KUGA

Kvalita znamená udělat
to správně, i když se
nikdo nedívá.

Podívejte se na další informace. Pomocí vhodné
aplikace v chytrém telefonu nebo tabletu načtěte
QR kódy v této brožuře.

Kuga Vignale
Není k dispozici na českém trhu.
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Na obrázku je model Kuga Black & Silver Edition. Není k dispozici na českém trhu.
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Na obrázku je model Kuga ST-Line Plus s metalickým lakem karoserie modrá Metallic a 19" koly z lehkých slitin D2VA3 (výbava na přání).
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Svět patří vám.

Ford Kuga skvěle odráží ctižádostivou
a sebevědomou povahu. Díky spojení
inovativních technologií s jedinečným
vzhledem, luxusním provedením a
mimořádným výkonem je Ford Kuga
ideálním partnerem pro všechna vaše
dobrodružství a koníčky.

Na obrázku je model Kuga Titanium Plus s metalickým
lakem karoserie červená Ruby a 18" koly z lehkých slitin
D2UEK (výbava na přání).
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Užívejte si.

Posaďte se do nádherně zpracovaného
interiéru modelu Kuga. Výjimečný styl je
patrný na první pohled – moderní design
přístrojové desky doplněný o luxusní
jemné materiály uchvátí každého. Přední
sedadla s koženými potahy prvotřídní
kvality jsou skvěle vytvarována a zajišťují
nedostižné pohodlí i při dlouhých
jízdách. Mnoho chytrých technologií se
postará o to, že vaše jízda bude
důmyslnější a zábavnější než kdy dříve.
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Systém Ford SYNC 3 s
hlasovým ovládáním v
českém jazyce

Poslouchá váš
hlas a reaguje na
váš dotek.

Se systémem SYNC 3* lze pomocí
jednoduchých hlasových povelů v
českém jazyce a 8" multifunkčním
dotykovým displejem ovládat navigaci,
přijímat nebo zahajovat telefonické
hovory či používat aplikace. Nechybí ani
podpora funkce Applink, Apple CarPlay
a Android Auto, která rozšíří SYNC 3 o
další možnosti.

*Standardní výbava pro Titanium Plus a ST-Line Plus.
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Applink, Apple CarPlay a Android Auto
Ovládání systému SYNC 3 je kompatibilní s
aplikací AppLink, zatímco aplikace Apple CarPlay
a Android Auto vám umožní ovládat telefon přes
obrazovku SYNC 3, aniž byste museli vzít do ruky
váš mobilní telefon.

Přístup k řadě dalších funkcí z vašeho chytrého
telefonu pomocí aplikace FordPass.
–

–

–
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Hledejte čerpací stanice podle značky nebo
třídy paliva a porovnávejte ceny.
Vyhledávejte dostupná parkovací místa,
kontrolujte ceny, otevírací dobu a hodnocení.
Prolistujte si návod k obsluze vašho vozu přímo
v aplikaci.
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Systém Active City Stop

Reaguje dříve,
než se nadějete.

Tento systém předchází v nízkých
rychlostech riziku kolize a začne vůz
přibržďovat, pokud na nebezpečí
nezareagujete včas. Je aktivní v
rychlostech do 50 km/h a pomáhá
zabránit nehodám nebo minimalizovat
škody v případě, kdy k nehodě dojde
(dostupné ve zvýhodněné sadě pro
Titanium Plus a ST-Line Plus).
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Váš Ford
Kuga zvládne
zaparkovat i sám.

Aktivní parkovací asistent zaparkuje
váš Ford Kuga za vás. Systém vyhledá
vhodné parkovací místo a automaticky
do něj vůz navede. Stejně tak vám
pomůže z parkovacího místa vyjet. Vy
přitom ovládáte pouze pedály a
pohybujete řadicí pákou (standardní
výbava pro ST-Line Plus, dostupné ve
zvýhodněné sadě pro Titanium Plus).
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Aktivní parkovací asistent vám
pomůže zaparkovat.

Aktivní parkovací asistent
dokáže zaparkovat vozidlo na
parkovacích místech, která jsou
pouze o 20 % delší nebo o 50 %
širší než samotné vozidlo. Stačí
stisknout tlačítko a senzory
tohoto inovativního systému při
projíždění ulicí vyhledají vhodné
místo pro zaparkování. Poté vůz
automaticky zaparkuje. Vám stačí
pouze ovládat pedály a řadicí
páku dle pokynů na obrazovce a
zvukových signálů.
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Pokročilý aktivní
parkovací asistent

Asistent pro vyjetí
z parkovacího místa vám
stejným způsobem pomáhá vyjet
i z toho nejtěsnějšího podélného
parkovacího místa.
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Zážehový motor
EcoBoost

Inteligentní systém
pohonu všech kol (AWD)

Díky turbodmychadlu, přímému
vstřikování paliva a proměnnému
časování ventilů dokáží naše oceňované
motory Ford EcoBoost vyvinout stejný
výkon jako jejich větší verze a přitom u
toho spotřebovat méně paliva a vypustit
méně emisí. Například motor 1,5l Ford
EcoBoost 150 k, se kterým je model Ford
Kuga nabízen, dosahuje kombinované
spotřeby paliva 7,2 l/100 km* a pouhých
164 g* emisí CO2 na kilometr.

