JEDNODUCHÝ ZPŮSOB,
JAK SI POŘÍDIT NOVÝ
FORD KUGA
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OBJEVTE

VYBERTE SI

PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ

SPECIFIKACE

KOUPĚ

Zobrazený model je Kuga ST-Line X AWD HEV s metalickým lakem karoserie
modrá Metallic (výbava na přání).

1

OBJEVTE

PŘEHODNOŤTE
DOBRODRUŽSTVÍ
Proč považovat dobrodružství za jednorázový zážitek? Pro
vás to může být stav mysli. Nepotřebujete dvacetikilový
batoh a šestiměsíční dovolenou, abyste mohli někam
vyrazit a zažít ho. Od jasných světel města po široké nebe
– každé místo, čas i okamžik přináší něco nového.
Představujeme vám Ford Kuga. Za dobrodržstvím při
každé jízdě.

Vozidlo na obrázku obsahuje příslušenství.

Zobrazený model je Kuga ST-Line X PHEV s unikátním metalickým
lakem bílá Platinum (výbava na přání).

1OBJEVTE

Zobrazený model je Kuga ST-Line X PHEV v unikátní metalické barvě laku červená Lucid (výbava
za příplatek).
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1 OBJEVTE
VÝJIMEČNÝ VÝKON
S elektrickým hybridním pohonem vozu Kuga jste připraveni na
jakékoliv výzvy. Se dvěma hybridními technologiemi nabízí vůz Ford
Kuga modernější, čistší a ekonomičtější způsoby, jak si vychutnat jízdu
v SUV. Ford Kuga Plug-in Hybrid (PHEV) kombinuje elektromotor
poháněný trakčním akumulátorem s efektivním zážehovým motorem
o objemu 2,5 l pracujícím v Atkinsonově cyklu.
Elektrický motor přináší dodatečnou podporu v případě potřeby, což
znamená, že můžete dojet ještě dále a s nižšími emisemi. Na čistě
elektrický pohon můžete jet až do vzdálenosti 61-64 km (WLTP),
resp. 83-88 km při městském provozu*, což se hodí především v husté
dopravě a v zónách s omezenými emisemi. A když už vyrazíte ven z
města na delší výlet, přepnete na zážehový motor a nemusíte řešit
dojezd.
PHEV akumulátor je možné nabíjet ve většině veřejných nabíjecích
stanic (AC). Případně je dodáván s vozem nabíjecí kabel, který se hodí
pro běžnou domácí zásuvku na 230 V.

*Při plném nabití. Dojezd na elektřinu až 61-64 km (WLTP), resp. 83-88 km při městském provozu při metodice
měření celosvětového harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP – Worldwide
Harmonised Light Vehicle Test Procedure) platí pro dostupnou konfiguraci. Skutečný dojezd záleží na různých
podmínkách, jako je externí prostředí, způsob jízdy, údržba vozidla a stáří lithium-iontového akumulátoru.

Zobrazený model je Kuga ST-Line X PHEV s metalickým lakem karoserie stříbrná
Solar (výbava na přání).

JE TO VÁŠ SVĚT
Ford Kuga je stejně dobrý při zkoumání zvlněné krajiny, jako při každodenním
dojíždění do města. Kamkoliv vás cesta zavede, užijete si dokonalou rovnováhu
schopností robustního SUV a krásného designu vozu.
Vozidlo je vybaveno pozoruhodným množstvím asistenčních služeb – včetně SYNC
3 navigace, modemu FordPass Connect s informacemi o dopravě v reálném čase,
adaptivního tempomatu s funkcí Stop&Go* – to vše je ideální pro hustou
příměstskou a městskou dopravu.
Nebo do nákladového prostoru hoďte horské kolo a vydejte se do divočiny.
S pokročilými technologiemi, jako je inteligentní pohon všech kol a nový systém
volitelných jízdních režimů, můžete přizpůsobit svoji jízdu aktuálnímu stavu vozovky.
*K dispozici pouze u modelů s automatickou převodovkou.

Zobrazený model je Kuga ST-Line X AWD s metalickým lakem karoserie modrá Metallic (výbava na
přání).

1OBJEVTE

1 OBJEVTE
ELEKTRIFIKUJTE VAŠE CESTY
S modelem Kuga Hybrid, plně hybridním vozidlem (označovaným jako HEV), je řada
Kuga nejelektrifikovanější ze všech modelů Ford. Kuga HEV kombinuje konvenční
motor s elektromotorem, aby poskytovala bezstarostný výkon a plynulou a
kultivovanou jízdu za všech podmínek.
Avšak vysokonapěťový lithium-iontový akumulátor, který pohání elektromotor –
umístěný pod podlahou pro co nejefektivnější využití prostoru – také umožňuje vozu
Kuga HEV jezdit na krátké vzdálenosti pouze s elektrickým pohonem. Takže můžete
cestovat nízkou rychlostí s nulovými emisemi.

Zobrazený model je Kuga ST-Line X AWD s metalickým lakem karoserie modrá Metallic
(výbava na přání).

1 OBJEVTE
PŘEDEFINUJTE SVŮJ PROSTOR
Pocit pohybu a svobody pokračuje do vozidla a „protéká“ všemi prvky
interiéru. Od „kapalného“ designu palubní desky a středové konzoly,
až po luxusní styl předních sedadel – vůz Kuga přináší prvotřídní
pohodlí.
Další chytré prvky designu podporují aktivní životní styl. Zadní sedadla
jsou vybavena posuvnou funkcí, takže cestující na zadních sedadlech
mohou mít v případě potřeby větší prostor pro nohy, či naopak
můžete zvětšit zavazadlový prostor. Bezdotykové ovládání zadních
výklopných dveří vám umožní otevření zadních dveří, i když máte ruce
plné zavazadel (výbava na přání, standardně pro ST-Line X a
Vignale).

Zobrazený model je Kuga ST-Line X PHEV s čalouněním sedadel vinyl Sensico©/
velur Rapton (standardně).

1 OBJEVTE
POMOC PŘI ŘÍZENÍ
Ford Kuga usnadňuje jízdu v silném provozu. Adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go udržuje automaticky bezpečnou vzdálenost od vozidla vpředu, a to i v
případě, že toto vozidlo bude zpomalovat až do zastavení. A když se doprava dá opět do pohybu, vaše auto se také rozjede. Funkce Pre-Collision Assist s
asistentem vyhýbacího manévru bude sledovat situaci před vámi a upozorní vás na případné nebezpečí.

■

■

■

■

Adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go*‡ udržuje pohodlnou
vzdálenost od vozu vpředu a může dokonce váš vůz úplně zastavit a opět
jej rozjet, jak to umožňuje provoz. Sám začne brzdit, pokud nereagujete.
Pre-Collision AssistØ‡ s detekcí vozů, chodců a cyklistů je navržen tak,
aby sledoval, zda se neblížíte k těmto objektům, a může vás upozornit na
hrozící kolizi. Sám začne brzdit, pokud nereagujete.
Asistent vyhýbacího manévruØ‡ (systém usnadňující vyhnutí se
překážce) je navržen tak, aby detekoval možné úhybné odbočení, a
pomohl se vyhnout překážce na cestě (součást funkce Pre-Collision
Assist), pokud vyhodnotí, že srážka je nevyhnutelná.
Systém aktivního udržování v jízdním pruhu s Asistentem mrtvých
úhlůØ‡ vás upozorní na vozidla detekovaná v mrtvých úhlech rozsvícením
světla v odpovídajícím vnějším zrcátku. Pokud se pokusíte změnit jízdní
pruh, když je zobrazeno varování, systém aplikuje na řízení lehký odpor,
aby pomohl snížit riziko kolize (součást sady za příplatek).

*K dispozici pouze u modelů s automatickou převodovkou.
ØPoužívá senzory.
‡Asistent řízení.
Poznámka Funkce asistence řidiče jsou doplňkové a nenahrazují plnou pozornost, úsudek a potřebu ovládání vozidla
řidičem.

Zobrazený model je Kuga Vignale PHEV s čalouněním sedadel kůže Windsor/vinyl
Sensico© Electric (standardní výbava).

■

Součástí systému hlídání mrtvého úhlu (BLIS) je systém Varování před
projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA) s aktivním
brzděním. který vám pomáhá při couvání, když máte omezený výhled. V
případě hrozícího nebezpečí vás systém upozorní a dokáže případně
zasáhnout a vůz zabrzdit.

