ZUPEŁNIE NOWY FORD KUGA

Łatwy sposób,
aby zasiąść za kierownicą
nowego Forda Kuga
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Poznawanie

Wybieranie

Personalizowanie

Specyfikacje

Zakup

Odblokuj interaktywną broszurę
online
Ford Kuga ST-Line X z napędem hybrydowym typu Plug-in
oraz lakierem metalizowanym specjalnym Lucid Red (opcja).
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Poznawanie

Spójrz na przygodę
z nowej perspektywy
Dlaczego przygoda ma być jednorazowym przeżyciem?
Przygoda to stan umysłu. Nie potrzebujesz
20-kilogramowego plecaka i sześciomiesięcznego urlopu,
aby dobrze się bawić. Od jasnych miejskich ulic,
po bezkresne niebo — każde miejsce i chwila przynoszą
coś nowego. Przedstawiamy zupełnie nowego Forda Kuga,
który zapewni Ci przygodę podczas każdej jazdy.

Ford Kuga ST-Line X z napędem hybrydowym typu Plug-In
oraz lakierem metalizowanym specjalnym White Platinum (opcja).

1Poznawanie
Dodaj gazu
Pojazdy z napędem hybrydowym typu Plug-in są wyposażone
w silnik spalinowy, elektryczny oraz zespół akumulatorów, o
pojemności większej niż w przypadku „zwykłych” samochodów
hybrydowych.
Akumulator ten można ładować zarówno ze zwykłego gniazdka
230V, przez domową stację ładowania (tzw. Wallbox)
jak i w publicznych stacjach ładowania.
Akumulator można także ładować, wykorzystując energię kinetyczną
powstałą podczas hamowania lub zwalniania, która w przeciwnym
wypadku zostałaby zmarnowana (samoczynne ładowanie). Ford
Kuga PHEV ma akumulator o pojemności 14,4 kWh zamontowany
pod podłogą, dzięki czemu nie ogranicza on pojemności bagażnika.
W pełni naładowany akumulator pozawala na przejechanie nawet
56 km z prędkością do 130km/h na napędzie czysto elektrycznym.
Po wykorzystaniu energii z baterii samochód w dalszym ciągu jest
oszczędniejszy niż pojazd z konwencjonalnym napędem,
bo zachowuje się jak tradycyjny samochód hybrydowy. Wówczas
automatycznie i niezauważalnie wybiera źródło napędu - silnik
spalinowy, elektryczny lub połączenie obydwu.

Ford Kuga ST-Line X z napędem hybrydowym typu Plug-In
oraz lakierem metalizowanym Solar Silver (opcja).

Postaw wyzwanie światu
Ford Kuga sprawdza się równie dobrze podczas jazdy przez bezkresne krajobrazy,
jak i podczas codziennych przygód w mieście. Niezależnie od tego, gdzie zaprowadzi
Cię droga, doskonałe możliwości pojazdu SUV oraz unikalna stylistyka pozwolą
Ci przeżyć coś wyjątkowego.
Pojazd jest wyposażony w imponujący pakiet funkcji, w tym system nawigacji
SYNC 3.2, modem FordPass Connect z funkcją Live Traffic oraz inteligentny
tempomat z funkcją Stop & Go*, przez co jest idealny do pokonywania zatłoczonych
miejskich ulic.
Możesz też wykorzystać ogromną przestrzeń ładunkową, by zabrać ze sobą rower
i ruszyć za miasto. Natomiast zaawansowane technologie, takie jak inteligentny
napęd na wszystkie koła oraz nowy system wyboru trybu jazdy, dadzą możliwość
dostosowania stylu jazdy do warunków panujących na drodze.
*Dostępny wyłącznie w modelach z automatyczną skrzynią biegów.

Ford Kuga ST-Line X z napędem hybrydowym typu Plug-In
oraz lakierem metalizowanym Sedona Orange (opcja).
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Ford Kuga ST-Line X z napędem hybrydowym typu Plug-In
oraz lakierem metalizowanym specjalnym Lucid Red (opcja).

1Poznawanie
Zdefiniuj przestrzeń
na nowo
Każdym element wnętrza Forda Kuga został zaprojektowany
z myślą o ergonomii i swobodzie. Od płynnych linii deski rozdzielczej
i konsoli środkowej, po eleganckie fotele przednie wykończone skórą
(standard w wersji Vignale) - zupełnie nowy Ford Kuga to synonim
wygody na najwyższym poziomie.
Dodatkowe przemyślane elementy wyposażenia są dopełnieniem
aktywnego stylu życia. Siedzenia tylne wyposażono w zupełnie nową
funkcję przesuwania pozwalającą pasażerom z tyłu uzyskać więcej
miejsca na nogi lub w razie potrzeby zwiększyć pojemność bagażnika

Ford Kuga ST-Line X z napędem hybrydowym typu Plug-In
oraz tapicerką Rapton w ciemnej tonacji.

1Poznawanie
Podróżuj wygodniej
Inteligentny tempomat adaptacyjny
oraz system zapobiegania kolizją
Pre-Collision Assist
■■

■■

■■

Inteligentny tempomat z funkcją Stop & Go*‡ utrzymuje zadaną
odległość od poprzedzającego pojazdu, może nawet całkowicie
zatrzymać pojazd i ponownie rozpędzić go do zadanej prędkości,
gdy warunki na drodze na to pozwolą.
System zapobiegania kolizjom Pre-Collision Assist†‡ z funkcją
wykrywania pieszych i rowerzystów monitoruje odległość dzielącą
Forda Kuga od innych pojazdów, rowerzystów oraz przechodniów
i może ostrzec przed potencjalną kolizją.
System wspomagający omijanie przeszkód†‡ zintegrowany
z Pre-Collision Assist, wykrywa nagły skręt kierownicy i pomaga
ominąć przeszkodę na torze ruchu pojazdu.

*Dostępny wyłącznie w modelach z automatyczną skrzynią biegów.
†Wykorzystuje czujniki.
‡Funkcja wspomagająca kierowcę.

Ford Kuga Vignale z napędem hybrydowym typu Plug-In oraz tapicerką skórzaną
ciemną Windsor w tonacji Ebony.

1Poznawanie
Moc napędu elektrycznego

a

Zewnętrzne źródła zasilania baterii
Baterię samochodu typu Plug-in Hybrid można naładować, podłączając
ją do zewnętrznego źródła energii elektrycznej. Po wyczerpaniu baterii pojazd
funkcjonuje jak zwykła, samoładująca się hybryda.

3

Pojazdy typu Plug-in Hybrid oraz w pełni elektryczne można ładować,
korzystając z gniazdka elektrycznego 230 V. Proces ten trwa około 6 godzin.

■■

■■
■■

■■

Auto EV - to domyślny tryb samochodu elektrycznego (Electric Vehicle)
- automatycznie przełącza między napędem elektrycznym a spalinowym,
jak najczęściej używając silnika elektrycznego, a silnika spalinowego tylko
w razie konieczności
EV Now (EV Teraz) - tryb wymuszający korzystanie z napędu elektrycznego
dopóki
poziom energii w akumulatorze na to pozwala
EV Later (EV Później) - wykorzystuje częściej silnik spalinowy,
aby oszczędzać energię akumulatora do późniejszego wykorzystania,
na przykład po to, by wykorzystać ją w strefie zerowej emisji
EV Charge (Ładowanie) - to tryb, który podczas jazdy wykorzystuje
dodatkowo silnik spalinowy do naładowania akumulatora nawet do 80%.
Zapewnia to dodatkowy zasięg w trybie elektrycznym, co można
wykorzystać w dalszej części podróży

Ford Kuga ST-Line X z napędem hybrydowym typu Plug-In
oraz lakierem Frozen White (opcja).
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Kierowca ma ponadto do wyboru jeden spośród czterech trybów pracy
napędu Forda Kuga:
■■
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2

Gniazdko elektryczne 230 V
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b

+

a. Stacja ładowania Wallbox
Domowa stacja ładowania Wallbox umożliwia naładowanie
baterii Forda Kuga PHEV w ciągu zaledwie 4 godzin.
b. Publiczna stacja ładowania DC
Dostępne w wielu miejscach publiczne stacje ładowania
pozwalająnaładować pojazd o wiele szybciej niż z tradycyjnego
gniazdka 230V. Pozwala to naładować baterie np. podczas
codziennych zakupów aby wrócić do domu korzystając
z napędu elektrycznego.Pełne naładowanie akumulatora
w 3,5 godziny za pośrednictwem naściennej stacji ładowania
(akcesoria) oraz większości publicznych stacji ładowania.

