
                 
PERSBERICHT  

 

 

6 

 

For news releases, photos and video, visit www.fordpress.be, www.fordmedia.eu or www.media.ford.com.   
Follow www.facebook.com/FordBelgium, www.facebook.com/fordofeurope, www.youtube.com/fordofeurope  

 
 
 

www.youtube.com/fordofeurope
 

 

 
 

www.twitter.com/FordEu 

 

Nieuwe productieklare Ford Vignale Mondeo lanceert product 
van topklasse en gepersonaliseerde eigenaarservaring 

 

• Ford onthult de productieversie van de nieuwe Ford Vignale Mondeo, het eerste nieuwe 
model dat geïntroduceerd wordt als onderdeel van de Ford Vignale-luxelijn en 
eigenaarservaring 
 

• Ieder Vignale-model wordt met de hand afgewerkt door een toegewijd team van vaklui in het 
nieuwe Vignale Centre van Ford in Valencia, Spanje, waar voertuigen 100 bijkomende 
kwaliteitscontroles ondergaan 
 

• De Ford Vignale Mondeo zorgt voor superieure verfijning met de Europese primeur voor 
Active Noise Cancellation. Exclusieve stijl en vakmanschap met doorgestikt lederen interieur 
en instrumentenpaneel met smokingstiksels, unieke velgen en Vignale Nocciola-metaalkleur 
 

• Geavanceerde technologieën inclusief Pre-Collision Assist met voetgangersdetectie, 
krachtige biturbo 2,0-liter TDCi en hybride motoren als onderdeel van de hoogwaardige 
specificatie 
 

• Vignale-relatiemanagers voor een gepersonaliseerde dienstverlening inclusief ophalen en 
terugbrengen voor onderhoud en reiniging. Vignale OneCall biedt een 24-uurs 
klantenservice 
 

• De Ford Vignale Mondeo kan vanaf mei in FordStores besteld worden vanaf € 37.600 
evenals producten uit de Vignale Collectie inclusief de bekroonde Vignale-weekendtas 
 

• Op de specifieke Ford Vignale-website kunnen klanten specificaties en prijzen bekijken. De 
Vignale Service app biedt parkeren met gps-assistentie, brandstof- en 
informatieoplossingen 

 

• Europese Vignale perswebsite: vignale.fordpresskits.com 
 
 
Sint-Agatha-Berchem, 17 april 2015 – Ford Motor Company onthulde vandaag de 
productieversie van de Ford Vignale Mondeo – het eerste voertuig dat geïntroduceerd wordt als 
onderdeel van de unieke Ford Vignale-luxelijn en gebruikerservaring. 
 
Ieder Ford Vignale-model wordt met de hand afgewerkt in een speciaal Vignale Centre in de 
Ford-fabriek in Valencia, Spanje. De Ford Vignale Mondeo is verkrijgbaar in vierdeurs- en 
breakversie. Hij staat garant voor verfijning van topkwaliteit, met de Europese primeur voor het 
Active Noise Cancellation-systeem van Ford en een uniek design. Het interieur is voorzien van 
doorgestikt leder met smokingstiksels en de buitenkant wordt gekenmerkt door de exclusieve 
Vignale Nocciola-metaalkleur en speciale lichtmetalen velgen.  
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De Ford Vignale Mondeo kan vanaf mei besteld worden in Vignale Lounges binnen de nieuwe 
FordStores die in heel Europa geopend worden, met een prijs vanaf € 37.600.  
 
De Ford Vignale Mondeo is uitgerust met geavanceerde technologieën, waaronder Pre-Collision 
Assist met voetgangersdetectie, dat de ernst van frontale botsingen tussen voertuigen en 
voetgangers kan beperken, of bepaalde aanrijdingen zelfs kan voorkomen. Krachtige en zuinige 
motoren, waaronder de nieuwe biturbo 2,0-liter TDCi diesel van 210 pk, de 240 pk sterke 
EcoBoost-benzinemotor en de benzine-elektrische hybride van 187 pk. De Intelligent All-Wheel 
Drive (iAWD) van Ford behoort ook tot het aanbod, om tractie en wegligging waar nodig 
automatisch te verbeteren. 
 