1 OBJEVTE
ELEKTRICKÝ VÝKON VE VAŠICH RUKOU
REŽIMY ELEKTRICKÉHO VOZIDLA (EV)

NABÍJENÍ VOZU KUGA

Kuga Plug-in Hybrid vám pomáhá dojet do cíle vaší cesty za použití dvou
zdrojů pohonu. Můžete si zvolit, kdy chcete jet na elektrický pohon, a kdy
chcete využít úsporný zážehový 2,5 l motor – nebo můžete nechat vůz Kuga
rozhodnout za vás v režimu Auto EV. Během každé jízdy bude vozidlo
regenerovat energii při plachtění nebo brzdění.

Ať už jste doma nebo na cestách, nabíjení vašeho vozidla Kuga
prostřednictvím domácí zásuvky, nabíjecí stanice typu wallbox nebo ve
veřejných nabíjecích stanicích je snadné. S vozem je standardně dodáván
nabíjecí kabel pro domácí nabíjení ze síťové zasuvky na 230 V.

■

■

■

■

■

Režim EV Auto přepíná mezi elektrickým a hybridním pohonem, podle
jízdních podmínek a aktuálního nabití akumulátoru.
Režim EV Nyní umožňuje jet výhradně na elektrický pohon, dokud není
baterie téměř vybitá. Potom přepne zpět na kombinovaný hybridní
pohon.
Režim EV Později umožňuje šetřit elektrickou energii pro pozdější
použití. Vozidlo pojede na spalovací motor, dokud nepřepnete na
elektrický režim.
Režim EV Nabíjení umožní nabíjet akumulátor za použití zážehového
motoru, i když vozidlo stojí.
Technologie Geofencing* dělá jízdu v nízkoemisních zónách ještě
snazší.. Navigační systém zobrazí kontrolovanou oblast, například
nízkoemisní nebo bezemisní zónu, abyste věděli, kdy přepnout do režimu
EV Nyní.
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a. Wallbox a veřejné nabíjecí stanice
Kompletní nabití pomocí Wallboxu (příslušenství) a ve většině veřejných nabíjecích
stanicích trvá 3,5 hodiny.
Zobrazený model je Kuga ST-Line X PHEV s unikátním metalickým lakem karoserie v barvě

b. Domácí síťová zásuvka

bílá Platinum (výbava na přání).

Kompletní nabití přes domácí síťovou zásuvku na 230 V trvá 6 hodin.

1 OBJEVTE
VIDĚT A BÝT VIDĚN
SYSTÉM PŘEDNÍCH ADAPTIVNÍCH SVĚTLOMETŮ
Nepřehlédnutelné LED světlomety modelu Kuga zajišťují perfektní
svícení v noci a při špatné viditelnosti. Dynamické LED světlomety s
plně adaptivním osvětlením používají kamerovou technologii, která
zajišťuje osvětlení zatáčky před samotným vjetím do ní. Zajišťuje se
tím snadnější a uvolněnější řízení během jízdy v noci.
■

■

■

Systém osvětlení na bázi rozpoznávání značek může rozpoznat,
když se přiblížíte ke kruhovému objezdu nebo ke značce přednosti
v jízdě a přizpůsobí osvětlení tak, aby odpovídalo uspořádání
silnice.
Prediktivní přední světlomety využívají značení jízdních pruhů
k detekci zatáček. Zatáčku pak světlomety osvětlí ještě před
vjezdem do ní.
Neoslňující dálková světla nastavují úhel světlometů pro
maximální osvětlení, zatímco přední kamera pomáhá systému
chránit ostatní řidiče před oslněním.

KUGA ZVLÁDNE ZAPARKOVAT
I SAMA
AKTIVNÍ PARKOVACÍ ASISTENT
Od nalezení vhodného parkovacího místa až po bezpečné
zaparkování/vyjetí – Kuga usnadňuje parkování i v omezených
prostorech.
■

■

■

■

Zobrazený model je Kuga ST-Line X PHEV s metalickým lakem karoserie stříbrná
Solar (výbava na přání).

Aktivní parkovací asistent pro manuální převodovku kontroluje
řízení a naviguje vás do nebo z parkovacího místa (součást sady
výbavy na přání, za příplatek).
Aktivní parkovací asistent pro automatickou převodovku
přebírá řízení, rychlosti a pedály, zatímco vy máte kontrolu nad
vozidlem tím, že budete během parkovacího manévru držet
stisknuté tlačítko Parkovacího asistenta (součást sady na přání, za
příplatek).
Cross Traffic Alert* (systém upozornění na vozidla blížící se z
boku) pomáhá při couvání z parkoviště. Varuje před vozidly
přijíždějícími z obou stran (součást sady za příplatek).
Zadní parkovací kamera poskytuje nerušený výhled vlevo a
vpravo za vozidlo během couvání (standardní výbava u všech
výbavových stupňů.

*Součást Systému udržování v jízdním pruhu s asistentem hlídání mrtvých úhlů.
Poznámka Funkce asistence řidiče jsou doplňkové a nenahrazují plnou pozornost, úsudek a potřebu ovládání
vozidla řidičem.

1OBJEVTE
ZŮSTAŇTE PŘIPOJENI A MĚJTE VŠE POD KONTROLOU
FORD SYNC 3

APLIKACE FORDPASS

Ford SYNC 3 se bez problémů propojí s vaším chytrým telefonem, abyste
mohli v klidu komunikovat a využívat navigaci. Aplikaci kompatibilní se
systémem SYNC můžete ovládat pomocí rozhraní AppLink, zatímco se
službami Apple CarPlay a Android Auto budete vše ovládat na 8" dotykové
obrazovce s pocitem, jako kdybyste používali váš telefon. Můžete používat
dotykovou obrazovku nebo jednoduché hlasové povely, můžete telefonovat,
poslouchat a odesílat textové zprávy, ovládat hudbu a satelitní navigaci.

Aplikace FordPassØ vám umožní přistupovat přes váš chytrý telefon ještě k
dalším funkcím, jako například k vyhledávání dobíjecích/čerpacích stanic,
vyhřívat dálkově interiér vašeho vozu, vyhledávat místa k parkování, kavárny,
a to vše odeslat do navigačního systému SYNC 3 – stačí se připojit přes
AppLink. U modelů PHEV můžete také dostávat informace o stavu nabití
akumulátoru.

FORDPASS CONNECT*
Vestavěný modem FordPass Connect nabízí společně s mobilní aplikací
FordPass množství inovativních funkcí. Služba Live Traffic‡ zasílá pravidelné
informace o dopravním provozu přímo do vašeho navigačního systému
SYNC, zatímco služba Informace o nebezpečí v okolí (LHI)‡ vás informuje o
blížící se nebezpečné situaci ještě dříve, než na dané místo dojedete. V
případě nehody systém eCall (tlačítko SOS pro automatické i vyžádané
nouzové volání) automaticky vytočí linku tísňového volání a upřesní
záchranným složkám důležitá data, jako jsou například souřadnice vozu nebo
čas nehody v příslušném jazyce ve všech zemích EU.

Udržujte svůj vůz v bezpečí díky pokročilé funkci ochrany SecuriAlert. Jakmile
bude funkce aktivní, aplikace vás upozorní, když dojde k neoprávněnému
otevření dveří včetně otevření pomocí duplicitního nebo originálního klíče.
Propojte se se svým vozem Ford Kuga pomocí aplikace FordPass

Upozornění: S jednotkou SYNC 3 lze úplně propojit telefony iPhone 5 či novější nebo telefony se systémem Android 5.0 (Lollipop) a novějším. Některé funkce systému SYNC 3 vyžadují datové připojení, za které se platí poplatky. Nejnovější informace o
dostupnosti aplikací Apple CarPlay a Android Auto na vašem trhu najdete na oficiálních webových stránkách aplikací Apple CarPlay a Android Auto. Aktualizace map je zdarma po určitý čas od koupě vozidla.
Všechny funkce konektivity jsou závislé na mobilním pokrytí. Jednotlivé funkce se mohou v průběhu času lišit.
‡Funkce Live Traffic a Informace o nebezpečí v okolí (LHI) jsou k dispozici zdarma na 1 rok od registrace nového vozu Ford vybaveného systémem SYNC 3 s navigací; poté se účtuje licenční poplatek.