1Poznawanie
Doskonała widoczność
System reflektorów adaptacyjnych
Zaawansowane reflektory adaptacyjne LED Forda Kuga gwarantują
doskonałe oświetlenie drogi nocą oraz w warunkach słabej
widoczności. Reflektory LED wykorzystują informacje z kamery
do wcześniejszej zmiany kształtu wiązki światła, przez co zakręty
są oświetlone, zanim w nie wjedziesz, a jazda nocą jest łatwiejsza
i bardziej relaksująca.
■■

■■

■■

Światła z funkcją rozpoznawania znaków drogowych
rozpoznają zbliżanie się do ronda lub znaku stop i dostosowują
wiązkę światła reflektorów do układu drogi.
Predykcyjne światła doświetlające zakręty interpretują
oznaczenia pasa ruchu, wykrywając łuki drogi i oświetlają zakręty,
zanim pojazd w nie wjedzie.
Światła drogowe zapobiegające oślepieniu dostosowują kąt
ustawienia reflektorów, aby zagwarantować maksymalne
oświetlenie, natomiast kamera przednia pomaga chronić innych
kierowców przed oślepieniem.

Pozwól, aby Twój Ford
Kuga sam się zaparkował
System wspomagający parkowanie
Active Park Assist
Od zidentyfikowania odpowiedniego miejsca postojowego,
po bezpieczny wjazd lub wyjazd z niego — Ford Kuga ułatwia
parkowanie, nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
■■

■■

■■

■■

Ford Kuga ST-Line X z napędem hybrydowym typu Plug-In
oraz lakierem metalizowanym Solar Silver (opcja).

System wspomagający parkowanie Active Park Assist steruje
układem kierowniczym pojazdu, pomagając wjechać na miejsce
postojowe lub z niego wyjechać.
System wspomagający parkowanie Active Park Assist 2
przejmuje kontrolę nad układem kierowniczym, skrzynią biegów
i przyspieszaniem oraz hamowaniem. Rola kierowcy ogranicza się
do trzymania przycisku systemu Active Park Assist (opcja dostępna
tylko w samochodach z automatyczną skrzynią biegów).
System Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert
(CTA) jest to system monitorowania martwego pola widzenia
w lusterkach z funkcją ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających
z prawej lub lewej strony podczas manewru wyjazdu tyłem z
miejsca parkingowego.
Kamery ułatwiające parkowanie z przodu i z tyłu pozwalają
uzyskać wyraźny obraz przestrzeni z przodu i z tyłu pojazdu.

1Poznawanie
Doskonała łączność
i pełna kontrola
Ford SYNC 3.2

Aplikacja FordPass

System Ford SYNC 3.2 bezproblemowo połączy się z Twoim smartfonem,
pozwalając korzystać ze wszystkich funkcji komunikacji i nawigacji.
Aplikacjami kompatybilnymi z systemem SYNC można sterować
za pośrednictwem funkcji AppLink, natomiast aplikacje Apple CarPlay
i Android Auto pozwalają używać 8-calowego ekranu dotykowego zamiast
ekranu telefonu.

Po połączeniu za pośrednictwem funkcji AppLink aplikacja FordPass
pozwala uzyskać dostęp do większej liczby funkcji, używając smartfonu,
np. wyszukiwania stacji ładowania/benzynowych oraz porównywania cen,
zdalnego ogrzewania pojazdu, wyszukiwania miejsc postojowych
oraz wybierania punktów użyteczności publicznej zapisywanych w systemie
nawigacji SYNC 3.2. W przypadku modeli z napędem hybrydowym typu
Plug-In można również odbierać powiadomienia o poziomie naładowania
akumulatora silnika elektrycznego.

Za pomocą ekranu dotykowego lub prostych poleceń głosowych możesz
nawiązywać połączenia, pisać i odsłuchiwać wiadomości tekstowe,
a także sterować odtwarzaczem muzyki i systemem nawigacji satelitarnej.
W razie wypadku funkcja wzywania pomocy† pomaga pasażerom
skontaktować się ze służbami ratunkowymi i określić lokalizację pojazdu.

FordPass Connect
Modem FordPass Connect pozwala utworzyć samochodowy punkt Wi-Fi*
dla maksymalnie dziesięciu urządzeń. Funkcja Live Traffic†† przekazuje
informacje o ruchu drogowym bezpośrednio z systemu nawigacji SYNC,
a funkcja informacji o lokalnych zagrożeniach‡ ostrzega kierowcę
o niebezpieczeństwach przed ich napotkaniem.

Uwaga: Pełna integracja systemu SYNC 3.2 ze smartfonem jest możliwa wyłącznie w urządzeniach iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) lub nowszych. Niektóre funkcje systemu SYNC 3.2 wymagają transmisji danych, co może skutkować naliczeniem opłat
zgodnie z taryfą operatora. Dostępność aplikacji Apple CarPlay oraz Android Auto w danym kraju należy sprawdzić na oficjalnych stronach Apple CarPlay i Android Auto. Funkcje aktualizacji map są bezpłatne przez ograniczony czas od zarejestrowania
pojazdu.
†Funkcja wzywania pomocy Ford jest innowacyjną funkcją systemu SYNC, która wykorzystuje sparowany w systemie Bluetooth® i podłączony telefon komórkowy do umożliwienia osobom podróżującym pojazdem zainicjowania połączenia z lokalnym
centrum komunikacji po zderzeniu, w wyniku którego odpalone zostały poduszki powietrzne pojazdu lub nastąpiło odcięcie pompy paliwa. Funkcja jest aktywna w ponad 40 krajach i regionach Europy.
*Hotspot Wi-Fi (do 4G LTE) obejmuje bezpłatny okres transmisji danych, który rozpoczyna się w chwili aktywowania przez klienta okresu próbnego w Vodafone i kończy po 3 miesiącach lub przesłaniu 3 GB danych, w zależności od tego co nastąpi
wcześniej. Potem będzie można zakupić pakiety danych w Vodafone. Szczegóły pakietów danych są dostępne na stronie internetowej operatora. *Aby korzystać z wbudowanej funkcji punktu dostępowego Wi-Fi, pojazd Ford musi być wyposażony
w odpowiednie urządzenie i potrzebna jest usługa transmisji danych. Dostęp do danych i usług nie jest zapewniony wszędzie. Mogą obowiązywać warunki dotyczące usług transmisji danych, w tym odpowiednie stawki za przesyłanie wiadomości
i danych.
††Dostęp do funkcji Live Traffic jest bezpłatny przez pierwsze 2 lata od zarejestrowania nowego pojazdu Ford z systemem SYNC 3.2 z funkcją nawigacji, później należy uiścić opłatę licencyjną.
‡Dostęp do funkcji informacji o lokalnych zagrożeniach jest bezpłatny przez pierwsze 2 lata od zakupu nowego pojazdu Ford z określonymi modułami informacyjnymi, później należy uiścić opłatę licencyjną.