Systém inteligentního pohonu všech kol
ve vozech Ford Kuga neustále sleduje
jízdní podmínky, na základě typu
povrchu optimalizuje trakci a podle
potřeby posílá výkon na jednotlivá kola.
Na displeji na přístrojovém panelu se
zobrazuje množství síly přenášené na
jednotlivá kola, takže si snáze všimnete,
že se podmínky na silnici změnily.

Nižší spotřeba a
vyšší výkon.
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Jeďte svou vlastní
cestou.
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Bixenonové světlomety s
adaptivním svícením a
automatickým natáčením

Posviťte si na
cestu.

Bixenonové světlomety s adaptivním
svícením a automatickým natáčením
jsou dvakrát tak výkonné jako běžné
halogenové světlomety, ale oproti nim
využívájí pouze dvě třetiny energie.
Technologie zahrnuje také automatické
nastavení sklonu světlometů, LED pásky
denního svícení a zadní LED světla
(dostupné ve zvýhodněné sadě pro
Titanium Plus a ST-Line Plus).
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Prémiová tvář
značky Ford

Výbava Vignale není k dispozici na
českém trhu.
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FORD KUGA Mimořádné technologie

Bezdotykové ovládání
zadních výklopných dveří
Otevírání a zavírání zadních výklopných dveří vozu
Kuga je snadné, i když máte plné ruce. Stačí, když
budete mít klíče u sebe a nohou naznačíte pohyb
odpovídající mírnému kopnutí pod středem zadního
nárazníku, a bezdotykově ovládané zadní výklopné
dveře se otevřou nebo zavřou bez jediného dotyku.

BLIS s varováním před
projíždějícími vozy při
couvání
Ø†

Elektronická parkovací
brzda (EPB)

Pokud se jiné vozidlo dostane do vašeho mrtvého
úhlu, systém vás na danou skutečnost upozorní
prostřednictvím výstražné kontrolky vestavěné do
obou vnějších zpětných zrcátek. Navíc vás bude
varovat před projíždějícími vozy při couvání. Systém
pomocí senzorů sleduje prostor za vozidlem a v
případě, že je detekován blížící se vůz, upozorní řidiče
na stranu, ze které se blíží jedoucí vozidlo, pomocí
zvukových a vizuálních signálů ve zpětném zrcátku.

Elektrická parkovací brzda (EPB) se ovládá snadno
dostupným spínačem nacházejícím se na středové
konzoli, takže ušetříte prostor mezi sedadly a můžete
jej využít k odkládaní věcí. Elektronická parkovací
brzda se automaticky uvolní, jakmile se rozjedete.

Systém KeyFree a
startovací tlačítko

Tažné zařízení elektricky
sklopné

Sekvenční řazení pádly
pod volantem

Jakmile přicházíte ke svému vozu, systém KeyFree
zaznamená přítomnost vašeho klíče, i když je
schovaný v kapse nebo kabelce. Dveře se odemknou,
a když se posadíte, nemusíte dávat klíč do zapalování.

Elektricky poloautomaticky ovládané tažné zařízení je
po ruce vždy, když ho potřebujete, a zároveň jej lze
skrýt, aby nenarušovalo vzhled vozu a aby byl zajištěn
jednodušší přístup k zavazadlovému prostoru. Při
tažení se systém elektronického řízení stability (ESC)
stará o neutralizaci náklonů přívěsu.

Se sportovními řadicími pádly nacházejícími se pod
volantem můžete v režimu ručního řazení přeřazovat
rychleji a efektivněji.

Využívá senzory.
Systém je navržen tak, aby fungoval při rychlostech vyšších než 10 km/h.

Ø
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FORD KUGA Stupně výbavy

Vyberte si tu správnou verzi
Vyberte si ten správný stupeň výbavy Fordu Kuga přesně pro vás!

Titanium Plus

Prémiový model

není k dispozici pro ČR

Velmi kvalitní materiály a doplňkové technologie propůjčují vozu
mimořádnou důmyslnost a pohodlí.

Trend

Komfortní model
Ford Kuga Trend je ideální volbou díky elegantnímu designu a skvělým
jízdním vlastnostem.

ST-Line Plus

Sportovní model
24

Jedinečné exteriérové prvky i interiérové detaily s červeným prošíváním
dodávají verzi Kuga ST-Line Plus zcela jasný sportovní charakter.

není k dispozici pro ČR
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FORD KUGA Stupně výbavy
–

Motory

1,5l EcoBoost s výkonem 120 k
(88 kW) manuální převodovka

Trend
Hlavní prvky standardní výbavy
exteriéru

Hlavní prvky standardní výbavy
interiéru

–

17" ocelová kola s kryty

–

Klimatizace poloautomatická

–

Přední halogenové světlomety

–

SYNC s funkcí AppLink

–

Přední mlhová světla s černým
rámečkem

–

–

–

–

–

–
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–

CD stereorádio s 4,2'' barevným
displejem, Bluetooth handsfree a
ovládání na volantu
Palubní počítač s 4,2'' barevným
displejem
Startovací tlačítko - bezklíčové
startování
Tempomat s nastavitelným
omezovačem rychlosti
Hlavice řadicí páky a volant potažený
kůží
Středová konzola s posuvnou loketní
opěrkou, úložnou přihrádkou
17'' ocelová minirezerva

