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Kuga ST-Line X FWD FHEV v metalickej farbe karosérie Blue (na prianie).

JEDNODUCHÝ SPÔSOB 
AKO JAZDIŤ NA NOVOM 
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1OBJAVUJTE

DOBRODRUŽSTVO PO 
NOVOM
Prečo sa na dobrodružstvo pozerať ako na jednorazový zážitok? 
Pre vás je to stav mysle. Viete, že nepotrebujete 20-kilový ruksak 
a šesťmesačnú prestávku v kariére, aby ste vyrazili a našli ho. Z 
jasných svetiel mesta do širokánskych oblakov – každé miesto, 
každý moment prináša niečo nové. Predstavujeme Ford Kuga. 
Dobrodružstvo na každej ceste.

Obrázok obsahuje príslušenstvo.

Kuga ST-Line X PHEV v metalickej farbe karosérie White Platinum (na 
prianie).
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VYLEPŠENÉ FUNKCIE
Vďaka dvom hybridným verziám ponúka elektrický hybridný pohon Fordu Kuga čistejší a ekologickejší 
spôsob, ako si užiť jazdu na SUV. Možnosť Plug-In Hybrid (PHEV) kombinuje výkon batérie s efektívnym 
benzínovým motorom 2,5 l s Atkinsonovým cyklom, takže ste pripravení na všetko. 

Na vozidle prejdete výhradne na elektrický pohon až 62 km*, čo je ideálne pre každodenné jazdenie a 
zóny s ultranízkymi emisiami. A keď potrebujete vyraziť z mesta na dlhšie cesty, motor sa prepne na 
benzínový pohon.

OBJAVUJTE

*Pri plnom nabití. Dostupná konfigurácia umožňuje až 62 km čisto elektrickej jazdy podľa celosvetového harmonizovaného skúšobného 
postupu pre ľahké vozidlá (WLTP). Skutočný dojazd sa líši v závislosti od podmienok, ako sú napríklad externé prvky, spôsob jazdy, údržba 
vozidla a vek lítium-iónovej batérie.

Kuga ST-Line X PHEV v metalickej farbe karosérie Solar Silver (na prianie).

Kábel a taška na káble
Nabíjajte svoj Ford Kuga PHEV, kdekoľvek idete, 
pomocou tohto praktického prenosného 
nabíjacieho kábla s taškou. (Príslušenstvo)

Ochranný kryt nabíjania proti poveternostným 
vplyvom
Počasie môže byť nepredvídateľné, a preto je toto 
príslušenstvo navrhnuté tak, aby v chladnom 
počasí zabránilo primrznutiu nabíjacieho kábla k 
zásuvke. (Príslušenstvo) 
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ST-LINE X SO SADOU 
BLACK
Dodajte svojmu novému Fordu Kuga výnimočný vzhľad. ST-Line 
X so Sadou Black dodáva vášmu vozidlu súpravu 20-palcových 
diskov kolies z ľahkej zliatiny vo farbe Absolute Black. A aby ste 
sa mohli ukázať všade, kam sa vyberiete, zahŕňa aj čiernu 
strechu, čierne spätné zrkadlá a veľký zadný spojler, ako aj 
originálny čierny znak ST-Line, čierny zadný znak Kuga, červené 
brzdové čeľuste a navyše v kolekcii Ford Lifestyle je k dispozícii 
široká ponuka položiek, ktoré nájdete ako príslušenstvo nižšie.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke ford-accessories.
com 
Kuga ST-Line X PHEV v metalickej farbe karosérie Frozen White (na prianie) 
zobrazený s 20-palcovými kolesami vo farbe Absolute Black (na prianie).

OBJAVUJTE
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CHOPTE SA VLASTNÉHO 
SVETA
Ford Kuga je rovnako doma pri objavovaní ubiehajúcej krajiny ako 
pri vyhľadávaní dobrodružstva v mestskej premávke. Nech vás 
cesta dovedie hocikam, vychutnáte si dokonale zladené 
schopnosti drsného SUV a nádherne tvarovaného dizajnu.   

Vďaka pozoruhodnej zostave dostupných podporných funkcií – 
vrátane navigácie SYNC 3, FordPass Connect s a adaptívnemu 
tempomatu so systémom Stop & Go* – je toto vozidlo ideálne na 
vysporiadanie sa s prehustenou pomaly sa pohybujúcou 
dopravou v mestskom prostredí.

Alebo len vhoďte horský bicykel do veľkorysého kufra a vyrazte 
do divočiny. S dostupnými pokročilými technológiami, ako je 
inteligentný pohon všetkých kolies a systém výberu jazdných 
režimov, môžete svoju jazdu prispôsobiť podmienkam na ceste.

*K dispozícii iba pre modely s automatickou prevodovkou.

Kuga ST-Line X PHEV v metalickej farbe karosérie Blue (na prianie).

OBJAVUJTE
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ZMEŇTE DEFINÍCIU 
SVOJHO PRIESTORU
Pocit pohybu a slobody pokračuje aj vo vozidle a preniká 
všetkými prvkami interiéru. Od plynulého dizajnu prístrojovej 
dosky a stredovej konzoly až po honosný štýl predných sedadiel 
Sensico® (štandard vo výbave Titanium (AGR), Titanium X, ST-
Line (AGR) a ST-Line X) – Ford Kuga vytvára svätyňu prémiového 
komfortu.

Aktívny životný štýl doplňujú aj ďalšie prvky šikovného dizajnu. 
Na zadných sedadlách je funkcia posúvania, ktorá umožňuje v 
prípade potreby vytvoriť výnimočný priestor na nohy pre 
cestujúcich vzadu alebo naopak zväčšiť objem batožinového 
priestoru, ak je potrebné previezť viac vecí. Dvere batožinového 
priestoru otvárajúce sa bez použitia rúk vám zabezpečia prístup 
aj vtedy, keď máte plné ruky batožiny (štandardná výbava).

Kuga ST-Line X PHEV s vložkami Rapton vo farebnom prevedení Ebony s 
opierkami hlavy Sensico® (štandardná výbava).

OBJAVUJTE
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VÁŠ INTELIGENTNÝ DRUHÝ VODIČ

*K dispozícii iba pre modely s automatickou prevodovkou. Ak zastavenie trvá dlhšie ako tri sekundy, vodič musí zasiahnuť a stlačiť tlačidlo 
„RES“ alebo plynový pedál, aby sa obnovila činnosť systému. 
ØPoužíva senzory. 2)Funkcia podpory riadenia. Poznámka Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho 
úsudok a potrebu riadiť vozidlo.

Kuga Vignale PHEV s prémiovou kožou Windsor (štandardná výbava).

