ZVÝHODNĚNÍ AŽ
218 000 Kč
podle motoru/
stupně výbavy

ZVÝHODNĚNÍ
10 000 Kč
na příplatkové sady
WINTER

ZVÝHODNĚNÍ
10 000 Kč
na příplatkovou sadu
TECHNOLOGY

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA
JIŽ ZA 8 182 Kč
s Ford Credit úvěrem
0,99 %

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA
Ford Protect
5 let / 100 000 km**

ZVÝHODNĚNÁ CENA
ZÁKLADNÍ CENA

Ford Kuga

ST-Line

ST-Line X

Vignale

-

Motor

Palivo

Výkon

Převodovka

1.5 EcoBoost

benzín

110 kW / 150 k

6st. manuální

649 900

679 900

827 900

887 900

1.5 EcoBlue

nafta

88 kW / 120 k

6st. manuální

649 900

679 900

817 900

877 900

1.5 EcoBlue

nafta

88 kW / 120 k

8st. automatická

679 900

709 900

867 900

927 900

2.0 EcoBlue Hybrid (mHEV)*

nafta

110 kW / 150 k

6st. manuální

699 900

729 900

856 900

916 900

2.0 EcoBlue AWD

nafta

140 kW / 190 k

8st. automatická

799 900

829 900

889 900

987 900

1 047 900

1 087 900

2.5 Duratec Hybrid (HEV)*

benzín

140 kW / 190 k

eCVT automatická

759 900

789 900

839 900

927 900

987 900

1 027 900

2.5 Duratec Hybrid (HEV) AWD*

benzín

148 kW / 201 k

eCVT automatická

809 900

839 900

889 900

977 900

1 037 900

1 077 900

2.5 Duratec Hybrid (PHEV)

benzín

165 kW / 225 k

eCVT automatická

949 900

979 900

1 029 900

1 134 900

1 194 900

1 234 900

-

Hybridní a plug-in hybridní pohony

Doporučené ceny zahrnují DPH 21 % a platí od 1. 4. 2021. Datum vydání 30. 3. 2021. Zvýhodněné akční ceny a zvýhodněné ceny pro příplatkové sady WINTER a TECHNOLOGY jsou
zvýrazněny v tabulce modrou barvou a jsou určeny pro konečné zákazníky. Konečným zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba uvedená v kupní smlouvě na předmětné
vozidlo. Zvýhodněné ceny platí u participujících autorizovaných partnerů Ford do 30. 6. 2021 nebo do odvolání a nabídka je omezena počtem odebraných vozidel. Pro konkrétní nabídku se
obraťte na svého autorizovaného prodejce vozů Ford. Zobrazený vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.
mHEV = samonabíjecí Mild-hybrid s 48 V 10Ah akumulátorem pomáhá snižovat emise, spotřebu a zvyšovat točivý moment při akceleraci vozu
HEV = samonabíjecí Hybrid kombinuje benzínový motor s elektromotorem a trakčním akumulátorem o celkové kapacitě 1,1 kWh
PHEV = nabíjecí Plug-in hybrid (Power Split) s trakčním akumulátorem o celkové kapacitě 14,4 kWh a dojezdem na elektřinu až 56 km, resp. 68 km při městském provozu
AWD = inteligentní pohon všech kol (Intelligent All Wheel Drive)
eCVT = převodovka s plynule měnitelným převodovým poměrem (Continuously Variable Transmission)
*výroba vozů HEV a mHEV od konce roku 2021
**Pro pohony HEV a PHEV platí záruka 5 let/100 000 km na všechny vysokonapěťové komponenty a 8 let/160 000 km na vysokonapěťový akumulátor.
Ostatní díly se řídí podmínkami Ford Protect.

PŘEHLED VÝBAVOVÝCH STUPŇŮ
ST-Line
Hlavní prvky standardní výbavy:
18" kola z lehkých slitin v provedení Rock Matallic
12,3" barevný displej palubního počítače s konfigurovatelnou 3D grafikou
SYNC 3 s 8" dotykovým displejem a hlasovým ovládáním
3D navigace a FordPass Connect
Automatická dvouzónová klimatizace
Bezdrátové nabíjení pro kompatibilní mobilní telefony
Tempomat
Systém udržení v jízdním pruhu (LDW a LKA)
Pre-Collision Assist (detekce chodců, cyklistů a vozů)
Systém KeyFree - vstup do vozu a startování tlačítkem bez použití klíče
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním
Ambientní osvětlení interiéru LED diodami
Černý potah stropu a prvky interiéru prošité červenou nití
Látkové čalounění v černé Ebony s manuálním nastavení předních sedadel
Parkovací senzory vpředu a vzadu a elektronická parkovací brzda
Zadní parkovací kamera
Elektricky ovládaná, vyhřívaná a automaticky sklápěná vnější zpětná
zrcátka
Přední LED potkávací a halogenové dálkové světlomety, přední LED pásky s
funkcí denního svícení, automatické světlomety, přední LED mlhová světla,
zadní LED světla
Přední automatické stěrače s dešťovým senzorem
Unikátní ST-Line sportovní tvarování nárazníků a lakované spodní části
karoserie
Střešní ližiny s černou povrchovou úpravou
Sportovní odpružení (kromě pohonu AWD)
Nemetalický lak karoserie - modrá Blazer

