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MET EEN FORD KUGA
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Het afgebeelde mdel is een Kuga ST-Line X (FHEV) in de metaalkleur
Chrome Blue (optie).

Ontgrendel online de interactieve brochure
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HERDEFINIEER
AVONTUUR
Waarom zou u avontuur zien als een eenmalige ervaring?
Avontuur is een levensstijl, geen zware rugzak van 20kg en
een loopbaanonderbreking van 6 maanden.

Van de heldere stadslichten tot de brede, uitgestrekte
hemel... Iedere plaats, elk moment brengt u iets nieuws.
Ga op avontuur tijdens elke rit. Maar kennis met de nieuwe
Ford Kuga.

Het afgebeelde model is een Kuga ST-Line X (PHEV) in de
exclusieve metaalkleur Platinum White (optie).

1VERKENNEN

632ffbbc1026452de011e897590fae66-cc874220fef148feb70d555eb67831d5-00000_book.indb 1 24/02/2021 14:32:20

Kuga 21.25MY V4 BEL NL_14:52_24.02.2021

632ffbbc1026452de011e897590fae66-cc874220fef148feb70d555eb67831d5-00000_book.indb 2 24/02/2021 14:32:24

Kuga 21.25MY V4 BEL NL_14:52_24.02.2021

632ffbbc1026452de011e897590fae66-cc874220fef148feb70d555eb67831d5-00000_book.indb 2 24/02/2021 14:32:24

Kuga 21.25MY V4 BEL NL_14:52_24.02.2021



VERKENNEN1
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Het afgebeelde model is een Kuga ST-line X (PHEV) in de exclusieve metaalkleur Lucid Red
(optie).
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Het afgebeelde model is een Kuga ST-line X (PHEV) in de exclusieve metaalkleur Lucid Red
(optie).

632ffbbc1026452de011e897590fae66-cc874220fef148feb70d555eb67831d5-00000_book.indb 2 24/02/2021 14:32:28

Kuga 21.25MY V4 BEL NL_14:52_24.02.2021



632ffbbc1026452de011e897590fae66-cc874220fef148feb70d555eb67831d5-00000_book.indb 1 24/02/2021 14:32:31

Kuga 21.25MY V4 BEL NL_14:52_24.02.2021

Het afgebeelde model is een Kuga ST-Line X (PHEV) in de metaalkleur Solar
Silver (optie).

*In volledig opgeladen toestand. De werkelijke afstand is afhankelijk van omstandigheden zoals de exacte
voertuigconfiguratie, leeftijd van de batterij, voertuigonderhoud, externe elementen, rijgedrag, ... Getest volgens
de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).
+Onderdeel gedekt door een garantie van een derde partij. Zie achterkant voor details.

GA ERVOOR
Wees op alles voorbereid met de elektrische mogelijkheden van
Kuga. Met keuze uit verschillende hybride-motoren biedt de Ford
Kuga nieuwere, schonere en zuinigere manieren om te genieten van al
uw ritten.

De Ford Kuga Plug-In Hybrid (PHEV) combineert een afzonderlijke
elektromotor op batterijen met zijn efficiënte 2.5L benzinemotor met
Atkinson-cyclus.

De elektromotor wordt ingezet om indien nodig extra ondersteuning
te bieden, waardoor u verder kunt rijden met een lager verbruik en
minder uitstoot. U kunt tot 56 km* uitsluitend op elektriciteit rijden,
perfect voor druk verkeer of lage emissiezones. En wanneer u de stad
uitrijdt voor een lange rit over het platteland, schakelt de motor over
op brandstof, zodat u zonder zorgen op uw bestemming raakt.

De PHEV-batterij is eenvoudig op te laden bij de meeste publieke
oplaadpunten. Als alternatief wordt een oplaadkabel voor thuis met
het voertuig meegeleverd. Bovendien kan u ook een EVBox+ Wallbox
(accessoire) aanschaffen, om thuis nog sneller op te laden.

VERKENNEN1
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Het afgebeelde model is een Kuga ST-Line X (PHEV) in de metaalkleur Solar
Silver (optie).

*In volledig opgeladen toestand. De werkelijke afstand is afhankelijk van omstandigheden zoals de exacte
voertuigconfiguratie, leeftijd van de batterij, voertuigonderhoud, externe elementen, rijgedrag, ... Getest volgens
de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).
+Onderdeel gedekt door een garantie van een derde partij. Zie achterkant voor details.

GA ERVOOR
Wees op alles voorbereid met de elektrische mogelijkheden van
Kuga. Met keuze uit verschillende hybride-motoren biedt de Ford
Kuga nieuwere, schonere en zuinigere manieren om te genieten van al
uw ritten.

De Ford Kuga Plug-In Hybrid (PHEV) combineert een afzonderlijke
elektromotor op batterijen met zijn efficiënte 2.5L benzinemotor met
Atkinson-cyclus.

De elektromotor wordt ingezet om indien nodig extra ondersteuning
te bieden, waardoor u verder kunt rijden met een lager verbruik en
minder uitstoot. U kunt tot 56 km* uitsluitend op elektriciteit rijden,
perfect voor druk verkeer of lage emissiezones. En wanneer u de stad
uitrijdt voor een lange rit over het platteland, schakelt de motor over
op brandstof, zodat u zonder zorgen op uw bestemming raakt.

De PHEV-batterij is eenvoudig op te laden bij de meeste publieke
oplaadpunten. Als alternatief wordt een oplaadkabel voor thuis met
het voertuig meegeleverd. Bovendien kan u ook een EVBox+ Wallbox
(accessoire) aanschaffen, om thuis nog sneller op te laden.

VERKENNEN1
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*Enkel beschikbaar voor wagens met automatische transmissie.

Met de Ford Kuga kunt u zowel glooiende landschappen verkennen als het avontuur
in de stad opzoeken. Waar uw reis u ook naartoe brengt, u geniet, danzkij een uniek
ontwerp, van een perfecte balans tussen robuuste SUV-elementen en maximaal
comfort.

De indrukwekkende reeks technologieën van het voertuig - waaronder SYNC3-
navigatie, FordPass Connect met Live Traffic en Adaptive Cruise Control met
Stop&Go* - zijn ideaal voor het drukke stadsverkeer.

Of gooi gewoon een mountainbike in de ruime koffer en trek de wildernis in. Met
geavanceerde technologieën zoals intelligente vierwielaandrijving en verschillende
instelbare rijmodi, kunt u uw rijervaring aanpassen aan de wegomstandigheden.

Het afgebeelde model is een Kuga ST-Line X (PHEV) in de metaalkleur Chrome Blue (optie).

TREK DE WIJDE WERELD IN
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Met de introductie van de Full-Hybrid (ook wel HEV of FHEV genoemd) is de Kuga
het meest geëlektrificeerde model van Ford. Net als de Kuga EcoBlue mild-Hybrid
(mHEV) combineert de Full-Hybrid een traditionele benzinemotor met een
elektromotor. De lithium-ion hoogspanningsbatterij zit verstopt onder de vloer om
maximaal gebruik te maken van ruimte. Deze grotere batterij zorgt ervoor dat u met
de Full-Hybrid korte afstanden puur elektrisch kan rijden, zodat u aan lage
snelheden kan rijden zonder uit te stoten. Geniet van een efficiënte performance en
een vlotte rit in alle omstandigheden.

RITTEN ONDER STROOM

VERKENNEN1

Het afgebeelde model is een Kuga ST-Line X (FHEV) in de metaalkleur Chrome Blue
(optie).
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HERDEFINIEER RUIMTE
Het gevoel van beweging en vrijheid is merkbaar in elk onderdeel van
het interieur. Van het gestroomlijnde ontwerp van het dashboard en
de middenconsole tot de weelderige stijl van het Sensico interieur
(standaard op Vignale), de Kuga is een toevluchtsoord van
hoogwaardig comfort.

De extra slimme ontwerpkenmerken zijn een aanvulling op een
actieve levensstijl. De achterbank is verstelbaar, waardoor u de
passagiers achteraan indien nodig extra beenruimte kunt bieden, of
de bagageruimte achteraan kunt vergroten voor extra
opbergmogelijkheden. Bovendien geeft de handenvrije kofferklep u
toegang tot de bagageruimte wanneer u de handen vol hebt
(standaard op ST-Line X en Vignale).

VERKENNEN1

Het afgebeelde model is een Kuga ST-Line X met interieur in Rapton/Salerno
(Sensico) (standaard).
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Het afgebeelde model is een Kuga Vignale met interieur in Windsor (Sensico)
(standaard).

*Enkel beschikbaar voor wagens met automatische transmissie. Als het voertuig langer dan 3 seconden stilstaat, dient de
bestuurder even gas te geven of op de 'RES'-knop te drukken om het systeem opnieuw te starten.
ØMaakt gebruik van sensoren & camera's.
†Rijhulpmiddel. Deze functie is bedoeld als aanvulling en vervangt in geen geval de aandacht van de bestuurder, zijn
beoordelingsvermogen en de noodzaak om steeds de controle over het voertuig te behouden.

CRUISEN DOOR DE FILES
Adaptive Cruise Control met Stop&Go* zorgt ervoor dat u een veilige afstand
bewaart ten opzichte van uw voorligger, zelfs wanneer deze vertraagt tot
stilstand. En wanneer het verkeer terug op gang komt, vertrekt uw wagen
automatisch. Bovendien houden het Lane-Keeping System, BLIS en de
Pre-Collision Assist met Evasive Steering de weg voor u in de gaten en
waarschuwen ze u voor mogelijke gevaren.

■ Adaptive Cruise Control met Stop&Go*Ø† houdt een comfortabele
afstand tot de voorligger aan. Het systeem kan uw auto volledig tot
stilstand brengen en deze opnieuw doen vertrekken zodra het verkeer dat
toelaat. (optie)

■ Pre-Collision AssistØ† met voetgangers- en fietsersdetectie controleert
de afstand tussen u en andere voertuigen, fietsers en voetgangers en geeft
een waarschuwing wanneer er een aanrijding dreigt. (standaard)

■ Evasive Steering AssistØ† detecteert uitwijkmanoeuvres en helpt u rond
een obstakel op de weg te sturen. (optie)

■ Lane-Keeping System met Blind Spot AssistØ† detecteert voertuigen in
uw dode hoek en waarschuwt u via discrete waarschuwingslampjes in de
buitenspiegels. Als u de waarschuwing mist en van vak wil veranderen,
geeft het systeem lichte weerstand aan het stuur om het manoeuvre te
ontmoedigen en zo ongevallen te vermijden. (optie)

VERKENNEN1
MOEITELOOS RIJDEN
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Het afgebeelde model is een Kuga Vignale met interieur in Windsor (Sensico)
(standaard).

*Enkel beschikbaar voor wagens met automatische transmissie. Als het voertuig langer dan 3 seconden stilstaat, dient de
bestuurder even gas te geven of op de 'RES'-knop te drukken om het systeem opnieuw te starten.
ØMaakt gebruik van sensoren & camera's.
†Rijhulpmiddel. Deze functie is bedoeld als aanvulling en vervangt in geen geval de aandacht van de bestuurder, zijn
beoordelingsvermogen en de noodzaak om steeds de controle over het voertuig te behouden.