Tempomat s nastavitelným
omezovačem rychlosti

Bezklíčové startování

27

FORD KUGA Stupně výbavy
–

–

–

–

–

Motory

1,5l EcoBoost s výkonem 150 k
(110 kW) manuální převodovka
1,5l EcoBoost s výkonem 150 k
(110 kW) automatická převodovka
2,0l TDCi s výkonem 150 k
(110 kW) manuální převodovka
2,0l TDCi AWD s výkonem 150 k
(110 kW) manuální převodovka
2,0l TDCi AWD s výkonem 150 k
(110 kW) PowerShift převodovka

Titanium Plus
–

Dodatečné prvky výbavy exteriéru
oproti verzi Trend

–

17" kola z lehkých slitin

–

Zadní parkovací senzory

–

–

–

–

–

Dodatečné prvky výbavy interiéru
oproti verzi Trend
–

Automatické světlomety a zpožděné
zhasínání předních světlometů

–

Přední halogenové světlomety s LED
pásky denního svícení

–

Přední automatické stěrače s
dešťovým senzorem
Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou
úpravou
Vnější zpětná zrcátka elektricky
sklápěná

–
–

–

–
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Automatická dvouzónová
klimatizace
Středová konzola s výdechy
klimatizace pro 2. řadu sedadel
SYNC 3 s 3D navigací, hlasovým
ovládáním v češtině a 8'' dotykovým
LCD
Bezklíčový vstup do vozu
Vnitřní zpětné zrcátko s
automatickým zatmíváním
Sedadla kůže/látka s výškově
nastavitelným sedadlem spolujezdce
Prémiové ambientní osvětlení
interiéru LED diodami

17" kola z lehkých slitin.

Čalounění sedadel kůže/látka.

29

FORD KUGA Stupně výbavy

není dostupné pro ČR
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FORD KUGA Stupně výbavy
–

–

–

–

–

–

Motory

1.5l EcoBoost s výkonem 150 k
(110 kW) manuální převodovka
1.5l EcoBoost s výkonem 150 k
(110 kW) automatická převodovka
2.0l TDCi s výkonem 150 k
(110 kW) manuální převodovka
2.0l TDCi AWD s výkonem 150 k
(110 kW) manuální převodovka
2.0l TDCi AWD s výkonem 150 k
(110 kW) PowerShift převodovka
2.0l TDCi AWD s výkonem 180 k
(132 kW) PowerShift převodovka

ST-Line Plus
Dodatečné prvky výbavy exteriéru
oproti verzi Titanium
–
–

–

–

–

–

18'' kola z lehkých slitin
Aktivní parkovací asistent s předními
a zadními parkovacími senzory
Spodní části nárazníků a blatníků
lakované v barvě karoserie
Boční nástavce prahů a lišty dveří
lakované v barvě karoserie

Dodatečné prvky výbavy interiéru
oproti verzi Titanium
–

Černý potah stropu

–

Hliníkové pedály

–

Čalounění sedadel kůže/velur s
červeným prošitím

Oproti verzi Titanium neobsahuje:
–

Ambientní osvětlení

Střešní ližiny s černou povrchovou
úpravou
Sportovní odpružení (snížení
podvozku o 10 mm)

Světlomety tmavě tónované.
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18" kola z lehkých slitin
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FORD KUGA Stupně výbavy
–

není dostupné pro ČR
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*Nemetalické laky bílá Frozen, červená Race a šedá Stealth, Mica lak černá
Shadow a metalické laky jsou dostupné jako výbava na přání, za příplatek.
**Unikátní barva pro ST-Line Plus.
Poznámka: Použité snímky vozidel slouží pouze pro ilustraci odstínů barev
karoserie a nemusí přesně odpovídat aktuální specifikaci. Barvy karoserie a
čalounění reprodukované v tomto katalogu se mohou lišit od skutečných barev
v důsledku omezení daných použitou tiskovou technologií.

Vybrali jsme
barvu šedá
Magnetic.
Pro jakou se
rozhodnete vy?

Milano Grigio
není dostupné pro ČR
Stříbrná Moondust
Metalický lak karoserie*

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
nátěru, novým materiálům a postupům
aplikace bude váš Ford Kuga vypadat
dobře i za mnoho let.