OBJAVUJTE

Rad inteligentných systémov vo vašom novom modeli Kuga uľahčuje život na cestách a zvyšuje 
bezpečnosť pre všetkých.

 ■ Adaptívny tempomat so systémom Stop & Go*2) udržiava vzdialenosť od vozidla pred vami a 
dokáže zastaviť vozidlo a opäť sa pohnúť podľa hustoty premávky. (Súčasť balíčkov na prianie)

 ■ Asistent predchádzania kolíziámØ2) s detekciou chodcov a cyklistov monitoruje vašu vzdialenosť 
od iných vozidiel, cyklistov a chodcov a dokáže vás varovať pred potenciálnou kolíziou. Asistent jazdy 
cez križovatku dokáže pri príprave na prejazd cez križovatky rozpoznať protiidúce vozidlá a v prípade 
nebezpečenstva nárazu zabrzdiť. (Súčasť balíčkov na prianie)

 ■ Únikový asistent riadeniaØ2) je navrhnutý na rozpoznanie úhybného manévru a pomáha vám riadiť 
vozidlo okolo prekážky na ceste. (Súčasť systému Asistenta predchádzania kolíziám)

 ■ Aktívny systém udržania vozidla v jazdnom pruhu s asistentom sledovania mŕtveho uhlaØ2) 
rozpozná vozidlá vo vašom mŕtvom uhle a rozsvieti svetlo v príslušnom spätnom zrkadle, aby vás 
upozornil. Ak sa pokúsite preradiť do iného jazdného pruhu počas toho, ako je zobrazená výstraha, 
systém kladie ľahký odpor na riadenie, aby sa znížilo riziko kolízie. (Súčasť balíčkov na prianie)

 ■ Upozornenie na vozidlo prichádzajúce zo strany s aktívnym brzdenímØ2) využíva senzory na 
snímanie vľavo a vpravo pri cúvaní z kolmého parkovacieho miesta. Systém vás upozorní, ak sa zistí 
pohybujúce sa vozidlo alebo iné nebezpečenstvo. (Súčasť systému sledovania mŕtveho uhla, zahŕňa 
aktívne brzdenie) (Na pranie, ako súčasť balíka)
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ELEKTRICKÝ VÝKON

Kuga ST-Line X FWD FHEV v metalickej farbe karosérie Blue (na prianie).

OBJAVUJTE

S Kuga Plug-In Hybrid sa dostanete do určeného miesta efektívnejšie. Vyberte si, kedy chcete ísť na 
elektriku a kedy použiť výkonný 2,5 l benzínový motor s Atkinsonovým cyklom – alebo jednoducho 
nechajte model Kuga, aby si vybral za vás. A počas každej jazdy bude vozidlo energiu dobíjať vždy, keď 
spomaľujete alebo brzdíte.

 ■ Režim Auto EV prepína medzi hybridnou prevádzkou elektromotora podľa jazdných podmienok a 
dostupného nabitia

 ■ Režim EV Now využíva iba elektrickú energiu. Keď je batéria takmer vybitá, prepne sa späť na 
hybridnú prevádzku

 ■ Režim EV Later vám umožňuje šetriť elektrický náboj v batérii na neskoršie použitie jazdou prevažne v 
hybridnej prevádzke, až kým ho neprepnete

 ■ Režim Nabíjanie batérie umožňuje nabíjať batériu pomocou benzínového motora s Atkinsonovým 
cyklom

 ■ Technológia Geofencing ešte viac uľahčuje jazdu v zónach s nízkymi emisiami. Navigačný systém 
zobrazí kontrolovanú oblasť, napríklad zónu s nízkymi emisiami, aby ste vedeli, kedy prepnúť na režim 
EV Now
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JEDNODUCHÉ NABÍJANIE

2)Ford Connected Wallbox je k dispozícii ako príslušenstvo.
†Aplikácia FordPass kompatibilná s vybranými platformami smartfónov, je k dispozícii 
na stiahnutie. Môžu sa účtovať sadzby za správy a dáta.
*Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej kapacity okruhu vašej domácnosti.

Kuga ST-Line X PHEV v nemetalickej farbe karosérie Frozen White (na 
prianie).

OBJAVUJTE

Či ste doma alebo na cestách, nabíjanie vašej Kugy nebolo nikdy 
jednoduchšie pomocou domácej zásuvky, Ford Connected 
Wallboxu2) alebo verejnej nabíjačky. Pomocou aplikácie 
FordPass† môžete skontrolovať úroveň nabitia batérie, vyhľadať 
miesta pre nabíjanie a dostávať upozornenia o stave nabitia 
batérie. K vozidlu je ako štandardná výbava dodávaný 7,1 m kábel 
pre domáce nabíjanie a taška na káble.

 ■ Ford Connected Wallbox poskytuje pohodlie rýchleho 
nabíjania z domova. Ľahko sa používa, dá sa namontovať v 
interiéri alebo exteriéri a plné nabitie sa dosiahne už za 3,5 
hodiny* 

 ■ Sieťové nabíjanie cez domácu 230-voltovú sieťovú zásuvku 
dokáže Kugu plne nabiť iba za 6 hodín*
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*Súčasť aktívneho systému udržania vozidla v jazdnom pruhu s asistentom sledovania mŕtveho uhla.
2)Funkcia podpory riadenia. 
Poznámka Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a potrebu riadiť vozidlo.

Kuga ST-Line X PHEV v metalickej farbe karosérie Solar Silver (na prianie).

OBJAVUJTE

NECHAJTE KUGU SAMU ZAPARKOVAŤ
Vďaka tomu, že Kuga dokáže zabezpečiť všetko od identifikovania vhodného parkovacieho miesta až po 
bezpečné navedenie naň a z neho, je parkovanie ľahké aj v stiesnených priestoroch. 

 ■ Aktívny parkovací asistent2) kontroluje riadenie a navedie vás na parkovacie miesto alebo z neho. Súčasťou 
systému je okrem zadnej širokouhlej kamery aj predná širokouhlá kamera. (Iba s manuálnou prevodovkou. 
Súčasť balíčkov na prianie) 

 ■ Aktívny parkovací asistent 22) preberá riadenie, radenie aj pedále, vy len odovzdáte kontrolu nad vozidlom 
tlačením tlačidla parkovacieho asistenta počas celého manévru. (Iba s automatickou prevodovkou. Súčasť 
balíčkov na prianie) 

 ■ Upozornenie na vozidlo prichádzajúce zo strany*2) pomáha pri cúvaní z parkovacieho miesta tým, že varuje 
na vozidlá prichádzajúcich z oboch strán. (Zahŕňa aktívne brzdenie a krytie prívesného vozíka) (Súčasť 
balíčkov na prianie)

 ■ Zadná kamera2) ponúka jasný pohľad na ľavú a pravú zadnú stranu vášho vozidla po zaradení spiatočky. 
(Štandardná výbava všetkých modelov) 
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VIDIEŤ A BYŤ VIDENÍ
Skvelé osvetlenie v noci a pri zníženej viditeľnosti zabezpečujú moderné LED svetlomety Kuga. A pre 
jednoduchšiu a uvoľnenejšiu jazdu v noci používa adaptabilné osvetlenie Dynamic s LED svetlometmi 
kamerovú technológiu na zmenu svetelného vzoru a osvetlenie zákrut predtým, ako do nich vstúpite.