CRUISEN DOOR DE FILES
Adaptive Cruise Control met Stop&Go* zorgt ervoor dat u een veilige afstand
bewaart ten opzichte van uw voorligger, zelfs wanneer deze vertraagt tot
stilstand. En wanneer het verkeer terug op gang komt, vertrekt uw wagen
automatisch. Bovendien houden het Lane-Keeping System, BLIS en de
Pre-Collision Assist met Evasive Steering de weg voor u in de gaten en
waarschuwen ze u voor mogelijke gevaren.

■ Adaptive Cruise Control met Stop&Go*Ø† houdt een comfortabele
afstand tot de voorligger aan. Het systeem kan uw auto volledig tot
stilstand brengen en deze opnieuw doen vertrekken zodra het verkeer dat
toelaat. (optie)

■ Pre-Collision AssistØ† met voetgangers- en fietsersdetectie controleert
de afstand tussen u en andere voertuigen, fietsers en voetgangers en geeft
een waarschuwing wanneer er een aanrijding dreigt. (standaard)

■ Evasive Steering AssistØ† detecteert uitwijkmanoeuvres en helpt u rond
een obstakel op de weg te sturen. (optie)

■ Lane-Keeping System met Blind Spot AssistØ† detecteert voertuigen in
uw dode hoek en waarschuwt u via discrete waarschuwingslampjes in de
buitenspiegels. Als u de waarschuwing mist en van vak wil veranderen,
geeft het systeem lichte weerstand aan het stuur om het manoeuvre te
ontmoedigen en zo ongevallen te vermijden. (optie)

VERKENNEN1
MOEITELOOS RIJDEN
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Het afgebeelde model is een Kuga ST-Line X (PHEV) in de speciale niet-metaalkleur
Frozen White (optie).

*Beschikbaar vanaf maart 2021. Bepaalde lage-emissiezones zijn mogelijk nog niet zichtbaar in het
navigatiesysteem.
+Onderdeel gedekt door een garantie van een derde partij. Zie achterkant voor details.

RIJMODI ELEKTRISCHE VOERTUIGEN (EV)
De Kuga Plug-In Hybrid helpt u uw bestemming efficiënter te bereiken en
gebruikt daarvoor twee energiebronnen. U kiest zelf wanneer u op elektrische
stroom rijdt of wanneer u de efficiënte 2.5L Atkinson-benzinemotor wilt
gebruiken. Met de rijmodus EV Auto kunt u de keuze ook aan uw Kuga
overlaten. Wanneer u remt of vertraagt zal de wagen bovendien de
vrijgekomen remenergie omzetten om de batterij opnieuw bij te laden.

■ EV Auto: Afhankelijk van uw rijomstandigheden en de resterende
batterijcapaciteit, schakelt de wagen automatisch tussen elektrische
modus en hybride-modus (gemengde werking van elektromotor en
benzinemotor).

■ EV Now: Hiermee kunt u volledig elektrisch rijden totdat de batterij bijna
leeg is. Daarna schakelt het voertuig over op de hybride-modus.

■ EV Later: Hiermee kunt u de elektrische lading van de batterij sparen voor
later. Het voertuig zal voornamelijk rijden in hybride-modus, totdat u
overschakelt naar EV Now of EV Auto.

■ EV Charge: Hiermee kunt u de batterij opladen via de benzinemotor.
■ Geofencing*: Deze technologie maakt u het leven nog eenvoudiger. Via

het navigatiesysteem ziet u wanneer u een geregistreerde lage-
emissiezone nadert, zodat u weet wanneer u best overschakelt naar EV
Now.

VERKENNEN1

a. EVBox+ Wallbox en openbare oplaadpunten
Volledige oplaadbeurt in 3,5 uur via de aan een muur bevestigde laadbox (accessoire)
en aan de meeste publieke oplaadpunten.
b. Netvoeding
Volledige oplaadbeurt in 6 uur via een stopcontact van 230 volt.

ELEKTRISCH VERMOGEN IN UW HANDPALM

UW KUGA OPLADEN
Om u het leven makkelijk te maken wordt uw Kuga standaard geleverd met
een laadkabel voor thuis laden aan het stopcontact. Een oplaadkabel voor
publieke laadpalen kan u via uw concessiehouder in accessoire aanschaffen.
Of kies voor de EVBox+ Wallbox (accessoire) om thuis nog sneller op te
laden.
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Het afgebeelde model is een Kuga ST-Line X (PHEV) in de speciale niet-metaalkleur
Frozen White (optie).

*Beschikbaar vanaf maart 2021. Bepaalde lage-emissiezones zijn mogelijk nog niet zichtbaar in het
navigatiesysteem.
+Onderdeel gedekt door een garantie van een derde partij. Zie achterkant voor details.

RIJMODI ELEKTRISCHE VOERTUIGEN (EV)
De Kuga Plug-In Hybrid helpt u uw bestemming efficiënter te bereiken en
gebruikt daarvoor twee energiebronnen. U kiest zelf wanneer u op elektrische
stroom rijdt of wanneer u de efficiënte 2.5L Atkinson-benzinemotor wilt
gebruiken. Met de rijmodus EV Auto kunt u de keuze ook aan uw Kuga
overlaten. Wanneer u remt of vertraagt zal de wagen bovendien de
vrijgekomen remenergie omzetten om de batterij opnieuw bij te laden.

■ EV Auto: Afhankelijk van uw rijomstandigheden en de resterende
batterijcapaciteit, schakelt de wagen automatisch tussen elektrische
modus en hybride-modus (gemengde werking van elektromotor en
benzinemotor).

■ EV Now: Hiermee kunt u volledig elektrisch rijden totdat de batterij bijna
leeg is. Daarna schakelt het voertuig over op de hybride-modus.

■ EV Later: Hiermee kunt u de elektrische lading van de batterij sparen voor
later. Het voertuig zal voornamelijk rijden in hybride-modus, totdat u
overschakelt naar EV Now of EV Auto.

■ EV Charge: Hiermee kunt u de batterij opladen via de benzinemotor.
■ Geofencing*: Deze technologie maakt u het leven nog eenvoudiger. Via

het navigatiesysteem ziet u wanneer u een geregistreerde lage-
emissiezone nadert, zodat u weet wanneer u best overschakelt naar EV
Now.

VERKENNEN1

a. EVBox+ Wallbox en openbare oplaadpunten
Volledige oplaadbeurt in 3,5 uur via de aan een muur bevestigde laadbox (accessoire)
en aan de meeste publieke oplaadpunten.
b. Netvoeding
Volledige oplaadbeurt in 6 uur via een stopcontact van 230 volt.

ELEKTRISCH VERMOGEN IN UW HANDPALM

UW KUGA OPLADEN
Om u het leven makkelijk te maken wordt uw Kuga standaard geleverd met
een laadkabel voor thuis laden aan het stopcontact. Een oplaadkabel voor
publieke laadpalen kan u via uw concessiehouder in accessoire aanschaffen.
Of kies voor de EVBox+ Wallbox (accessoire) om thuis nog sneller op te
laden.
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Het afgebeelde model is een Kuga ST-Line X in de metaalkleur Solar Silver
(optie).

VERKENNEN1
ZIEN EN GEZIEN WORDEN

ADAPTIEVE KOPLAMPEN
De opvallende, geavanceerde LED-koplampen van de Kuga zorgen
voor een uitstekende verlichting, zowel 's nachts als bij verminderde
zichtbaarheid. De Dynamic Full LED-koplampen met volledig
adaptief verlichtingssysteem gebruiken cameratechnologie om het
lichtpatroon sneller aan te passen, waardoor bochten verlicht
worden nog voor u ze aansnijdt. Dat maakt nachtelijke ritten een stuk
ontspannender. (optie)

■ Sign-Based Light weet wanneer u een rotonde of stopbord nadert
en past de lichtbundel van de koplampen aan de lay-out van de
weg aan.

■ Predictive Curve Light gebruikt rijstrookmarkeringen om bochten
in de weg te detecteren en bochten te verlichten voordat u ze
aansnijdt.

■ Grootlichten met anti-verblindingstechnologie regelen de
schijnhoek van de koplampen voor een maximale verlichting,
terwijl een camera in de voorruit het systeem helpt om verblinding
van andere bestuurders te voorkomen.
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*Onderdeel van het Blind Spot Information System.

LAAT UW KUGA ZELF
PARKEREN

ACTIVE PARK ASSIST
Van het vinden van een geschikte parkeerplaats tot het veilig in- en
uitstappen, de Kuga maakt parkeren gemakkelijk, zelfs in krappe
ruimtes.

■ Active Park Assist 1 regelt de besturing terwijl het u in en uit een
parkeerplaats begeleidt. (optie voor wagens met manuele
transmissie)

■ Active Park Assist 2 neemt de besturing, versnellingen en pedalen
over, terwijl u de controle over het voertuig behoudt door de Park
Assist-knop tijdens het hele manoeuvre ingedrukt te houden.
(optie voor wagens met automatische transmissie)

■ Cross Traffic Alert* helpt bij het achteruitrijden uit een
parkeerplek, door te waarschuwen voor verkeer dat aan
weerszijden nadert. (optie)

■ De achteruitrijcamera met breedbeeldzicht geeft een duidelijk
zicht op de zone links en rechts van uw auto wanneer de
achteruitversnelling wordt ingeschakeld. Naast de
breedbeeldcamera aan de achterzijde bevat het pakket ook een
breedbeeldcamera aan de voorzijde. (optie)
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Opmerking: Volledige smartphone-integratie via SYNC3 enkel beschikbaar voor iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) en hoger. Sommige SYNC3-functies vereisen een gegevensverbinding, waardoor kosten voor mobiele data in rekening kunnen worden
gebracht. Om te controleren of Apple CarPlay en Android Auto beschikbaar zijn in uw land, raadpleegt u de officiële websites van Apple CarPlay en Android Auto voor de meest recente informatie. Kaartupdates zijn na registratie van het voertuig
gedurende een beperkte tijd gratis.
*Rijd niet terwijl u afgeleid bent. Gebruik indien mogelijk spraakgestuurde systemen; Gebruik geen apparaten die u in de hand moet houden tijdens het rijden. Sommige functies kunnen worden geblokkeerd terwijl de auto in een versnelling staat. Niet alle
functies zijn compatibel met alle telefoons.
**De modem wordt aangesloten bij aflevering van het voertuig. U kunt ervoor kiezen om u aan te melden voor het delen van bepaalde gegevens. Waar beschikbaar zijn de FordPass Connect-afstandsbedieningsfuncties 10 jaar gratis, daarna moet
mogelijk een abonnement worden betaald.
***Wifi-hotspot (tot 4G LTE) omvat een gratis proefversie van draadloze gegevens die begint op het moment van activering door klanten en vervalt aan het einde van 3 maanden of wanneer er 3 GB aan gegevens wordt gebruikt, afhankelijk van wat zich
het eerst voordoet. Daarna kunnen databundels worden gekocht bij Proximus. Raadpleeg hun website voor meer informatie over hun datapakketten. Om de ingebouwde wifi-hotspot te kunnen gebruiken, moeten Fords worden uitgerust met de
overeenkomstige hardware en is een draadloos data-abonnement vereist. Dataverbindingen en -services zijn niet overal beschikbaar en er gelden mogelijk voorwaarden voor uw draadloos data-abonnement, inclusief berichten- en datatarieven.
†Live Traffic is gratis gedurende de eerste 12 maanden na de registratie van een nieuwe Ford met SYNC3 en navigatiesysteem. Daarna heeft u een abonnement nodig.
††Local Hazard Information is gratis de eerste 12 maanden na de aankoop van een nieuwe Ford met bepaalde bestuurdersinformatiemodules. Daarna heeft u een abonnement nodig.
‡Ford eCall deelt de locatie van de auto en helpt de inzittenden een oproep te doen in hun respectievelijke taal naar het plaatselijke communicatiecentrum na een ongeval met een auto waarbij een airbag is geactiveerd of de brandstofpomp is
uitgeschakeld. De functie is actief in meer dan 40 Europese landen en regio's.
‡‡De FordPass-app, compatibel met geselecteerde smartphoneplatforms, is beschikbaar als download. Er kunnen bericht- en datatarieven van toepassing zijn.