1Poznawanie

Wyjątkowe funkcje

System nagłośnienia B&O
Od klasycznych utworów po współczesne
przeboje - niezależnie od tego, jaką muzykę lubisz,
powinna ona brzmieć tak, jak chciał tego artysta.
Nowy, niesamowity system audio B&O zapewnia
dokładnie taką jakość dźwięku, jakiej oczekujesz.
Specjalnie zaprojektowany do nowego Forda
Kuga i dostrojony przez akustyków system
nagłośnienia B&O gwarantuje doskonałość
wrażeń dźwiękowych podczas każdej podróży.
Dodatkowo nowoczesne wzornictwo idealnie
dopełnia stylowe wnętrze Forda Kuga.

Wyświetlacz przezierny
Wyświetla istotne informacje w polu widzenia
kierowcy, przez co nie trzeba odrywać wzroku
od drogi. Wyraźny, jasny obraz może zawierać
wybrane przez użytkownika informacje, w tym
prędkość pojazdu, dane nawigacji,
powiadomienia tempomatu oraz dane systemu
rozpoznawania znaków drogowych. Kompatybilny
z okularami przeciwsłonecznymi z polaryzacją.

Wybór trybu jazdy
Dostosuj styl jazdy Forda Kuga do warunków
na drodze, wybierając jeden z pięciu dostępnych
trybów jazdy. Układ dostosowuje różne
ustawienia, w tym reakcję na wciśnięcie pedału
gazu i siłę wspomagania kierownicy, a także
punkty zmiany biegów w samochodach
z automatyczną skrzynią biegów.

Kamery ułatwiające parkowanie
z przodu i z tyłu
Obraz obszarów przed i za pojazdem
jest wyświetlany na ekranie dotykowym.
Monitorowanie obszaru wokół pojazdu
jest niezwykle pomocne podczas parkowania
w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Kamera
ułatwiająca parkowanie tyłem włącza się
po wybraniu biegu wstecznego.

Drzwi bagażnika otwierane
i zamykane elektrycznie
i bezdotykowo
Otwieranie i zamykanie drzwi bagażnika
w nowym Fordzie Kuga jest niezwykle łatwe
nawet wtedy, gdy masz zajęte ręce. Nie musisz
wyjmować kluczyka z kieszeni lub torebki.
Wystarczy, że wykonasz lekki ruch nogą
pod środkową częścią tylnego zderzaka, a drzwi
bagażnika otworzą się lub zamkną
bez konieczności dotykania jakiegokolwiek
przycisku.

Odłączany hak holowniczy
Odłączany hak holowniczy może być montowany
w pojazdach z pakietem stylizacyjnym,
bezdotykowym otwieraniem drzwi bagażnika
oraz uchwytem do roweru (maks. 3 rowery)
(więcej informacji uzyskasz u Autoryzowanego
Dealera firmy Ford).
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Wersje

Wybieranie

Trend

Titanium i Titanium X

ST-Line i ST-Line X

Vignale

Szeroki wybór elementów stylistycznych
nadwozia i wnętrza pozwoli Ci bez problemu
znaleźć idealnego nowego Forda Kuga.

Dzięki swojej eleganckiej stylistyce
oraz imponującym rozwiązaniom technicznym
Ford Kuga w wersji Trend jest doskonałym
wyborem.

Świetnie wyposażone wersje Titanium
oraz Titanium X zapewniają wyjątkowy komfort
i stylistykę, dzięki zastosowaniu najwyższej jakości
materiałów oraz nowoczesnych rozwiązań.

Unikatowe elementy stylistyczne nadwozia
i wnętrza nadają wersjom ST-Line i ST-Line X
niezwykły, sportowy charakter.

Ford Kuga Vignale z unikalnąstylistyką
i ekskluzywnym wykończeniem wnętrza,
przenosi Cię w świat niezrównanej elegancji.

Główne elementy wyposażenia

Główne elementy wyposażenia

Główne elementy wyposażenia

Główne elementy wyposażenia

■■
■■

■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■

17-calowe stalowe obręcze kół z kołpakami
Reflektory halogenowe, projekcyjne ze światłami
do jazdy dziennej LED
Reflektory automatyczne
Przednie światła przeciwmgielne
Przednia górna krata wlotu powietrza z czarną siatką
i chromowanym obramowaniem
Szyby boczne - obramowanie w kolorze chromu
Elektrycznie sterowane, składane, lusterka boczne
Czujniki wspomagające parkowanie przodem i tyłem
Przycisk rozrusznika Ford Power
Klimatyzacja manualna

■■

■■

■■

■■

■■

■■

17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
z wykończeniem w kolorze Shadow Silver (standard
dla wszystkich wersji silnikowych z wyjątkiem PHEV)
18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
z wykończeniem w kolorze w kolorze Magnetic/
maszynowym (dostępne wyłącznie w wersji PHEV)
Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie
z czunikiem deszczu
Górna krata wlotu powietrza z chromowanymi
poprzeczkami i chromowanym obramowaniem
Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją
temperatury
FordPass Connect z modemem GSM

■■

■■
■■

■■
■■

■■
■■

18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
z wykończeniem w kolorze Rock Metallic
Sportowe zawieszenie
Pakiet stylizacyjny nadwozia ST-Line
zawiera: stylizowane zderzaki, profilowane nakładki
na nadkola lakierowane w kolorze nadwozia, listwy
progowe i listwy boczne nadwozia lakierowane
w kolorze nadwozia
Kierownica wykończona skórą, w stylizacji ST-Line
• Active Noise Control - system aktywnej redukcji
hałasu (standardwyłacznie z silnikami 2.0 EcoBlue)
Nakładki na progi przednich drzwi w stylizacji ST-Line
Podsufitka w ciemnym kolorze

■■

■■
■■

■■

■■
■■
■■

18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
z wykończeniem w kolorze Luster Nickel
Reflektory adaptacyjne LED
Auto High Beam - system automatycznego sterowania
światłami drogowymi
Górna krata wlotu powietrza w stylizacji Vignale
z chromowanymi akcentami
Head-Up-Display - wyświetlacz przezierny
System nagłośnienia B&O
Active Park Assist - system wspomagający
parkowanie równoległei prostopadłe oraz wyjazd
z równoległego miejsca parkingowego

2 Wybieranie

Wersje

Trend

Titanium

Standardowe elementy zewnętrzne wyposażenia
pojazdu

Standardowe elementy zewnętrzne wyposażenia
pojazdu

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

17-calowe stalowe obręcze kół z kołpakami
Reflektory halogenowe, projekcyjne ze światłami
do jazdy dziennej LED
Reflektory automatyczne
Przednie światła przeciwmgielne
Przednia górna krata wlotu powietrza z czarną siatką
i chromowanym obramowaniem
Szyby boczne - obramowanie w kolorze chromu
Elektrycznie sterowane, składane, lusterka boczne
Czujniki wspomagające parkowanie przodem i tyłem

Standardowe elementy wewnętrzne wyposażenia
pojazdu
■■

■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■

System nawigacji satelitarnej SYNC 3.2 z DAB+, 8" ekranem
dotykowym oraz zestawem gośnomówiącym Bluetooth®
4.2" kolorowy wyświetlacz na tablicy zegarów
FordPass Connect z modemem GSM
System wyboru trybu jazdy
Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach
Tylna kanapa - przesuwana, składana, z regulacją pochylenia
oparć
Komputer pokładowy
Przycisk rozrusznika Ford Power
Kierownica i uchwyt dźwigni zmiany biegów pokryte skórą
Ładowarka bezprzewodowa

