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propulsiei hibride e foarte confortabil, intrarea în 
funcțiune a motorului termic fiind aproape inse-
sizabilă. De asemenea, cutia de viteze CVT asigu-
ră accelerații line și cursive, chiar dacă reacția nu 
tocmai spontană sau sunetul uniform al motoru-
lui (turația rămîne constantă) nu este pe gustul 
șoferilor care apreciază sportivitatea.

Deși e puțin mai greu decât celelalte versiuni 
de motorizare, hibridul prezintă același compor-
tament dinamic plăcut, specific Ford. Este chiar 
incisiv pe viraje, deși la prima vedere nu lasă 
această impresie, și nu se lasă pus în dificultate 
nici pe denivelări, amortizându-le elegant. În 

Grafică spectaculoasă și informații complete 
despre sistemul de propulsie hibrid

Pentru cine dorește, cutia de viteze CVT poate 
simula existența unor rapoarte fixe de transmisie.

Sistemul de menținere a benzii cu intervenție 
asupra direcției este util în special pe autostradă.

Coeficient 
aerodinamic bun 

grație lunetei 
puternic înclinate

ciuda gabaritului deloc de neglijat, mașina răs-
punde prompt la schimbările de direcție și are un 
feedback general bun.

Lăsând deoparte accentele premium și  
high-tech ale acestei generații, noul Ford Mon-
deo încearcă să puncteze bine și în zona de vo-
lum, unde raportul preț/beneficii face legea. Ast-
fel, în cadrul campaniei de lansare este propusă 
versiunea 2.0 TDCI (150 CP) Trend la prețul de 
23.150 de euro, TVA inclusă. Deci, oferta e adap-
tată tuturor categoriilor de clienți, interesați fie 
de prețuri competitive, fie de dotări moderne.
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Ford Mondeo Hybrid

Preț (euro) nc.

Concurenți:   VW Passat GTE Plug-in Hybrid

Putere maximă totală (CP) 186

0–100 km/h (s) 9.2

Viteză maximă (km/h) 187

Consum mediu ECE (l/100 km) 4,2

Emisii CO2 (g/km) 99

Propulsie Motor termic: benzină, L4, 1999 cmc, 140 CP/ 
6000 rpm, 173 Nm/4000 rpm  
Motor electric: curent alternativ, 88 kW. Baterie: litiu-ion,  
1,4 kWh. Cutie automată de tip CVT, trac țiu ne față

Caroserie Berlină cu 5 locuri. L x l x h: 4867 x 1852 x  
1501 mm. Ampatament: 2850 mm. Volum portbagaj: 383 l.  
Masă la gol: 1579 kg

Date teHniCe

Foarte încăpătoare și cu un tren 
de rulare vioi și confortabil, noua 
generație Mondeo țintește sus în 
clasa medie, deși concurența este 
foarte mare. Accentele premium 
sunt susținute de tehnologia 
modernă și statura impunătoare. 
Un minus ar fi finisarea 
neuniformă a interiorului.

C onCluzie

InterIorul dIspune de numeroase 
echipamente moderne, dar 
desIgnul consoleI centrale nu 
este prea InspIrat.