FORD SYNC3
Ford SYNC3 integreert naadloos met uw smartphone om communicatie en
navigatie moeiteloos te maken. Bedien SYNC-compatibele apps met
AppLink en gebruik het 8" kleurenaanraakscherm van Apple CarPlay en
Android Auto net zoals een smartphone.

Met behulp van het aanraakscherm of eenvoudige spraakopdrachten kunt u
bellen, sms'en, luisteren naar tekstberichten en uw muziek en
satellietnavigatie bedienen*.

FORDPASS CONNECT
De FordPass Connect-modem die in uw auto is ingebouwd, biedt een reeks
functies die zijn ontworpen om autorijden gemakkelijker en aangenamer te
maken**. Deze omvatten Live Traffic† dat up-to-date verkeersinformatie
levert aan uw SYNC3-navigatiesysteem, en Local Hazard Information†† die u
kan waarschuwen voor naderende gevaren voordat u ze tegenkomt. Bij een
ongeval plaatst eCall‡ automatisch een oproep naar de hulpdiensten en
deelt het uw locatie. Voor optimale connectiviteit biedt het ook ingebouwde
wifi*** voor maximaal tien apparaten.

FORDPASS-APP
Haal het meeste uit uw verbonden auto-ervaring met de FordPass-app‡‡.
Van slimme functies op afstand tot gedetailleerde rapporten, de FordPass-
app geeft je toegang tot nog meer functies via je smartphone. Voor uw
gemoedsrust kunt u uw auto vergrendelen of ontgrendelen waar u ook bent,
en zelfs de voorruit ontdooien en de stoelverwarming en het verwarmde
stuurwiel (indien aanwezig) activeren op een koude winterochtend (enkel
beschikbaar voor modellen met automatische transmissie).

Voertuigmeldingen sturen belangrijke informatie, zoals waarschuwingen
voor bandenspanning en brandstofniveau, rechtstreeks naar uw telefoon.
Bovendien zal een pushmelding u waarschuwen als het alarmsysteem
(optie) van uw wagen wordt geactiveerd.

De FordPass-app biedt ook functies voor eigenaars van geëlektrificeerde
voertuigen, zoals de Kuga Plug-in Hybrid. Hiermee kunt u de status van het
laadniveau van de batterij en het elektrische rijbereik bekijken, de gewenste
laadtijden voor thuis instellen om optimaal gebruik te maken van de
elektriciteitstarieven en een melding krijgen wanneer het gewenste
laadniveau is bereikt. U kunt ook het dichtstbijzijnde openbare laadstation
lokaliseren en er naartoe navigeren en betalen via de app. Het FordPass
Charging Network is een van Europa's grootste en snelst groeiende
openbare oplaadnetwerken.

VERKENNEN1
VERBONDEN EN ALLES ONDER CONTROLE
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Head-Up Display
Head-Up Display projecteert belangrijke
informatie in uw gezichtsveld, zodat u uw ogen op
de weg kunt houden. Het heldere en duidelijke
beeld kan uw gewenste inhoud weergeven,
inclusief rijsnelheid, navigatieaanwijzingen,
meldingen van de Cruise Control en gegevens van
verkeersbordherkenning. Compatibel met een
gepolariseerde zonnebril.

(optie)

B&O
Een superieur geluid en een stijlvol ontwerp
passen perfect bij uw nieuwe Kuga. Het unieke
luidsprekerspatroon van Bang & Olufsen zijn een
uitstekende aanvulling op de opvallende stijl van
de auto, terwijl de geavanceerde, modelspecifieke
afstelling de ervaring van elke rit naar een hoger
niveau tilt. Zo kunt u muziek beluisteren zoals de
artiest ze heeft bedoeld.

(standaard op ST-Line X en Vignale)

Instelbare rijmodi
Stel uw rijervaring met de Kuga op maat samen
afhankelijk van de omstandigheden. U heeft
hiertoe de keuze uit vijf beschikbare rijmodi. Elk
van deze standen past diverse instellingen aan,
zoals de gasrespons en het stuurgevoel, maar ook
het schakelgedrag van auto’s met een
automatische versnellingsbak.

(standaard)

VERKENNEN1
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Vooruit- en achteruitrijcamera
De voor- en achterzijde van het voertuig worden
weergegeven op het aanraakscherm. Dit is handig
voor het maken van krappe parkeermanoeuvres,
aangezien u het gebied rond de auto goed kunt
observeren. De achteruitrijcamera wordt
geactiveerd wanneer het voertuig in de
achteruitversnelling wordt geschakeld.

(optie)

Inklapbare trekhaak
De elektrische inklapbare trekhaak verdwijnt
automatisch uit het zicht onder de achterbumper
als hij niet gebruikt wordt, waardoor de auto er
altijd gestroomlijnd uitziet en u gemakkelijke
toegang heeft tot de bagageruimte. Afhankelijk
van de motorversie biedt de trekhaak een
sleepvermogen tot 2.100 kg (raadpleeg onze
prijslijst voor meer informatie).

(optie)

Handenvrije kofferklep
De kofferklep van de nieuwe Kuga openen of
sluiten is kinderspel, zelfs als u de handen vol
hebt. Als u de sleutel in uw broekzak of tas hebt,
kunt u de kofferklep openen zonder dat u de auto
hoeft aan te raken, door een lichte trapbeweging
onder het midden van de achterbumper te
maken. U kan de kofferklep ook met een
eenvoudige druk op de knop openen en sluiten
terwijl u in de wagen zit.

(optie)

OPMERKELIJKE KENMERKEN
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2
KIEZEN
Met tal van keuzes op het vlak van koetswerk en
interieur, is er altijd een Ford Kuga die perfect bij u
past.

Het elegante instapmodel van de Kuga heeft een
hoger niveau aan standaardfuncties dan ooit
tevoren, waaronder indrukwekkende
geïntegreerde technologieën.

Trend
De luxeversie van de Kuga biedt superieure
niveaus van verfijning en comfort, met
hoogwaardige materialen en bijkomende
technologieën.

Titanium
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OVERZICHT VERSIES

Kies voor het unieke ontwerp van de ST-Line, en
werk dat af met nog meer technologie en enkele
extra elementen voor nog meer comfort. Zo krijg
je de ST-Line X.

De prachtige Kuga ST-Line heeft een opvallend
sportief karakter dankzij het unieke ontwerp van
het koetswerk en interieur.

ST-Line XST-Line
Met unieke ontwerpkenmerken en exclusief
geproduceerd zacht aanvoelend leder, brengt de
Kuga Vignale u naar een wereld van
ongeëvenaarde verfijning.

Vignale
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Opmerking: de naam Bluetooth® en bijhorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en
worden door Ford Motor Company Limited en aanverwante ondernemingen in licentie gebruikt.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars.

Trend
Voornaamste koetswerkkenmerken

■ 17" stalen velgen
■ Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels in

koetswerkkleur met geïntegreerde knipperlichten
■ Parkheerhulp voor- en achteraan
■ Automatische koplampen
■ LED dagrijlichten
■ Mistlampen vooraan

Voornaamste interieurkenmerken

■ Cruise control
■ Elektronische handrem
■ Elektrisch bedienbare ruiten voor- en achteraan
■ Manuele airconditioning
■ Tweede zetelrij 2-weg verstelbaar
■ Radio met DAB+ en 6 luidsprekers, SYNC3 met 8" touchscreen,

Bluetooth®, Voice Control, Apple CarPlay en Android Auto, met
stuurbediening en USB-aansluiting

■ Navigatiesysteem

Benzine motoren
1.5i EcoBoost 120 pk (88 kW)

Diesel motoren
1.5 EcoBlue 120 pk (88 kW)

Hybride motoren
2.5i Full-Hybrid (FHEV) 190 pk (140 kW)

KIEZEN2
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Titanium
Voornaamste koetswerkkenmerken bovenop Trend

■ 17" lichtmetalen velgen
■ Automatische ruitenwissers met regensensor
■ Elektrisch inklapbare buitenspiegels
■ Chromen lijst onderaan de zijruiten
■ Zilverkleurige langsliggers

Voornaamste interieurkenmerken bovenop Trend

■ KeyFree-systeem voor (ont)sluiten van deuren vooraan en starten
met Ford Power-startknop

■ Dubbele automatische airconditioning
■ Draadloos laadvlak
■ Sfeerverlichting
■ Automatisch dimmende interieurspiegel

Benzine motoren
1.5i EcoBoost 120 pk (88 kW)
1.5i EcoBoost 150 pk (110 kW)

Diesel motoren
1.5 EcoBlue 120 pk (88 kW)

Hybride motoren
2.0 EcoBlue mild-Hybrid (mHEV) 150 pk (110 kW)
2.5i Full-Hybrid (FHEV) 190 pk (140 kW)
2.5i Plug-In Hybrid (PHEV) 225 pk (165 kW)

MODELLEN
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ST-Line
Voornaamste koetswerkkenmerken bovenop
Titanium

■ 18" lichtmetalen velgen - Rock Metallic Light
■ Zwarte lijst rond de ruiten
■ Zwarte langsliggers
■ Unieke radiatorrooster met zwarte afwerking
■ Sportief afgestelde ophanging

Voornaamste interieurkenmerken bovenop
Titanium

■ Donkere dakhemelbekleding
■ Sportief Sensico stuurwiel met afgevlakte bodem
■ Schakelpeddels aan het stuur (automatische

transmissie)
■ Afwerking interieur met rode stiksels

Benzine motoren

1.5i EcoBoost 150 pk (110 kW)

Diesel motoren

1.5 EcoBlue 120 pk (88 kW)
2.0 EcoBlue 190 pk (140 kW)

Hybride motoren

2.0 EcoBlue mild-Hybrid (mHEV) 150 pk (110 kW)
2.5i Full-Hybrid (FHEV) 190 pk (140 kW)
2.5i Plug-in Hybrid (PHEV) 225 pk (165 kW)