Silniki
Benzynowe
1.5 EcoBoost 120 KM, M6, FWD
1.5 EcoBoost 150 KM, M6, FWD

■■

■■

■■

■■

17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem
w kolorze Shadow Silver (standard we wszystkich wersjach
z wyjątkiem PHEV)
18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem
w kolorze w kolorze Magnetic/ maszynowym (dostępne wyłącznie
w wersji PHEV)
Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie
z czunikiem deszczu
Górna krata wlotu powietrza - z chromowanymi poprzeczkami
i chromowanym obramowaniem

Standardowe elementy wewnętrzne wyposażenia
pojazdu
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■

Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury
Lusterko wsteczne ściemniajace się automatycznie
Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem
elektronicznym, umożliwiającym otwarcie drzwi i uruchomienie
pojazdu bez tradycyjnego kluczyka
Fotele sportowe z tapicerką materiałową RAY
Przednie fotele z ręczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach
Nakładki na progi przednich drzwi ze stali nierdzewnej
Welurowe dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu

Silniki
Benzynowy
1.5 EcoBoost 150 KM, M6, FWD
Napęd hybrydowy Plug-In
2.5 PHEV 225 KM, eCVT, FWD
Wysokoprężne i mHEV
1.5 EcoBlue 120 KM, M6, FWD
1.5 EcoBlue 120 KM, A8, FWD
2.0 EcoBlue 190 KM, A8, AWD
2.0 EcoBlue 150 KM mHEV, M6, FWD

2 Wybieranie

Wersje

Titanium X
Standardowe elementy zewnętrzne
wyposażenia pojazdu

■■
■■

■■
■■

■■
■■

■■
■■

Przednia szyba z dodatkową warstwą akustyczną
Auto High Beam - system automatycznego sterowania
światłami drogowymi
Reflektory ze światłami przeciwmgielnymi LED
Reflektory statyczne LED, zawierają przednie światła
przeciwmgielne w technologii LED
Dwie końcówki układu wydechowego
Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części
nadwozia
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
Drzwi bagażnika zamykane i otwierane elektrycznie
i bezdotykowo

Standardowe elementy wewnętrzne
wyposażenia pojazdu
■■
■■

■■

■■
■■
■■
■■

Kierownica trójramienna, wykończona skórą
Radioodtwarzacz z SYNC 3.2, DAB+, nawigacją
satelitarną i B&O, *-calowym kolorowym
wyświetlaczem
4.2-calowy wyświetlacz na tablicy zegarów
(nie dotyczy wersji z silnikiem 2.5 PHEV 225KM)
FordPass Connect z modemem GSM
System wyboru trybu jazdy
Przycisk rozrusznika Ford Power
Tempomat z układem regulowanego ograniczania
prędkości (ASLD)

Silniki
Benzynowy
1.5 EcoBoost 150 KM, M6, FWD
Napęd hybrydowy Plug-In
2.5 PHEV 225 KM, eCVT, FWD
Wysokoprężne i mHEV
1.5 EcoBlue 120 KM, M6, FWD
1.5 EcoBlue 120 KM, A8, FWD
2.0 EcoBlue 190 KM, A8, AWD
2.0 EcoBlue 150 KM mHEV, M6

2 Wybieranie

Wersje

ST-Line

ST-Line X

Standardowe elementy zewnętrzne wyposażenia
pojazdu

Standardowe elementy zewnętrzne wyposażenia
pojazdu

■■

■■
■■

■■
■■
■■

18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem
w kolorze Rock Metallic
Sportowe zawieszenie
Pakiet stylizacyjny nadwozia ST-Line
zawiera: stylizowane zderzaki, profilowane nakładki na nadkola
lakierowane, w kolorze nadwozia, listwy progowe i listwy boczne
nadwozia lakierowane, w kolorze nadwozia
Dwie końcówki układu wydechowego w stylizacji ST-Line
Relingi bagażnika dachowego w kolorze czarnym
Szyby boczne - obramowanie w kolorze czarnym

Standardowe elementy wewnętrzne wyposażenia
pojazdu
■■
■■
■■

■■
■■
■■

■■

Kierownica wykończona skórą, w stylizacji ST-Line
12.3" cyfrowy, konfigurowalny wyświetlacz zestawu wskaźników
Fotele sportowe z tapicerką materiałową ETON z czerwonymi
akcentami
Uchwyt manualnej dźwigni zmiany biegów w stylizacji ST-Line
Przednia szyba z dodatkową wartswą akustyczną
Active Noise Control - system aktywnej redukcji hałasu
(standard wyłacznie z silnikami 2.0 EcoBlue)
Aluminiowe nakładki na pedały

■■

■■
■■
■■

■■
■■
■■

Standardowe elementy wewnętrzne wypodażenia
pojazdu
■■

■■

■■

■■

■■

Silniki
Benzynowy
1.5 EcoBoost 150 KM, M6, FWD
Napęd hybrydowy Plug-In
2.5 PHEV 225 KM, eCVT, FWD
Wysokoprężne i mHEV
1.5 EcoBlue 120 KM, M6, FWD
1.5 EcoBlue 120 KM, A8, FWD
2.0 EcoBlue 190 KM, A8, AWD
2.0 EcoBlue 150 KM mHEV, M6, FWD

Przednie światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania
zakrętów
Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie
z czujnikiem deszczu
Zestaw naprawczy ogumienia
Górna i dolna krata wlotu powietrza w stylizacji ST-Line
Drzwi bagażnika zamykane i otwierane elektrycznie
i bezdotykowo

Radioodtwarzacz z SYNC 3.2, DAB+, nawigacją satelitarną,
B&O
oraz 8-calowym kolorowym wyświetlaczem dotykowym
Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury
(DEATC)
Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego
oświetlenia
Elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi,
opuszczanie i podnoszenie jednym naciśnięciem przycisku
Nakładki na progi przednich drzwi w stylizacji ST-Line

Silniki
Benzynowy
1.5 EcoBoost 150 KM, M6, FWD
Napęd hybrydowy Plug-In
2.5 PHEV 225 KM, eCVT, FWD
Wysokoprężne i mHEV
1.5 EcoBlue 120 KM, M6, FWD
1.5 EcoBlue 120 KM, A8, FWD
2.0 EcoBlue 190 KM, A8, AWD
2.0 EcoBlue 150 KM mHEV, M6, FWD

2 Wybieranie

Wersje

Vignale

Standardowe elementy zewnętrzne pojazdu
■■

■■
■■

■■

■■

■■

■■

18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
z wykończeniem w kolorze Luster Nickel
Reflektory adaptacyjne LED
Auto High Beam - system automatycznego sterowania
światłami drogowymi
Górna krata wlotu powietrza w stylizacji Vignale
z chromowanymi akcentami
Dolna krata wlotu powietrza z chromowanymi
akcentami
Drzwi bagażnika zamykane i otwierane elektrycznie
i bezdotykowo
Dwie końcówki układu wydechowego w stylizacji
Vignale

Standardowe elementy wewnętrzne pojazdu
■■

■■
■■
■■

■■
■■
■■

■■

■■

12,3" cyfrowy, konfigurowalny wyświetlacz zestawu
wskaźników
Head-Up-Display - wyświetlacz przezierny
System nagłośnienia B&O
Active Park Assist - system wspomagający
parkowanie równoległei prostopadłe oraz wyjazd
z równoległego miejsca parkingowego
Fotele sportowe z tapicerką skórzaną WINDSOR
Przednie fotele podgrzewane
Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia
w 10 kierunkach i funkcją pamięci ustawień
Tylna kanapa ze składanym podłokietnikiem
z uchytami na kubki
Nakładki na progi przednich drzwi w stylizacji Vignale

Silniki
Benzynowy
1.5 EcoBoost 150 KM, M6, FWD
Napęd hybrydowy Plug-In
2.5 PHEV 225 KM, eCVT, FWD
Wysokoprężny
2.0 EcoBlue 190 KM, A8, AWD

3

Personalizowanie
Wybierz kolor, koła, opcjonalne wyposażenie
oraz akcesoria i nadaj swojemu modelowi
Ford Kuga unikalny charakter.