1 OBJEVTE

POKROČILÉ TECHNOLOGIE

Sklopné tažné zařízení
Plně elektricky ovládané sklopné tažné zařízení
Ford se automaticky složí za zadní nárazník, když
není v provozu, čímž je zachován elegantní vzhled
vozu a umožněn snadnější přístup do
zavazadlového prostoru. Díky tažnému zařízení se
zvýší schopnost nakládat a převážet větší náklady
o hmotnosti až 2 100 kg*, v závislosti na motoru
(další podrobnosti vám sdělí autorizovaný
prodejce vozů Ford).

Bezdotykové ovládání 5. dvěří
Elektrické otevírání a zavírání zadních výklopných
dveří vozu Kuga je snadné, i když máte plné ruce
věcí. Stačí, když budete mít klíče u sebe a
použijete v oblasti pod středem zadního nárazníku
pohyb odpovídající mírnému kopnutí a zadní
výklopné dveře se otevřou nebo zavřou bez
jediného dotyku. Lze je také otevírat a zavírat, když
sedíte ve voze.

Volitelné jízdní režimy
Přizpůsobte si svůj zážitek z jízdy ve vozidle Kuga
tak, aby vyhovoval jízdním podmínkám, a to
výběrem z pěti dostupných režimů jízdy. Systém
přizpůsobuje různá nastavení, včetně nastavení
charakteristiky motoru a převodovky pro každý z
jízdních režimů zvlášť.

*Maximální tažná síla se liší podle nákladu, konfigurace vozidla, příslušenství a
počtu cestujících.

Head-Up displej

Prémiový audiosystém B&O

Přední a zadní parkovací kamera

Zobrazuje klíčové informace ve vašem zorném
poli, abyste mohli sledovat situaci před vámi.
Zřetelný a jasný obraz může zobrazovat váš výběr
obsahu, včetně rychlosti vozidla, navigace,
upozornění tempomatu a údaje rozpoznaných
dopravních značek. Průhledový displej je
kompatibilní s polarizačními slunečními brýlemi.

Přizpůsobte si zvuk vaší oblíbené hudby díky nové
technologii prémiového systému B&O –
BeoSonic™. Díky ní si můžete reprodukci hudby
nastavit podle svých představ, objevovat různé
znění zvuku v prostoru vašeho vozu a zvolit si svůj
osobní režim poslechu, který si můžete snadno
nastavit na displeji.

Pohled před a za vozidlo je zobrazen na
dotykovém displeji. Což pomáhá při parkování do
úzkých míst, protože vidíte prostor kolem vozidla.
Zadní parkovací kamera se aktivuje po zařazení
zpátečky.

Nejezděte, když jste rozrušeni. Podrobnosti a systémová omezení najdete v
uživatelské příručce.

Značka ™ je vlastnictvím společnosti Bang & Olufsen a je registrována a
užívána v mnoha jurisdikcích celosvětově s vědomím vlastníka.

Poznámka Funkce asistence řidiče jsou doplňkové a nenahrazují plnou
pozornost, úsudek a potřebu ovládání vozidla řidičem.
Parkovací kamery fungují pouze v rychlosti nižší než 10 km/h.

2
VYBERTE SI

Se širokou nabídkou stylizace exteriéru a interiéru
je zde nový Ford Kuga pro každého.

VÝBAVOVÉ STUPNĚ

Trend

Není dostupné v České republice

Titanium

Vyšší výbavové stupně modelu Kuga se vyznačují
mimořádnou důmyslností a pohodlím, které jim
propůjčují kvalitní materiály a doplňkové
technologie.

ST-Line

ST-Line X

Navíc oproti výbavě Titanium

Navíc oproti výbavě ST-Line

Působivý model ST-Line zaujme svými
sportovními detaily exteriéru a interiéru.

■

Hlavní prvky standardní výbavy
■
■
■
■

■
■

■
■
■

■
■
■
■
■

■
■

17" kola z lehkých slitin v barvě stříbrná Shadow
3D navigace a FordPass Connect
SYNC 3 s multifunkčním dotykovým displejem
12,3" barevný displej palubního počítače s
konfigurovatelnou 3D grafikou
Automatická dvouzónová klimatizace
Systém KeyFree - vstup do vozu a startování tlačítkem
bez použití klíče
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním
Přední automatické stěrače s dešťovým senzorem
Přední LED potkávací a halogenové dálkové
světlomety, přední LED pásky s funkcí denního svícení,
automatické světlomety, přední mlhová světla, zadní
LED světla
Ambientní osvětlení interiéru LED diodami
Tempomat
Systém udržení v jízdním pruhu (LDW a LKA)
Pre-Collision Assist (detekce chodců, cyklistů a vozů)
Parkovací senzory vpředu a vzadu, elektronická
parkovací brzda a zadní parkovací kamera
Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou úpravou
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka v
barvě karoserie

■

■

■

■

18" kola z lehkých slitin v provedení Rock Metallic
Unikátní ST-Line sportovní tvarování nárazníků a
lakované spodní části karoserie
Přední LED potkávací a halogenové dálkové
světlomety (halogenové potkávací pro HEV a PHEV)
Černý potah stropu a prvky interiéru prošité červenou
nití
Střešní ližiny s černou povrchovou úpravou

O něco více chytřejší a hbitější, Kuga ST-Line X je
připravena za každé situace.

■

■
■

■

■
■
■

Prémiový audiosystém B&O s 10 reproduktory vč.
subwooferu
Systém KeyFree Plus - bezdotykové ovládání 5. dveří
Čalounění sedadel vinyl/premium velur s elektricky
nastavitelným sedadlem řidiče
Centrální výklopná loketní opěrka zadních sedadel s
držáky nápojů
Akustická fólie skel předních dveří
Zadní tmavě tónovaná skla Privacy
Přední LED potkávací a dálkové světlomety s
automatickým přepínáním

Vignale

Kuga Vignale s jedinečnými designovými
funkcemi a exkluzivní měkkou kůží vás přenese do
světa bezkonkurenčního komfortu.
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
Čalounění kůže Windsor/vinyl Sensico® 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
Přední LED světlomety s automatickým přepínáním
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)
Světlý potah stropu

2 VYBERTE SI

VÝBAVOVÉ STUPNĚ

Trend

Titanium

Není dostupné v České republice

Standardní prvky vnější výbavy
■
■

■

■
■

17" kola z lehkých slitin v barvě stříbrná Shadow
Přední automatické stěrače s dešťovým senzorem a nastavitelným
seřízením citlivosti
Automaticky sklápěná vnější zpětná zrcátka s osvětlením
nástupního prostoru pod zrcátky
Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou úpravou
Zadní parkovací kamera

Standardní prvky vnitřní výbavy
■

■

■
■
■
■

12,3" barevný displej s konfigurovatelnou 3D grafikou palubního
počítače s funkcí EcoCoach
Bezklíčový vstup do vozu KeyFree se startovacím tlačítkem bez
použití klíče
Automatická dvouzónová klimatizace
Ambientní osvětlení interiéru LED diodami
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním
Nastavení bederní opěrky spolujezdce

Motory
Zážehový
1.5 EcoBoost 150 k (110 kW)
Vznětový
1.5 EcoBlue 120 k (88 kW)

2 VYBERTE SI

VÝBAVOVÉ STUPNĚ

ST-Line

Standardní prvky vnější výbavy navíc k verzi
Titanium
■
■
■
■

■
■

18" kola z lehkých slitin v provedení Rock Metallic
Sportovní tvarování nárazníků
Detaily exteriéru v černé barvě
Lakované spodní části vozu včetně zadního difuzoru v
barvě karoserie
Střešní ližiny s černou povrchovou úpravou
Sportovní odpružení (kromě pohonu AWD)

Standardní prvky vnitřní výbavy navíc k verzi
Titanium
■

■
■

Přední a zadní podlahové rohože, sedadla, volant,
loketní opěrka a hlavice řadicí páky manuální
převodovky s červeným prošíváním
Černý potah stropu
Sekvenční řazení v manuálním režimu pro
automatickou převodovku s pádly pod volantem
(kromě HEV/PHEV)

Motory
Zážehový
2.5 Duratec Hybrid (PHEV) 225 k (165 kW)
2.5 Duratec Hybrid (HEV) 190 k (140 kW)
2.5 Duratec Hybrid (HEV) AWD 190 k (140 kW)
1.5 EcoBoost 150 k (110 kW)
Vznětový
1.5 EcoBlue 120 k (88 kW)

