
EEllss  pprreeuuss  ddeell  nnoouu  FFoorrdd  MMoonnddeeoo  parteixen dels 22.750 euros (Trend 1.6 TDCi
115 CV) si ens acollim a descomptes i promocions eventuals o pla PIVE, i

arriben als 30.800 euros (Titanium 2.0 TDCi 180 CV Powershift). Les versions
familiars requereixen 1.000 euros addicionals.

Ford Mondeo 

El nou Ford Mondeo arriba als
concessionaris amb interessants
novetats respecte a la tercera

generació, llançada el 2007 i actualit-
zada el 2011. Es fabrica a la planta
d’Almussafes (València) i s’ofereix en
tres carrosseries de quatre i cinc por-
tes, a més de la versió familiar Sport-
breack. En qualsevol de les tres carros-
series, el Mondeo fa 4,87 metres de
longitud (creix 9 cm en la versió berli-
na i 3 cm en la familiar). Tot i aquest
increment de longitud, la distància en-
tre eixos es manté intacta, amb una
plataforma que és completament nova
i amb grans canvis estructurals i de
disseny a la suspensió posterior.

Disseny
El nou Ford Mondeo pot semblar, a pri-
mer cop d’ull, molt semblant a l’ante-
rior generació. Però si ens hi fixem de-
tingudament ens adonarem que són
moltes les diferències. Per començar,
el nou model és lleugerament més
gran i més baix, fet que li dóna un as-
pecte més estilitzat. També apreciem
canvis en els laterals, ara més volumi-
nosos, i sobretot en el frontal, amb
una imatge més agressiva i uns fars
amb un disseny molt personal. 
Dins l’habitacle el confort i la qualitat

percebuda són notables. De fet, l’ob-
jectiu de Ford amb el Mondeo és en-
trar a competir directament amb les
berlines Premium, i això es nota positi-
vament tant en el disseny com en els
materials emprats. Per la seva banda,
la capacitat del maleter és de 525 i 550
litres, segons la carrosseria. En canvi,
la versió híbrida té un maleter de 383
litres, ja que les bateries roben espai
de càrrega. 
El Mondeo es ven amb dos nivells d’a-
cabats, Trend i Titanium. El primer in-
corpora de sèrie alçavidres elèctrics,
climatitzador dual, fre de mà elèctric,
Bluetooth, sistema Ford SYNC i retrovi-
sors elèctrics, entre altres prestacions.
L’acabat superior Titanium suma a
l’anterior una dotació bastant comple-
ta, com ara llandes de 17 polzades, ta-
pisseria de cuir, paquet cromat, sen-
sors d’aparcament, pantalla de 8 pol-
zades per al sistema multimèdia, avi-
sador de canvi involuntari de carril o
sistema de lector de senyals, per citar
alguns exemples. A partir del 2015 s’hi
afegiran dos nivells més d’acabats: el
més bàsic, l’Ambiente, i el més elevat,
el Business Edition.
Un dels punts forts del nou model de
Ford són els sistemes de seguretat ac-
tiva. A mode d’exemple, el paquet
d’assistència precol·lisió presenta com
a novetat un sistema de detecció de
vianants, que vigila el nostre entorn
(combinant una càmera en el parabri-

sa amb un radar al para-xocs), per tal
d’avisar-nos i fins i tot aturar el vehicle
en cas que algú passi per davant nos-
tre. 

Mecànica
La gamma inicial del nou Mondeo es-
tarà formada per dos motors de gaso-
lina, tres de dièsel i una variant híbri-
da. Els propulsors de gasolina, disponi-
bles només amb l’acabat superior Tita-
nium i canvi automàtic, són un 1.5 Eco-
Boost de 160 CV i un 2.0 EcoBoost de
240 CV, el més potent de la gamma. La
variant híbrida també contempla un
motor de gasolina 2.0 atmosfèric que
treballa juntament amb un motor elèc-
tric per oferir un rendiment combinat
de 177 CV.
Pel que fa al dièsel, l’oferta s’inicia
amb un 1.6 TDCi de 115 CV. El motor
més atractiu per al nostre mercat serà
el 2.0 TDCi de 150 CV, amb canvi ma-
nual o automàtic PowerShift (a partir
del 2015). Aquest motor també disposa
de la variant de 180 CV, i tant una com
l’altra poden anar associades al siste-
ma de tracció 4x4 de Ford. 
Des de principis d’any, el Ford Mondeo
també es podrà adquirir amb un motor
2.0 TDCi de 210 CV i 450 Nm. Aquesta
mecànica, que disposa de doble turbo,
se situa com l’opció més potent dins
l’oferta de motors dièsel.
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La quarta generació del Ford Mondeo, disponible
en tres variants de carrosseria (quatre i cinc portes, i Sportbreack),
arriba al mercat amb una àmplia oferta mecànica, tecnologia avançada
en matèria de seguretat, un habitacle espaiós i confortable, i una
dinàmica de conducció a l’altura de les expectatives.
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Ford Mondeo berlina 1.6 TDCi

Nombre de cilindres 4 en línia
Cilindrada en cc 1560
Potència màx. CV/rpm 115 / 3.600
Parell motor màxim Nm/rpm 270 / 1.750
Tracció davantera 
Caixa de canvis manual 

6 velocitats
Velocitat màxima km/h 192
Dimensions (en m): llarg 4,87
ample 1,85
alt 1,48
Pes en kg 1.495
Capacitat del maleter en l 550 / 1.446
Capacitat del dipòsit en l 63
Consum l/100 km:
urbà 4,8
extraurbà 3,8
combinat 4,2
Preu de venda en euros des de

22.750
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