Bílá Platinum
Unikátní metalický lak
karoserie(4vrstvý)*

Červená Ruby
Unikátní metalický lak
karoserie (3vrstvý)*

Černá Shadow
Mica lak karoserie*

Šedá Stealth
Speciální nemetalický lak
karoserie**

Modrá Blazer
Nemetalický lak karoserie

Stříbrná Diffused
Speciální metalický lak
karoserie*

Modrá Panther
není k dispozici pro ČR

Šedá Magnetic
Metalický lak karoserie*

36

Modrá Metallic
Metalický lak karoserie*

Červená Race
Speciální nemetalický lak
karoserie*

Bílá Frozen
Speciální nemetalický lak
karoserie*
Chcete vidět model Ford Kuga v jiné konfiguraci?
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FORD KUGA Kola a pneumatiky

18"

FORD KUGA Čalounění

není k dispozici pro ČR

kola z lehkých slitin s 5 paprsky
D2UEK (na přání pro Titanium Plus)

není k dispozici pro ČR

kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky
D2VBE (na přání pro ST-Line Plus)

19''

kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky
D2VA3
(na přání pro ST-Line Plus)
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19''

není k dispozici pro ČR
Čalounění látka
Boost v černé Charcoal
(standardně pro Trend)

Čalounění kůže Electric*
Salerno v černé Charcoal
(na přání pro Titanium Plus)

Čalounění kůže/látka
Salerno/Groove v černé Charcoal (standardně
pro Titanium Plus, verze Electric* na přání)

Čalounění kůže/premium velur
Salerno/Rapton v černé Charcoal (standardně
pro ST-Line Plus, verze Electric* na přání)

není dostupné pro ČR

není dostupné pro ČR

*Čalounění Electric obsahuje elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v 10 směrech včetně elektricky nastavitelné bederní opěrky (výbava na přání pro Titanium Plus nebo ST-Line Plus)
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FORD KUGA Zvýhodněné sady
Aby bylo váš Ford Kuga ještě více mimořádný, obsahuje mnoho užitečných prvků již ve
standardní výbavě. Dodatečné prvky výbavy jsme sloučili do zvýhodněných sad - jako například
sadu WINTER nebo sadu CITY PLUS. Pro více informací o dostupných možnostech se obraťte
na svého prodejce vozů Ford.

Trend

Výbava na přání

Sada Winter

Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce
Vyhřívané čelní sklo
Vyhřívaný volant

Sada Power

Elektrické dětské pojistky zadních dveří a oken, ovládané z místa řidiče
Elektrická zásuvka 230 V / 150 W

Sada City Plus

Podélné a příčné parkování bez změny směru řidiče
Asisten pro vyjetí z podélného parkovací místa
Přední a zadní parkovací senzory

Sada Technology Plus

Adaptivní tempomat (ACC) s nastavitelným omezením rychlosti
BLIS systém hlídání mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných
zrcátkách
CTA varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa
Active City Stop systém prevence nárazu při nízké rychlosti
Asistent pro jízdu v pruzích
Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost
Sledování bdělosti řidiče
Automatické přepínání dálkových světel
Vyhřívané čelní sklo

Sada X Plus

Bixenonové světlomety s adaptivním svícením a automatickým natáčením
Automatické nastavení sklonu světlometů
Statická odbočovací světla
Ostřikovače světlometů včetně senzoru hladiny kapaliny
Zadní LED světla
Systém KeyFree Plus
Bezdotykové ovládání (otevírání/zavírání) pátých dveří
5. dveře s elektrickým otevíráním a zavíráním
Sada AUDIO 15
SONY stereorádio s CD
9 reproduktorů (1x centrální, 4x středobasový a 4x výškový ve dveřích)
Příjem DAB (rozhlasové digitální vysílání)
Zadní parkovací kamera
Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

Obvodový alarm
Přídavné topení nezávislé
Celoroční pneumatiky

Titanium Plus

Vignale

Výbava na přání

Není k dispozici na českém trhu

Obvodový alarm
Přídavné topení nezávislé
Celoroční pneumatiky
Panoramatická střecha

ST-Line Plus

Black & Silver Edition

Výbava na přání

Není k dispozici na českém trhu

Obvodový alarm
Přídavné topení nezávislé
Celoroční pneumatiky
Panoramatická střecha

Sada WINTER
Sada WINTER

Sada POWER
Sada POWER

Sada ST-Line Plus

Vnější kryty zpětných zrcátek černě lakované
Brzdové třmeny červeně lakované
Zadní velký spojler 5. dveří v barvě karoserie
Prémiové ambientní osvětlení interiéru LED diodami

CITY PLUS*
Sada CITYSada
PLUS*

Sada TECHNOLOGY PLUS
Sada X PLUS

Sada X PLUS

Sada ST-LINE PLUS
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*Sada City Plus není k dispozici pro výbavový stupeň Trend.

FORD KUGA Příslušenství
Vzduchové deflektory
ClimAir®+
Umožňují příjemnou jízdu s
pootevřenými okny i za drobného deště
či sněžení. Snižují hlukové turbulence a
průvan. (Příslušenství)

Zástěrky
Tvarované zástěrky pomáhají udržovat
vůz Ford Kuga v čistotě tím, že jej chrání
před ostřikem z vozovky a před
odlétávajícími kamínky. K dispozici v
sadách pro přední a zadní nápravu.
(Příslušenství)

Ochranná fólie zadního
nárazníku
Odolná ochranná fólie určená pro
lakované nárazníky. Chrání nárazník
před každodenními riziky poškození,
aniž by nějak narušovala vzhled modelu
Ford Kuga. (Příslušenství)

Systém zajištění nákladu*

Tažné zařízení

Robustní systém zajištění nákladu
bezpečně zajistí veškerá zavazadla
umístěná v zavazadlovém prostoru
vozu Ford Kuga. Oddělovací mříž za
druhou řadou sedadel je dostupná jako
volitelná výbava pouze z toho důvodu,
že nelze dodatečně namontovat
upevňovací konzole (výbava na přání).
Pro montáži oddělující mříže za první
řadu sedadel (příslušenství – nelze s
panoramatickou střechou) je rovněž
potřeba upevňovací konzole.