2 VYBERTE SI

VÝBAVOVÉ STUPNĚ

ST-Line X

Standardní hlavní prvky vnější výbavy k verzi
ST-Line
■
■

Přední LED světlomety s automatickým přepínáním
Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

Standardní hlavní prvky vnitřní výbavy k verzi
ST-Line
■

■

■

■

■

■

Prémiový audiosystém B&O s 10 reproduktory vč.
subwooferu
Sklopná centrální loketní opěrka zadních sedadel s
vestavěným držákem na nápoje
Systém KeyFree Plus – bezdotykové ovládání
(otevírání/zavírání) pátých dveří
Kombinované čalounění sedadel (boky vinyl Sensico®/
střed premium velur Rapton) v černé Ebony s
červeným prošiváním
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v 10 směrech
včetně elektricky nastavitelné bederní opěrky
Akustická fólie skel předních dveří

Motory
Zážehový
2.5 Duratec Hybrid (PHEV) 225 k (165 kW)
2.5 Duratec Hybrid (HEV) 190 k (140 kW)
2.5 Duratec Hybrid (HEV) AWD 190 k (140 kW)
1.5 EcoBoost 150 k (110 kW)
Vznětový
1.5 EcoBlue 120 k (88 kW)

2 VYBERTE SI

VÝBAVOVÉ STUPNĚ

Vignale

Standardní prvky vnější výbavy oproti verzi
ST-Line
■
■

■
■
■

■
■
■

18" kola z lehkých slitin v barvě stříbrná Luster Nickel
Unikátní Vignale chromované detaily exteriéru,
nárazníky a maska chladiče v unikátním Vignale
provedení
Lakované spodní části vozu v barvě karoserie
Přední LED světlomety s automatickým přepínáním
Systém KeyFree Plus – bezdotykové ovládání
(otevírání/zavírání) pátých dvěří
Metalický lak karoserie (černá, stříbrná, modrá)
Zadní tmavě tónovaná skla Privacy
Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou úpravou

Oproti ST-Line neobsahuje sportovní odpružení

Standardní prvky vnitřní výbavy oproti verzí
ST-Line
■

■
■
■

■
■
■

Prémiový audiosystém B&O s 10 reproduktory vč.
subwooferu
Vyhřívaná přední a zadní sedadla, čelní sklo a volant
Čalounění kůže Windsor/vinyl Sensico® 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
Akustická fólie skel předních dvěří
Světlý potah stropu

Oproti ST-Line neobsahuje Sekvenční řazení s pádly pod
volantem

Motory
Zážehový
2.5 Duratec Hybrid (PHEV) 225 k (165 kW)
2.5 Duratec Hybrid (HEV) 190 k (140 kW)
2.5 Duratec Hybrid (HEV) AWD 190 k (140 kW)

3

PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ
Zvolte si lak, kola, volitelnou výbavu a
příslušenství, a přizpůsobte si vůz Kuga přesně
podle vašich představ.

červená Lucid
Unikátní metalický lak karoserie*

BARVY

ŽIVOT VE SKVĚLÉ BARVĚ
Vozy Ford Kuga vděčí za svůj oslnivý a odolný zevnějšek
speciálnímu několikafázovému procesu lakování. Díky vstřikování
vosku do ocelových částí karoserie či ochranné horní vrstvě laku,
novým materiálům a postupům aplikace, bude váš nový Ford Kuga
vypadat dobře i za mnoho let.

modrá Blazer†

modrá Metallic†††

stříbrná Solar†††

Nemetalický lak karoserie

Metalický lak karoserie*

Metalický lak karoserie*

bílá Frozen†

červená Lucid

bílá Platinum

Speciální nemetalický lak karoserie*

Unikátní metalický lak karoserie*

Unikátní metalický lak karoserie*

černá Agate†††

šedá Magnetic

Metalický lak karoserie*

Speciální metalický lak karoserie*

*Za příplatek.
†Nedostupné pro Vignale.
†††Standardně pro Vignale
Na model Ford Kuga se vztahuje záruka proti prorezivění Ford v délce 12 let od
data první registrace. Viz obchodní podmínky.
Poznámka: Použité snímky vozidel slouží pouze k ilustraci odstínů barev
karoserie, a nemusí přesně odpovídat aktuálním specifikacím nebo dostupnosti
produktu na některých trzích. Barvy karoserie a čalounění, reprodukované v
tomto katalogu, se mohou lišit od skutečných barev v důsledku omezení
použitých tiskových technologií.

3 PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ ČALOUNĚNÍ

KOLA

Látka Zaha v černé Ebony/látka Eton v černé Ebony

Látka Ray v černé Ebony/látka Eton v černé Ebony

Látka Foundry v černé Ebony/látka Eton v černé Ebony

Standardní výbava pro Trend (nedostupné pro ČR)

Standardní výbava pro Titanium

Standardní výbava pro ST-Line

Velur Rapton/vinyl Sensico® v černé Ebony
Standardní výbava pro ST-Line X**

Perforovaná kůže Windsor/vinyl Sensico® v černé
Ebony

Standardní výbava pro Vignale*
*K dispozici s elektrickým nastavením sedadla v 10 směrech s pamětí nastavení řidiče jako standardní výbava pro Vignale.
**K dispozici s elektrickým nastavením sedadla v 10 směrech jako výbava na přání pro ST-Line X.
Poznámka: Sensico® je ochranná známka společnosti Ford EU, která označuje prémiové ručně vyráběné čalounění. Čalounění kombinuje prémiové, jemné a životné materiály, které se mohou označovat za veganské materiály. Údržba je velmi
jednoduchá, čalounění je snadno omyvatelné a brání skvrnám či pachům. Čalounění Sensico® není pouze dobře vypadající, ale také udržitelné.

17"

18"

19"

stříbrná Shadow

broušenou povrchovou úpravou

stříbrná Luster Nickels broušenou povrchovou úpravou

Kola z lehkých slitin D2YBV s 5 paprsky v barvě

Kola z lehkých slitin D2UB2 v šedé barvě Magnetic s

Kola z lehkých slitin D2VCA s 10 paprsky v barvě

Není dostupné v ČR

Výbava na přání pro Titanium

Není dostupné v ČR

19"

19"

20"

povrchovou úpravou ve stříbrené barvě Luster Nickel

Ebony s broušenou povrchovou úpravou

Pearl s broušenou povrchovou úpravou

Kola z lehkých slitin D2VCB s 10 paprsky a s prémiovou
Výbava za příplatek pro Vignale

Kola z lehkých slitin D2VBR s 15 paprsky v černé barvě
Výbava na přání pro ST-Line a ST-Line X

Kola z lehkých slitin D2FCC s 10 paprsky v barvě šedá
Výbava za příplatek pro ST-Line X a Vignale

3 PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ
Sada WINTER PLUS
■
■
■
■

Vyhřívaná přední sedadla
Zadní vyhřívaná sedadla
Vyhřívané čelní sklo
Vyhřívaný volant

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

VÝBAVA NA PŘÁNÍ A SADY

Sada VISION
■
■

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

Sada ST-LINE PLUS
■
■
■
■

Brzdové třmeny červeně lakované
Zadní spojler 5. dveří v barvě karoserie
Hliníkové pedály
Ozdobné nerezové lišty prahů předních dveří

3 PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1.

2.

3.

1.

Oddělující mříž*

2.

Odolná vana do kufru

3.

Oboustranná rohož do kufru

4.

Transparentní ochranná fólie na
prahy

5.

Ochranná lišta zadního nárazníku

6.

Odnímatelné tažné zařízení

7.

Střešní příčníky na ližiny

8.

Uebler+ nosič 2 jízdních kol na
tažné zařízení, sklopný 90°

9.

Zástěrky za podběhy

10. ZEV nabíjecí kabel pro veřejné
nabíjení (typ 2)
11.

11.

EVBox+ Elvi Wallbox s pevným
kabelem

12. EVBox+ kabel pro použití s Elvi
Wallbox

13. Přepravka Box-in-Box

4.

5.

6.

+Informace o položkách, na něž se vztahuje záruka od jiného
dodavatele, naleznete na zadní obálce.
*Splňuje evropské bezpečnostní požadavky ECE-R17/ISO27955.

13.

2.

Další příslušenství najdete v na
www.prislusenstvi-ford.cz

7.

8.

9.

Pro širokou nabídku brandovaného
zboží navštivte
fordlifestylecollection.com/cz

8.

10.

12.