KIEZEN2
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ST-Line X
Voornaamste koetswerkkenmerken bovenop
ST-Line

■ Full LED-koplampen, met manuele hoogteregeling
■ LED mistlampen vooraan
■ Donkergetinte ruiten achteraan
■ Handenvrije kofferklep

Voornaamste interieurkenmerken bovenop
ST-Line

■ KeyFree-systeem voor (ont)sluiten en starten met
Ford Power-startknop

■ Digitale boordcomputer met 12" scherm
■ 10 B&O luidsprekers
■ 10-weg elektrisch verstelbare bestuurderszetel

Benzine motoren

1.5i EcoBoost 150 pk (110 kW)

Diesel motoren

1.5 EcoBlue 120 pk (88 kW)
2.0 EcoBlue 190 pk (140 kW)

Hybride motoren

2.0 EcoBlue mild-Hybrid (mHEV) 150 pk (110 kW)
2.5i Full-Hybrid (FHEV) 190 pk (140 kW)
2.5i Plug-In Hybrid (PHEV) 225 pk (165 kW)

KIEZEN2
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Vignale
Voornaamste koetswerkkenmerken bovenop
Titanium

■ 18" lichtmetalen velgen - Luster Nickel
■ Unieke radiatorrooster met chromen afwerking
■ Chromen lijst rond de ruiten
■ Full LED-koplampen
■ LED mistalmpen vooraan
■ Handenvrije kofferklep
■ Donkergetinte ruiten achteraan

Voornaamste interieurkenmerken bovenop
Titanium

■ Sensico stuurwiel en versnellingspookknop met
Vignale-afwerking

■ Verwarmd stuurwiel
■ Sensico interieur
■ Verwarmbare zetels vooraan en achteraan
■ "Quickclear" elektrische voorruitontdooiing
■ Digitale boordcomputer met 12" scherm
■ 10 B&O luidsprekers

Benzine motoren

1.5i EcoBoost 150 pk (110 kW)

Diesel motoren

1.5 EcoBlue 120 pk (88 kW)
2.0 EcoBlue 190 pk (140 kW)

Hybride motoren

2.5i Full-Hybrid (FHEV) 190 pk (140 kW)
2.5i Plug-In Hybrid (PHEV) 225 pk (165 kW)

KIEZEN2
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3
PERSONALISEREN
Kies uw kleur, velgen, opties en extra's en
maak van uw Kuga een persoonlijk pronkstuk.

Lucid Red
Exclusieve metaalkleur*

De Ford Kuga dankt zijn schitterende en duurzame koetswerk aan
een bijzonder lakproces in verschillende stappen. Van de met was

geïnjecteerde holle stalen delen van het koetswerk tot de
beschermende toplaag, uw nieuwe Kuga behoudt jarenlang zijn

knappe look dankzij de nieuwste materialen en lakprocessen.

HET LEVEN IN GLORIEUZE
KLEUREN
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Blazer Blue ††

Niet-metaalkleur
Solar Silver
Metaalkleur*

Frozen White ††

Niet-metaalkleur*

Chrome Blue ††

Metaalkleur*

Magnetic
Speciale metaalkleur*

Platinum White †

Exclusieve metaalkleur*

Agate Black
Metaalkleur*

Lucid Red
Exclusieve metaalkleur*

KLEUREN

*Verkrijgbaar tegen meerprijs.
† Niet beschikbaar op Trend.
†† Niet beschikbaar op Vignale.
De Ford Kuga wordt 12 jaar lang gedekt door de Ford Perforation Warranty
(garantie tegen doorroesten), vanaf de datum van eerste inschrijving.
Onderhevig aan voorwaarden en bepalingen.
Opmerking: de afgebeelde wagens zijn enkel bedoeld om de koetswerkkleuren
te illustreren. Bepaalde kleuren kunnen in sommige markten afwijken van de
geldende specificaties of niet beschikbaar zijn. De kleuren en bekledingen zoals
afgebeeld in deze brochure geven mogelijk niet de echte kleuren weer vanwege
de beperkingen van het toegepaste drukproces.
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Zaha in Ebony/Eton in Ebony
Standaard op Trend

Ray in Ebony/Eton in Ebony
Standaard op Titanium

Foundry in Ebony/Eton in Ebony
Standaard op ST-Line

Rapton in Ebony/Salerno (Sensico) in Ebony
Standaard op ST-Line X

Windsor (Sensico) in Ebony
Standaard op Vignale

PERSONALISEREN3 BINNENBEKLEDING
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17" 18" 19"
Lichtmetalen velgen - Shadow Silver (55G)
Optie op Trend

Lichtmetalen velgen - Magnetic Machined (552)
Optie op Titanium

Lichtmetalen velgen - Luster Nickel (55C)
Optie op Titanium

VELGEN

Opmerking Alle lichtmetalen velgen zijn tegen meerprijs als accessoire verkrijgbaar bij uw Ford-verdeler.
Bezoek www.ford-accessories.com

19" 19" 20"
Lichtmetalen velgen - Liquid Aluminium (55D)
Optie op Vignale

Lichtmetalen velgen - Black Machined (55B)
Optie op ST-Line en ST-Line X

Lichtmetalen velgen - Pearl Grey (55A)
Optie op ST-Line X en Vignale
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Winter Pack
■ Verwarmbare zetels voor- en achteraan (buitenste zetels)
■ "Quickclear" elektrische voorruitontdooiing
■ Verwarmbaar stuurwiel

*Exacte specificaties zijn afhankelijk van de gekozen transmissie. Raadpleeg onze prijslijst voor meer details.

3

Driver Assistance Pack
■ BLIS met Cross Traffic Alert
■ Traffic Sign Recognition
■ Intelligente snelheidsbegrenzer
■ Driver Alert
■ Deurbeschermers voor de deuren voor- en achteraan
■ Split View camera vooraan
■ Adaptive Cruise Control*
■ Active Park Assist*

PERSONALISEREN OPTIES EN PAKKETTEN
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Technology Pack
■ Adaptief verlichtingssysteem met Dynamic Full LED-koplampen, adaptieve

grootlichten met anti-verblindingstechnologie en ledachterlichten
■ Head Up Display

Design Pack ST-Line
■ Grote achterspoiler
■ Rode remklauwen
■ Aluminium pedalen
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ACCESSOIRESPERSONALISEREN3
1. Scheidingswand voor

bagageruimte*

2. Antislipmat voor bagageruimte

3. Omkeerbare beschermmat voor
bagageruimte

4. Beschermfolie portierstijlen

5. Achterbumper
bagagebescherming folie,
transparant

6. Afneembare trekhaak

7. Dakdwarsliggers

8. Uebler* Fietsendrager I21, voor 2
fietsen, 90° kantelbaar

9. Spatlappen

10. ZEV acculaadsnoer+

11. EVBox* Elvi Wallbox met vaste
kabel

12. EVBox* Kabeldock Elvi voor
gebruik met de Elvi Wallbox

13. Box-in-Box Systeem
*Voldoet aan de Europese ECE-R17/ISO27955-
veiligheidsvoorschriften.
+Onderdeel gedekt door een garantie van een derde partij. Zie
achterkant voor dedetails.

Download hier de volledige Kuga-
accessoiregids.

Bezoek voor meer Kuga-accessoires
ford-accessories.com

Bezoek voor het aanbod Ford-
merchandise
fordlifestylecollection.com
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†De FordPass-app, compatibel met geselecteerde smartphoneplatforms,
is beschikbaar als download. Er kunnen bericht- en datatarieven van
toepassing zijn.

4
SPECIFICATIES
Ontdek de verschillende geëlektrificeerde mogelijkheden van de Ford Kuga.
Naast gesofisticeerde opties als de Kuga Plug-in Hybrid (PHEV), de Kuga
EcoBlue mild-Hybrid (mHEV) en de Kuga Full-Hybrid (HEV of FHEV), kan u
ook kiezen voor de geavanceerde 1.5 of 2.0 EcoBlue dieselmotoren of de 1.5i
EcoBoost benzinemotor. In dit uitgebreide aanbod vindt u vast de perfecte
motorisatie voor uw levensstijl, en kan u op een eenvoudige manier kennis
maken met elektrisch rijden.

FordPass app Kuga PHEV
Met de FordPass-app† kun je de
laadstatus van de batterij van je
Kuga PHEV en het elektrische
rijbereik bekijken, de
oplaadtijden voor thuis instellen
en worden gewaarschuwd
wanneer het gewenste
laadniveau is bereikt. Zoek en
navigeer bovendien naar
openbare laadstations en
betaal om uw auto op te laden,
allemaal via de app.

Rijbereik op batterij n/a

Rijbereik op brandstof*** 1,055-1,125 km

Laadtijd n/a

Kuga EcoBlue mild-Hybrid (mHEV)

Combineert een dieselmotor met een elektromotor,
aangedreven door een 48V-batterij. Deze elektromotor
ondersteunt de dieselmotor voor meer power bij het
optrekken, maar met een lager brandstofverbruik en een
lagere uitstoot.

■ 2.0 EcoBlue dieselmotor
■ 48V lithium-ion batterij
■ Systeem voor regeneratief remmen
■ Weergave van de powerverdeling in de boordcomputer

Regeneratief laden

Laden via de motor

Laden via een externe bron

Laden via een stopcontact (230V)

Laden via een Wallbox

Laden via publieke laadpunten

CO2-uitstoot** 127-133 g/km

* In volledig opgeladen toestand. De werkelijke afstand is afhankelijk van omstandigheden zoals de exacte
voertuigconfiguratie, leeftijd van de batterij, voertuigonderhoud, externe elementen, rijgedrag, ... Getest volgens de
Worldwide Harmonized Light vehicle Test Procedure (WLTP).
** De vermelde waarden voor brandstofverbruik, CO2-emissies en elektrisch rijbereik werden gemeten conform de
technische vereisten en specificaties van de Europese Richtlijnen (EG) 715/2007 en (EG) 2017/1151 in de laatste versie.
Brandstofverbruik en CO2 emissies worden gespecificeerd voor een voertuigvariant en niet voor één enkel voertuig. Licht
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HYBRIDE MOTOREN

Rijbereik op batterij n/a Rijbereik op batterij* 56 km

Rijbereik op brandstof*** 915-1,000 km Rijbereik op brandstof*** 690 km

Laadtijd n/a Laadtijd 6 uur

Kuga Full-Hybrid (HEV of FHEV)

Combineert een benzinemotor en een elektromotor die
samenwerken voor een betere performance en een lager
brandstofverbruik. De Kuga Full-Hybrid kan ook zeer korte
afstanden puur elektrisch rijden, zonder CO2 uit te stoten.

■ 2.5i Atkinson benzinemotor
■ 1.1 kWh 48V lithium-ion batterij
■ Mogelijkheid tot puur elektrisch rijden
■ Enkel opladen via de motor

Kuga Plug-in Hybrid (PHEV)

Combineert elektrisch vermogen en een benzinemotor voor
moeiteloze prestaties, terwijl de EV Now rijmodus u de
mogelijkheid biedt helemaal niets uit te stoten. Om het
elektrisch rijbereik te vergroten, kan de Kuga PHEV thuis of
aan publieke laadpunten worden opgeladen.