Zolang ze eigenaar blijven van het voertuig zullen Vignale-klanten ook kunnen genieten van een 
gepersonaliseerde, op hun behoeften toegespitste dienstverlening, ondersteund door een 
Vignale-relatiemanager en 24 uur per dag gratis telefonische ondersteuning via Vignale 
OneCall. 
 
"Ford Vignale is de hoogste uitdrukking van het merk Ford in Europa. Het combineert bekroond 
design en een unieke gebruikerservaring," aldus Jim Farley, Ford Executive Vice President en 
President Europe, Middle East and Africa. "We willen met Vignale een moderne, hedendaagse 
ervaring van topkwaliteit bieden, waardoor de Vignale een gewaardeerd onderdeel wordt van 
het leven van klanten, te beginnen bij de Ford Vignale Mondeo en later dit jaar met de 
introductie van de Ford Vignale SMAX." 
 
De nieuwe Vignale Service smartphone app van Ford zal klanten ondersteunen met gps-
diensten waaronder Vignale Park Me, waarmee bestuurders de exacte locatie van hun voertuig 
kunnen opslaan, evenals de tijd die verlopen is sinds ze hun Ford parkeerden. De app helpt 
gebruikers ook benzinestations te vinden. Noodhulpdiensten of Vignale OneCall kunnen met 
een druk op de knop worden bereikt.  
 

Verhoogde verfijning en exclusieve stijl 
Dankzij zijn ingenieuze technologie en een geavanceerde koetswerkstructuur staat de Ford 
Vignale Mondeo garant voor fluisterstil, vlot en comfortabel rijden.  
 
Het innovatief Active Noise Cancellation-systeem* van Ford zorgt voor een nog aangenamere 
interieurervaring. Aan de hand van strategisch geplaatste microfoons verspreid over de cabine 
detecteert het systeem motorgeluiden in het interieur. Geavanceerde audiotechnologie zendt 
tegengestelde geluidsgolven door het audiosysteem om het motorgeluid te neutraliseren en de 
sfeer in het interieur te verbeteren. 
 
Het interieur van de Ford Vignale Mondeo omvat ook een geavanceerde geluidsisolatie om 
weggeluiden beter uit de cabine te weren. Akoestisch glas reduceert windgeluiden tot een 
niveau dat normaal enkel in het topsegment wordt ervaren. 
 
De Integral Link-achterwielophanging van Ford geeft vooral passagiers achteraan een zachtere 
rijervaring en beperkt het geluidsniveau doordat het wiel bij contact met een obstakel verder 
naar achteren kan bewegen. Passagiers vooraan kunnen genieten van extra comfort met de 
multicontourzetels van Ford met Active Motion-massagefunctie. De zetels zijn ontworpen om 
spiervermoeidheid vooral tijdens lange ritten te beperken door een systeem van 11 opblaasbare 
kussens die een duidelijk masserend effect hebben op dijen, zitvlak en onderrug. 
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De zetels van de Vignale Mondeo zijn beschikbaar in een exclusieve Vignale lederafwerking. 
De materialen worden met laser gesneden voor nog meer precisie. Het doorgestikte leder met 
smokingstiksels bevat zacht aanvoelende elementen op het instrumentenpaneel, de 
middenconsole, de armsteun en portierpanelen. 
 