4

HYBRIDNÍ POHONY
Regenerativní brzdění
Zpětné nabíjení motorem
Nabíjení ze sítě
230 V domácí zásuvka
Wallbox nástěná nabíječka

Kuga EcoBlue Hybrid mHEV (nedostupné pro český trh)

Kuga Hybrid HEV

Kuga Plug-in Hybrid PHEV

Kombinuje vznětový motor a akumulátorem poháněný
elektromotor. Elektromotor zvyšuje výkon vznětového motoru
a zvyšuje jeho zrychlení se sníženou spotřebou paliva a
nižšími emisemi.

Kombinuje elektrický a zážehový motor, které společně
zvyšují výkon a účinnost paliva. Kuga HEV může také jezdit
krátké vzdálenosti s nulovými emisemi pouze na elektrický
pohon.

Kombinuje elektrický a zážehový motor pro snadný výkon,
zatímco čistě elektrický režim vám umožní jízdu s nulovými
emisemi. Aby se maximalizoval dojezd v režimu pouze s
elektrickým pohonem, lze Kugu PHEV nabíjet doma nebo na
veřejné nabíjecí stanici.

■
■
■

2.0 EcoBlue Hybrid (mHEV)
48 V akumulátor
Systém regenerativního brzdění

■
■
■

Veřejné nabíjecí stanice

■

2.5 Duratec Hybrid (HEV)
1,1 kWh vysokonapěťový lithium-iontový akumulátor
Možnost čistě elektrického pohonu
Systém regenerativního brzdění

■
■
■
■

SPECIFIKACE

2.5 Duratec Hybrid (PHEV)
14,4 kWh vysokonapěťový lithium-iontový akumulátor
Čistě elektrický pohon
Možnost nabíjení z elektrické sítě

Prozkoumejte možnosti elektrifikovaného pohonného ústrojí nového Fordu
Kuga. Mezi sofistikovaná řešení patří, vedle vyspělých naftových motorů Ford
2,0 a 1,5 litru EcoBlue a benzínových motorů 1,5 l EcoBoost, hybridní verze
Kuga PHEV a Kuga Hybrid HEV. Společně vám mohou pomoci najít to
správné řešení pro váš životní styl a přechod na elektrifikovanou jízdu vám
usnadní a zpříjemní.

Aplikace FordPass pro Kuga
PHEV
S aplikací FordPass† si můžete
zobrazit stav nabití akumulátoru
Kuga PHEV, dojezd na elektrický
pohon, nastavit časy nabíjení
doma a upozornění, když je
dosaženo požadované úrovně
nabití. Navíc můžete vyhledávat
veřejné nabíjecí stanice, nastavit
navigaci, a to vše
prostřednictvím aplikace.

Aplikace FordPass, kompatibilní s vybranými platformami chytrých
telefonů, je k dispozici ke stažení. Mohou být účtovány poplatky za zprávy
a data.
†

Dojezd na elektřinu
Emise CO2**
Kombinovaná spotřeba paliva**
Nabíjení

0 km
127-134 g/km
4,9-5,1 l/100 km
samonabíjecí

*Při plném nabití až 61-64 km (resp. 83-88 km při městském provozu) dojezdu pouze na elektřinu pomocí celosvětového
harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP). Skutečný dojezd se mění v závislosti na vnějších
podmínkách, stylu řízení, údržbě vozidla a stáří lithium-iontového akumulátoru.
**Údaje o emisích CO v g/km a o spotřebě paliva byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného
zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením (ES) č. 715/2007 a nařízením Komise (EU) 2017/1151
e znění pozdějších předpisů. WLTP představuje novou reálnější metodiku testování hodnot spotřeby paliva a emisí CO,
která zcela nahradila původní metodiku NEDC (nový evropský jízdní cyklus).

Dojezd na elektřinu
Emise CO2**
Kombinovaná spotřeba paliva**
Nabíjení

krátké vzdálenosti
124-135 g/km
5,4-5,9 l/100 km
samonabíjecí

Dojezd na elektřinu*
Emise CO2**
Kombinovaná spotřeba paliva**
Nabíjení***

61-64 km
22-25 g/km
1,0-1,1 l/100 km
6 hodin

Pro testovací postupy a cykly však platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Výbava na přání
nebo výbava z příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva vozidla. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u CO konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické
faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu.
Pro bližší informace o spotřebě a emisích se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Ford nebo na www.ford.cz.
***Kompletní nabití trakčního akumulátoru přes domácí síťovou zásuvku na 230 V trvá 6 hodin.

4 SPECIFIKACE HYBRIDNÍ POHON

PHEV vozy mají větší akumulátor než ostatní hybridní
vozidla. To umožňuje delší dojezd na elektrický pohon.
U modelu Kuga je to až 61-64 km* s nulovými
emisemi. Jako hybridy, i vozidla PHEV mají také
schopnost nabíjet akumulátor při plachtění nebo
brzdění (rekuperovat energii, která by byla jinak
nevyužita).

*Dojezd na pouze elektrický pohon vozu Kuga je až 61-64 km,
resp. 83-88 km při městském provozu, km v závislosti na
jízdních podmínkách a stáří akumulátoru. Emise CO2 jsou
22-25 g/km podle metodiky měření WLTP.

2.5 Duratec
Hybrid
(HEV) AWD
140 kW
(190 k)

2.5 Duratec
Hybrid
(PHEV) 165
kW (225 k)

PHEV technologie, stejně jako plně hybridní
technologie, využívá dva oddělené zdroje energie –
přepíná mezi běžným zážehovým motorem a
elektrickým motorem. Nicméně, protože PHEV
spoléhá většinou na externí zdroje pro nabíjení, v
případě, že je akumulátor témeř vybitý, začne se
vozidlo chovat jako hybrid, a k pohonu použije v
případě potřeby zážehový motor.

2.5 Duratec
Hybrid
(HEV) 140
kW (190 k)

Vozidla s plug-in hybridním pohonem (PHEV) fungují
stejně jako plně hybridní vozidla (HEV), ale mají navíc
tu výhodu, že vysokonapěťové akumulátory mohou být
napájeny z externího zdroje.

1.5 EcoBlue
88 kW
(120 k)

CO JE PHEV?

1.5
EcoBoost
110 kW
(150 k)

Moderní plug-in hybridní technologie ve voze Ford Kuga přináší vynikající výkon spolu s působivou
spotřebou paliva a pozoruhodně nízkými emisemi.

Palivo, výkon a emise

Euro 6.2 + GPF

Euro 6.2 + DPF

Euro 6.2 + GPF

Euro 6.2 + GPF

Euro 6.2 + GPF

150 (110)

120 (88)

190 (140)

190 (140)

240 Nm při 16004000 min-1

300 Nm při 17502250 min-1

–

230 Nm pro
elektromotor
200 Nm pro
spalovací motor

149-154

137-144

123-132

130-135

SUV
Emisní norma
Maximální výkon k (kW)
Maximální točivý momentØ
CO2 emise (g/km)øø
Počet válců

3

4

4

4

8stupňová automat.

eCVT automat.

eCVT automat.

6,6-6,8

5,2-5,5

5,4-5,8

5,7-5,9

Maximální rychlost (km/h)

195

177

196

196

Zrychlení 0-100 km/h* (v sekundách)

9,7

12,0

9,1

9,5

Minimální provozní hmotnost celkem

1564

1599

1701

1773

Max. přípustná hmotnost vozidla

2075

2110

2215

2280

Max. hmotnost přívěsu (brzděného)

1800

1500

1600

1500

Max. hmotnost přívěsu (nebrzděného)