■ 2.5i Atkinson benzinemotor
■ 14.4 kWh 48V lithium-ion batterij
■ Mogelijkheid tot puur elektrisch rijden
■ Opladen via externe bronnen mogelijk

CO2-uitstoot** 123-135 g/km CO2-uitstoot** 32 g/km

Gebruik Voertuigtypes, gehomologeerd op basis van de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), zullen voor brandstofverbruik en CO2-uitstoot over zowel NEDC (nieuwe Europese rijcyclus) als WLTP-waarden beschikken. WLTP zal de
NEDC uiterlijk aan het einde van het jaar 2020 volledig vervangen. De toegepaste normprocedure maakt vergelijkingen tussen verschillende voertuigtypes en constructeurs mogelijk. Behalve het brandstofverbruik van de auto spelen ook het rijgedrag en
andere niet-technische factoren een rol in het bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO2-emissies en het elektrische rijbereik van een auto. CO2 is het belangrijkste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de klimaatopwarming. De cijfers zijn
minimale en maximale waarden voor de basisvoertuigen zonder opties. Uiteindelijke waarden kunnen verschillen.
*** Potentieel rijbereik op basis van gemiddeld brandstofverbruik, mHEV: 4,5-5,1 l/100km (WLTP); FHEV (met een brandstoftank van 45l) 5,4-5,7 l/100km (WLTP); PHEV (in EV Later modus met een lege 48V-batterij en een brandstoftank van 45l)
6,5 l/100km (WLTP). Werkelijk rijbereik is afhankelijk van omstandigheden zoals de exacte voertuigconfiguratie, voertuigonderhoud, externe elementen, rijgedrag, ...
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*In volledig opgeladen toestand. De werkelijke afstand is afhankelijk van
omstandigheden zoals de exacte voertuigconfiguratie, leeftijd van de batterij,
voertuigonderhoud, externe elementen, rijgedrag, ... Getest volgens de
Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).

De vooruitstrevende Plug-In Hybrid-technologie (PHEV) van de Kuga levert uitstekende prestaties,
samen met een indrukwekkend brandstofverbruik en opmerkelijk lage emissiecijfers.

WAT IS PHEV?
Plug-in Hybrid-voertuigen (PHEV) hebben de
functionaliteit van Full Hybrid-technologie (HEV
of FHEV), met het extra voordeel dat ze kunnen
worden opgeladen via een externe
elektriciteitsvoorziening.

PHEV-technologie maakt, net als Full Hybrid,
gebruik van twee afzonderlijke energiebronnen,
waarbij het voertuig schakelt tussen de
conventionele benzinemotor en een elektrische
motor op batterijen. Omdat PHEV echter
grotendeels afhankelijk is van externe
laadbeurten, gedraagt het voertuig zich als de
batterij bijna leeg is als een hybride en wordt de
benzinemotor aangewend.

Een PHEV heeft een grotere batterij in vergelijking
met andere hybride voertuigen. Hierdoor kan de
Kuga enkel op elektrisch vermogen tot 56 km* ver
rijden zonder uitstoot en verbruik. Net als hybriden
hebben PHEV-voertuigen ook de mogelijkheid om
energie te recupereren bij het vertragen of
remmen (energie die anders verloren zou gaan)
om zo de batterij bij te laden.

HYBRIDE MOTORENSPECIFICATIES4
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Motoren

*In 4e versnelling. ØTestcijfers van Ford.
#Vertegenwoordigt het laagste rijklaar gewicht met 75 kg voor
de bestuurder, volle vloeistofniveaus en 90% volle
brandstoftank, afhankelijk van productietoleranties en
gemonteerde opties. De sleeplimieten geven aan met welk
maximaal aanhangwagengewicht de auto, beladen tot de
maximaal toelaatbare massa, kan vertrekken bij een
hellingspercentage van 12 procent op zeeniveau. De prestaties
van alle modellen verminderen wanneer ze een aanhangwagen
trekken, terwijl het verbruik toeneemt. De maximale verticale
belasting op de trekhaak bedraagt op alle modellen 100 kg.
Brutosleepvermogen omvat het gewicht van de
aanhangwagen.
ØØDe vermelde waarden voor brandstofverbruik, CO2-emissies en
elektrisch rijbereik werden gemeten conform de technische
vereisten en specificaties van de Europese Richtlijnen (EG)
715/2007 en (EG) 2017/1151 in de laatste versie.
Brandstofverbruik en CO2 emissies worden gespecificeerd voor
een voertuigvariant en niet voor één enkel voertuig. Licht
Gebruik Voertuigtypes, gehomologeerd op basis van de World
Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), zullen voor
brandstofverbruik en CO2-uitstoot over zowel NEDC (nieuwe
Europese rijcyclus) als WLTP-waarden beschikken. WLTP zal de
NEDC uiterlijk aan het einde van het jaar 2020 volledig
vervangen. De toegepaste normprocedure maakt vergelijkingen
tussen verschillende voertuigtypes en constructeurs mogelijk.
Behalve het brandstofverbruik van de auto spelen ook het
rijgedrag en andere niet-technische factoren een rol in het
bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO2-emissies en
het elektrische rijbereik van een auto. CO2 is het belangrijkste
broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de klimaatopwarming.
Een gids over brandstofverbruik en CO2-emissies met gegevens
over alle nieuwe modellen van personenwagens is gratis te
verkrijgen in elk verkooppunt of kan gedownload worden van
https://www.nl.ford.be/ervaar-ford/milieu/uitstoot-en-verbruik.
Meer informatie vindt u op https://www.nl.ford.be/naverkoop/
informatie/brandstofverbruik-en-CO2-uitstoot. Verbruik- en
uitstootgegevens zijn getest door Ford, maar nog niet finaal
gehomologeerd. De cijfers zijn minimale en maximale waarden
voor de basisvoertuigen zonder opties. Uiteindelijke waarden
kunnen verschillen.
Alle benzinemotoren zijn uitgerust met een katalysator.
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Algemene gegevens

Emissienorm 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d

Maximumvermogen pk (kW) 120 (88) 150 (110) 120 (88) 120 (88) 150 (110) 190 (140) 190 (140) 190 (140) 225 (165)

Koppel (Nm) 240 240 300 300 370 400 – – –

Brandstoftype Benzine Benzine Diesel Diesel Diesel
mHEV Diesel

Benzine
elektrisch

FHEV

Benzine
elektrisch

FHEV

Benzine
elektrisch

PHEV

Transmissie
Manuele
zesvers-
nelling

Manuele
zesvers-
nelling

Manuele
zesvers-
nelling

Achttraps-
automaat

Manuele
zesvers-
nelling

Achttraps-
automaat

Achttraps-
automaat

(H4F45 -eCVT
automatisch)

Achttraps-
automaat

(H4F45 -eCVT
automatisch)

Achttraps-
automaat

(H4F45 -eCVT
automatisch)

Aandrijving 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2

Vebruik en uitstootøø

NEDC – CO2 -emissies (g/km) 123-126 119-123 104-106 116-118 107-112 125-129 118-120 119-122 26

NEDC – Gecombineerd verbruik
(l/100km) 5,4-5,5 5,5-5,7 4,0-4,1 4,4-4,5 4,1-4,3 4,8-4,9 5,1-5,2 5,2-5,3 1,2

WLTP – CO2-emissies (g/km) 150-153 149-153 123-128 137-144 127-133 150-155 123-132 131-135 32

WLTP – Gemiddeld verbruik (l/100km) 6,6-6,8 6,6-6,8 4,7-4,9 5,2-5,5 4,9-5,1 5,7-5,9 5,4-5,8 5,7-5,9 1,4

Prestatiesø

Topsnelheid (km/u) 184 195 180 177 194 208 196 196 200

0-100 km/u (sec.) 11,6 9,7 11,7 12,0 9,6 8,7 9,4 9,8 9,2

50-100 km/u* (sec.) 9,5 9,5 11,5 – 7,8 – – – –

Gewicht en ladingen

Rijklaar gewicht (kg)# 1.564 1.564 1.576 1.599 1.680 1.735 1.701 1.733 1.844

Maximale verticale belasting (kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Maximaal toelaatbare massa (kg) 2.075 2.075 2.085 2.110 2.155 2.245 2.215 2.280 2.320

Maximaal toelaatbaar treingewicht
(kg) 3.675 3.875 3.585 3.610 4.405 4.345 3.815 3.780 3.820

Maximaal sleepgewicht (geremd) (kg) 1.600 1.800 1.500 1.500 1.900 2.100 1.600 1.500 1.500

Maximaal sleepgewicht (ongeremd)
(kg) 750 750 750 750 750 750 750 750 750
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Motoren

*In 4e versnelling. ØTestcijfers van Ford.
#Vertegenwoordigt het laagste rijklaar gewicht met 75 kg voor
de bestuurder, volle vloeistofniveaus en 90% volle
brandstoftank, afhankelijk van productietoleranties en
gemonteerde opties. De sleeplimieten geven aan met welk
maximaal aanhangwagengewicht de auto, beladen tot de
maximaal toelaatbare massa, kan vertrekken bij een
hellingspercentage van 12 procent op zeeniveau. De prestaties
van alle modellen verminderen wanneer ze een aanhangwagen
trekken, terwijl het verbruik toeneemt. De maximale verticale
belasting op de trekhaak bedraagt op alle modellen 100 kg.
Brutosleepvermogen omvat het gewicht van de
aanhangwagen.
ØØDe vermelde waarden voor brandstofverbruik, CO2-emissies en
elektrisch rijbereik werden gemeten conform de technische
vereisten en specificaties van de Europese Richtlijnen (EG)
715/2007 en (EG) 2017/1151 in de laatste versie.
Brandstofverbruik en CO2 emissies worden gespecificeerd voor
een voertuigvariant en niet voor één enkel voertuig. Licht
Gebruik Voertuigtypes, gehomologeerd op basis van de World
Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), zullen voor
brandstofverbruik en CO2-uitstoot over zowel NEDC (nieuwe
Europese rijcyclus) als WLTP-waarden beschikken. WLTP zal de
NEDC uiterlijk aan het einde van het jaar 2020 volledig
vervangen. De toegepaste normprocedure maakt vergelijkingen
tussen verschillende voertuigtypes en constructeurs mogelijk.
Behalve het brandstofverbruik van de auto spelen ook het
rijgedrag en andere niet-technische factoren een rol in het
bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO2-emissies en
het elektrische rijbereik van een auto. CO2 is het belangrijkste
broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de klimaatopwarming.
Een gids over brandstofverbruik en CO2-emissies met gegevens
over alle nieuwe modellen van personenwagens is gratis te
verkrijgen in elk verkooppunt of kan gedownload worden van
https://www.nl.ford.be/ervaar-ford/milieu/uitstoot-en-verbruik.
Meer informatie vindt u op https://www.nl.ford.be/naverkoop/
informatie/brandstofverbruik-en-CO2-uitstoot. Verbruik- en
uitstootgegevens zijn getest door Ford, maar nog niet finaal
gehomologeerd. De cijfers zijn minimale en maximale waarden
voor de basisvoertuigen zonder opties. Uiteindelijke waarden
kunnen verschillen.
Alle benzinemotoren zijn uitgerust met een katalysator.
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Algemene gegevens