Elektricky sklopné tažné zařízení je
uschováno mimo dohled pod zadním
nárazníkem, aby nenarušovalo vzhled
vozu. Pokud jej potřebujete, můžete ho
poloautomaticky vysunout do polohy
určené k tažení (výbava na přání i jako
příslušenství). V nabídce je
také odnímatelné či pevné tažné
zařízení. Při tažení se systém
elektronického řízení stability (ESC)
stará o neutralizaci náklonů přívěsu.

Gumové rohože
Odolné rohože s nápisem Kuga jsou
vyráběné na míru, aby perfektně
lícovaly a chránily vozidlo před
nečistotami a vlhkostí. Jsou bezpečně
připevněny přímo k podlaze vozidla a
nemohou tak kolidovat s pedály.
(Příslušenství)

Zadní nosič kol Uebler+

Střešní příčníky

Velmi kvalitní nosič jízdních kol od firmy
Uebler, který se montuje na tažné
zařízení. Disponuje praktickým
naklápěcím mechanismem pro snadný
přístup do zavazadlového prostoru.
(Příslušenství)

Robustní příčníky (lze použít pouze v
kombinaci se střešními ližinami)
umožňují bezpečnou přepravu
zavazadel na střeše vozidla.
(Příslušenství)

Rohož do zavazadlového
prostoru
Odolná rohož navržená tak, aby
pomáhala udržovat čistotu a pořádek
v zavazadlovém prostoru. Je ideální pro
přepravu mokrých nebo znečištěných
předmětů. (Příslušenství)

Střešní ližiny

Úplný seznam příslušenství
naleznete v online katalogu
příslušenství na stránce
www.prislusenstvi-ford.cz
Nabídku doplňkového zboží
značky Ford (oděvy, výrobky pro
životní styl, modely vozidel atd.)
najdete na
www.fordlifestylecollection.com

Stylové střešní ližiny (výbava na přání a
příslušenství) zdůrazňují jedinečný
vzhled vozidla a jsou nezbytné k
montáži střešních příčníků.
(Příslušenství)

Thule®+ střešní
příslušenství
K dispozici je řada střešního
příslušenství, jako například střešní
boxy, držáky jízdních kol, držáky lyží
a snowboardů atd. (Příslušenství)

19" kola z lehkých slitin s
5x2 paprsky s tmavě
leštěným povrchem(Výbava

na přání a příslušenství)

42

*Splňuje evropské bezpečnostní požadavky normy ECE-R17.08/ISO 27955.
+Informace o položkách, na něž se vztahuje záruka od jiného dodavatele, naleznete na zadní obálce.
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2.0 TDCi

Působivé vznětové motory 2.0 TDCi o výkonu 150 k (110 kW) vypouští pouze 141 g* emisí CO2 na
kilometr*.
*Tyto hodnoty vycházejí z testů společnosti Ford (přední pohon s manuální převodovkou).

Maximální
výkon v k

150
(110 kW)

0-100

km/h

(sekundy)

10,1











 









 

 








 

 

    















     

 



 

 

 





    

 



 

 







    















*Deklarovaná spotřeba paliva a emise CO2 byly stanoveny na základě technických požadavků a specifikací evropských nařízení (ES) č.
715/2007 a (EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. Lehké užitkové vozidlo typově schválené na základě celosvětově
harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká užitková vozidla (WLTP) bude mít k dispozici informace o spotřebě paliva a emisích CO2
pro nový evropský jízdní cyklus (NEDC) i WLTP. WLTP plně nahradí NEDC nejpozději do konce roku 2020. Použité standardní zkušební
postupy umožňují porovnání různých typů vozidel a různých výrobců.



    

Nejúspornější
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FORD KUGA Palivo, výkon a emise

CO2
emise

141

(g/km)*

Při určení spotřeby paliva a emisí CO2 hrají velkou roli, vedle palivové účinnosti vozidla, také řidičské chování a jiné netechnické faktory. CO2
je hlavní skleníkový plyn zodpovědný za globální oteplování. Spotřeby paliva a emise CO2 pro všechny aktuální modely vozů, jsou k
dispozici na všech prodejních místech nebo jej lze stáhnout na adrese www.ford.cz v sekci Katalogy a ceníky.
#Minimální provozní hmotnost (pohotovostní hmotnost) zahrnuje základní výbavu vozu, provozní náplně a palivovou nádrž naplněnou z
90 % a 75 kg hmotnosti řidiče. Maximální hmotnost přívěsu je hodnota, kterou se lze rozjet se při 12% stoupání na úrovni hladiny moře. Při
tažení přívěsu se u všech modelů sníží výkon a zvýší spotřeba paliva. Zatížení střešního nosiče je u všech modelů maximálně 75 kg. Svislé
zatížení na kouli tažného zařízení je u všech výše uvedených motorů maximálně 100 kg.
Všechny výše uvedené hodnoty jsou finální homologační údaje.