ST-Line X
Navíc oproti výbavě ST-Line:
Prémiový audiosystém B&O s 10 reproduktory vč. subwooferu
Systém KeyFree Plus - bezdotykové ovládání 5. dveří
Kombinované čalounění sedadel (střed premium velur Rapton/boky vinyl
Sensico) v černé Ebony s červeným prošitím
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v 10 směrech včetně elektricky
nastavitelné bederní opěrky
Centrální výklopná loketní opěrka zadních sedadel s držáky nápojů
Akustická fólie skel předních dvěří
Zadní tmavě tónovaná skla Privacy
Přední LED potkávací a dálkové světlomety s automatickým přepínáním
dálkových světel

Vignale
Navíc oproti výbavě ST-Line:
18" z lehkých slitin v barvě stříbrná Luster Nickel
Prémiový audiosystém B&O s 10 reproduktory vč. subwooferu
Vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívané čelní sklo a vyhřívaný volant
Kombinované čalounění kůže Windsor/vinyl Sensico Electric v černé Ebony
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v 10 směrech včetně elektricky
nastavitelné bederní opěrky a pamětí nastavení sedadla řidiče
Centrální výklopná loketní opěrka zadních sedadel s držáky nápojů
Akustická fólie skel předních dvěří
Světlý potah stropu
Přední LED potkávací a dálkové světlomety s automatickým přepínáním
dálkových světel
Systém KeyFree Plus - bezdotykové ovládání 5. dveří
Unikátní Vignale chromované detaily exteriéru, nárazníky a maska chladiče
v unikátním Vignale provedení
Lakované spodní části vozu v barvě karoserie
Zadní tmavě tónovaná skla Privacy
Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou úpravou
Metalický lak karoserie (černá, stříbrná, modrá)

Oproti ST-Line neobsahuje Sportovní odpružení

Standardní výbava a výbava na přání

Poznámka

ST-Line

ST-Line X

Vignale

6 000

6 000

16 000

16 000

-

9 000

9 000

19 000

19 000

24 900*

24 900*

24 900*

34 900

34 900

34 900

Sada VISION
- adaptivní přední LED světlomety s prediktivním svícením
- Head-Up displej (barevný TFT průhledový štít)

40 900

17 900

17 900

Sada ST-LINE PLUS
- brzdové třmeny červeně lakované
- zadní spojler 5. dveří v barvě karoserie
- hliníkové pedály

13 000

13 000

-

25 300

25 300

25 300

Panoramatická střecha
- elektricky ovládaná s funkcí globálního otevírání/zavíraní
- reflexní vrstva odrážející sluneční paprsky

32 000

32 000

32 000

Obvodový alarm s prostorovým senzorem a senzorem náklonu (kategorie Thatcham 1).
Obsahuje dálkově ovládané dvojité centrální zamykání.

9 800

9 800

9 800

Oboustranná rohož zavazadlového prostoru

2 600

2 600

2 600

Síť zavazadlového prostoru za první a druhou řadou sedadel
pozn.: jen za druhou řadou při objednání Panoramatické střechy

5 500

5 500

5 500

Zvýhodněné sady
Sada WINTER BASE
- vyhřívaná přední sedadla
- vyhřívané čelní sklo
- vyhřívaný volant
Sada WINTER PLUS
- vyhřívaná přední sedadla
- vyhřívaná zadní sedadla
- vyhřívané čelní sklo
- vyhřívaný volant

●

Navíc pro Trend:
- automatická dvouzónová klimatizace
Sada TECHNOLOGY
- adaptivní tempomat (ACC) s nastavitelným omezením rychlosti v rozpětí: 0-200 km/h pro
automat / 30-200 km/h pro manuál
- ukazatel rozestupu vozidel na displeji palubního počítače
- Stop&Go s funkcí Traffic Jam Assist a aktivním udržováním v jízdním pruhu pro
automatickou převodovku
- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a zákaz předjíždění
- inteligentní asistent upravující rychlosti při detekci značky omezující rychlost
- asistent vyhýbacího manévru
- systém sledování bdělosti řidiče
- systém hlídání mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS)
- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA)
- aktivní parkovací asistent
- přední parkovací kamera
- chrániče hran předních a zadních dveří