Emissienorm 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d

Maximumvermogen pk (kW) 120 (88) 150 (110) 120 (88) 120 (88) 150 (110) 190 (140) 190 (140) 190 (140) 225 (165)

Koppel (Nm) 240 240 300 300 370 400 – – –

Brandstoftype Benzine Benzine Diesel Diesel Diesel
mHEV Diesel

Benzine
elektrisch

FHEV

Benzine
elektrisch

FHEV

Benzine
elektrisch

PHEV

Transmissie
Manuele
zesvers-
nelling

Manuele
zesvers-
nelling

Manuele
zesvers-
nelling

Achttraps-
automaat

Manuele
zesvers-
nelling

Achttraps-
automaat

Achttraps-
automaat

(H4F45 -eCVT
automatisch)

Achttraps-
automaat

(H4F45 -eCVT
automatisch)

Achttraps-
automaat

(H4F45 -eCVT
automatisch)

Aandrijving 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2

Vebruik en uitstootøø

NEDC – CO2 -emissies (g/km) 123-126 119-123 104-106 116-118 107-112 125-129 118-120 119-122 26

NEDC – Gecombineerd verbruik
(l/100km) 5,4-5,5 5,5-5,7 4,0-4,1 4,4-4,5 4,1-4,3 4,8-4,9 5,1-5,2 5,2-5,3 1,2

WLTP – CO2-emissies (g/km) 150-153 149-153 123-128 137-144 127-133 150-155 123-132 131-135 32

WLTP – Gemiddeld verbruik (l/100km) 6,6-6,8 6,6-6,8 4,7-4,9 5,2-5,5 4,9-5,1 5,7-5,9 5,4-5,8 5,7-5,9 1,4

Prestatiesø

Topsnelheid (km/u) 184 195 180 177 194 208 196 196 200

0-100 km/u (sec.) 11,6 9,7 11,7 12,0 9,6 8,7 9,4 9,8 9,2

50-100 km/u* (sec.) 9,5 9,5 11,5 – 7,8 – – – –

Gewicht en ladingen

Rijklaar gewicht (kg)# 1.564 1.564 1.576 1.599 1.680 1.735 1.701 1.733 1.844

Maximale verticale belasting (kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Maximaal toelaatbare massa (kg) 2.075 2.075 2.085 2.110 2.155 2.245 2.215 2.280 2.320

Maximaal toelaatbaar treingewicht
(kg) 3.675 3.875 3.585 3.610 4.405 4.345 3.815 3.780 3.820

Maximaal sleepgewicht (geremd) (kg) 1.600 1.800 1.500 1.500 1.900 2.100 1.600 1.500 1.500

Maximaal sleepgewicht (ongeremd)
(kg) 750 750 750 750 750 750 750 750 750
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‡Gemeten volgens de ISO 3832-norm.
*Minimale en maximale waarden. De uiteindelijke afmetingen van de wagen zijn afhankelijk van de gekozen versie, motor en uitrusting.

Wilt u de volledige specificaties
bekijken?
Als u de volledige functies en specificaties wilt
bekijken, download de digitale e-brochure, bekijk
de interactieve brochure op https://www.nl.ford.
be/shop/volgendestappen/brochures-en-
prijslijsten of scan de QR-code.

Bagagevolume
Uitvoering met 5 zitplaatsen (beladen tot hoedenplank)

(met bandenherstellingskit) (l)‡ 435

Uitvoering met 5 zitplaatsen (beladen tot hoedenplank)
(met plaatsbesparend reservewiel) (l)‡ 379

Uitvoering met 5 zitplaatsen (beladen tot dak) (met
bandenherstellingskit) (l)‡ 645

Uitvoering met 5 zitplaatsen (beladen tot dak) (met
plaatsbesparend reservewiel) (l)‡ 590

Uitvoering met 2 zitplaatsen (beladen tot dak) (met
bandenherstelkit) (l)‡ 1534

Uitvoering met 2 zitplaatsen (beladen tot dak) (met
plaatsbesparend reservewiel) (l)‡ 1478

Hoogte laadopening (mm) 773

Breedte laadopening (mm) 1070

Max. laadhoogte (mm)* 833-885

Laadbreedte tussen wielkasten (mm) 1051

Laadlengte (vloer tot tweede zetelrij) (mm)* 933-961

Inhoud brandstoftank

Benzine (l) 57

Diesel (l) 54

Plug-in benzinehybride (l) 43
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SPECIFICATIES4 Volume en afmetingen

Totale lengte zonder trekhaak (mm)* 4614-4626

Totale breedte met spiegels (mm) 2178

Totale breedte met ingeklapte spiegels (mm) 2000

Totale breedte zonder spiegels (mm) 1883

Hoogte (onbeladen) (met dakrails) (mm) 1690

Hoogte (onbeladen) (zonder dakrails) (mm) 1666

Minimumafstand tussen de wielkasten (in bagageruimte)
(mm) 2710

Draaicirkel – Tussen stoepranden (m)* 11,4-11,5

 Interieurafmetingen

Hoofdruimte eerste zetelrij (zonder panoramisch dak) (mm) 1017

Beenruimte eerste zetelrij (maximaal met zetel in achterste
stand met gemiddelde hoogte) (mm) 1077

Schouderruimte eerste zetelrij (mm) 1464

Hoofdruimte tweede zetelrij (zonder panoramisch dak)
(mm) 999

Beenruimte tweede zetelrij (maximaal met zetel in achterste
stand) (mm) 986

Schouderruimte tweede zetelrij (mm) 1423
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Breedte (met spiegels): 2.178 mm

Lengte: 4.614 mm - 4.626 mm

Breedte (zonder spiegels): 1.883 mm
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Standaard

Optie (uniek of als onderdeel van een pack), tegen meerprijs

Niet-metaalkleuren Metaalkleuren en speciale metaalkleuren Exclusieve metaalkleuren
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Trend
Bekleding en kleur zetelinsert: Zaha in Ebony
Bekleding en kleur van zitting: Eton in Ebony

Kleur instrumentenpaneel: Ebony

Titanium
Bekleding en kleur zetelinsert: Ray in Ebony

Bekleding en kleur van zitting: Eton in Ebony
Kleur instrumentenpaneel: Ebony

ST-Line
Bekleding en kleur zetelinsert: Foundry in Ebony

Bekleding en kleur van zitting: Eton in Ebony
Kleur instrumentenpaneel: Ebony

ST-Line X
Bekleding en kleur zetelinsert: Rapton in Ebony

Bekleding en kleur van zitting: Salerno (Sensico) in Ebony
Kleur instrumentenpaneel: Ebony

Vignale
Bekleding en kleur zetelinsert: Windsor (Sensico) in Ebony
Bekleding en kleur van zitting: Windsor (Sensico) in Ebony

Kleur instrumentenpaneel: Ebony
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Kleur en bekleding
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Wielen en velgen

17" stalen velgen – Sparkle Silver – banden 225/60 R17 (55O) (niet voor FHEV-motoren)* D2YBZ

17" lichtmetalen velgen – Shadow Silver – banden 225/65 R17 (55G) (enkel voor FHEV-motoren)* D2YBV

17" lichtmetalen velgen – Shadow Silver – banden 225/65 R17 (55G) (niet voor FHEV-motoren)* D2YBV

17" lichtmetalen velgen – Shadow Silver – banden 225/65 R17 (55F)* D2YBU

18" lichtmetalen velgen – Rock Metallic Light – banden 225/60 R18 (553)* D2UB3

18" lichtmetalen velgen – Luster Nickel – banden 225/60 R18 (554)* D2UB4

18" lichtmetalen velgen – Magnetic Machined – banden 225/60 R18 (552)* D2UB2

19" lichtmetalen velgen – Luster Nickel – banden 225/55 R19 (55C)* D2VCA

19" lichtmetalen velgen – Black Machined – banden 225/55 R19 (55B)* D2VBR

19" lichtmetalen velgen – Liquid Aluminium – banden 225/55 R19 (55D)* D2VCB

20" lichtmetalen velgen – Pearl Grey Machined – banden 245/45 R20 (55A)* D2FCC

Rode remklauwen FBBAM

Bandenherstelkit AHTAC

Designkenmerken

Zijruiten – Zwarte afwerking, onderaan

Zijruiten – Zwarte afwerking, rondom

Zijruiten – Chromen afwerking, rondom

Deurgrepen – Koetswerkkleur CAAAC

Radiatorrooster – Zwart, met chromen afwerking BLFAF

Radiatorrooster – Zwarte afwerking B2LBB

Radiatorrooster – Honingraatgrille met chromen afwerking B2LAM

Bodembeschermplaat vooraan – Zilverkleurig CL5AE/CL6AE
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Uiterlijke kenmerken

*De velg van uw keuze wordt gemonteerd op een band van de vermelde bandenmaat maar het merk van band is niet vrij te kiezen.

Standaard

Optie (uniek of als onderdeel van een pack), tegen meerprijs
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Wielen en velgen

17" stalen velgen – Sparkle Silver – banden 225/60 R17 (55O) (niet voor FHEV-motoren)* D2YBZ

17" lichtmetalen velgen – Shadow Silver – banden 225/65 R17 (55G) (enkel voor FHEV-motoren)* D2YBV

17" lichtmetalen velgen – Shadow Silver – banden 225/65 R17 (55G) (niet voor FHEV-motoren)* D2YBV

17" lichtmetalen velgen – Shadow Silver – banden 225/65 R17 (55F)* D2YBU

18" lichtmetalen velgen – Rock Metallic Light – banden 225/60 R18 (553)* D2UB3

18" lichtmetalen velgen – Luster Nickel – banden 225/60 R18 (554)* D2UB4

18" lichtmetalen velgen – Magnetic Machined – banden 225/60 R18 (552)* D2UB2

19" lichtmetalen velgen – Luster Nickel – banden 225/55 R19 (55C)* D2VCA

19" lichtmetalen velgen – Black Machined – banden 225/55 R19 (55B)* D2VBR

19" lichtmetalen velgen – Liquid Aluminium – banden 225/55 R19 (55D)* D2VCB

20" lichtmetalen velgen – Pearl Grey Machined – banden 245/45 R20 (55A)* D2FCC

Rode remklauwen FBBAM

Bandenherstelkit AHTAC

Designkenmerken

Zijruiten – Zwarte afwerking, onderaan

Zijruiten – Zwarte afwerking, rondom

Zijruiten – Chromen afwerking, rondom

Deurgrepen – Koetswerkkleur CAAAC

Radiatorrooster – Zwart, met chromen afwerking BLFAF

Radiatorrooster – Zwarte afwerking B2LBB

Radiatorrooster – Honingraatgrille met chromen afwerking B2LAM

Bodembeschermplaat vooraan – Zilverkleurig CL5AE/CL6AE
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Uiterlijke kenmerken

*De velg van uw keuze wordt gemonteerd op een band van de vermelde bandenmaat maar het merk van band is niet vrij te kiezen.