Nejvýkonnější
2.0 TDCi

Vznětový motor 2.0 TDCi AWD o výkonu 180 k (132 kW) dosahuje průměrné kombinované
spotřeby paliva 6,1 - 6,4 l/100 km*.

Maximální
výkon v k

180
(132 kW)

0-100

km/h

(sekundy)

10,0

CO2
emise

159

(g/km)*
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FORD KUGA Exteriér









FORD KUGA Kola











      
               

    



      



     



       
           
          
           
          
       
            

    

       

    







           


       
    



          



         

Součást standardní výbavy
Výbava na přání, za příplatek
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Součást zvýhodněné sady (za příplatek).
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FORD KUGA Funkční výbava




Objevte další skvělé vlastnosti
Fordu Kuga.





Panoramatická stecha s elektrickým otevíráním/zavíráním
      
                 



 

                     



            



               
    

   





         



          



    

                  
             
     







      



      

Vyhřívaný volant




Aktivní parkovací asistent
         
           
     
         





          





  





Jednoduše aktivujete pouhým stiskem
tlačítka. Tento systém vám zaručí
nadstandardní pohodlí v chladných
dnech.

       




 





   
              
   




    
 

          

Bixenonové svtlomety
         
       
   
         
   
      



         



      












Součást standardní výbavy
Výbava na přání, za příplatek
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Součást zvýhodněné sady (za příplatek).
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Vyhřívaná přední
sedadla
Jednoduše nastavíte ve třech úrovních
intenzity nezávisle pro řidiče a
spolujezdce.

      



Barvy podle vaší
nálady

     

Systém vnitřního osvětlení vozů Kuga
tlumeně osvětluje středovou konzoli,
dveřní kapsy, kliky dveří a přední
prostory pro nohy. Nabízí sedm různých

  
  od teplé červené až po
odstínů
světla
chladnou modrou, takže si každý den v
týdnu můžete zvolit jiný barevný tón.





         










      
        
           

     

     
 
         
        
     
     



      


        
         



   

Klimatizace a topení
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Audiosystémy, zábava a navigace
Sada AUDIO 4
      
  
     
   
               
     
            
                    
     
Sada AUDIO 12
        
 
                            
         
     
   
                  
     
            
                    
     
                         
Sada AUDIO 15
        
      
           
 
  
        
              



FORD KUGA Interiér













FORD KUGA Interiér
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Látka Boost
           
                
          
Ke/látka
              ¦   ¢     
                  
Ke/látka Electric
              ¦   ¢     
        ¨        
             

           






¥

       

§¥

                 
           
        














                




¤¥¥

 



       



        





         

50

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. *Funkce nouzového asistenta Ford je inovativní vlastnost jednotky SYNC, která pomocí rozhraní Bluetooth®- spárovaný
a připojený mobilní telefon pomáhá posádce vozidla navázat přímé spojení s místními záchrannými složkami po havárii, při níž se aktivovaly airbagy nebo se odpojilo palivové čerpadlo. Tato funkce je aktivní ve
více než 40 evropských zemích a oblastech.

Součást standardní výbavy

         



Výbava na přání, za příplatek
Součást zvýhodněné sady (za příplatek).
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Zobrazený model je Ford Kuga ST-Line Plus s nemetalickým lakem karoserie šedá
Stealth, velkým zadním spojlerem a 19" koly z lehkých slitin (výbava na přání).













FORD KUGA Interiér a zvýhodněné sady

K sestavení perfektního vozu Ford
Kuga použijte konfigurátor.

       
                    



   



  
 

    
 

Panoramatická
střecha
Interiér modelu Kuga působí
mimořádně vzdušným dojmem, o který
se stará jedinečné, elektricky ovládané
panoramatické střešní okno. Speciální
sklo, které odráží sluneční záření, brání
nadměrnému zahřívání interiéru
a blokuje průchod škodlivého
slunečního záření. Elektricky ovládaná
clona střešního okna pak poskytuje
dodatečný stín a soukromí.
Standardní
Na přání, za příplatek

  
        
    
   
     
   
    
     
       
   
     
           
    
   
     
  
        
            
         
         
       
        
      
   
    
   
  
      
    
        
      
  
        
       
        



































Součást volitelného balíčku za příplatek
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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. *Funkce nouzového asistenta Ford je inovativní vlastnost jednotky SYNC, která pomocí rozhraní Bluetooth®- spárovaný a
připojený mobilní telefon pomáhá posádce vozidla navázat přímé spojení s místními záchrannými složkami po havárii, při níž se aktivovaly airbagy nebo se odpojilo palivové čerpadlo. Tato funkce je aktivní ve více
než 40 evropských zemích a oblastech.
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FORD KUGA Zabezpečení









FORD KUGA Zvýhodněné sady
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FORD KUGA Tažné zařízení a zavazadlový prostor



























FORD KUGA Bezpečnost











    












Poznámka: Dětská bezpečnostní sedačka otočená proti směru jízdy nesmí být nikdy umístěna na předním sedadle spolujezdce, je-li vozidlo Ford vybaveno funkčním airbagem spolujezdce. Nejbezpečnější místo
pro instalaci dětské sedačky je na zadním sedadle.