 ■ Svetlo zamerané na dopravné značky rozpozná, keď sa priblížite ku kruhovému objazdu alebo 
značke zastavenia a prispôsobí lúč svetlometu tak, aby zodpovedal situácii na ceste (Súčasť balíčkov 
na prianie)

 ■ Prediktívne svetlo do zákrut využíva značenie jazdných pruhov na detekciu zákrut na ceste a 
osvetľuje zákruty ešte skôr, než do nich vstúpite (Súčasť balíčkov na prianie)

 ■ Diaľkové svetlá bez oslnenia nastavujú uhol svetlometov pre maximálne osvetlenie, zatiaľ čo predná 
kamera pomáha systému ochrániť ostatných vodičov pred oslňovaním (Súčasť balíčkov na prianie)
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UĽAHČUJEME ŽIVOT

Upozornenie: Úplná integrácia systému SYNC 3 so smartfónom je dostupná len s telefónmi iPhone 5/telefónmi so systémom Android 5.0 
(Lollipop) alebo novšími. 100 % pripojené. Spoplatnená je len služba AppLink. Najnovšie informácie o dostupnosti funkcií Apple CarPlay 
a Android Auto na vašom trhu si pozrite na oficiálnych internetových stránkach funkcií Apple CarPlay a Android Auto. Aktualizácie máp sú 
zdarma po obmedzený čas od zaregistrovania vozidla.
*Nešoférujte, keď ste rozrušený. Ak je to možné, používajte hlasové systémy; počas jazdy nepoužívajte ručné zariadenia. Niektoré funkcie 
môžu byť zablokované, keď je na vozidle zaradený prevodový stupeň. Nie všetky funkcie sú kompatibilné so všetkými telefónmi.
**Funkcia FordPass Connect sprístupňuje pripojené služby a je k dispozícii vo vybraných vozidlách alebo vozidlách s navigáciou. Funkcia 
FordPass Connect bude aktivovaná v čase dodania vozidla. Môžete sa rozhodnúť, či zdieľanie niektorých údajov povolíte/zrušíte. Dátové 
pokrytie a služby nie sú dostupné všade. Môžu sa účtovať poplatky za prenos dát. Platia zásady ochrany osobných údajov pre služby 
FordPass a Connected Car, ktoré sú k dispozícii na miestnej webstránke spoločnosti Ford. 
††Prístup k informáciám o miestnych výstrahách je bezplatný iba na počiatočné skúšobné obdobie po kúpe nového modelu Ford s určitými 
modulmi informácií pre vodiča. Následne sa vyžaduje predplatné licencie.
‡Ford eCall zdieľa informácie o polohe vozidla a pomáha posádke vozidla uskutočniť hovor vo svojom jazyku do miestneho komunikačného 
centra po nehode vozidla, pri ktorej sa aktivovali airbagy alebo sa uzavrelo palivové čerpadlo. Táto funkcia funguje vo viac než 
40 európskych krajinách a regiónoch.
Poznámka: Diaľkové spustenie je k dispozícii iba na modeloch s automatickou prevodovkou.

OBJAVUJTE

SYSTÉM FORD SYNC 3
Systém Ford SYNC 3 sa priamo integruje s vaším 
smartfónom, aby komunikácia aj navigácia 
prebiehala bez akéhokoľvek úsilia*. Môžete 
ovládať aplikácie kompatibilné so systémom 
SYNC pomocou funkcie AppLink, zatiaľ čo Apple 
CarPlay a Android Auto vám umožňujú používať 
8-palcovú farebnú obrazovku, ako keby to bol váš 
telefón. Pomocou dotykovej obrazovky alebo 
jednoduchých hlasových príkazov môžete 
uskutočňovať hovory, písať a vypočuť si textové 
správy, ale aj ovládať hudbu a satelitnú navigáciu.

SYSTÉM FORDPASS CONNECT
Modely Kuga vybavené systémom FordPass 
Connect** poskytujú celý rad funkcií navrhnutých 
tak, aby bola jazda jednoduchšia a príjemnejšia. 
Patrí medzi ne funkcia, ktorá prináša aktuálne 
dopravné informácie do vášho navigačného 
systému SYNC 3 a informácie o miestnych 
výstrahách††, vás varujú pred blížiacimi sa 
nebezpečenstvami skôr, ako sa s nimi stretnete. V 
prípade nehody funkcia eCall‡ pomôže osobám vo 
vozidle privolať pohotovostné zložky a zdieľa vašu 
polohu. 
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APLIKÁCIA FORDPASS
Od inteligentných vzdialených funkcií až po podrobné správy o stave vozidla – aplikácia FordPassØ vám 
umožní prístup k ešte viac funkciám prostredníctvom vášho smartfónu. Pre pokoj na duši môžete vozidlo 
uzamknúť alebo odomknúť, nech už ste kdekoľvek, a počas chladných rán dokonca aj odmraziť čelné 
sklo a aktivovať vyhrievanie sedadiel a volantu (ak je nainštalované) (iba modely s automatickou 
prevodovkou). (Dostupné iba na trhoch EÚ.)

ØAplikácia FordPass kompatibilná s vybranými platformami smartfónov, je k dispozícii na stiahnutie. Môžu sa účtovať sadzby za správy a 
dáta. 

OBJAVUJTE
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HEAD-UP DISPLEJ
Premietajte si kľúčové informácie priamo do svojho zorného poľa, aby 
ste mohli nechať oči na ceste pred vami. Čistý a ostrý obraz dokáže 
zobraziť obsah podľa vášho výberu, vrátane rýchlosti vozidla, 
navigácie, upozornení tempomatu a údajov o rozpoznávaní 
dopravných značiek. Kompatibilný s polarizovanými slnečnými 
okuliarmi.

Nešoférujte, keď ste rozrušený. Podrobnosti a informácie o obmedzeniach systému nájdete v 
používateľskej príručke.