Standaard

Optie (uniek of als onderdeel van een pack), tegen meerprijs
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Voor- en achterbumper – Gedeeltelijk in koetswerkkleur CLFBW/CLMAK

Voor- en achterbumper – Unieke ST-Line vormgeving CL5AH/CL6AH

Voor- en achterbumper – Unieke Vignale vormgeving CL5AD/CL6AD

Donkergetinte ruiten achteraan B2GAE

Dakrails – Zilverkleurige afwerking BLYAX

Dakrails – Zwarte afwerking BLYAZ

Pedalenset met aluminium afwerking GCEAF
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Rijhulpsystemen

Parkeerhulp voor- en achteraan HNKAB

Active Park Assist 1 – Semi-automatisch parkeerhulpsysteem voor haaks en parallel parkeren, met Park Out Assist  (voor manuele transmissie) HNSAB

Active Park Assist 2 – Automatisch parkeerhulpsysteem voor haaks en parallel parkeren, met Park Out Assist (voor automatische transmissie) HNSAC

Achteruitrijcamera J3KAB

Intelligente snelheidsbegrenzer GTCAV

Cruise control GTDAJ

Elektrische stuurbekrachtiging (EPAS) GPAAJ

Lane Keeping System: assistentie bij overschrijding wegmarkering HLNAB
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Mechanische kenmerken
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Buitenverlichting

Dagrijlichten – LED JBCAB

Koplampen – Halogeen JBBBL

Koplampen – LED JBBAK/JBBAL

Koplampen – Automatisch aan/uit JEDAC

Koplampen – Automatisch aan/uit met Home Safe-technologie JB1AB

Koplampen – Manuele hoogteregeling JEAAB

Achterlichten – LED JDAAB

Achterlichten – Hoog gemonteerd remlicht JDDAB

Mistlampen vooraan – Halogeen JBKAB

Mistlampen vooraan – LED, met statische hoekverlichting JBCAB

Mistlampen achteraan – LED JDJAC

Ophanging

Standaard DWAAF

Sportief DWAAC
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Mistlampen vooraan – Halogeen JBKAB
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Boordcomputer

4.2" analoog kleurenscherm (niet voor FHEV-motoren) HCAAH

6.5" analoog kleurenscherm (enkel FHEV-motoren) HCAAJ

12" digitaal kleurenscherm HCAAV

Technologie

Auto Start-Stop (niet voor PHEV-motoren) DECAU

Schakelpeddels aan het stuur (voor automatische transmissie) FLNAD

Head Up Display JASAD

Instelbare rijmodi AAQAB

Confidential - PDF Created: 01 February 2021, 15:00:00 - Origin: CX482_202125_Per andE ien_BEL_NL_bro_0.xdt [IDML]

Mechanische kenmerken

 

Opmerking: Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company
Limited en bijbehorende bedrijven is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars.

* Ford Emergency Assistance is een innovatieve functie van SYNC die na een botsing, waarbij een airbag werd gebruikt of de brandstofpomp werd afgesloten, rechtstreeks het plaatselijke
communicatiecentrum opbelt door middel van een mobiele telefoon die via Bluetooth® verbonden is. Het systeem is operationeel in meer dan 40 Europese landen en regio's.
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Comfort

Middenconsole – Met armsteun, bekerhouders, opbergvak en 12V-aansluiting B5WAL

Audio- en communicatie

DAB+ ICFAH/ICFAL/ICFAP

Navigatiesysteem ICFAH/ICFAL/ICFAP

FordPass Connect IEPAM

Radio en 6 luidsprekers, Bluetooth®, Voice Control, Apple CarPlay & Android Auto, Ford Emergency Assistance*, met stuurbediening en USB-aansluiting ICFAH

Radio en 10 B&O luidsprekers, Bluetooth®, Voice Control, Apple CarPlay & Android Auto, Ford Emergency Assistance*, met stuurbediening en USB-aansluiting ICFAL

Klimaatregeling

Airconditioning – Manueel (niet voor FHEV-motoren) AC--S

Airconditioning – Dubbele automatische airconditioning (enkel FHEV-motoren) AC--G (G1CAD)

Airconditioning – Dubbele automatische airconditioning AC--G (G1CAD)

Verwarmer – PTC elektrische koeler (enkel PHEV-motoren) GZAAG

Interieurverlichting

Sfeerverlichting – LED, met geleidelijke dimming en leeslampjes voor- en achteraan JCBAM

Verlichting – Handschoenkastje JCLAB

Verlichting – Zonnekleppen BCAAE/BCBAE

Verlichting – Bagageruimte JCMAB
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Comfort
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Radio en 6 luidsprekers, Bluetooth®, Voice Control, Apple CarPlay & Android Auto, Ford Emergency Assistance*, met stuurbediening en USB-aansluiting ICFAH

Radio en 10 B&O luidsprekers, Bluetooth®, Voice Control, Apple CarPlay & Android Auto, Ford Emergency Assistance*, met stuurbediening en USB-aansluiting ICFAL

Klimaatregeling

Airconditioning – Manueel (niet voor FHEV-motoren) AC--S

Airconditioning – Dubbele automatische airconditioning (enkel FHEV-motoren) AC--G (G1CAD)

Airconditioning – Dubbele automatische airconditioning AC--G (G1CAD)

Verwarmer – PTC elektrische koeler (enkel PHEV-motoren) GZAAG

Interieurverlichting

Sfeerverlichting – LED, met geleidelijke dimming en leeslampjes voor- en achteraan JCBAM

Verlichting – Handschoenkastje JCLAB

Verlichting – Zonnekleppen BCAAE/BCBAE

Verlichting – Bagageruimte JCMAB
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Zetels

Bestuurderszetel – 6-weg manueel verstelbaar BYPAL

Bestuurderszetel – Manuele lendensteun BYPAL

Bestuurderszetel – 8-weg elektrisch verstelbaar BYPAM

Bestuurderszetel – Elektrische lendensteun BYPAM

Passagierszetel – 4-weg manueel verstelbaar BYQAD

Passagierszetel – 6-weg manueel verstelbaar BYQAL

Passagierszetel – Manuele lendensteun BYQAL

Voorzetels – Verwarmbaar BY1AB/BY2AB

Voorzetels – Sport, V-vormig met hoge zijsteunen FS--H

Achterbank – 2-weg manueel verstelbaar BWGAD

Achterbank – Neerklapbaar in 2 delen (60/40) BYBAI

Achterbank – Neerklapbare armsteun met bekerhouders BWFAE

Achterbank – Verwarmbaar (buitenste zetels) BY3AB

Styling

Versnellingspookknop – Lederen bekleding (voor manuele transmissie) CAEAB

Versnellingspookknop – Lederen bekleding met rode stiksels en aluminium afwerking (voor manuele transmissie) CAEBQ

Versnellingspookknop – Lederen bekleding met grijze stiksels (voor manuele transmissie) CAEBP

Versnellingspookknop – Draaiknop (voor automatische transmissie) CAWAF

Stuurwiel – Sensico bekleding GTABT

Stuurwiel – Sensico bekleding met rode stiksels GTACW

Stuurwiel – Sensico bekleding met grijze stiksels GTAAE

Confidential - PDF Created: 01 February 2021, 15:20:2 - Origin: CX482_202125_Co _BEL_NL_bro_1.xdt [IDML]

Interieurkenmerken

 

632ffbbc1026452de011e897590fae66-cc874220fef148feb70d555eb67831d5-00000_book.indb 9 24/02/2021 14:34:57

Kuga 21.25MY V4 BEL NL_14:52_24.02.2021

Tr
en

d

Ti
ta

ni
um

ST
‑L
in
e

ST
‑L
in
e X

Vi
gn

al
e

M
FC

‑
co

de

Technologie

Buitenspiegels – Elektrisch bedienbaar en verwarmbaar in koetswerkkleur, met geïntegreerde knipperlichten BSHCZ/BSLAC

Buitenspiegels – Elektrisch bedienbaar, verwarmbaar en inklapbaar in koetswerkkleur, met geïntegreerde knipperlichten

Buitenspiegels – Elektrisch bedienbaar, verwarmbaar en inklapbaar in koetswerkkleur, met geïntegreerde knipperlichten en instapverlichting BSHCZ

Buitenspiegels – Elektrisch bedienbaar, verwarmbaar en inklapbaar in koetswerkkleur, met geïntegreerde knipperlichten en instapverlichting en geheugenfunctie BSHDK

Ruitenwissers – Manueel, met 6 snelheidsintervallen CFFAB

Ruitenwissers – Automatisch, met regensensor CFFAN

Handrem – Elektronisch B5WAL

Stuurwiel – Verwarmbaar GTBAB

Stuurkolom – In de hoogte en diepte verstelbaar GRAAF

Stuurkolom – Elektrische vergrendeling GRBAD

‘Ford Power'-startknop CBGAJ

KeyFree-systeem voor (ont)sluiten (portieren vooraan) en starten CBGAL

KeyFree-systeem voor (ont)sluiten (portieren voor- en achteraan) en starten CBGAL

Handenvrije kofferklep CBGAR

Draadloos laadvlak IEXAB

Quickclear verwarmde voorruit B3MAB

Achteruitkijkspiegel – Manueel instelbare dimfunctie BSBAB

Achteruitkijkspiegel – Automatisch dimmend BSBAF

MyKey A64AB

Ruiten – Elektrisch bediende ruiten voor- en achteraan, met tiptoetsbediening B2CAF/B2DAG

Ford Easy Fuel FF1AD
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Veiligheidssystemen

Elektronische parkeerrem (EPB) met automatisch tegenhouden FAJAC

Antiblokkeerremsysteem (ABS), Verbeterde elektronische stabiliteitsregeling (ESC) met Tractie-controle, Noodstopbekrachtiging (EBA), Hill Start Assisten Trailer Sway Control, inclusief
Roll Stability Control (niet voor PHEV-motoren) FEAAP

Antiblokkeerremsysteem (ABS)met elektronische rembooster, Verbeterde elektronische stabiliteitsregeling (ESC) met Tractie-controle, Noodstopbekrachtiging (EBA), Hill Start Assist en
Trailer Sway Control, inclusief Roll Stability Control (enkel PHEV-motoren) FEABA

Post Impact Braking – Automatisch remsysteem bij ongevallen

Pre-Collision Assist FBFAB

eCall HKSAD

Gordelwaarschuwing voor de eerste en tweede zetelrij BY5AN

Airbags – Bestuurder en passagier vooraan CPGAB/CPHAB

Airbags – Uitschakelbare passagiersairbag vooraanu CPQAB

Airbags – Zijdelingse airbags vooraan CPMAB/CPNAB

Airbags – Gordijnairbag voor- en achteraan CP1AB/CP2AB

Zetels – ISOFIX-bevestiging voor kinderzitjes (enkel buitenste zetels achteraan) CPSAB

Bandendruksensoren D19AG

Beveiliging

Portieren – Centrale vergrendeling met afstandsbediening CBAAB

Portieren – Globaal openen en sluiten CB5AB

Portieren – Automatisch sluiten bij vertrek CB1AB

Kindersloten achteraan – Manueel bedienbaar CANAB

Kindersloten achteraan – Elektrisch bedienbaar CANAC

Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) (enkel PHEV-motoren) HIBAK