Ook de buitenkant heeft een exclusieve styling, met een gestroomlijnd emotief design als 
uitdrukking van de recentste globale designtaal van Ford. Stijlvolle details omvatten onder meer:  
 

• Een bovenste radiatorrooster met een uniek Vignale-rechthoekig design in donkere 
matte metaalkleur en met een rand uit gepolijst aluminium 

• Een hoogglanzend onderste rooster met chroomranden 

• Deurbekleding en buitenspiegels in chroom 

• Hoogglanzende voorruitstijl, buitenspiegelhouders en centrale en achterste raamstijl 
 
De exclusieve status van het model wordt onderstreept door de specifieke 18" Vignale 
lichtmetalen velgen en de exclusieve Vignale Nocciola-kleur. De Ford Mondeo Vignale is 
standaard afgewerkt in metaalkleur, met opties als Vignale Black, Vignale Silver en 
hoogwaardig Vignale White in vier lagen.  
 
"De Ford Vignale Mondeo combineert de recentste trends uit de architectuur- en modewereld 
met de laatste ontwikkelingen op technologisch vlak om een elegante plek te creëren met 
gevoel voor luxe en tijdloosheid," aldus Chris Bird, Design Director bij Ford of Europe. 
 
Hoogstaande technologie en aandrijflijnen 
De Ford Vignale Mondeo is uitgerust met geavanceerde bestuurdersassistentiesystemen die 
bijdragen tot een vereenvoudigde en zorgeloze ervaring, waaronder Pre-Collision Assist met 
voetgangersdetectie. Verder bestaat het aanbod uit: 
 

• SYNC 2, behoort tot de standaarduitrusting en stelt bestuurders in staat telefoon, 
entertainment, klimaatregeling en navigatiesysteem te bedienen aan de hand van intuïtieve 
stemcommando's. Het systeem kan de bestuurder zelfs een lijst met plaatselijke restaurants 
geven met het eenvoudige stemcommando: "Ik heb honger" 

• Active Park Assist met Perpendicular Parking detecteert geschikte parkeerplaatsen en 
parkeert de auto handenvrij  

• Verkeersbordenherkenning, behoort tot de standaarduitrusting en informeert de bestuurder 
via het instrumentenbord over de laatst gedetecteerde snelheidslimiet, annuleringsborden 
en inhaalbeperkingen 

• Active City Stop, dat automatisch remt om botsingen met een voorliggend voertuig te 
beperken of te vermijden bij snelheden tot 40 km/u 

• Dynamische led-koplampen van Ford, met heldere full-led-koplampen die zonlicht 
nabootsten en het Adaptive Front Lighting-systeem van Ford dat de stralingshoek en de 
intensiteit van de voorlichten aanpast aan de rijomgeving 

 
Een geavanceerd Sony DAB audio- en navigatiesysteem met 12 hi-fidelity luidsprekers behoort 
eveneens tot het aanbod. De elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugenfunctie, de 
elektrische achterklep en het verwarmde stuurwiel zorgen voor nog meer comfort en 
gebruiksgemak. 
 



 
 

For news releases, photos and video, visit www.fordpers.be, www.fordmedia.eu or www.media.ford.com.   
Follow www.facebook.com/fordofeurope, www.twitter.com/FordEu or www.youtube.com/fordofeurope  

 

 

 

4

De opblaasbare gordels achteraan zijn een primeur voor de industrie. Bij een ongeval blazen ze 
zichzelf op om de impact van een botsing over een lichaamsgebied te verdelen dat vijf keer 
groter is dan bij een conventionele gordel.  
De Ford Vignale Mondeo wordt exclusief met krachtige motoren geleverd, waaronder de 2,0-
liter EcoBoost-benzinemotor, de TDCi dieselmotor en de 187 pk sterke benzine-elektrische 
hybride motor van Ford.  
 
De 2,0-liter EcoBoost-motor is beschikbaar met 203 pk en 240 pk, en een automatische 
transmissie met zes versnellingen. De 180 pk sterke 2,0-liter TDCi is verkrijgbaar met een 
manuele zesversnellingsbak en met PowerShift-automaat. Hij kan ook worden uitgerust met het 
iAWD-systeem van Ford, dat een naadloze overgang verzekert tussen voorwiel- en 
vierwielaandrijving.  
 