OBJAVUJTE

ZVUKOVÝ SYSTÉMB&O BEOSONICTM

Navoďte správnu atmosféru na svoje cesty pomocou zvukového 
systému Bang & Olufsen BeoSonic™. Zvýšenie hlasitosti pri 
vašich obľúbených umelcoch je jednoduché vďaka intuitívnemu 
rozhraniu na jeden dotyk. Plynule sa pohybujte v rámci štyroch 
zvukových priestorov: Živý, Nadšený, Jasný a Uvoľnený, aby ste 
upravili zvuk podľa osobného vkusu.

Ďalšie prednastavené profily môžu byť prispôsobené vašej 
aktivite pre väčšie pohodlie a pohodu, ako aj väčšie nadšenie.

Ochranná známka BeoSonicTM je majetkom spoločnosti Bang & Olufsen a/s a majiteľ ju 
uplatňuje, registruje a používa vo viacerých jurisdikciách po celom svete.

VOLITEĽNÉ JAZDNÉ REŽIMY
Prispôsobte si svoj zážitok z jazdy modelom Kuga tak, aby 
vyhovoval podmienkam, a to prostredníctvom výberu z 
dostupných jazdných režimov. Na vozidlách s automatickou 
prevodovkou systém prispôsobuje rôzne nastavenia, vrátane 
odozvy na plyn a odozvy riadenia, ako aj správanie pri 
preraďovaní.
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BEZDOTYKOVO OVLÁDANÉ DVERE BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Otváranie alebo zatváranie dverí batožinového priestoru je jednoduché, dokonca aj keď máte plné ruky. 
Keď máte kľúče vo vrecku alebo v taške, stačí, ak naznačíte kopnutie pod stredom zadného nárazníka 
a dvere batožinového priestoru sa zdvihnú bez toho, aby ste sa museli čohokoľvek dotknúť. Môžete ich 
tiež otvárať a zatvárať aj počas sedenia vo vozidle.

PREDNÁ A ZADNÁ KAMERA2)

Vďaka pohľadom spredu a zozadu vozidla, ktoré sa zobrazujú na displeji dotykovej obrazovky, je možné 
presne vykonávať tesné parkovacie manévre. Zadná kamera sa aktivuje po zaradení spiatočky.

2)Funkcia podpory riadenia. 
Poznámka Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a potrebu riadiť vozidlo.
Kamery fungujú iba pri rýchlostiach nižších ako 10 km/h.

OBJAVUJTE
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SKLÁPACIE ŤAŽNÉ ZARIADENIE
Keď sa plne elektricky ovládané sklápacie ťažné zariadenie značky Ford nepoužíva, automaticky sa 
zasunutím skryje za zadný nárazník, aby sa zachoval elegantný vzhľad a jednoduchý prístup do 
batožinového priestoru. Na dosiahnutie vyššej prepravnej a vlečnej kapacity dokáže ťažné zariadenie 
utiahnuť až 2 100 kg* v závislosti od daného motora (informácie získate u svojho autorizovaného 
predajcu Ford).

*Maximálna záťaž prívesu sa líši v závislosti od nákladu, konfigurácie vozidla, výbavy a počtu cestujúcich.

ISTOTA A POHODLIE
Elektricky ovládané sedadlá nastaviteľné v 12 smeroch certifikované AGR (s 
čiastočným čalúnením Sensico®) zútulnia sedenie vám a vášmu 
spolujazdcovi na prednom sedadle na kľukatých cestách a po diaľniciach a 
pomôžu vám zaistiť, aby ste do cieľa dorazili svieži. (Na prianie) (Dostupné 
ako výbava pre Titanium a ST-Line)

Ergonomické sedadlá s certifikátom AGR**

Asociácia AGR robí výskum v oblasti prevencie bolesti chrbta a má širokú 
podporu lekárov a terapeutov.

OBJAVUJTE

**Značka kvality AGR (Aktion Gesunder Rücken = Kampaň za zdravšie chrbty): S certifikáciou a odporúčaním Association Forum Healthy 
Back – Better Living (Fórum asociácie Zdravý chrbát – lepší život) a Federal Association of German Back Schools (Federálna asociácia 
nemeckých škôl na podporu chrbtice). Ďalšie informácie: AGR e. V., Stader Str. 6, D - 27432 Bremervörde, telefón + 49 4761/926 358 0. 
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Vďaka výberu štýlu pre exteriér a 
interiér si môžete naskladať Ford 
Kuga presne pre seba. 

PREHĽAD SÉRIEVYBERAJTE

ST-Line X
Kuga ST-Line X, prekypujúca športovým vzhľadom a 
pokročilými technológiami, je pripravená na každú 
príležitosť.

Titanium X
Zvýšená úroveň kultivovanosti a súkromia je 
zabezpečená špičkovými technológiami, zvýšeným 
komfortom a dizajnom interiéru.

Titanium
Luxusné modely Kuga prinášajú zvýšenú úroveň 
sofistikovanej výbavy a komfortu, s veľmi kvalitnými 
materiálmi a doplnkovými technológiami.

ST-Line
Očarujúca Kuga ST-Line má vďaka svojmu 
unikátnemu dizajnu exteriéru a vďaka detailom v 
interiéri výrazne športový charakter.

Vignale
Kuga Vignale s jedinečnými prvkami dizajnu 
a exkluzívne dodávanou kožou jemnou na dotyk vás 
prenesie do sveta bezkonkurenčnej kultivovanosti.
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TITANIUM
Štandardné prvky exteriéru

 ■ 17" 5x2-lúčové disky kolies 
z ľahkej zliatiny vo farbe 
Shadow Silver

 ■ Strieborné strešné nosníky
 ■ Zadná cúvacia kamera
 ■ Vyhrievané, automaticky 

sklopné a elektricky ovládané 
vonkajšie spätné zrkadlá s 
ukazovateľmi smeru, krytmi 
vo farbe karosérie a svetlami 
osvetľujúcimi priestor pred 
prednými dverami

Štandardné funkcie v interiéri

 ■ Vnútorné osvetlenie
 ■ Elektrochromatické vnútorné 

spätné zrkadlo 
s automatickým clonením

 ■ 2 zásuvky na USB na zadnej 
strane stredovej konzoly

 ■ Manuálne nastaviteľný sklon 
operadla v 8 smeroch u 
vodiča a spolujazdca

Motory

Benzín

2,5 l Ford Plug-In Hybrid (PHEV) 
225 k (165 kW)
2,5 l Ford Full Hybrid (FHEV) 
190 k (140 kW) 
1,5 l Ford EcoBoost 150 k (110 
kW)

Nafta

1,5 l Ford EcoBlue 120 k  
(88 kW)