Lucid Red
Lakier metalizowany specjalny*

Kolory lakierów

Wybieramy Lucid Red.
A który kolor Ty
wybierasz?

Blazer Blue
Lakier zwykły

Panther Blue
Lakier metalizowany specjalny*

Magnetic Grey
Lakier metalizowany*

Solar Silver
Lakier metalizowany*

Frozen White
Lakier zwykły*

Chrome Blue
Lakier metalizowany*

Moondust Silver
Lakier metalizowany*

White Platinum
Lakier metalizowany specjalny*

Agate Black
Lakier metalizowany*

Diffused Silver
Lakier metalizowany*

Sedona Orange
Lakier metalizowany*

Lucid Red
Lakier metalizowany specjalny*

Dzięki zaawansowanemu, wieloetapowemu procesowi
lakierowania nowy Ford Kuga może pochwalić się kolorami
nadwozia, które są zarówno piękne, jak i trwałe. Dodatkowo, dzięki
nowoczesnym procesom zabezpieczania stalowych elemenów
nadwozia oraz najnowszy materiałom otrzymujesz gwarancję
najwyższej jakości i trwałości na długie lata.

*Za dopłatą.
Ford Kuga jest objęty gwarancją na zabezpieczenie przed perforacją korozyjną firmy Ford przez okres 12 lat od daty pierwszej rejestracji. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem spełnienia warunków ogólnych.
Uwaga: przedstawione sylwetki samochodów służą wyłącznie do pokazania kolorów lakierów i mogą się różnić od modeli lub wersji wyposażenia aktualnie oferowanych na danym rynku. Przedstawione kolory lakierów i tapicerek mogą się nieznacznie
różnić od rzeczywistych odcieni ze względu na ograniczenia technologiczne przy odtwarzaniu barw w procesie druku.

3 Personalizowanie Tapicerki

Koła i opony

Tapicerka materiałowa Zaha

Tapicerka materiałowa Ray

Standard w wersji Trend

Standard w wersji Titanium

Tapicerka materiałowa Foundry

Tapicerka częściowo skórzana Rapton/Salerno
z czerwonymi akcentami

Standard w wersji ST-Line

Standard w wersji ST-Line X

Tapicerka częściowo skórzana Ray/Salerno
Standard w wersji Titanium X

Tapicerka skórzana Windsor
Standard w wersji Vignale

17"

18"

19"

Opcja w wersji Trend

Dla Titanium i Titanium X standard w wersji PHEV,
opcja w pozostałych wersjach silnikowych

Opcja w wersjach Titanium i Titanium X

19"

19"

20"

obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem
w kolorze Shadow Silver, ogumienie 225/65

obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem
w kolorze Liquid Aluminium, ogumienie 225/55
Opcja w wersji Vignale

obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem
w kolorze Magnetic/ maszynowym, ogumienie 225/60

obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem
w kolorze Ebony Black/ maszynowym, ogumienie
225/55
Dla wersji ST-Line i ST-Line X opcja dostępna
w Pakiecie ST-Line

Obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem
w kolorze Luster Nickel, ogumienie 225/55

obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem
maszynowym/Pearl Grey, ogumienie 245/45
Opcja w wersjach Titanium X, ST-Line X i Vignale

3 Personalizowanie

Opcje i pakiety

Dzięki bogatemu standardowemu wyposażeniu szerokiemu wyborowi
dodatkowych opcji,Twój Ford Kuga może być jeszcze bardziej
wyjątkoDriver Assistance, czy Technology. Dostępne są także
pojedyncze opcje, czemu możesz skonfigurować swojego idealnego
Forda Kuga. O szczegóły zapytaj swojego Dealera Forda.
Pakiet Winter
Podgrzewane przednie fotele
Podgrzewana kierownica
Podgrzewana przednia szyba
Podgrzewana tylna kanapa (skrajne siedzenia)
Pakiet Driver Assistance
Blind Spot Information z Cross Traffic Alert
Adaptive Cruise Control (dla wersji z manualną skrzynią
biegów
Adaptive Cruise Control ze Stop & Go (dla wersji z
manualną skrzynią biegów)
Active Park Assist (dla wersji z manualną skrzynią biegów)
Active Park Assist 2 (dla wersji z automatyczną skrzynią
biegów)
System monitorowania koncentracji kierowcy Driver Alert
Kamery ułatwiające parkowanie z przodu i z tyłu
Aktywne zabezpieczenie krawędzi drzwi Door Edge
Protector
Pakiet Technology
Reflektory adaptacyjne LED - zawierają przednie światła
przeciwmgielne w technologii LED, system Glare-Free Auto
High Beam
Wyświetlacz pazierny Head-Up

Pakiet ST-Line
19" obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem
maszynowym w kolorze Ebony Black/ maszynowym,
ogumienie 225/55
Lakierowane zaciski hamulców
Duży tylny spojler, lakierowany w kolorze nadwozia

Trend

Titanium

Titanium X

ST-Line

ST-Line X

Vignale

Opcje dodatkowe:
17" obręcze kół ze stopów lekkich
Koło zapasowe dojazdowe
Pakiet dla palących z zapalniczką i popielniczką
Mata ochronna podłogi bagażnika
Hak holowniczy demontowalny
Pakiet przygotowujący do montażu haka holowniczego

Opcje dodatkowe:
19" obręcze kół ze stopów lekkich, z wykończeniem w kolorze
Luster Nickel
Koło zapasowe dojazdowe
Dach panoramiczny otwierany elektrycznie
Inteligentny napęd na wszystkie koła AWD
Nagrzewnica postojowa zasilana paliwem
Pakiet dla palących z zapalniczą i popielniczką
Mata ochronna podłogi bagażnika
Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia
Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem aluminiowym
Hak holowniczy składany
Hak holowniczy demontowalny
Pakiet przygotowujący do montażu haka holowniczego
Drzwi bagażnika zamykane i otwierane elektrycznie i bezdotykowo

Opcje dodatkowe:
20" obręcze kół ze stopów lekkich, z wykończeniem
maszynowym/Pearl Grey
Koło zapasowe dojazdowe
Dach panoramiczny otwierany elektrycznie
Inteligentny napęd na wszystkie koła AWD
Nagrzewnica postojowa zasilana paliwem
Pakiet dla palących z zapalniczą i popielniczką
Mata ochronna podłogi bagażnika
Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem aluminiowym
Hak holowniczy składany
Hak holowniczy demontowalny
Pakiet przygotowujący do montażu haka holowniczego
Drzwi bagażnika zamykane i otwierane elektrycznie i bezdotykowo

Opcje dodatkowe:
Koło zapasowe dojazdowe
Dach panoramiczny otwierany elektrycznie
Inteligentny napęd na wszystkie koła AWD
Nagrzewnica postojowa zasilana paliwem
Pakiet dla palących z zapalniczą i popielniczką
Mata ochronna podłogi bagażnika
Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia
Hak holowniczy składany
Hak holowniczy demontowalny
Pakiet przygotowujący do montażu haka holowniczego
Drzwi bagażnika zamykane i otwierane elektrycznie i bezdotykowo