     
          

Součást standardní výbavy
Výbava na přání, za příplatek
Součást zvýhodněné sady (za příplatek).
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FORD KUGA Barvy karoserie a čalounění

FORD KUGA Rozměry

























     Látka Boost v erné Charcoal
     Látka View v erné Charcoal
 























  Látka Groove v erné Charcoal
     Ke Salerno v erné Charcoal
     Ke Salerno v erné Charcoal*
     Ke Salerno v erné Charcoal*
 
  Velur Rapton v erné Ebony
     Ke Salerno v erné Charcoal













 

 






 








 


  




 
 







1603 l

    

2sedadlové
uspořádání**



   

 

      



  

        



  

    
  

406 l























5sedadlové
uspořádání***












      





      



 

    



   



‡Měřeno v souladu s normou ISO 3832. Rozměry se mohou lišit v závislosti na výbavovém stupni a výbavě na přání.
*vyšší hodnota pro Titanium Plus
**s minirezervou, naloženo po střechu
***s minirezervou, naloženo po kryt zavazadlového prostoru

Délka: 4 524 mm (ST-Line Plus 4 541 mm)

*Výbava na přání, za příplatek.
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Výška: 1 689mm
(1 749 mm se střešními ližinami)

K dispozici

Šířka bez zrcátek: 1 838/1 856 mm,
šířka včetně zrcátek: 2 086 mm
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Servisní
Servisní
služby
služby
a záruky
a záruky

SERVICE
SERVICE
PLAN PLAN

FORD
BlueService
BlueService
FORD
FORD
PROTECT
PROTECT
Využijte
Využijte
komplexní
komplexní
spektrum
spektrumFORD
Udržíme
vás v pohybu.
vás v pohybu.
Bezstarostný
Bezstarostný
požitekpožitek
z jízdy. z jízdy.
služeb,
služeb,
kterékteré
vám vám
usnadní
usnadní Udržíme
Ford BlueService
byl stvořen
byl stvořen
proto, aby
proto,
udržoval
aby udržoval
S prodlouženou
S prodlouženou
zárukouzárukou
FORD PROTECT*
FORD PROTECT*
si
si
životživot
a dovolí
a dovolí
vám vám
zabývat
zabývat Ford BlueService
váš Ford
váš
veFord
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skvělé kondici
a pomohl
a pomohl
vám vytěžit
vám vytěžit
budete budete
užívat bezstarostný
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klid po mnoho
klid po mnoho
let.
let.
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se věcmi,
kterékteré
chcete
chcete
dělat.
dělat. ze svéhozevozidla
svého vozidla
maximum
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–a
celou
to podobu
celou dobu
Stačí seStačí
jen rozhodnout,
se jen rozhodnout,
jakou variantu
jakou variantu
si zvolíte:
si zvolíte:
Kamkoliv
Kamkoliv
pojedete,
pojedete,
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budeme jeho životnosti.
jeho životnosti.
Podívejte
Podívejte
se, na které
se, na
služby
kterése
služby se 5 let (standardně),
5 let (standardně),
6 let nebo
6 let
7 let
nebo
(varianty
7 let (varianty
na
na
můžetemůžete
jako majitel
jako majitel
vozu Ford
vozu
spolehnout.
Ford spolehnout.
přání, zapřání,
příplatek).
za příplatek).
stát vždy
stát vždy
při vás.
při vás.
• Elektronický
• Elektronický
příjem vozidla
příjem vozidla
do servisu
do servisu
• Bezplatná
• Bezplatná
evropská
evropská
asistenční
asistenční
služba služba
• Přehledné
• Přehledné
a transparentní
a transparentní
ceny ceny

VýhodyVýhody
prodloužené
prodloužené
záruky Ford
záruky
Protect:
Ford Protect:

• Ochrana
• Ochrana
před nečekanými
před nečekanými
výdaji za
výdaji
opravy
za opravy
• Jistota
• Jistota
při cestách
při cestách
do zahraničí
do zahraničí
– záruku
– záruku
lze
lze
uplatnit
uplatnit
u autorizovaných
u autorizovaných
opravců
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Ford poFord po

• Náhradní
• Náhradní
vozidlovozidlo
pro zajištění
pro zajištění
mobility
mobility
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• Jedno
• telefonní
Jedno telefonní
číslo pro
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• Delší•životnost
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vozu Ford
vozu
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Ford
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díky použití
Ford Ford
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originálních
dílů Ford
dílů Ford
• Zvýšení
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při následném
prodejiprodeji
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Servisní
Servisní
plán plán
údržby
údržby

ServisníServisní
prohlídky
prohlídky

√

√

Asistenční
Asistenční
služba služba
Rostoucí
Rostoucí
výdaje můžete
výdaje můžete
klidně hodit
klidně
zahodit
hlavu.
za hlavu.
FORD SERVICE
FORD SERVICE
PLAN pokrývá
PLAN pokrývá
veškeréveškeré
nákladynáklady Spotřební
Spotřební
díly
díly
spojenéspojené
s pravidelnou
s pravidelnou
údržbouúdržbou
vozidla.vozidla.
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Stačí
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který nejlépe
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vašim potřebám.
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√

√

x

x

Správná
Správná
volba pro
volba
vášpro
Ford.
váš Ford.