VÝBAVA VOZIDLAVYBERAJTE
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TITANIUM X
Štandardné prvky vonkajšej 
výbavy navyše k výbave 
Titanium

 ■ Automatické LED svetlomety 
s LED svetlami na denné 
svietenie

 ■ Bezdotykovo ovládané dvere 
batožinového priestoru

 ■ Tónované sklá
 ■ Predné LED svetlomety do 

hmly

Štandardné prvky vnútornej 
výbavy navyše k výbave 
Titanium

 ■ Zvukový systém B&O 
BeoSonicTM

 ■ Sklápacia stredová lakťová 
opierka s integrovaným 
držiakom na nápoje

 ■ Čiastočne čalúnené sedadlá 
Sensico® s elektricky 
nastaviteľným sedadlom 
vodiča v 10 smeroch

Motory

Benzín

2,5 l Ford Plug-In Hybrid (PHEV) 
225 k (165 kW)
2,5 l Ford Full Hybrid (FHEV) 
190 k (140 kW)
1,5 l Ford EcoBoost 150 k  
(110 kW)

Nafta

1,5 l Ford EcoBlue 120 k  
(88 kW)

VÝBAVA VOZIDLAVYBERAJTE
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ST-LINE
Štandardné prvky vonkajšej 
výbavy navyše k výbave 
Titanium

 ■ 18" 5x2-lúčové zliatinové 
disky vo farbe Rock Metallic

 ■ Predná horná mriežka s 
voštinovou sieťovinou vo 
farbe Carbon Black a vysoko 
lesklou čiernou povrchovou 
úpravou

 ■ Strešné lyžiny s čiernou 
povrchovou úpravou

 ■ Dvojitá koncovka výfuku s 
jedinečnou povrchovou 
úpravou vyššej série

Štandardné prvky vnútornej 
výbavy navyše k výbave 
Titanium

 ■ Tmavé čalúnenie stropu
 ■ Predné a zadné velúrové 

rohože s červeným 
prešívaním

 ■ Jedinečná čalúnená hlavica 
radiacej páky Sensico® so 
saténovou hliníkovou vložkou 
a červeným prešívaním

Motory

Benzín

2,5 l Ford Plug-In Hybrid (PHEV) 
225 k (165 kW)
2,5 l Ford Full Hybrid (FHEV) 
190 k (140 kW)
1,5 l Ford EcoBoost 150 k  
(110 kW)

Nafta

1,5 l Ford EcoBlue 120 k  
(88 kW)

VÝBAVA VOZIDLAVYBERAJTE
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ST-LINE X
Štandardné prvky vonkajšej 
výbavy, navyše k výbave ST-
Line

 ■ Automatické LED svetlomety 
s automatickými diaľkovými 
svetlami a LED svetlami na 
denné svietenie

 ■ Tónované sklá
 ■ Bezdotykovo ovládané dvere 

batožinového priestoru

Štandardné prvky vnútornej 
výbavy, navyše k výbave ST-
Line 

 ■ Sklápacia stredová lakťová 
opierka s integrovaným 
držiakom na nápoje

 ■ Čiastočne čalúnené sedadlá 
Sensico® s elektricky 
nastaviteľným sedadlom 
vodiča v 10 smeroch

 ■ Systém Ford KeyFree na 
predných dverách, 
štartovacie tlačidlo Ford 
Power a dvere batožinového 
priestoru otvárajúce sa bez 
použitia rúk 

Motory

Benzín

2,5 l Ford Plug-In Hybrid (PHEV) 
225 k (165 kW)
2,5 l Ford Full Hybrid (FHEV) 
190 k (140 kW)

Nafta

1,5 l Ford EcoBlue 120 k  
(88 kW)

VÝBAVA VOZIDLAVYBERAJTE
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VIGNALE

VÝBAVA VOZIDLAVYBERAJTE

Štandardné prvky vonkajšej 
výbavy navyše k výbave 
Titanium X

 ■ 18" 5x4-lúčové disky kolies z 
ľahkej zliatiny vo farbe Luster 
Nickel

 ■ Vyhrievané, automaticky 
sklopné a elektricky ovládané 
vonkajšie spätné zrkadlá s 
funkciou pamäte

 ■ Predný a zadný nárazník vo 
farbe karosérie a vysoko 
lesklé detaily zadnej časti

Štandardné prvky vnútornej 
výbavy navyše k výbave 
Titanium X

 ■ Premium-feel Sensico®- 
čalúnený volant

 ■ Elektricky nastaviteľné 
sedadlo vodiča v 10 smeroch 
s funkciou pamäte

 ■ Ochranné lišty prahov dverí s 
hliníkovou povrchovou 
úpravou s nápisom Vignale

 ■ Kožené sedadlá Sensico®/
Windsor

Motory

Benzín

2,5 l Ford Plug-In Hybrid (PHEV) 
225 k (165 kW)
2,5 l Ford Full Hybrid (FHEV) 
190 k (140 kW)



3 FARBY

Blazer Blue†  
Nemetalická farba karosérie

Blue Metallic 
Metalická farba karosérie*

Solar Silver 
Metalická farba karosérie*

Frozen White† 
Nemetalická farba karosérie*

Lucid Red 
Tónovaná metalická farba 
karosérie*

White Platinum 
Metalická farba karosérie*

Agate Black 
Metalická farba karosérie*

Magnetic Grey 
Metalická farba karosérie*

Lucid Red 
Tónovaná metalická farba 
karosérie*

PERSONALIZUJTE

*Za príplatok.
†Nie je k dispozícii pre model Vignale.
Poskytovaná záruka na hrdzavenie karosérie 
pre Ford Kuga je 12 rokov od dátumu prvej 
registrácie. Podlieha zmluvným podmienkam. 
Poznámka: Použité obrázky vozidiel slúžia 
iba na ilustráciu farieb karosérie a nemusia 
odrážať aktuálnu špecifikáciu alebo 
dostupnosť produktu na určitých trhoch. 
Farby a čalúnenia vyobrazené v tejto brožúre 
sa môžu líšiť od skutočných farieb v dôsledku 
obmedzení použitých tlačových procesov.

