje nie stanowią
publicznego zapewnienia producenta samochodów marki Ford ani jego przedstawiciela w rozumieniu
art. 5561 § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej „Kodeks Cywilny”), a także nie
stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 8 Ustawy ani w rozumieniu art. 5461 Kodeksu Cywilnego.
Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży.
Informacje i materiały umieszczone w konfiguratorze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66, art. 661
ani art. 543 Kodeksu Cywilnego.
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