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9 gode grunner til å kjøpe denne
luksushybriden

Du får ikke mer luksus for pengene enn med den nye, lekre Ford Mondeo
Vignale Hybrid. Samtidig går den 187 hestekrefters sterke bilen supergjerrig
og kjører som en drøm.

Etter en uke bak rattet i den lekre Mondeoen i eksklusiv Vignale-utførelse,
sitter superlativene løst. Her er standardinteriøret teppebelagt med Windsor-
skinn og søm, fra de eksklusive spesiallagde skinnsetene til midtkonsoll,
dashbord og dørpaneler.



Spekket med standardutstyr

Med en kombinert motoreffekt på hele 187 hestekrefter får du faktisk
Mondeo Vignale Hybrid fra for under 400.000, kroner. Med tanke på den
lange listen av standardutstyr er dette en særdeles bra pris.

Du får blant annet:

• Automatgir
• Adaptive dynamiske LED-frontlys
• Ryggekamera og parkeringssensorer foran og bak
• 10-veis el justerbare seter i windsor skinn
• Unike 18’’ aluminiumsfelger
• Sony SYNC3 med 8’’ touchskjerm
• Nøkkelfritt system
• Adaptiv cruisekontroll
• Digitalt instrumentpanel
• Utvendig viser den tøffe og unike Vignale-grillen, de forseggjorte

18 tommers aluminiumsfelgene og den unike fargen at dette er
en Ford litt utenom det vanlige. Eksteriøret minner rett og slett
mer om biler i helt andre og langt høyere prisklasser.

• Vignale-modellene til Ford, som også inkluderer SUV-ene Edge,
Kuga familiefavoritten S-Max, samt Mondeo stasjonsvogn og 5-
dørs med diesel eller bensin, kjennetegnes nettopp av eksklusive
designdetaljer, premium håndverk og et høyt nivå på
standardutstyret.

• Sterk motor - lavt forbruk
• Mondeo Hybrid kombinerer en 2-liters 140 HK sterk bensinmotor

med en elektrisk motor som leverer 47 hestekrefter. Kreftene
overføres sømløst til forhjulene via en trinnløs automatgirkasse.
Smart teknologi skrur automatisk over til elektrisk drift når det er
hensiktsmessig, som ved bykjøring, køkjøring og ved lave
hastigheter. Denne kombinasjonen presser også ned
drivstofforbruket til hyggelige 0,40 l/mil og CO2-utslippet til 92
g/km.

• «Du skal lete lenge etter en mer komfortabel bil på denne siden
av en halv million kroner, sannsynligvis vil du lete forgjeves»,
skrev biljournalistene i TV2 Broom da de testet bilen.



Balanserer mellom det sportslige og det komfortable

For det er ikke bare kombinasjonen av masse standardutstyr, sterk motor og
lavt forbruk som gjør Mondeo Vignale Hybrid til et utmerket valg.
Kjøremessig er den tro mot Fords tradisjonsrike DNA. Den er kjøreglad,
styringen er presis og balanserer perfekt mellom det sportslige og det
komfortable. 0 - 100 gjøres unna på 9,2 sekunder.

Luksuriøs cruisingopplevelse

Bilen kjennes dessuten helt uanstrengt ut å kjøre. Her gjør både den trinnløse
automatkassen og den gode støyisoleringen sitt til en luksuriøs
cruisingopplevelse.

Skulle du ha lyst til å kjøre mest mulig miljøvennlig premierer bilen deg for
dette. Desto mer forsiktig du er med gasspedalen, desto flere grønne blader
dukker opp i displayet. Utfordringen er imidlertid at du sitter bak rattet på en
kjøreglad premiumbil som nærmest ber om å bli kjørt.



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
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

https://www.youtube.com/watch?v=p-pcciVMugM


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.
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