*zvýhodněná
cena sady
TECHNOLOGY
platí jen pro 1.5
EcoBoost
manuál, 1.5
EcoBlue manuál
a 2.5 PHEV
automat

Funkční výbava
Přídavné palivové topení nezávislé, programovatelné,
s dálkovým ovládáním

není dostupné
pro HEV/PHEV

Interiér

Exteriér
Nemetalický lak karoserie - speciální - bílá Frozen

6 900

6 900

-

Metalický lak karoserie - černá Agate

15 900

15 900

●

Metalický lak karoserie - stříbrná Solar

15 900

15 900

●

Metalický lak karoserie - modrá Metallic

15 900

15 900

●

Metalický lak karoserie - speciální - šedá Magnetic

21 900

21 900

6 000

Metalický lak karoserie - unikátní - červená Lucid

25 900

25 900

10 000

Metalický lak karoserie - unikátní - bílá Platinum

25 900

25 900

10 000

Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

6 400

●

●

Příprava pro tažné zařízení - částečná elektroinstalace (bez zásuvky), obsahuje systém
stabilizace přívěsu

2 000

2 000

2 000

Tažné zařízení - odnímatelné

20 900

20 900

20 900

Tažné zařízení - plně elektricky sklopné (automaticky se zasouvá a vysouvá stiskem
tlačítka)

28 700

28 700

28 700

19 000

19 000

-

19" x 7.5 kola z lehkých slitin D2VCB s prémiovou povrchovou úpravou ve stříbrné barvě
Luster Nickel, pneu 225/55 R19

-

-

18 300

20" x 8.0 kola z lehkých slitin D2FCC v barvě šedá Pearl s broušenou povrchovou úpravou,
pneu 245/45 R20

-

31 700

31 700

Kola
19" x 7.5 kola z lehkých slitin D2VBR v barvě černá Ebony s broušenou povrchovou úpravou,
pneu 225/55 R19

17" x 4.5 ocelová minirezerva, T155/ 70 R17 110M

není dostupné
pro mHEV

2 700

2 700

2 700

Celoroční pneumatiky v rozměru
- 17" 225/65 R17
- 18" 225/60 R18

není dostupné
s 19" nebo
20" koly

6 000

6 000

6 000

1 300

1 300

1 300

Pojistné matice litých kol

- PŘÍKLAD ZNAČKOVÉHO FINANCOVÁNÍ
Ford Credit úvěr 0,99 %*

Cena vozu
(s DPH)

Záloha 50 %
(z ceny s DPH)

Pevná zápůjční
úroková sazba

Doba trvání úvěru
(měsíce)

Měs. splátka
vč. pojištění

Kuga ST-Line, 1.5 EcoBoost
150 k, 6st. manuální

649 900 Kč

324 950 Kč

0,99 % p. a.

48

8 182 Kč

* Nabídka platí pouze pro právnické osoby a podnikatele do 30. 6. 2021 a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Splátka zahrnuje havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti
sjednané na dobu trvání úvěrové smlouvy. Individuální nabídku a nabídku pro spotřebitele vám připraví autorizovaný partner Ford.

Mild-hybrid (mHEV)

Elektromotor (startér-generátor)
podporuje spalovací motor
a pomáhá mu zvyšovat točivý
moment při akceleraci vozu.
Mild-hybridní pohon zároveň pomáhá
snižovat emise a spotřebu.
Samostatný 48V 10Ah Li-Ion
akumulátor se automaticky dobíjí
rekuperací.

Plug-in hybrid (PHEV) /
Hybrid (HEV)
Výhoda PHEV pohonu nové Kugy
spočívá v možnosti dobíjení
akumulátoru o celkové kapacitě
14,4 kWh z externího zdroje elektřiny.
Umožňuje bezemisní provoz čistě
na elektřinu na vzdálenost až až
56 km, resp. 68 km při městském
provozu. Hybrid HEV vychází ze
stejného základu jako PHEV, jen je
samodobíjecí. Vhodné pro zákazníky,
kteří nemají kde nabíjet.

Volitelné jízdní režimy

Vyberte si z pěti jízdních režimů, které
upraví charakter vozu podle aktuálních
podmínek. V závislosti na zvoleném
režimu se mění odezva plynu, řízení
i podvozku a zároveň také citlivost
stabilizačního a protiprokluzového
systému. V každé situaci tak budete
mít novou Kugu zcela pod kontrolou.

12,3“ digitální přístrojový
štít

Vyberte si jízdní režim: Normal, Sport,
Slippery (kluzký povrch) a Deep
Snow/Sand (hluboký sníh/písek)
nebo pro maximální hospodárnost
režim Eco. Klíčové informace jsou
zobrazovány na 12,3palcovém
digitálním přístrojovém štítu, jehož
barevné schéma se rovněž mění podle
zvoleného jízdního režimu.

