
       

OFERTA PRE-LANSARE 

 

NOUL FORD MONDEONOUL FORD MONDEONOUL FORD MONDEONOUL FORD MONDEO    

TREND  5usi 2.0TDCI 150CP M6TREND  5usi 2.0TDCI 150CP M6TREND  5usi 2.0TDCI 150CP M6TREND  5usi 2.0TDCI 150CP M6    

 

 

 

Noul Mondeo Trend este disponibil pentru pre-comandă la 
preţul de 23.150 Euro* (TVA inclus), cu dotări standard precum: 

Airbag-uri frontale șofer și pasager, laterale, tip cortină faţp și 
spate, airbag genunchi șofer, tehnologie Start & Stop,radio CD 
cu MP3, 8 difuzoare, USB, comenzi audio pe volan, aer 
condiţionat automat cu reglare separată stânga/dreapta, pilot 
automat,volan și schimbător de viteze îmbrăcate în piele,lumini 
de zi cu tehnologie LED 



       

În plus,  am adăugat preţului special o gamă completă de 
beneficii: 

●  Pachetul  TrendPachetul  TrendPachetul  TrendPachetul  Trend, în valoare de 2.100 Euro, poate fi achiziţionat 
pentru numai 350 Euro, TVA inclus.  

Pachetul Trend include: 

-  ICE Pack 46 - SYNC Gen II, display 8" cu touch screen, 8 
difuzoare (non branded radio)comenzi audio pe volan, 
Bluetooth / Voice Control (engleză), conexiune USB, 
sistem de asistenţă  în caz de urgenţă 

-  senzor de  ploaie şi lumină 
- scaune faţă încălzite, parbriz încălzit 
- jante aliaj 6.5JX16 cu anvelope 215/60 R16 

 

●        Ford TradeInFord TradeInFord TradeInFord TradeIn - ca facilitate suplimentară, noul Mondeo a fost 
inclus în programul de finanţare Ford TradeIn;  la predarea unei 
maşini rulate, Ford oferă un bonus suplimentar de 1.000 de euro, 
peste valoarea la care este evaluată maşina rulată**. 

● Garantie extinsaGarantie extinsaGarantie extinsaGarantie extinsa -  mai accesibilă ca niciodată.Pentru un  plan 
de garanţie extinsă Ford Protect (2+2 ani / 200.000 km) in 
valoare de 1000 Euro TVA inclus, beneficiezi de un suport de 500 
euro, TVA inclus. 

 ● FinantareFinantareFinantareFinantare    ----    pentru opţiuni complete de achiziţie, am adăugat 
ofertei şi o componentă de finanţare: 4% dobândă la achiziţia în 
leasing, precum şi de o perioadă de finanţare de 60 de luni***.     

* Oferta este disponibilă  pentru noul Ford Mondeo Trend, 2.0 l TDCi, 150 CP, M6, 5 uși, Euro 6, 
consum mixt(l/100 Km): 4.2 , emisii CO2 (g/km): 115. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil , la 
toti dealerii Ford participanţi la promote, pana la 31.12.2014. Mașina din imagine este cu titlu de 
prezentare. 

** Valabil pentru mașini cu o vechime de maximum 8 ani de la data fabricaţiei. 

*** Pentru un autoturism în valoare de 23.500 Euro (cu TVA)( ce contine si pretul pachetului Trend- 
350 Euro), avans 4,700 EUR (minim 20%), pe 60 luni: rata anuală a dobânzii (variabilă) 4%, 
comision de analiză dosar 0,9% din preţul mașinii (211,5 EUR), comision lunar de administrare 
0,05% (7,58 EUR), valoarea ratei lunare 350,95 EUR, valoarea totală plătibilă 26.453,00 EUR, DAE 
6,13%. În calculul ratei lunare nu s-a inclus asigurarea CASCO. 