750

750

750

750

Převodovka 6stupňová manuální
Spotřeba paliva l/100 kmøø
Kombinovaná
Výkonø

Hmotnosti a zátěže (kg)#

*Na 4. rychlostní stupeň. ØHodnoty z testů provedených
společností Ford. Všechny zážehové motory jsou
230 Nm pro
vybaveny katalyzátorem
#Minimální provozní hmotnost zahrnuje základní
elektromotor
200 Nm pro
výbavu vozu, provozní náplně a palivovou nádrž
spalovací motor
naplněnou z 90 % a 75 kg hmotnosti řidiče. Maximální
22-25 /
hmotnost přívěsu je hodnota, kterou se lze rozjet se při
121-127**
12% stoupání na úrovni hladiny moře. Při tažení přívěsu
se u všech modelů sníží výkon a zvýší spotřeba paliva.
4
Zatížení střešního nosiče je u všech modelů maximálně
75 kg. Svislé zatížení na kouli tažného zařízení je u všech
eCVT automat.
výše uvedených motorů maximálně 100 kg.
ØØ
Údaje o emisích CO v g/km a o spotřebě paliva byly
získány pomocí metodiky tzv. celosvětově
1,0-1,1/
harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká
5,4-5,6**
vozidla (WLTP) zavedené nařízením (ES) č. 715/2007 a
nařízením Komise (EU) 2017/1151 ve znění pozdějších
předpisů. WLTP představuje novou reálnější metodiku
200/137 (jen elektro)
testování hodnot spotřeby paliva a emisí CO , která
zcela nahradila původní metodiku NEDC (nový
9,2
evropský jízdní cyklus). Pro testovací postupy a cykly
však platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se
nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být
1844
chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující
srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci.
2320
Výbava na přání nebo výbava z příslušenství může mít
vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva vozidla.
1500
Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u CO konkrétního
750
vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva
motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory,
jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon
a údržba vozu. Pro bližší informace o spotřebě a emisích
se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Ford nebo
na www.ford.cz.
225 (165)

4 SPECIFIKACE
Rozměry

Vnější rozměry (mm)
Celková délka
Celková šířka bez zrcátek

Zadní sedadla
4614-4629
1883

Celková šířka se zrcátky/se sklopenými zrcátky

2178/2000

Celková výška (nenaloženo)

1666-1680

Rozvor náprav

2710

Přední převis

966-969

Zadní převis

938-950

Nájezdový úhel přední [stupňů]

18,0-19,4

Nájezdový úhel zadní [stupňů]

22,6-24,4

Světlá výška (v nezatíženém stavu/při maximálním zatížení náprav)
Průměr otáčení (m)

194-169/152-148
11,4-11,5

Vnitřní rozměry (mm)

Prostor pro nohy (rozmezí posuvné řady 2. řady)
Šířka ve výšce ramen

1017/985

Maximální prostor pro nohy

1077

Šířka v oblasti ramen

1464

999/981
986-1035/
942-1035*
1423

Zavazadlový prostor (se sadou na opravu pneumatik) (mm)
Maximální výška zavazadlového prostoru

885/833*

Maximální šířka mezi podběhy kol

1051

Délka u podlahy k 1. řadě sedadel

1739/1729*

Délka u podlahy k 2. řadě sedadel

961/933*

Objem zavazadlového prostoru (se sadou na opravu pneumatik)
(l) mh+
2sedadlové uspořádání (naloženo po střechu)
5sedadlové uspořádání (naloženo po horní okraj sedadel)
Objem zavazadlového prostoru (s minirezervou) [l]

Přední sedadla
Prostor v oblasti hlavy (bez/s panoramatickou střechou)

Prostor v oblasti hlavy (bez/s panoramatickou střechou)

1530

Výška: 1 666 mm - 1 680 mm

ROZMĚRY

Délka: 4 614 mm - 4 629 mm

645/581*

+

5sedadlové uspořádání: naloženo po horní okraj sedadel

590/518*

Objem palivové nádrže (l)
Benzín, nafta a HEV

54

PHEV

45

Objem AdBlue® nádrže (l)
Naftové motory

14

Měřeno metodou ISO 3832. Údaje závisí na modelu a výbavě.
*pro PHEV a HEV.
+objem zavazadového prostoru při posunutí druhé řady sedadel dopředu.

Šířka se zrcátky / se sklopenými zrcátky:
2 178 mm / 2 000 mm

Šířka bez zrcátek: 1 883 mm

Vignale

Titanium

Bílá
Platinum

Šedá
Magnetic

Stříbrná
Solar

Modrá
Metallic

Červená
Lucid

Metalické laky karoserie –
unikátní*

Metalické laky karoserie*

Černá
Agate

Bílá
Frozen*

Modrá
Blazer

Nemetalické laky
karoserie

ST-Line X

Stylové doplňky
ST-Line

Barva a obložení

Kola
17" x 7.0 ocelová kola D2YBZ s kryty kol D5AC1 v barvě stříbrná Sparkle, pneu 225/65 R17

Titanium

17" x 7.0 kola z lehkých slitin D2YBV v barvě stříbrná Shadow, pneu 225/65 R17

Střed sedadla – čalounění a barva: látka Ray v barvě černá Ebony
Boky sedadla – čalounění a barva: látka Eton v barvě černá Ebony

17" x 7.0 kola z lehkých slitin D2YBU v barvě stříbrná Shadow, pneu 225/65 R17

ST-Line

18" x 7.5 kola z lehkých slitin D2UB2 v barvě šedá Magnetic s broušenou povrchovou úpravou, pneu 225/60 R18

Střed sedadla – čalounění a barva: látka Foundry v barvě černá Ebony
Boky sedadla – čalounění a barva: látka Eton v barvě černá Ebony

18" x 7.5 kola z lehkých slitin D2UB3 v provedení Rock Matallic, pneu 225/60 R18

ST-Line X

18" x 7.5 kola z lehkých slitin D2UB4 v barvě stříbrná Luster Nickel, pneu 225/60 R18

Střed sedadla – čalounění a barva: velur Rapton v barvě černá Ebony
Boky sedadla – čalounění a barva: vinyl Sensico® v barvě černá Ebony

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

Vignale

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

Střed sedadla – čalounění a barva: kůže Windsor perforovaná v barvě černá Ebony
Boky sedadla – čalounění a barva: vinyl Sensico® v barvě černá Ebony

20" x 8.0 kola z lehkých slitin D2FCC v barvě šedá Pearl s broušenou povrchovou úpravou, pneu 245/45 R20
Sada na opravu pneumatik
17" x 4.5 ocelová minirezerva, T155/ 70 R17 110M (není dostupné pro 2.0 EcoBlue mHEV)
Celoroční pneumatiky v rozměru – 17" 225/65 R17 – 18" 225/60 R18 (není dostupné s 19" nebo 20" koly)
*výbava na přání, za příplatek.

Pojistné matice litých kol
Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)

* Zvolené disky budou osazeny uvedeným rozměrem pneumatik, nelze však zvolit výrobce pneumatik.

Standardní výbava
K dispozici

Výbava na přání za příplatek

Vignale

ST-Line X

ST-Line

Titanium

Vignale

ST-Line X

ST-Line

Pohodlí a praktická výbava
Titanium

Zvýhodněné sady

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

Velur Rapton/vinyl Sensico® Electric
- kombinované čalounění sedadel (střed premium velur Rapton/boky vinyl Sensico®) v černé Ebony s červeným prošitím
- obsahuje elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v 10 směrech včetně elektricky nastavitelné bederní opěrky
- centrální výklopná loketní opěrka zadních sedadel s držáky nápojů

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

Kůže Windsor/vinyl Sensico® Electric
- kombinované čalounění sedadel (střed jemná kůže Windsor/boky vinyl Sensico®) v černé Ebony
- vyhřívaná přední a zadní sedadla
- elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v 10 směrech včetně elektricky nastavitelné bederní opěrky
- paměť nastavení sedadla řidiče (kromě bederní opěrky) včetně nastavení vnějších zrcátek
- manuální nastavení sedadla spolujezdce, nastavení výšky a bederní opěrky
- centrální výklopná loketní opěrka zadních sedadel s držáky nápojů

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

Přední sedadla sportovně tvarovaná
Zadní sedadla dělená v poměru 60/40, posuvná (dopředu/dozadu)
Zadní sedadla sklápěná pomocí madla v zavazadlovém prostoru (Easy Fold)
Opěrky hlavy předních sedadel nastavitelné ve 2 směrech
ST-Line prvky interiéru prošité červenou nití
- sedadla
- volant
- řadicí páka manuální převodovky
- loketní opěrka
- přední a zadní podlahové rohože
Potah stropu světlý

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

Středová konzola s držáky nápojů, loketní opěrkou a úložnou přihrádkou

Interiér

Stropní konzola se schránkou na brýle

Potah stropu černý

Látka Zaha
- látkové čalounění sedadel v černé Ebony
- manuální nastavení předních sedadel, nastavení výšky a bederní opěrky řidiče

ISOFIX úchyty krajních zadních sedadel pro dětské sedačky

Látka Ray
- látkové čalounění sedadel v černé Ebony
- manuální nastavení předních sedadel, nastavení výšky a bederní opěrky řidiče a spolujezdce