Prispôsobte ho vášmu štýlu 
vďaka ponuke rôznych farieb, 
kolies a doplnkov.
Ford Kuga vďačí za svoj odolný exteriér špeciálnemu viacfázovému 
procesu lakovania. Oceľové časti karosérie so vstrekovaným voskom, 
ochranná horná povrchová vrstva a aplikačné procesy, to všetko 
pomáha zaistiť, že si váš nový model Kuga zachová svoj dobrý vzhľad po 
mnoho ďalších rokov.
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Ray vo farebnom prevedení Ebony/Sensico® vo 
farebnom prevedení Ebony 
Štandardná výbava Titanium X

Foundry vo farebnom prevedení Ebony/Eton vo 
farebnom prevedení Ebony s červeným 
prešívaním 
Štandardná výbava ST-Line

Ray vo farebnom prevedení Ebony/Eton vo 
farebnom prevedení Ebony 
Štandardná výbava Titanium

ČALÚNENIA

Poznámka Sensico® je ochranná známka EÚ pre prémiové 
syntetické čalúnenie vyvinuté pre automobilové interiéry. Keďže je 
to vegánske čalúnenie, kombinuje prémiovú kvalitu a jemnosť na 
dotyk, je odolné a vyzerá skvele. Údržba je jednoduchá, ľahko sa 
čistí a má ochranu pred škvrnami a zápachom. S vysoko kvalitným 
vzhľadom je čalúnenie Sensico® nielen skvelé na dotyk pri sedení 
počas dlhej cesty, ale dodáva aj dobrý pocit, pretože nie je 
živočíšneho pôvodu. Je to dizajn pre pokoj duše – pre moderných, 
nádejných vodičov.

PERSONALIZUJTE



3 KOLESÁ

Poznámka Všetky disky kolies z ľahkých zliatin sú dostupné za 
príplatok ako príslušenstvo u vášho predajcu vozidiel Ford do 
vypredania zásob. Navštívte stránku ford-accessories.com

PERSONALIZUJTE

5x2-lúčové opracované disky kolies z ľahkej 
zliatiny vo farbe Magnetic 
Na prianie pre výbavu Titanium

18-palcové
15-lúčové, vysokolesklé opracované disky kolies 
z ľahkej zliatiny vo farbe Ebony Black 
Na prianie pre výbavu ST-Line a ST-Line X

19-palcové
10-lúčové disky kolies z ľahkej zliatiny vo farbe 
Luster Nickel 
Na prianie pre výbavu Vignale

10-lúčové opracované disky kolies z ľahkej 
zliatiny vo farbe Premium Pearl Grey 
Na prianie pre výbavu Titanium X, ST-Line X a 
Vignale

5x4-lúčové disky kolies z ľahkej zliatiny vo farbe 
Absolute Black 
Na prianie pre výbavu ST-Line X

19-palcové

20-palcové 20-palcové
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ST-LINE X SO SADOU BLACK
 ■ 20-palcové disky kolies z ľahkých zliatin vo farbe Absolute Black
 ■ Čierna strecha a veľký zadný spojler
 ■ Čierne spätné zrkadlá
 ■ Čierny lem dolného hmlového svetla prednej časti vozidla
 ■ Originálny čierny znak „ST-Line“
 ■ Originálny čierny zadný znak „KUGA“
 ■ Červené brzdové čeľuste
 ■ Hliníkové kryty pedálov
 ■ Ochranné lišty prahov dverí
 ■ Čierna horná časť dverí batožinového priestoru
 ■ Čierny kryt závesu
 ■ Čierna anténa so žraločou plutvou

PERSONALIZUJTE

ZIMNÝ BALÍK
 ■ Vyhrievané sedadlá vodiča a spolujazdca
 ■ Vyhrievané zadné sedadlá
 ■ Vyhrievané čelné sklo Quickclear
 ■ Vyhrievaný volant



3 PERSONALIZUJTE

SADA VISION
 ■ Head-up displej 
 ■ Full LED štvorcové svetlomety (s dynamickým sklápaním, prednými LED hmlovými svetlami, zadnými 

LED koncovými svetlami, vyrovnávaním automatických svetlometov a automatickými svetlometmi s 
diaľkovým svetlom bez oslnenia)

SADA TECHNOLOGY
 ■ Inteligentný rýchlostný asistent
 ■ Adaptívny tempomat s asistentom v dopravnej zápche (iba automatické prevodovky) alebo 

adaptívny tempomat (iba manuálna prevodovka)
 ■ Informačný systém mŕtveho uhla so sekundárnym výstražným systémom
 ■ Výstražná pomôcka pri zmene jazdného pruhu
 ■ Systém na zmierňovanie kolízií
 ■ Rozpoznávanie rýchlostných značiek
 ■ Automatický parkovací asistent
 ■ Predné a zadné širokouhlé kamery
 ■ Chrániče okrajov dverí
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Viac výbavy pre Kugu nájdete na webovej stránke ford-prislusenstvo.sk
Pre sortiment výrobkov značky Ford navštívte webovú stránku fordlifestylecollection.com

PRÍSLUŠENSTVO

1 Mriežka na zachytenie nákladu* 
2 Priehradka v batožinovom 

priestore
3 Rohož do batožinového priestoru
4 Kamera na palubnej doske
5 Ochranný kryt zaťaženia zadného 

nárazníka 
6 Odnímateľné ťažné zariadenie

7 Strešné priečniky
8 Strešný nosič bicyklov Thule®+

9 Lapače nečistôt
10 Nabíjací kábel elektrických vozidiel 

pre nabíjacie stanice
11 Ford Connected Wallbox 
12 Základný nosič batožinového boxu 

G3+ s batožinovým boxom G3+

+Položka, na ktorú sa vzťahuje záruka dodávateľa 
z tretej strany. Podrobnosti nájdete na zadnom 
obale.
*Spĺňa požiadavky európskej normy pre 
bezpečnosť ECE-R17/ISO27955.

PERSONALIZUJTE



4 KUGA HYBRID (FHEV)
Kombinuje benzínový motor a elektromotor, ktoré spolupracujú na 
zvýšení výkonu a palivovej úspornosti. Kuga Hybrid dokáže jazdiť aj na 
krátke vzdialenosti iba na elektrický pohon s nulovými výfukovými 
emisiami.

