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Stor lagerkampanje: Få 50.000,- i
prisavslag på nye Ford Mondeo
hybridstasjonsvogn

Med hele 187 HK, automatgir og høyt utstyrsnivå er hybridutgaven av nye
Ford Mondeo stasjonsvogn en perfekt familiebil. Akkurat kan du spare
50.000,- på et begrenset antall kampanjebiler.

- Kombinasjonen av en stor stasjonsvogn, drivstoffbesparende selvladende



hybridteknologi, godt med krefter og automatgir er en vinnerkombinasjon i
det norske markedet, sier en fornøyd administrerende direktør i Ford Motor
Norge, Per Gunnar Berg.

Den fornyede og romslige stasjonsvognen har også fått et nytt og elegant
eksteriør og interiør.

Spar 50.000,- og få gunstig kampanjerente på 0,99%!

Akkurat nå har Ford en storstilt kampanje på et begrenset antall
leveringsklare nye Mondeo hybrid stasjonsvogn. Du får hele 50 000 kroner i
prisavslag både på den godt utsyrte Titanium-modellen og den eksklusive og
svært godt utstyrte Vignale-versjonen. I tillegg kan Ford tilby svært gunstig
finansiering med 0,99% rente.

Les mer om den storstilte lagerkampanjen på Ford Mondeo hybrid
stasjonsvogn her

Siden Ford Mondeo ble lansert i 1993 har den en rekke ganger vært helt i
toppsjiktet blant de mest solgte bilene i Norge. Nye Mondeo hybrid
kombinerer en spesialutviklet 2-liters bensinmotor med en elektrisk motor
som drives av et litium-ion batteri. Til sammen yter disse hele 187 HK. Bilen
velger automatisk mellom helelektrisk og konvensjonell drift. Dette sørger for
en svært komfortabel og sportslig kjøretur, uten bekymring for rekkevidde.

https://www.ford.no/kjoepe/neste-steg/ford-kampanjer/personlige-tilbud#?nameplateCode=WAENX-CNG-2013-MondeoNOR201950_default04
https://www.ford.no/kjoepe/neste-steg/ford-kampanjer/personlige-tilbud#?nameplateCode=WAENX-CNG-2013-MondeoNOR201950_default04


Mange drivstoffbesparende teknologier

Drivstofforbruket blir ytterligere redusert ved bruk av en optimalisert eCVT
automatgirkasse og et eget system som lader opp batteriene ved hjelp av den
nye stasjonsvognens bremseenergi. Dette gir et forventet CO2-utslipp på 101
g/km og et gjennomsnittlig drivstofforbruk på 0,44 l/mil for Mondeo hybrid
Titanium stasjonsvogn.

Andre teknologier som hjelper sjåføren å redusere drivstofforbruket uten at
det går på bekostning av komforten, er Fords smarte kjørecomputer. Denne
overvåker drivstoff- og energibruk og oppmuntrer blant annet til mer gradvis
bremsing for å sende mest mulig energi tilbake til batteriet.

Bygg din nye Ford Mondeo hybrid stasjonsvogn her

Godt utstyrt Mondeo hybrid stasjonsvogn fra 408.900,-

Benytter du deg av kampanjetilbudene nå kan du få nye Ford Mondeo hybrid
stasjonsvogn i den godt utstyrte Titanium-versjonen fra 408.900,- (veiledende

https://www.ford.no/kjoepe/neste-steg/bygg-din-ford-gf3#/catalogID/WAENX-CNG-2013-MondeoNOR201950/?code=ACMAA_VS-DE


pris: 458.900,- kampanjerabatt: 50.000,-). Du kan også få den som en
eksklusiv og svært godt utstyrt Vignale-versjon til en gunstig pris.

Det nye frontdesignet består av en fornyet grill med unike detaljer for hver av
de to variantene. Frontstøtfangeren har fått en ny og mer sportslig
fremtoning, i tillegg til nye tåkelys og LED-kjørelys. Bak har bilen fått nye C-
formede baklys.