Sekvenční řazení v manuálním režimu pro automatickou převodovku s pádly pod volantem (kromě HEV a PHEV)

Otočný volič automatické převodovky e-Shifter

/–

/–

/–

/–

/–

/–

Látka Foundry
- látkové čalounění sedadel v černé Ebony
- manuální nastavení předních sedadel, nastavení výšky a bederní opěrky řidiče a spolujezdce
Poznámka: Označení a loga Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc., a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company Limited a k ní přidružených společností je předmětem licenčního ujednání. Ostatní ochranné známky a
obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
Standardní výbava
Výbava na přání za příplatek

Hlavice řadicí páky manuální převodovky a volant potažený vinylem Sensico®
Ozdobné nerezové lišty prahů předních dveří (s logem Vignale)
Podlahové rohože přední a zadní (červené prošití a logo pro ST-Line)
Oboustranná rohož zavazadlového prostoru
Síť zavazadlového prostoru za první a druhou řadou sedadel
Kryt zavazadlového prostoru
Lampičky na čtení pro přední a zadní sedadla
Ambientní osvětlení interiéru LED diodami
Osvětlení přihrádky před spolujezdcem
Osvětlení zavazadlového prostoru
Elektrická zásuvka na 12 V
Exteriér
Kliky dveří v barvě karoserie
Titanium exteriérová sada obsahuje:
- chromovaná linie nad okny pro Titanium
- nelakované spodní části vozu
ST-Line exteriérová sada obsahuje:
- detaily exteriéru v černé barvě
- sportovní tvarování nárazníků
- lakované spodní části vozu včetně zadního difuzoru v barvě karoserie
Vignale exteriérová sada obsahuje:
- unikátní Vignale chromované detaily exteriéru
- nárazníky a maska chladiče v unikátním Vignale provedení
- lakované spodní části vozu včetně zadního difuzoru v barvě karoserie
Střešní ližiny s černou povrchovou úpravou

Vignale

ST-Line X

ST-Line

Titanium

Vignale

ST-Line X

ST-Line

Pohodlí a praktická výbava
Titanium

Pohodlí a praktická výbava

Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie (sklápěná)
- elektricky ovládaná a vyhřívaná, se zabudovanými ukazateli směru
- osvětlení nástupního prostoru pod zrcátky
- elektricky sklápěná při uzamčení vozu
Zadní tmavě tónovaná skla Privacy
Aktivní mřížka chladiče pro maximální účinnost motoru a nižší spotřebu
Příprava pro tažné zařízení – částečná elektroinstalace (bez zásuvky), obsahuje systém stabilizace přívěsu
Tažné zařízení – odnímatelné
Tažné zařízení – plně elektricky sklopné (automaticky se zasouvá a vysouvá stiskem tlačítka) se systémem stabilizace přívěsu
Sportovní odpružení (kromě pohonu AWD)
Kabel pro nabíjení ze zásuvky 230 V pro PHEV

/–

/–

/–

Audiosystémy, zábava a navigace
FordPass Connect
- vestavěný modem 4G
- vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefonu (předplatné na 10 let od registrace vozu)
- 1 rok zdarma na funkce Informace o nebezpečí v okolí (LHI) a LiveTraffic pro navigaci SYNC 3
- Wi-Fi HotSpot pro až 10 přístrojů (předplatné na 1 měsíc nebo 1 GB dat od aktivace)
- eCall – tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání
Sada AUDIO 6
- 3D navigace s vykreslováním budov
- SYNC 3 s 8" dotykovým displejem a hlasovým ovládáním v českém jazyce, pomocí kterého lze ovládat navigaci, audiosystém a telefon
- funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay
- Bluetooth® handsfree a ovládání na volantu
- 6 reproduktorů (přední: 2x basový, 2x výškový; zadní: 2x širokopásmový)
- 4 USB konektory (2x USB-C)
- příjem DAB (rozhlasové digitální vysílání)
Sada AUDIO 9
- viz sada AUDIO 6 výše, navíc:
- prémiový audiosystém B&O s 10 reproduktory vč. subwooferu (výstupní výkon 575 W)

Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou úpravou
Anténa ve tvaru žraločí ploutve (v barvě karoserie pro Titanium a Vignale, nelakovaná pro ST-Line/X)
Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
- elektricky ovládaná a vyhřívaná, se zabudovanými ukazateli směru

Poznámka: Označení a loga Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc., a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company Limited a k ní přidružených společností je předmětem licenčního ujednání. Ostatní ochranné známky a
obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
Standardní výbav
Výbava na přání za příplatek
Součást vybraných sad za příplatek

Vignale

ST-Line X

ST-Line

Titanium

Vignale

ST-Line X

ST-Line

Funkční výbava
Titanium

Bezpečnost a zabezpečení

Bezpečnost
6 airbagů – 2x přední a 2x boční pro řidiče a spolujezdce, 2x stropní pro obě řady sedadel
Elektronický stabilizační systém ESC
- ABS – protiblokovací systém brzd
- TCS – systém kontroly trakce
- TVC – stranové přesměrování točivého momentu
- HLA – asistent rozjezdu do svahu
- PIB – automatická aktivace brzd po nárazu
Funkce MyKey – možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů dálkového ovládání

Mechanické ukazatele otáček a rychlosti
- 4,2" barevný displej palubního počítače
Digitální přístrojový štít
- 12,3" barevný displej s konfigurovatelnou 3D grafikou palubního počítače s funkcí EcoCoach
Přepínatelné jízdní režimy
- Normal, Eco, Sport, Slippery (kluzký povrch) a Deep Snow/Sand (hluboký sníh/písek)
- Auto EV, EV nyní, EV později, Nabíjení EV navíc pro PHEV
Bezdrátové nabíjení pro kompatibilní mobilní telefony

Systém sledování bdělosti řidiče (dostupné v sadě TECHNOLOGY)

Klimatizace – manuální

Tempomat

Klimatizace – automatická dvouzónová včetně vnitřní recirkulace vzduchu. Obsahuje zadní výdechy (pro součástí sady WINTER PLUS)

Pre-Collision Assist (PCA)
- snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (5 km/h-80 km/h) nebo jiným vozem (5 km/h-130 km/h)
- výstraha v případě hrozícího nebezpečí
- autonomní nouzové brzdění

Přídavné palivové topení nezávislé, programovatelné, s dálkovým ovládáním (není dostupné pro HEV/PHEV)

Asistent pro jízdu v pruzích
- varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LDW)
- systém pro automatické navrácení do jízdního pruhu (LKA)

Přední a zadní okna – elektricky ovládaná s jednorázovým otvíráním/zavíráním a globálním otevíráním/zavíráním dálkovým ovladačem
Akustická fólie skel předních dveří
Dětské pojistky zadních dveří;
pozn.:elektricky ovládané z místa řidiče pouze pro ST-Line X a Vignale
Panoramatická střecha
- elektricky ovládaná s funkcí globálního otevírání/zavíraní
- reflexní vrstva odrážející sluneční paprsky
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním
Přední automatické stěrače s dešťovým senzorem a nastavitelným seřízením citlivosti
Automatické světlomety
LED pásky denního svícení součástí předních světlometů
Přední LED potkávací a halogenové dálkové světlomety
pozn.: halogenové potkávací pro HEV a PHEV
Přední LED potkávací a dálkové světlomety
- sdružená skupina LED diod
- automatické přepínání dálkových světel

Standardní výbav
Výbava na přání za příplatek
Součást vybraných sad za příplatek

Vignale

ST-Line X

ST-Line

Titanium

Vignale

ST-Line X

ST-Line

Záruky
Titanium

Funkční výbava

Záruky a servisní smlouvy*
Adaptivní přední LED potkávací a dálkové světlomety s prediktivním svícením (dostupné v sadě VISION)
- statické a dynamické natáčení světlometů
- neoslňující dálková světla automaticky ovládaná
- automatické nastavení sklonu světlometů
- přisvícení do zatáček pomocí hlavních světlometů

Prodloužená záruka FORD PROTECT
- 5 let/100 000 km*
Prodloužená záruka FORD PROTECT kromě HEV/PHEV
- prodloužení z 5 na 7 let/200 000 km*
Prodloužená záruka FORD PROTECT pro HEV/PHEn
- prodloužení z 5 na 8 let/160 000 km