 ■ 2,5-litrový benzínový motor s Atkinsonovým cyklom
 ■ 1,1 kWh 48-voltová lítium-iónová batéria
 ■ Čisto elektrická schopnosť jazdy
 ■ Možnosť nabíjania cez motor

HYBRIDNÉ POHONY

**Oznámené emisie CO2 sú určené podľa technických požiadaviek a špecifikácií európskych 
smerníc (ES) 715/2007 a (EÚ) 2017/1151 v znení neskorších predpisov. Ľahké úžitkové vozidlá 
typovo schválené podľa celosvetového harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké 
vozidlá (WLTP) budú mať informácie o spotrebe paliva/energie a emisiách CO2 pre nový 
európsky jazdný cyklus (NEDC) aj WLTP. WLTP úplne nahradí NEDC najneskôr do konca roka 
2020. Aplikované štandardné testovacie postupy umožňujú porovnanie rôznych typov vozidiel 
a rôznych výrobcov. Počas obdobia, keď sa postup NEDC postupne prestane používať, spotreba 
paliva a emisie CO2 podľa postupu WLTP sa budú spätne vzťahovať k postupu NEDC. Keďže 
niektoré prvky testov boli pozmenené, vyskytnú sa určité odchýlky od spotreby paliva a emisií 
uvádzaných v minulosti, takže rovnaké vozidlo môže mať odlišnú spotrebu paliva a emisie CO2.
***Výpočet potenciálneho dojazdu na základe palivovej úspornosti od 4,9-5,5 l/100 km (WLTP) 
na Kuga EcoBlue Hybrid (mHEV), 5,4-5,7 l/100 km (WLTP) na Kuga Hybrid (FHEV) a objemu 
palivovej nádrže 54 litrov. Na Kuga Plug-In Hybrid je potenciálny dojazd založený na palivovej 
úspornosti od 5,3-6,1 l/100 km (WLTP) v režime Charge Sustain (keď je vybitá vysokonapäťová 
batéria) a objeme palivovej nádrže 45 litrov. Celkový dojazd v rámci celosvetového 
harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá (WLTP) je 3 200 km. Skutočný dojazd 
sa líši v závislosti od podmienok, ako sú vonkajšie prvky, spôsob jazdy a údržba vozidla. 

Dojazd na palivo***
944-999 km

Čas nabíjania
–

Emisie CO2**
125-133 g/km

Dojazd na batériu
–

Rekuperačné dobíjanie

Nabíjanie cez motor

TECHNICKÉ ÚDAJE

Správne možnosti 
elektrifikovaného pohonu pre 
vás.
Prechod na jazdu s elektrifikovaným pohonom nebol nikdy jednoduchší. 
Nájdite to správne riešenie pre svoj životný štýl s výberom verzií Kuga 
Plug-In Hybrid a Kuga Hybrid (full hybrid), spolu s pokročilými 
2,0-litrovými a 1,5-litrovými benzinovými motormi EcoBoost a EcoBlue 
Fordu. 
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KUGA PLUG-IN HYBRID (PHEV)
Kombinuje elektrický a benzínový pohon pre jedinečný výkon, zatiaľ čo 
režim výlučne na elektrický pohon umožňuje jazdiť s nulovými 
výfukovými emisiami. Kugu PHEV je možné nabíjať doma alebo na 
verejnej nabíjacej stanici, aby sa maximalizovala prejdená vzdialenosť v 
režime výlučne na elektrický pohon.

 ■ 2,5-litrový benzínový motor s Atkinsonovým cyklom
 ■ 14,4 kWh 48-voltová lítium-iónová batéria
 ■ Čisto elektrická schopnosť jazdy
 ■ Možnosť nabíjania pomocou zásuvky

HYBRIDNÉ POHONY

*Pri plnom nabití. Dostupná konfigurácia umožňuje až 62 km čisto elektrickej jazdy podľa 
celosvetového harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá (WLTP). Skutočný 
dojazd sa líši v závislosti od podmienok, ako sú napríklad externé prvky, spôsob jazdy, údržba 
vozidla a vek lítium-iónovej batérie.
**Oznámené emisie CO2 sú určené podľa technických požiadaviek a špecifikácií európskych 
smerníc (ES) 715/2007 a (EÚ) 2017/1151 v znení neskorších predpisov. Ľahké úžitkové vozidlá 
typovo schválené podľa celosvetového harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké 
vozidlá (WLTP) budú mať informácie o spotrebe paliva/energie a emisiách CO2 pre nový 
európsky jazdný cyklus (NEDC) aj WLTP. WLTP úplne nahradí NEDC najneskôr do konca roka 
2020. Aplikované štandardné testovacie postupy umožňujú porovnanie rôznych typov vozidiel 
a rôznych výrobcov. Počas obdobia, keď sa postup NEDC postupne prestane používať, spotreba 
paliva a emisie CO2 podľa postupu WLTP sa budú spätne vzťahovať k postupu NEDC. Keďže 
niektoré prvky testov boli pozmenené, vyskytnú sa určité odchýlky od spotreby paliva a emisií 
uvádzaných v minulosti, takže rovnaké vozidlo môže mať odlišnú spotrebu paliva a emisie CO2.
***Výpočet potenciálneho dojazdu na základe palivovej úspornosti od 4,9-5,5 l/100 km (WLTP) 
na Kuga EcoBlue Hybrid (mHEV), 5,4-5,7 l/100 km (WLTP) na Kuga Hybrid (FHEV) a objemu 
palivovej nádrže 54 litrov. Na Kuga Plug-In Hybrid je potenciálny dojazd založený na palivovej 
úspornosti od 5,3-6,1 l/100 km (WLTP) v režime Charge Sustain (keď je vybitá vysokonapäťová 
batéria) a objeme palivovej nádrže 45 litrov. Celkový dojazd v rámci celosvetového 
harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá (WLTP) je 3 200 km. Skutočný dojazd 
sa líši v závislosti od podmienok, ako sú vonkajšie prvky, spôsob jazdy a údržba vozidla.
****Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej kapacity okruhu vašej domácnosti.
††Na základe úplného nabitia batérie a plnej nádrže bez nabíjania/tankovania. Celkový dojazd v 
rámci celosvetového harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá (WLTP) je 3 200 
km.

Dojazd na palivo***
688-462 km (kombinácia 

benzínový/elektrický pohon††)

Čas nabíjania****
3,5 hodiny (kábel typu 2) alebo 

6 hodín (štandardný 3-žilový 
kábel)

Emisie CO2**
22-29 g/km

Dojazd na batériu*
62 km

Nabíjanie cez namontovaný wallbox

Nabíjanie na verejných nabíjacích 
staniciach

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nabíjanie cez motor

Rekuperačné dobíjanie

Vyžaduje sa nabíjanie cez zásuvku

Nabíjanie cez 230 V elektrickú zásuvku



4 SPOTREBA PALIVA, VÝKON A EMISIE
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5-DVEROVÉ SUV

Emisie CO2
øø (g/km) – celkovo podľa normy WLTP 149-152 123-128 130-133 122-126 149-152 156-158

Spotreba palivaøø v l/100 km – celkovo podľa normy WLTP 6,6-6,7 5,4-5,6 5,7-5,8 5,4-5,5 5,7-5,8 5,9-6,0

Emisná norma Euro 6d Temp Stupeň 6d Temp Stupeň 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp

Maximálny výkon k (kW) 150 (110) 190 (140) 190 (140) 225 (165) 120 (88) 120 (88)