Startonderbreking – Passief beveiligingssysteem (PATS) HNDAF

Remmen

Remklauwen – Standaard FBBAQ

Remklauwen – Rode afwerking FBBAM

Elektrische 4-wielschijven en achterremschijven FBAAD/FBCAB
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Veiligheid en beveiliging

 

uOpmerking: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de voorpassagierszetel worden geplaatst als het voertuig is uitgerust
met een passagiersairbag voorin die niet is uitgeschakeld. De veiligste plaats voor kinderen is correct vastgegespt op de achterbank.
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Ford Protect Garantie extra: tot 7 jaar* of 200.000km, wat eerst voorkomt

Europese wegbijstand Ford Assistance: 1 of 2 jaar* (afhankelijk van de motorisatie)

Fabrieksgarantie: 2 jaar*

Garantie tegen doorroesten: 12 jaar*

Confidential - PDF Created: 01 February 2021, 15:45:02 - Origin: CX482_202125_ arranty_BEL_NL_bro_0.xdt [IDML]

Tr
en

d

Ti
ta

ni
um

ST
‑L
in
e

ST
‑L
in
e X

Vi
gn

al
e

M
FC

‑c
od

e

Elektrische systemen

12V-aansluiting in de kofferruimte J3AAB

Functionele buitenuitrusting

Trekhaak – Afneembaar, inclusief elektrische kit met 13 pinnen, permanente stroomtoevoer, Trailer Sway Control, Hill Start Assist C1MAC

Trekhaak – Wegklapbaar, inclusief elektrische kit met 13 pinnen, permanente stroomtoevoer, Trailer Sway Control, Hill Start Assist C1MAD

Trekhaak – Elektrische vooruitrustingskit, inclusief Trailer Sway Control, Hill Start Assist C1QAB

Sleepogen – Vooraan en achteraan C1UAB/C1VAB

Deurrandbeschermers – Vooraan en achteraan BMSAB

Bagageruimte

Verwijderbare hoedenplank AIJAB

Bevestigingshaken kofferruimte BDEAD

Kofferruimtemat BDIAK
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*Te rekenen vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig. Onderworpen aan voorwaarden en bepalingen.

Standaard

Optie (uniek of als onderdeel van een pack), tegen meerprijs

Service en garantie

Gebruiksgemak
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Ford Protect Garantie extra: tot 7 jaar* of 200.000km, wat eerst voorkomt

Europese wegbijstand Ford Assistance: 1 of 2 jaar* (afhankelijk van de motorisatie)

Fabrieksgarantie: 2 jaar*

Garantie tegen doorroesten: 12 jaar*
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Elektrische systemen
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Trekhaak – Afneembaar, inclusief elektrische kit met 13 pinnen, permanente stroomtoevoer, Trailer Sway Control, Hill Start Assist C1MAC

Trekhaak – Wegklapbaar, inclusief elektrische kit met 13 pinnen, permanente stroomtoevoer, Trailer Sway Control, Hill Start Assist C1MAD

Trekhaak – Elektrische vooruitrustingskit, inclusief Trailer Sway Control, Hill Start Assist C1QAB

Sleepogen – Vooraan en achteraan C1UAB/C1VAB

Deurrandbeschermers – Vooraan en achteraan BMSAB

Bagageruimte

Verwijderbare hoedenplank AIJAB

Bevestigingshaken kofferruimte BDEAD

Kofferruimtemat BDIAK

Confidential - PDF Created: 01 February 2021, 15:46:16 - Origin: CX482_202125_Utility_BEL_NL_bro_0.xdt [IDML]

*Te rekenen vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig. Onderworpen aan voorwaarden en bepalingen.

Standaard

Optie (uniek of als onderdeel van een pack), tegen meerprijs

Service en garantie

Gebruiksgemak
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Vind een concessiehouder en
vraag een testrit aan
Op de Ford website kunt u een Ford
concessiehouder zoeken op locatie of naam en
online een proefrit aanvragen. Vul gewoon uw
gegevens in en uw gekozen concessiehouder zal
contact met u opnemen om een geschikt tijdstip
te regelen.

www.nl.ford.be/verdelers

Stel uw eigen wagen samen
Personaliseer uw Ford door deze online samen te
stellen. Ga gewoon naar de Ford website,
selecteer uw model en kies vervolgens uw motor,
koetswerkkleur en opties. U kunt de aanbevolen
prijs bekijken en indien gewenst uw configuratie
naar een Ford concessiehouder sturen.

www.nl.ford.be/alle-modellen?
bnpShowroom=on

5
Kopen
Dankzij de verschillende opties is het heel
eenvoudig om achter het stuur van uw
nieuwe Ford te gaan zitten.
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Ford Autoverzekering
Bij Ford gaan we net een stapje verder, ook met
onze Ford Autoverzekering.

■ 1 jaar gratis BA bij het afsluiten van een
Omnium†

■ Omnium zonder vrijstelling bij herstelling door
een Ford Erkende Hersteller

■ Gratis maandelijks betalen
■ Joker, beloont uw jaren zonder schade
■ Weinig rijden wordt beloond

Let op want diefstal gepleegd met een verloren
sleutel of een sleutel die zich in het voertuig
bevond, is niet gedekt. Zorg ervoor dat uw
voertuig gekeurd is, anders riskeert u problemen in
BA en bent u bovendien niet gedekt in Omnium.

Infofiche van de autoverzekering gratis
beschikbaar op www.jouwautoverzekering.be.

FordPass-app
De FordPass-app geeft u toegang tot tal van
handige functies die zijn ontworpen om uw ritten
eenvoudiger te maken en uw voertuig in goede
staat te houden.

U kunt op uw smartphone uw brandstofniveau,
kilometerstand en bandenspanning volgen; uw
auto vergrendelen en ontgrendelen; uw voertuig
verwarmen terwijl u zich ergens anders bevindt;
de weg naar uw geparkeerde auto op een kaart
terugvinden; voertuigalarmmeldingen ontvangen
en nog veel meer.

www.nl.ford.be/naverkoop/onze-diensten/
fordpass

Eigenaar

† Aanbod onderworpen aan bepaalde voorwaarden – zie www.ford.be en www.
jouwautoverzekering.be. Ford Autoverzekering is een louter commerciële
benaming en wordt u aangeboden door FCSD, een divisie van Ford Motor
Company Belgium NV - Hunderenveldlaan 10 - 1082 Brussel –RPR Brussel -
BTW BE 0404.955.204 - IBAN : BE38 2200 0400 0072 - BIC : GEBABEBB. Ford
Motor Company Belgium NV treedt op als verbonden verzekeringsagent van
Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, verzekeringsonderneming
toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht.
RPR Luik - BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 - BIC:
GKCCBEBB.
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staat te houden.
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† Aanbod onderworpen aan bepaalde voorwaarden – zie www.ford.be en www.
jouwautoverzekering.be. Ford Autoverzekering is een louter commerciële
benaming en wordt u aangeboden door FCSD, een divisie van Ford Motor
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Ford Protect Garantie Extra
Verleng uw garantie van 2 jaar en geniet van een
zorgeloze opvolging gedurende de volgende jaren.
Ford Protect Garantie Extra biedt tal van
voordelen:

■ Flexibiliteit inzake tijdsduur en kilometers
■ Aantrekkelijke tarieven
■ Dekking tegen onverwachte elektrische en

mechanische reparatiekosten
■ De prijs van gedekte onderdelen en arbeid zijn

gegarandeerd voor de duur van uw plan
■ Verlengde levensduur van uw Ford-voertuig
■ Beschermt de doorverkoopwaarde van uw

voertuig.

www.nl.ford.be/shop/overige-producten/
garanties/ford-protect-garantie-extra

Ford Onderhoud
Om uw Ford in topconditie te houden, is
regelmatig onderhoud van groot belang. Het
vergroot niet alleen uw veiligheid en die van
andere weggebruikers, ook bespaart u kosten
wanneer slijtage tijdig wordt herkend. Daarnaast
heeft uw Ford een langere levensduur en een
hogere restwaarde.

Wij raden aan uw Ford te laten nakijken bij de
voorgeschreven kilometerbeurten of de jaarlijkse
onderhoudsbeurten (wat zich het eerst voordoet)
om uw wagen in perfecte staat te houden.

www.nl.ford.be/naverkoop/service-
onderhoud/onderhoud-en-herstellingen

Ford Assistance
Bij de aankoop van elke nieuwe Ford krijgt u gratis
12 of 24 maanden(*) Europese wegbijstand. Na
deze periode en bij elke voorgeschreven
onderhoudsbeurt wordt deze wegbijstand
opnieuw met 12 of 24 maanden(*) verlengd of tot
aan de volgende onderhoudsbeurt en dit
levenslang. Het onderhoud dient te gebeuren bij
een Ford Erkend Hersteller volgens de officiële
onderhoudsschema’s en voorschrift en van Ford.

www.nl.ford.be/naverkoop/service-
onderhoud/ford-assistance

*Periode afhankelijk van het model en het motortype. Raadpleeg uw Ford
Erkend Hersteller voor meer informatie.

ProtectKopen5
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VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE SUV-
FAMILIE, GA NAAR WWW.FORD.BE

Gelieve deze brochure te
recycleren wanneer u ze niet meer
nodig hebt.

Illustraties, omschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct op het moment van druk. Het beleid van Ford omvat echter een constante productontwikkeling. Het recht is
voorbehouden om specificaties, kleuren en prijzen van de modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. Raadpleeg altijd uw Ford
concessiehouder voor de recentste informatie. Optionele uitrusting. Als er ergens in deze publicatie een kenmerk wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optione(e)l(e) uitrusting/Pack’,
enz., moet u ervan uitgaan dat het een meerkost zal opleveren ten opzichte van het basisvoertuig, tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd. Alle modellen en kleurencombinaties zijn
afhankelijk van de beschikbaarheid. Opmerking: Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer
bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook in diverse opzichten verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen bepaalde voorzieningen op de afbeeldingen
enkel als optie verkrijgbaar zijn. Opmerking: Deze brochure bevat zowel originele Ford accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan
invloed hebben op het brandstofverbruik van uw auto. + De gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die worden vermeld onder hun
eigen merknaam. Deze producten vallen niet onder een Ford garantie; in plaats daarvan is de garantie van de betreffende leveranciers van toepassing. Neem voor de details van de
garantievoorwaarden contact op met uw Ford concessiehouder. Opmerking: De naam Bluetooth® de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford
Motor Company Limited in licentie gebruikt. De naam iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun
respectieve eigenaars. Opmerking: Sommige rijhulpmiddelen en veiligheidsvoorzieningen in deze brochure zijn bestemd voor gebruik met sensoren, waarvan de prestaties door
bepaalde weers- en omgevingsomstandigheden kunnen worden aangetast.

Published by Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, England.

Registered in England No. 235446.
BJN 208173. FoE B42E

0221/BEL nl
Februari 2021
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