Het aanbod wordt vervolledigd door de nieuwe biturbo 2,0-liter TDCi-motor van 210 pk, met een 
snellere gasrespons en een koppel van 450 Nm vanaf 2.000 t/min, voor moeiteloos en zuinig 
cruisen. 
 
Met de hand vervaardigd en op maat gemaakt 
Elke Ford Vignale wordt nauwgezet met de hand afgewerkt door zes topvaklui in het nieuwe 
ultramoderne Vignale Centre, waar voertuigen individueel worden aangepast aan de wensen 
van de klant.  
 
Het Vignale Centre inde Ford-fabriek in Valencia combineert traditioneel vakmanschap met 
hypermoderne technologie. De geoefende ogen van de vaklui worden bijgestaan door de meest 
recente laser- en cameratechnologieën om kwaliteitsaspecten als paneelopstelling en 
lakafwerking nauwgezet op te volgen en op die manier tegemoet te komen aan de 
verwachtingen van de klant.  
 
De experten van het Vignale Centre hebben een passie voor precisie en detail. Ze werken het 
lakproces met de hand af en nemen de fijne details van de lederbekleding nauwgezet onder de 
loep, waarbij iedere centimeter op afwijkingen wordt gecontroleerd.  
 
Het voertuig wordt pas nadat het 100 bijkomende tests heeft ondergaan bovenop het 
zorgvuldige One Ford-kwaliteitsproces door een Vignale relatiemanager in een Vignale Lounge 
aan de klant overhandigd – als onderdeel van een unieke hoogwaardige klantervaring. 
 

Vignale Hoogwaardige Klantervaring 
Vignale biedt niet alleen meer dan uitstekende producten, het maakt ook het ontdekken, de 
aankoop en het bezit van een Vignale-voertuig een gepersonaliseerde en lonende ervaring. 
 
De Ford Vignale-modellen kunnen in Europa exclusief via de Vignale Lounges besteld worden – 
een integraal onderdeel van de nieuwe FordStore-locaties die in heel Europa voornamelijk in 
grootstedelijke gebieden worden geopend. FordStores zijn exclusief voor het merk Ford en 
bieden het volledige gamma Ford-producten en -diensten, met speciaal opgeleid Vignale-
personeel om aan specifieke behoeften van klanten tegemoet te komen. In 2015 lanceert Ford 
200 FordStores in Europa. In de toekomst wil het merk het netwerk uitbreiden tot 500 
vestigingen. 
 
In de Vignale Lounges kunnen klanten het merk Ford Vignale beleven in een unieke 
klantgerichte omgeving, die de klant informeert en actief bijstaat doorheen het 
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aankoopproces en ook daarna. Het luxueuze design en het oog voor detail van de Vignale 
Lounges weerspiegelen het afwerkingsniveau van het merk. Via een innovatieve digitale 
ervaring op basis van een tafel met aanraakscherm krijgt de klant informatie over Ford-
technologieën en Ford Vignale-producten. 
 
De producten uit de Vignale Collectie, ontworpen door het Ford Design-team achter de 
Vignale-modellen, kunnen eveneens in de Vignale Lounges besteld worden. De Vignale 
Collectie 2015, die stijlelementen overneemt uit de Vignale voertuigreeks, omvat onder 
meer de Vignale Weekender – een luxueuze weekendtas bekroond met de prestigieuze iF 
Design award – die de opvallende trapezevormige grille van de Vignale, het doorgestikte 
patroon van de handgemaakte zetels en de stijlvol vormgegeven motorkap weerspiegelt. 
 
In de collectie zit ook een schoudertas die met de hand wordt gemaakt van exclusief, 
hoogwaardig leder; een handtas, een geldclip, een iPhone-hoes en houder voor visitekaartjes, 
en een in Milaan ambachtelijk met de hand gemaakte zijden sjaal en zijden das. 
 