Prodejce
Prodejce
Ford vám
Ford
s výběrem
vám s výběrem
individuálního
individuálního
servisního
servisního
plánu rád
plánu
poradí.
rád poradí.
Pokud se
Pokud
své vozidlo
se své vozidlo
rozhodnete
rozhodnete
prodat, prodat,
prodlouženou
prodlouženou
záruku a
záruku
servisní
a servisní
plány jeplány
možné
je možné
převéstpřevést
na nového
na nového
majitele,
majitele,
což zvyšuje
což zvyšuje
hodnotu
hodnotu
vozidla.vozidla.

*Servisní plán*Servisní
platí odplán
stejného
platídne
od stejného
jako záruka
dnena
jako
nový
záruka
vůz (obvykle
na nový vůz
od data
(obvykle
prvníod data první
registrace). Počet
registrace).
servisních
Počet
návštěv
servisních
v rámci
návštěv
servisního
v rámci
plánu
servisního
vyplýváplánu
z délky
vyplývá
platnosti
z délky platnosti
smlouvy a ujeté
smlouvy
vzdálenosti.
a ujeté Podrobné
vzdálenosti.
podmínky
Podrobné
naleznete
podmínky
nanaleznete
http://www.ford.cz/
na http://www.ford.cz/
ServisSluzby ServisSluzby
nebo u autorizovaného
nebo u autorizovaného
prodejce Ford.
prodejce Ford.
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FORD KUGA Další kroky
vyzkoušejte

sestavte

Navštivte prodejce vozů Ford a vyzkoušejte si model Ford Kuga
sami. Vyhledejte nejbližšího prodejce vozů Ford:
www.ford.cz/SBE/DealerLocator.

Sestavte si Ford Kuga přesně podle svých požadavků, zjistěte jeho
cenu a podívejte se, jak vypadá, na
www.ford.cz/konfigurator.

Všechny
varianty

FORD KUGA Záruky

Záruky
Standardní záruka 2 roky bez omezení počtu najetých kilometrů*
Prodloužená záruka Ford Protect na 5 let/120 000 km*
Prodloužená záruka Ford Protect – prodloužená z 5 na 7 let/200 000 km*
Asistenční služba Ford Assistance – do 1. servisní prohlídky*

Značkové financování Ford Credit je při pořízení vozu
Ford optimální volbou pro soukromé osoby i
podnikatele. Veškerou administrativu i odborné
poradenství zajistí prodejce Ford.
S novým úvěrem Ford Options uhradíte nízkou zálohu
a platíte i nízké měsíční splátky. Během financování si
vyberete, zda vůz vyměníte za nový, ponecháte si ho
nebo jej vrátíte. Klasický úvěr Ford Ideal pak zůstává i
nadále velmi oblíbeným a vyhledávaným produktem.
A s operativním leasingem Ford Lease můžete vyřešit
financování vašeho vozu bez nutnosti koupě, i bez
počáteční zálohy.
Pro více informací navštivte www.fordcredit.cz.

Servis
Ať už pojedete se svým novým vozem kamkoli,
budeme vám stále nablízku. Společnost Ford
disponuje širokou sítí autorizovaných servisů v České
republice, které zajistí, že váš vůz bude vždy v
nejlepším stavu. Pokud vaše nové vozidlo Ford bude
někdy potřebovat opravu po havárii, vyberte si
centrum karosářských oprav, kde vaše vozidlo vrátí
do stavu před nehodou a umožní mu co nejrychleji
opět vyjet na silnici

Kontakt
Infolinka Ford 800 367 329 (800 FORD CZ)

12 let záruka na prorezavění*
*Záruka platí od data první registrace vozidla. Podléhá stanoveným podmínkám.
Standard
Výbava za příplatek

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.

FordPass
FordPass je nová aplikace, která vám zpříjemní vaše
cestování. Umí najít nejbližší parkování nebo
nejbližšího autorizovaného prodejce či servis Ford,
obsahuje informace o vašem vozidle a nabízí spoustu
dalších užitečných funkcí.

Až tuto publikaci nebudete
potřebovat, recyklujte ji, prosím.

Ford Assistance v České republice

Financování Ford Credit

V případě poruchy či nehody vám kdekoliv v České republice poskytne
okamžitou pomoc Ford Assistance: 800 3673 29/volba 1.

Pro informace o značkovém financování Ford navštivte stránky www.
fordcredit.cz nebo volejte infolinku 800 3673 29.
Získáte tak informace nejen o financování vozu, ale i o pojištění.

Ford Assistance v zahraničí
Pečujeme o vás všude v Evropě. Spolehněte se na naše operátory na
lince +420 800 3673 29.
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Financování

2 roky záruka na lak*

Zákaznická podpora Ford
V případech, kdy potřebujete informace, které vám výjimečně nemůže
poskytnout váš dealer, je tu Zákaznická podpora Ford. Volejte, prosím,
linku 800 FORD CZ, tedy číslo 800 3673 29.
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