Navíc pro Titanium a ST-Line:
- automatické nastavení sklonu světlometů
- automatické přepínání dálkových světel
- LED přední mlhová světla (navíc pro Titanium)
Přední mlhová světla
Zadní LED světla
Aktivace varovných světel při nouzovém brzdění
Bezzátkový systém doplňování paliva s detekcí správné palivové pistole Ford EasyFuel
Obvodový alarm s prostorovým senzorem a senzorem náklonu (kategorie Thatcham 1). Obsahuje dálkově ovládané dvojité centrální zamykání
Startování bez použití klíče (startovací tlačítko)
Systém KeyFree
- vstup do vozu bez použití klíče
- 2 pasivní klíče dálkového ovládání
Systém KeyFree Plus
- bezdotykové ovládání (otevírání/zavírání) pátých dveří
- 5. dveře s elektrickým otevíráním a zavíráním
Přední a zadní parkovací senzory
Aktivní parkovací asistent s nouzovým brzděním (dostupné v sadě TECHNOLOGY)
- podélné a příčné parkování bez nutnosti otáčení volantem
- pro automatickou převodovku bez nutnosti obsluhy pedálů
- asistent pro vyjetí z podélného parkovacího místa
- nouzové brzdění při možné kolizi během parkování
Zadní parkovací kamera
Přední parkovací kamera (dostupné v sadě TECHNOLOGY)
Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold
Emisní norma Euro 6.2 pro naftové motory využívající vstřikování AdBlue ; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly
®

/–

/–

/–

/–

Systém Stop-Start (součástí všech motorizací)

.

Standardní výbav
Výbava na přání za příplatek
Součást vybraných sad za příplatek
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Usednout za volant vašeho nového vozu
Ford je tak jednoduché, když se seznámíte s
širokou nabídkou možností financování.

DALŠÍ KROKY

Nakonfigurujte si svůj vůz Ford
Sestavte si své nové vozidlo online. Jednoduše
přejděte na web Ford, vyberte model, typ motoru,
barvu karoserie a další výbavu. Zjistěte jeho cenu
a podívejte se, jak vypadá. V případě, že jste se
svým výběrem spokojeni, můžete odeslat svou
konfiguraci prodejci Ford.
www.ford.cz/konfigurator

Najděte nejbližšího
autorizovaného prodejce
a vyžádejte si testovací jízdu
Prodejce vozidel Ford můžete na webových
stránkách společnosti Ford vyhledávat podle
umístění nebo názvu, a zažádat si online o
testovací jízdu nebo cenovou nabídku. Zadejte
vaše jméno a další potřebné informace, a zvolený
prodejce vás kontaktuje, abyste se domluvili na
vhodném termínu.

Financování

Automatické nouzové volání

Aplikace FordPass

Značkové financování Ford Credit je při pořízení
vozu Ford optimální volbou pro soukromé osoby i
podnikatele. Veškerou administrativu i odborné
poradenství zajistí prodejce Ford.

Funkce automatického nouzového volání eCall
nebo Emergency Assist jsou standardní výbavou
každého vozu Ford (záleží na vybraném modelu).
Funkce eCall je součástí FordPass Connect,
funkce Emergency Assist vyžaduje připojení
mobilního telefonu ve voze. Obě funkce pomáhají
cestujícím navázat spojení s tísňovou linkou a
poskytují záchranným službám informace o
poloze vozidla v příslušném jazyce. Tyto inovativní
funkce pomáhají posádce vozidla po havárii, při
níž se odpálily airbagy, nebo odpojilo palivové
čerpadlo.

Aplikace FordPass vám ve spojení s modemem
FordPass Connect poskytuje přístup k mnoha
užitečným funkcím navrženým pro usnadnění
cestování a udržení dobrého stavu vozidla.

Financujete-li vůz klasickým úvěrem, splácíte část
ceny vozu v pravidelných měsíčních splátkách a
stáváte se vlastníkem vozidla. Úvěrové produkty
Ford Credit jsou nabízeny včetně výhodného
komplexního pojištění u renomovaných
pojišťoven.
Dáte-li přednost operativnímu leasingu Ford
Lease, vyřešíte financování vašeho vozu bez
nutnosti koupě, i bez počáteční zálohy.
Pro více informací navštivte www.fordcredit.cz

Ze svého chytrého telefonu můžete sledovat
hladinu paliva, počet najetých kilometrů,
i nahuštění pneumatik. Můžete také odemykat a
zamykat auto či vyhřát interiér vozidla na dálku
(pouze ve spojení s automatickou převodovkou).
Také vám najde cestu zpět k zaparkovanému
vozidlu a bude vám zasílat informace o
technickém stavu vozidla přímo do vašeho
telefonu. A mnohem více.

Ford Service

Ford Protect

Ford Service Plan

Služby Ford Service jsou zajištovány
autorizovanou sítí servisních partnerů Ford, jenž
udržují váš vůz v perfektním stavu po celou dobu
jeho životnosti.

S prodlouženou zárukou FORD PROTECT si
budete užívat bezstarostný klid po mnoho let.

S jednou jedinou platbou můžete pokrýt náklady
na doporučené servisní prohlídky po dobu 2 až 5
let od doby, kdy si nové vozidlo Ford převezmete.
To může vyjít levněji, než kdybyste platili za
jednotlivé servisní prohlídky. Dále vám to přináší
následující výhody:

■
■
■

■

■

Komplexní plány servisu a údržby
Použití kvalitních náhradních dílů Ford
Vyškolení mechanici Ford používají nejnovější
diagnostické vybavení a nástroje
Snadné objednání prostřednictvím online
rezervačního systému
Jedno telefonní číslo na všechny služby
společnosti Ford: 800 3673 29 (800 FORD
CZ)

Stačí se jen rozhodnout, jakou variantu si zvolíte:
5 let (standardně), 6 let nebo 7 let (varianty na
přání, za příplatek).
Výhody prodloužené záruky Ford Protect:
■
■

■

■

Ochrana před nečekanými výdaji za opravy
Jistota při cestách do zahraničí – záruku lze
uplatnit u autorizovaných opravců Ford po celé
Evropě
Delší životnost vašeho vozu Ford díky použití
originálních dílů Ford
Zvýšení hodnoty vozidla při následném prodeji

■

■

■

■

■

Asistenční služba Ford Assistance – asistenční
služba v Evropě bude prodloužena podle délky
vašeho servisního plánu
Úspora nákladů - výhodnější ceny oproti
platbě za služby jednotlivě
Výdaje pod kontrolou - cena je konečná a to i
bez ohledu na její vývoj (inflace, zdražování dílů
a práce)
Plnou servisní historii Ford, která může zvýšit
prodejní hodnotu vašeho vozidla
Váš Ford zůstane Fordem - jistota použití
originálních dílů

Obrázky, popisy a specifikace. Tato publikace byla platná v době předání do tisku. Společnost Ford své výrobky neustále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit specifikace, barvy
a ceny modelů a předmětů zobrazených a popsaných v této publikaci. Pro aktuální informace se vždy obraťte na vašeho prodejce Ford. Výbava na přání. Pokud je v této publikaci
položka označena jako ‘Výbava na přání’ nebo ‘Výbava na přání/paket’ atd., vezměte na vědomí, že tato položka je za příplatek k základní ceně vozidla, pokud není výslovně uvedeno
jinak. Všechny kombinace modelů a barev nemusí být dostupné. Poznámka. Některá vyobrazení pocházejí z předprodukčního modelu a/nebo jsou vytvořena na počítači, a v konečném
provedení se může vzhled/vybavení vozidla v různých ohledech lišit. Kromě toho mohou některé vyobrazené prvky vozidel patřit do výbavy na přání. Poznámka. Tento katalog obsahuje
jak originální příslušenství Ford, tak i celou řadu pečlivě zvolených výrobků od našich dodavatelů. Namontované příslušenství může mít vliv na spotřebu vozidla. + Všechny výrobky jiných
dodavatelů podléhají záručním podmínkám příslušného dodavatele a společnost Ford za ně nenese odpovědnost. Více informací o těchto podmínkách získáte od prodejce společnosti
Ford. Poznámka. Slovní označení Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company Limited a přidružených
společností je předmětem licence. Slovní označení iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
Poznámka. Některé funkce asistence řidiče a bezpečnostní funkce popsané v této publikaci využívají snímače, jejichž výkonnost a spolehlivost zasílaných údajů může být ovlivněna
aktuálními klimatickými podmínkami.
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