“De Vignale Collection belichaamt onze passie voor design die ons onderscheidt van andere 
merken, en sluit aan bij het unieke design-DNA van Ford,” aldus Erika Tsubaki, ontwerpster van 
de Vignale Collection en Design Supervisor bij Ford of Europe. “De nieuwste Vignale Collection 
neemt typerende vormelementen over van de Vignale-modellen, met een bijzondere focus op 
hoogwaardig leder en een prachtige afwerking, die ze net zo schitterend maakt als de 
automodellen waarvoor ze zijn ontwikkeld.” 
 
Gepersonaliseerde dienstverlening 
Iedere klant van een Ford Vignale zal worden bijgestaan door een specifieke Vignale-
relatiemanager die garant staat voor een gepersonaliseerde dienstverlening toegespitst op 
individuele behoeften van de klant, vanaf de eerste afspraak in de FordStore en doorheen de 
hele klantervaring. Via hun Vignale relatiemanager zullen klanten tevens kunnen genieten van 
een aantal tijdbesparende en verrijkende elementen die verbonden zijn aan het bezit van een 
Vignale-voertuig. 
 
De gepersonaliseerde dienstverlening omvat het ophalen en terugbrengen van het voertuig voor 
onderhoud – op het thuisadres of op kantoor – en een op de agenda van de eigenaar 
afgestemde onderhoudsplanning **. Ford Vignale-voertuigen worden altijd met de grootste zorg 
behandeld en worden terugbezorgd aan de klant na een volledige schoonmaakbeurt.** 
 
Voor bijkomende ondersteuning kunnen Ford Vignale-klanten ook 24 uur per dag een beroep 
doen op Vignale OneCall-adviseurs met kennis van zaken. De interactie met de klant staat 
centraal, of het nu gaat om het beantwoorden van een technische vraag, het maken van een 
afspraak in een FordStore, het oplossen van een probleem of het plannen van 
onderhoudsbeurten.  
 
De gratis Vignale Service app zal later dit jaar in Europa beschikbaar worden gesteld voor 
Apple en Android. Via de app kunnen eigenaars ook rechtsreeks de Ford Vignale-website en 
video-inhoud bekijken of een ongevalsrapport opstellen. Verder biedt de app handige tips en 
rijgegevens voor de landen van de Europese Unie en een functie om snel een Ford-verdeler te 
vinden. 
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"Ford Vignale is ontworpen voor scherpzinnige mensen voor wie tijd erg belangrijk is en die 
hoogstaande ervaringen eisen", aldus Roelant de Waard, Vice President, Marketing, Sales & 
Service bij Ford of Europe. "Vignale staat garant voor een gepersonaliseerde dienstverlening 
afgestemd op de behoeften van de klant. Op die manier voelt de klant zich bijzonder vanaf het 
moment waarop hij door de deur stapt.” 

 
# # # 

 
* Enkel op dieselmotoren 
** Beschikbaar tegen meerprijs 

 
About Ford Motor Company 
Ford Motor Company, a global automotive industry leader based in Dearborn, Mich., manufactures or distributes 
automobiles across six continents. With about 186,000 employees and 65 plants worldwide, the company’s 
automotive brands include Ford and Lincoln. The company provides financial services through Ford Motor Credit 
Company. For more information about Ford and its products worldwide please visit www.corporate.ford.com. 
 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and 
employs approximately 47,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 66,000 people when joint 
ventures and unconsolidated businesses are included. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe 
operations include Ford Customer Service Division and 23 manufacturing facilities (12 wholly owned or consolidated 
joint venture facilities and 11 unconsolidated joint venture facilities). The first Ford cars were shipped to Europe in 
1903 – the same year Ford Motor Company was founded. European production started in 1911. 
 
Ford in Belgium & Luxemburg 
Ford Belgium (Brussels)  distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 360 employees.  
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