Opcje dodatkowe:
20" obręcze kół ze stopów lekkich, z wykończeniem
maszynowym/Pearl Grey
Koło zapasowe dojazdowe
Dach panoramiczny otwierany elektrycznie
Inteligentny napęd na wszystkie koła AWD
Nagrzewnica postojowa zasilana paliwem
Pakiet dla palących z zapalniczą i popielniczką
Mata ochronna podłogi bagażnika
Hak holowniczy składany
Hak holowniczy demontowalny
Pakiet przygotowujący do montażu haka holowniczego
Drzwi bagażnika zamykane i otwierane elektrycznie i bezdotykowo

Opcje dodatkowe:
19" obręcze kół ze stopów lekkich
20" obręcze kół ze stopów lekkich
Koło zapasowe dojazdowe
Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem aluminiowym
Dach panoramiczny otwierany elektrycznie
Inteligentny napęd na wszystkie koła AWD
Nagrzewnica postojowa zasilana paliwem
Pakiet dla palących z zapalniczą i popielniczką
Mata ochronna podłogi bagażnika
Hak holowniczy składany
Hak holowniczy demontowalny
Pakiet przygotowujący do montażu haka holowniczego
Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia

Pakiet Winter

Pakiet Driver Assistance

Pakiet Technology

Pakiet ST-Line

3 Personalizowanie

Akcesoria

Systemy mocowania
bagażu*

Osłona tylnego
zderzaka

Solidne przegrody bezpiecznie
oddzielają bagaż przewożony w
przestrzeni ładunkowej Forda Kuga.
Przegroda za drugim rzędem
siedzeń jest dostępna wyłącznie
jako opcja, ponieważ wsporników
mocujących nie można
zamontować w serwisie. Przegroda
za pierwszym rzędem siedzeń jest
dostępna w ofercie akcesoriów
(tylko w pojazdach z zamontowaną
opcją dla drugiego rzędu siedzeń i
bez dachu panoramicznego).

Nakładki ochronne oraz folie
zabezpieczają przed zużyciem i
uszkodzeniami. Nakładki łączą
funkcję ochronną i stylowy wygląd,
natomiast folia zabezpiecza
element pojazdu bez wpływu na
jego wygląd. (Akcesoria)

Hak holowniczy
Sterowany w pełni elektrycznie
wysuwany hak holowniczy firmy
Ford automatycznie chowa się pod
tylnym zderzakiem, gdy nie jest
potrzebny, nie zaburzając
eleganckiego wyglądu samochodu.
(Opcja i akcesoria) Dostępny jest
również demontowalny hak
holowniczy (opcja i akcesoria) oraz
montowany na stałe hak holowniczy
(akcesoria).

Tylny uchwyt na
rowery Uebler+

Boks dachowy firmy
Thule®+

Wysokiej jakości uchwyt na rowery
mocowany na haku holowniczym z
opcjonalnym praktycznym
mechanizmem przechylania (w
zależności od modelu uchwytu na
rowery), który ułatwia dostęp do
przestrzeni bagażowej. (Akcesoria)

Wysokiej jakości, łatwe w montażu
mocowania dachowe firmy Thule®,
w tym uchwyt na rowery (akcesoria)
i w pełni blokowany uchwytem do
nart umożliwiający przewóz do
sześciu par nart lub czterech desek
snowboardowych. (Akcesoria)

Chlapacze

Gumowe dywaniki
podłogowe

Wyprofilowane chlapacze chronią
nadwozie pojazdu Ford Kuga przed
odpryskami spowodowanymi
uderzeniami kamieni oraz
zachlapaniem podczas jazdy.
Dostępne na przód i tył. (Opcja i/lub
akcesoria)

Demontowalny hak
holowniczy
Hak holowniczy umożliwia znaczne
zwiększenie możliwości
przewozowych samochodu (więcej
informacji udzieli Ci Autoryzowany
Dealer firmy Ford). Nieużywany hak
holowniczy można wypiąć. (Opcja i/
lub akcesoria)

Więcej informacji na temat akcesoriów jest podanych w internetowym katalogu akcesoriów w witrynie www.ford-accessories.com
Szeroka oferta produktów firmowanych marką Ford — od odzieży, przez produkty lifestylowe, po przybory podróżne — jest dostępna w witrynie
www.fordlifestylecollection.com

Box dachowy G3
Przeznaczony do przewozu różnych
ładunków i chroniący je przed
warunkami atmosferycznymi oraz
kradzieżą. Wszystkie modele mają
funkcję podwójnego otwierania
ułatwiającą dostęp. (Akcesoria,
dostępne w różnych rozmiarach)

Dywaniki podłogowe z rantami oraz
oznaczeniem Kuga zostały
zaprojektowane specjalnie do tego
modelu, tak aby idealnie pasowały
oraz chroniły przed brudem i
wilgocią. Dywanik kierowcy jest
solidnie przymocowany
bezpośrednio do podłogi, co
zapobiega przesuwaniu się.
(Opcja i/lub akcesoria)

*Spełnia europejskie normy bezpieczeństwa ECE-R17/ISO27955.
+Artykuł objęty osobną gwarancją jego producenta. Szczegóły na ostatniej stronie okładki.

4

a

Moc

Gniazdo ładowania

c

Pojazdy typu Plug-in Hybrid oraz w pełni elektryczne można ładować,
korzystając z gniazdka elektrycznego 230 V. Proces ten trwa około6
godzin. Domowa stacja ładowania Wallbox umożliwia naładowanie
baterii Forda Kuga PHEV w ciągu zaledwie 4 godzin.

Akumulator HV
Ford Kuga PHEV ma akumulator o pojemności 14.4 kWh
zamontowany pod podłogą, dzięki czemu nie ogranicza
on pojemności bagażnika. W pełni naładowany
akumulator pozawala na przejechanie nawet 56 km.

Silnik elektryczny

Nagrzej pojazd przed wyruszeniem w drogę

Silnik elektryczny o mocy 225 KM pozwala na jazdę na napędzie czysto
elektrycznym z prędkością do 130 km/h.

Aplikacja FordPass umożliwia zdalne nagrzanie
wnętrza pojazdu, aby w chłodne dni wnętrze kabiny
było ciepłe i komfortowe od razu po wejściu do
pojazdu.

Specyfikacje

Poznaj wszystkie informacje na temat
swojego Forda Kuga — od zaawansowanych
technologii silnika, po ogromną ilość
przestrzeni ładunkowej.

225 KM (165 kW)
Silnik benzynowy
o pojemności 2.5 l
Napęd hybrydowy Plug-In
(PHEV)

*Zasięg jazdy modelu Kuga wyłącznie na napędzie elektrycznym wynosi do 56 km, w zależności od warunków jazdy i wieku
akumulatora.
+Artykuł objęty osobną gwarancją jego producenta. Szczegóły na ostatniej stronie okładki.

d

EAC
Klimatyzacja elektroniczna wykorzystuje energię
z akumulatora HV.

e

Nagrzewnica elektryczna
Umożliwia ogrzanie kabiny w chłodne dni podczas jazdy
w trybie napędu elektrycznego.

f

Silnik benzynowy 225 KM
Zespół napędowy o mocy 225 KM to połączenie silnika
benzynowego o pojemności 25 l pracującego w cyklu Atkinsona
z silnikiem elektrycznym połączonych przekładni typu
PowerSplit.

4 Specyfikacje Napęd elektryczny

W pełni naładowany akumulator pozawala
na przejechanie nawet 56 km z prędkością
do 130km/h na napędzie czysto elektrycznym.
Po wykorzystaniu energii z baterii samochód
w dalszym ciągu jest oszczędniejszy niż pojazd
z konwencjonalnym napędem, bo zachowuje
się jak tradycyjny samochód hybrydowy.
Wówczas automatycznie i niezauważalnie
wybiera źródło napędu - silnik spalinowy,
elektryczny lub połączenie obydwu.