Slik sparer du 50 000 kroner på nye Mondeo hybrid stasjonsvogn nå, og får
gunstig finansiering med 0,99% rente!

Mer premiumfølelse i kupeen

Nye og tøffe eksteriørfarger som virkelig står ut i mengden blir også
tilgjengelige på nye Mondeo hybrid stasjonsvogn. Inkluderert den Vignale-
eksklusive fargen Blue Panther.

I kupeen har også Mondeo blitt oppgradert. Setestoffene er nye, det samme

https://www.ford.no/kjoepe/neste-steg/ford-kampanjer/personlige-tilbud#?nameplateCode=WAENX-CNG-2013-MondeoNOR201950_default04
https://www.ford.no/kjoepe/neste-steg/ford-kampanjer/personlige-tilbud#?nameplateCode=WAENX-CNG-2013-MondeoNOR201950_default04


er dørhåndtak og flere unike detaljer for både Titanium og Vignale-varianten.
Hele kupeen har fått en kvalitetsheving som gir enda mer premiumfølelse
enn tidligere. Nye Mondeo hybrid stasjonsvogn har 403 liter bagasjeplass
under bagasjeromstrekket. Slås baksetene ned er det plass til hele 1508 liter
med bagasje på det flate gulvet. Det er også ekstra plass under gulvet.

Se video på YouTube her

About Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan,
committed to helping build a better world, where every person is free to move
and pursue their dreams. The company’s Ford+ plan for growth and value creation
combines existing strengths, new capabilities and always-on relationships with
customers to enrich experiences for customers and deepen their loyalty. Ford
develops and delivers innovative, must-have Ford trucks, sport utility vehicles,
commercial vans and cars and Lincoln luxury vehicles, along with connected
services. The company does that through three customer-centered business
segments: Ford Blue, engineering iconic gas-powered and hybrid vehicles; Ford
Model e, inventing breakthrough EVs along with embedded software that defines
exceptional digital experiences for all customers; and Ford Pro, helping
commercial customers transform and expand their businesses with vehicles and
services tailored to their needs. Additionally, Ford is pursuing mobility solutions
through Ford Next, and provides financial services through Ford Motor Credit
Company. Ford employs about 174,000 people worldwide. More information

https://www.youtube.com/watch?v=IbZlBbQaz0s


about the company and its products and services is available at
corporate.ford.com.

Ford, a global American brand woven into the fabric of Europe for more than 100
years, is committed to freedom of movement that goes hand-in-hand with looking
after the planet and each other. The company’s Ford+ plan, with Model e, Ford
Pro and the Ford Blue business units is accelerating its European transformation
to an all-electric and carbon neutral future by 2035. The company is driving
forward with bold, new EVs, each one designed with European drivers in mind
and innovating with services to help people connect, communities grow, and
businesses thrive. Selling and servicing Ford vehicles in 50 individual European
markets, operations also include the Ford Motor Credit Company, Ford Customer
Service Division and 14 manufacturing facilities (eight wholly owned and six
unconsolidated joint venture facilities) with four centres based in Cologne,
Germany; Valencia, Spain and at our joint venture in Craiova, Romania and
Kocaeli, Türkiye. Ford employs approximately 34,000 people at its wholly owned
facilities and consolidated joint ventures and approximately 56,000 people
including unconsolidated businesses across Europe. More information about the
company, its products and Ford Credit is available at corporate.ford.com.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.

All informasjon i denne pressemeldingen er gjeldende for det tidspunktet den er
publisert på. Informasjonen kan, i likhet med spesifikasjoner og funksjoner i
pressemeldingen, endres over tid, og variere fra marked til marked. Ford Motor
Norge forplikter seg ikke til å oppdatere denne type utsagn i den enkelte
pressemelding.



Kontaktpersoner

Anne Sønsteby
Pressekontakt
Informasjonsdirektør Ford Motor Norge
asonste1@ford.com
+47 - 905 10 518

mailto:asonste1@ford.com
tel:+47 - 905 10 518