*Zasięg jazdy Forda Kuga wyłącznie na napędzie elektrycznym wynosi
do 56 km, w zależności od warunków jazdy i wieku akumulatora.

2.0 EcoBlue
190 KM, A8

1.5 EcoBlue
120 KM, A8

2.0 EcoBlue
150 KM mHEV, M6

1.5 EcoBlue
120 KM, M6

Akumulator ten można ładować zarówno
ze zwykłego gniazdka 230V, przez domową stację
ładowania (tzw. Wallbox) jak i w publicznych
stacjach ładowania. Akumulator można także
ładować, wykorzystując energię kinetyczną
powstałą podczas hamowania lub zwalniania,
która w przeciwnym wypadku zostałaby
zmarnowana (samoczynne ładowanie).

2.5 PHEV
225 KM, eCVT

Pojazdy z napędem hybrydowym typu Plug-In
są wyposażone w silnik spalinowy, elektryczny
oraz zespół akumulatorów, o pojemności większej
niż w przypadku „zwykłych” samochodów
hybrydowych.

1.5 EcoBoost
150 KM, M6

Co to jest napęd hybrydowy
typu Plug-In?

1.5 EcoBoost
120 KM, M6

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych silników z napędem hybrydowych Plug-In (PHEV)
nowy Ford Kuga wyróżnia się wyjątkowymi osiągami..

Zużycie paliwa, osiągi i emisja spalin
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Zuycie paliwa w l/100 kmøø
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**Na 4. biegu. øFabryczne dane testowe Forda. øøPrzedstawione wartości
dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 są określane zgodnie z wymaganiami
technicznymi i specyfikacjami określonymi w rozporządzeniach Unii
Europejskiej (UE) 715/2007 i (UE) 2017/1151 z ostatnimi zmianami. Wartości
zużycia paliwa i emisji CO2 zostały określone na podstawie pomiarów w cyklu
WLTP (Światowa zharmonizowana procedura badań pojazdów lekkich).
Zastosowane standardowe procedury testowe pozwalają na porównanie
danych między różnymi typami pojazdów różnych producentów.
#Oznacza najmniejszy możliwy ciężar własny przy pełnym poziomie płynów
i zbiorniku paliwa wypełnionym w 90%, z uwzględnieniem wagi kierowcy
(75kg). Możliwe są niewielkie odchylenia ze względu na dopuszczalne
tolerancje w procesie produkcji oraz zamontowane opcje wyposażenia.
Dopuszczalna masa holowanej przyczepy przy pojeździe obciążonym
do dopuszczalnej masy całkowitej oznacza możliwość ruszenia z miejsca
na wzniesieniu o nachyleniu 12% na poziomie morza. W przypadku wszystkich
wersji holujących przyczepę spadają osiągi i wzrasta zużycie paliwa.
Maksymalna masa zespołu pojazdów zawiera masę przyczepy. Uwaga:
M6 – 6-stopniowa manualna skrzynia biegów, A8 – 8-stopniowa,
automatyczna skrzynia biegów, eCVT - automatyczna, bezstopniowa skrzynia
biegów; EcoBoost – silnik benzynowy turbodoładowany, EcoBlue – silnik
wysokoprężny. mHEV - miękka hybryda, PHEV - hybryda z możliwością
ładowania baterii z gniazdka, FWD - napęd
na przednie koła, AWD - napęd na wszystkie koła











 







 





  

 

   
 







    

   



 

    

  





     




         
           
         
         




 

 
 




 

 
 


 

 
 

             







           







   





Wysokość: 1666 - 1681 mm






4 Specyfikacje Wymiary

Długość: 4614 - 4629 mm



   







 







    







Chcesz zobaczyć pełne
specyfikacje?
Pełna specyfikacja (niezamieszczona w drukowanej
broszurze). Aby zapoznać się z pełną specyfikacją, należy
pobrać broszurę elektroniczną albo przejrzeć interaktywną
broszurę. Broszurę można pobrać ze strony www.ford.pl
lub po zeskanowaniu powyższego kodu QR.

Szerokość (z lusterkami): 1883 mm

Pomiar zgodnie z normą ISO 3832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych wartości w zależności od wersji i wyposażenia. Wszystkie podane
wyżej wartości są danymi homologacyjnymi.

‡

Szerokość (ze złożonymi lusterkami): b.d.




 
   









  
 
   



















































































































             



















     



      































































     
































     












































               
  













  














         









   







   







        





 












      

 















   























































































      





   









      


  
 
   
  
 
   
     
    
  
     
  
   







     


 
 
   








               








              
                     

     

 
   
 
   
  
 
   
     


























  









 







 








 







  








  

 










  








  
 








 
 










 

 
 






  



Za kierownicą




Kolory lakierów i tapicerki


































Tapicerka dostępna bez dopłaty

standard

Tapicerki: skórzana oraz częściowo wykończona skórą są dostępne jako opcja, za dopłatą

opcja, za dopłatą

Opcja niedostępna

element pakietu wyposażenia opcjonalnego, za dopłatą

*Lakiery zwykłe: Frozen White oraz wszystkie lakiery metalizowane, specjalne i metalizowane specjalne dostępne są jako opcja, za dopłatą. Lakiery Agate Black i Solar Silver dla wersji Vignale dostępne są bez dopłaty.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY











           
 
           
 
              
        

        
     
        
     
     
     








































    





               














  

     
































   













    































 

      


   










































Za kierownicą


Za kierownicą

   





        



        































    













   











     













































     













            

























                 



                 
     



          



           
          














            









         







        

































  





















        













    

  



































        



         



                
 



              
          
























 



    



   








  

                   
       
                
           

          






           
      







      

     
             
                       
                       
                    
                      
                 
                         
                     
                  

                 

                      
     

































































































standard
opcja, za dopłatą
element pakietu wyposażenia opcjonalnego, za dopłatą
1)

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

Funkcja zwiększająca bezpieczeństwo. 2)Funkcja aktywnie wspomagająca kierowcę.
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Komfort i wygoda


Komfort i wygoda


































   











               
   
















standard
opcja, za dopłatą
element pakietu wyposażenia opcjonalnego, za dopłatą
Uwaga: Logotyp i znaki graficzne Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company i firmy związane z Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej
licencji. Pozostałe znaki i nazwy towarowe są własnością ich zarejestrowanych właścicieli.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY





































        

             













                     
                













      













    























           






















        

       
     



























Komfort i wygoda


Komfort i wygoda















































              
        
             
         
             
          
     
  
           








      
































             
     





  







    





    























     











                   
         











            









           








































         













       

     













        























         













      
                  
     






  
                      

                       
         
                   
                 
                       
                 
         
                       
         























































  















   















   













        























































        

standard
opcja, za dopłatą
element pakietu wyposażenia opcjonalnego, za dopłatą
Uwaga: Logotyp i znaki graficzne Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company i firmy związane z Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej
licencji. Pozostałe znaki i nazwy towarowe są własnością ich zarejestrowanych właścicieli

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY





          



















     













                          





















           













           















         













                         
           



































                            


                   



     













      













                  













    













              

































        











  













            














































                              




















Bezpieczeństwo i zabezpieczenia


Bezpieczeństwo i zabezpieczenia

  
           






standard
opcja, za dopłatą
element pakietu wyposażenia opcjonalnego, za dopłatą
*Opcja dostępna od produkcji 27/04/2020 (MY2020.75) 1)Funkcja zwiększająca bezpieczeństwo. 2)Funkcja aktywnie wspomagająca kierowcę. uUwaga: Nie należy nigdy umieszczać skierowanego tyłem do kierunku jazdy
fotelika dziecięcego na przednim siedzeniu po stronie pasażera, gdy pojazd Ford jest wyposażony w działającą przednią poduszkę powietrzną po stronie pasażera. Najbardziej bezpiecznym miejscem dla dziecka,
przy prawidłowym zamocowaniu fotelika i zapięciu pasów, jest tylna kanapa samochodu.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY








































      













            





















 



     








  
















      













           














 


  











Gwarancja podstawowa i rozszerzona firmy Ford


Rozwiązania konstrukcyjne


 



        



              



         



    



       



standard
opcja, za dopłatą

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

*Od daty pierwszej rejestracji. Gwarancja obowiązuje przy spełnieniu określonych warunków.

5
Zakup

Zakup zupełnie nowego Forda Kuga jest
niezwykle prosty z oferowanymi przez nas
opcjami finansowania.

Eksploatacja pojazdu

Konfigurator
Skonfiguruj swojego Forda Kuga online. Przejdź
do strony internetowej firmy Ford, wybierz model,
następnie silnik, kolor nadwozia
i wyposażenie dodatkowe. Możesz tam zobaczyć
sugerowaną cenę lub wysłać konfigurację
do Autoryzowanego Dealera Ford.
www.ford.pl

Znajdź Autoryzowanego Dealera
Ford i umów się na jazdę próbną
Wyszukaj Autoryzowanego Dealera Ford według
swojej lokalizacji lub nazwy Dealera na stronie
internetowej firmy Ford i umów się online na jazdę
próbną. Wprowadź swoje dane, a wybrany
Autoryzowany Dealer skontaktuje się
z Tobą w celu omówienia szczegółów.
www.ford.pl

Usługi finansowe

Ford Ubezpieczenia

Aplikacja FordPass

Decyzja, jak sfinansować Twój samochód jest
równie ważna, jak sam wybór pojazdu. Zapytaj
swojego Dealera Forda o ofertę finansowania
zakupu samochodów marki Ford.

Wszechstronny pakiet komunikacyjny Ford
Ubezpieczenia, stworzony specjalnie dla
właścicieli pojazdów marki Ford, zapewnia
kompleksową ochronę.

FordPass nowa aplikacja pomoże
Ci zweryfikować sposób w jaki się przemieszczasz.
Szybko znajdziesz parking w okolicy, bankomat
lub stację benzynową. Dzięki aplikacji możesz
wybrać ulubionego dealera Forda
oraz otrzymywać powiadomienia dotyczące
Twojego samochodu. Sprawdź szczegóły
na stronie
www.ford.pl

5 Zakup Ochrona

Przeglądy serwisowe Forda

Ford Protect

Kontrakty Serwisowe

Aby Twój Ford był w doskonałej kondycji
technicznej przez cały okres eksploatacji,
musi być regularnie serwisowany.

Z Ford Protect możesz przedłużyć ochronę
Twojego Forda przed nieprzewidzianymi kosztami
napraw wszystkich głównych elementów nawet
do 7 lat lub do maksymalnego
przebiegu 200 tys. km.

Dokonując jednorazowej płatności możesz
opłacić rutynowe czynności serwisowe
przewidziane dla przeglądów wymaganych
zgodnie z wykazem zawartym w Karcie
Przeglądowej pojazdu, w tym wymianę lub
naprawę standardowych części uwzględnionych
w tym wykazie.

Ford Serwis oferuje:
■■
■■
■■

■■
■■

■■
■■

Kompleksowe plany obsługi i serwisu
Wykorzystywanie oryginalnych części Ford
Usługę przeprowadzoną przez wyszkolonych
przez firmę Ford mechaników korzystających
z najnowszego wyposażenia diagnostycznego
i narzędzi
Rezerwację wizyt w serwisie online
Jeden numer kontaktowy — Ford OneCall
+48 22 522 27 27
Centrum Likwidacji Szkód Wypadkowych
Usługę pomocy drogowej do 12 miesięcy

www.ford.pl

Korzyści Programu obejmują*:
Dużą elastyczność okresu obowiązywania
i przebiegu
■■ Ochronę przed nieoczekiwanymi kosztami
napraw elektrycznych i mechanicznych
w niemal całej Europie
■■ Opiekę Programu Assistance 12 - pomoc
w drodze
■■ Obsługę zawsze w Autoryzowanych Serwisach
Forda przez wykwalifikowanych mechaników
przy wykorzystaniu oryginalnych części.
Szczegóły i warunki Programu
dostępne na stronie:
■■

www.ford.pl

*Obowiązują warunki usługi Ford Protect. Zadzwoń pod numer Ford OneCall
+48 22 522 27 27.

Kontrakty Serwisowe to także:
■■

■■

■■

Ford Assistance — usługa pomocy drogowej
na terenie niemal całej Europy w czasie
obowiązywania Kontraktu
Przewidywalnośc kosztów. Brak ryzyka
związanego ze zmianą cen części i usług
serwisowych
Pełna historia serwisowania pojazdu
podnosząca jego wartość w przypadku
sprzedaży

Ilustracje, opisy i specyfikacje. Niniejsza broszura była aktualna w chwili oddawania do druku. Jednak polityka firmy Ford zakłada stały rozwój produktu. Zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania, w dowolnym czasie, zmian specyfikacji, kolorów i cen modeli oraz elementów przedstawionych i opisanych w niniejszej publikacji. Najnowsze informacje można uzyskać
u Dealera firmy Ford. Wyposażenie opcjonalne. Elementy wyposażenia oznaczone jako „Opcja” lub „Wyposażenie opcjonalne/zestaw opcjonalny” są dostępne za dodatkową opłatą,
chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Oferta wersji i zestawów kolorystycznych jest ważna z zastrzeżeniem dostępności. Uwaga: Niektóre zdjęcia w niniejszym katalogu przedstawiają
egzemplarze przedprodukcyjne, bądź też zostały wygenerowane komputerowo. Aktualnie oferowane seryjnie produkowane pojazdy mogą się zatem różnić w niektórych elementach od
przedstawionych na zdjęciach. Oprócz tego, niektóre elementy wyposażenia mogą być dostępne jako opcje za dopłatą. Uwaga: Niniejsza broszura przedstawia zarówno oryginalne
akcesoria Ford, jak i gamę produktów naszych dostawców. Montaż akcesoriów może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa w twoim pojeździe. + Oznaczone akcesoria to starannie
dobrane akcesoria innych producentów występujących pod własną marką, które nie podlegają gwarancji Forda, są natomiast objęte gwarancją własną producenta. Szczegóły takiej
gwarancji można uzyskać od Dealera Forda. Uwaga: Logotyp i znaki graficzne Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i ich wykorzystanie przez
Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. Logotyp i znaki graficzne iPod stanowią własność firmy Apple Inc. Inne znaki i nazwy towarowe są własnością ich
zarejestrowanych właścicieli.
Uwaga: Niektóre funkcje aktywnie wspomagające kierowcę i zwiększające poziom bezpieczeństwa opisane w niniejszej broszurze wykorzystują czujniki, na których działanie mogą mieć
wpływ warunki pogodowe i środowisko naturalne.
FordPass - nowa technologia

www.facebook.com/Ford.Polska

Nowy sposób podróżowania. Porady dla kierowców.

Zostań naszym fanem i dołącz do społeczności Ford Polska.

Ford OneCall: +48 22 522 27 27
•Kompleksowa pomoc drogowa
•Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych
•Infolinia, umówienie do serwisu i na jazdę próbną
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

www.ford.pl
Kiedy niniejszy katalog przestanie
być użyteczny, prosimy o oddanie
go do recyklingu.

Ford i BP – współpracujemy w celu
zmniejszenia zużycia paliwa i
emisji spalin.
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Więcej informacji na temat
rodziny pojazdów SUV można znaleźć
na stronie: www.ford.pl
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