Krútiaci moment v Nm (Nm s nárastom plniaceho tlaku) 240
2,5-litrový benzínový 

motor: 200 
elektromotor: 230

2,5-litrový benzínový 
motor: 200 

elektromotor: 230

2,5-litrový benzínový 
motor: 200 

elektromotor: 230
340 340

Typ paliva Benzín Benzín/Elektr. Benzín/Elektr. Benzín/Elektr. Nafta Nafta

Prevodovka
6-stupňová 
manuálna 

prevodovka

(H4F45 
(automatická 

prevodovka eCVT))

(H4F45 
(automatická 

prevodovka eCVT))

(H4F45 
(automatická 

prevodovka eCVT))

8-stupňová 
automatická 
prevodovka

8-stupňová 
automatická 
prevodovka

Pohon 4x2 4x2 4 x 4 4x2 4x2 4 x 4

VÝKONØ

Max. rýchlosť (km/h) 195 (121 mph) 196 (122 mph) 196 (122 mph) 200 (124 mph) 180 (111 mph) 180 (111 mph)

0-100 km/h (s) 9.7 9.1 9.5 9.2 11.6 11.9

50-100 km/h* (s) 9.5 _ _ _ _ _

HMOTNOSTI A ZAŤAŽENIA

Prevádzková hmotnosť (kg)# 1564 1701 1773 1844 1667 1735

Celková hmotnosť vozidla (kg) 2075 2215 2280 2320 2200 2245

Celková hmotnosť súpravy (kg) 3875 3815 3780 3820 4345 4345

Max. hmotnosť ťahaného prívesu (brzdený) (kg) 1800 1600 1500 1500 2100 2100

Max. hmotnosť ťahaného prívesu (nebrzdený) (kg) 750 750 750 750 750 750

Užitočné zaťaženie 410 410 410 410 410 410

*Pri 4. rýchlostnom stupni. ØHodnoty z testov spoločnosti Ford. Všetky benzínové motory sú vybavené katalyzátorom.  
#Predstavuje najmenšiu prevádzkovú hmotnosť pri hmotnosti vodiča 75 kg, plnej hladine kvapalín a 90 % náplni paliva, s výhradou výrobných tolerancií, voliteľnej výbavy atď., ktorou je vozidlo vybavené. Uvedené limity ťažnej kapacity udávajú maximálnu ťažnú schopnosť vozidla pri jeho celkovej hmotnosti reštartovania pri 12 percentnom stúpaní na úrovni hladiny mora. Výkon 
a úspornosť všetkých modelov sa pri ťahaní znižuje. Hmotnostný zaťaženia ťažného zariadenia je pri všetkých modeloch maximálne 100 kg. Celková užitočná hmotnosť zahŕňa hmotnosť prívesu.
øøUvedená spotreba paliva/energie, emisie CO2 a dojazd na elektrinu podľa normy WLTP sa určujú podľa technických požiadaviek a špecifikácií európskych nariadení (ES) 715/2007 a (EÚ) 2017/1151 v znení neskorších predpisov. Aplikované štandardné testovacie postupy umožňujú porovnanie rôznych typov vozidiel a rôznych výrobcov.
Okrem efektivity využitia paliva/energie vozidlom zohrávajú pri určovaní spotreby paliva/energie, emisií CO2 a dojazdu na elektrický pohon dôležitú úlohu aj štýl jazdy, ako aj iné netechnické faktory. CO2 je hlavným skleníkovým plynom, v dôsledku ktorého dochádza ku globálnemu otepľovaniu. Sprievodca spotrebou paliva a emisiami CO2, ktorý obsahuje údaje pre všetky nové modely 
osobných vozidiel, je dostupný na každom predajnom mieste zdarma.

TECHNICKÉ ÚDAJE



4 ROZMERY
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Celková dĺžka bez ťažného zariadenia (mm) 4614-4629

Celková šírka so zrkadlami/so sklopenými zrkadlami/bez zrkadiel (mm) 2178/2000/1883

Celková výška (nezaťažené) (bez strešných lyžín) (mm) 1666-1681

Celková výška (nezaťažené) (so strešnými lyžinami) (mm) 1666-1680

Polomer otáčania – stopový (m) 11,4-11,5

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU (L)‡

Pri 5 sedadlách (po priehradku batožinového priestoru) (so súpravou na opravu pneumatík) – bez PHEV 645**

Pri 2 sedadlách (po strechu) (so súpravou na opravu pneumatík) – bez PHEV/FHEV 1534

OBJEM PALIVOVEJ NÁDRŽE (L)

Benzín a FHEV 54

Nafta 54

Elektromobil Plug-in hybrid 45

‡Merané v súlade s normou ISO 3832. Rozmery sa v závislosti od modelu a nainštalovanej výbavy môžu líšiť.
**Rozsahy nákladu s druhým posuvným radom sedadiel: 475-645L (bez PHEV/FHEV) a 411-581L (FHEV/PHEV).

Dĺžka: 4 614 mm – 4 629 mm

Vý
šk

a:
 1 

66
6 

m
m

 –
 

 
1 6

81
 m

m
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Šírka (so spätnými zrkadlami): 2 178 mm Šírka (bez spätných zrkadiel): 1 883 mm



4 FARBA KAROSÉRIE A ČALÚNENIE

Nemetalické farby karosérie Metalické farby karosérie* Prémiové farby karosérie*
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TITANIUM

Čalúnenie a farba sedáka z prednej strany: Ray vo farbe Ebony 
Obloženie a farba čalúnenia operadiel: Látka vo farbe Ebony  
Farba prístrojovej dosky – horná časť: Ebony 
Farba prístrojovej dosky – dolná časť: Ebony

n n n n n n n n

Čalúnenie a farba sedáka AGR z prednej strany: Ray vo farbe Ebony 
Obloženie a farba čalúnenia operadiel: Sensico® vo farbe Ebony  
Farba prístrojovej dosky – horná časť: Ebony 
Farba prístrojovej dosky – dolná časť: Ebony

n n n n n n n n

TITANIUM X

Čalúnenie a farba sedáka z prednej strany: Ray vo farbe Ebony  
Obloženie a farba čalúnenia operadiel: Sensico® vo farbe Ebony  
Farba prístrojovej dosky – horná časť: Ebony 
Farba prístrojovej dosky – dolná časť: Ebony

n n n n n n n n

ST-LINE 

Čalúnenie a farba sedáka z prednej strany: Foundry vo farbe Ebony 
Obloženie a farba čalúnenia operadiel: Látka vo farbe Ebony s generickým červeným prešívaním 
Farba prístrojovej dosky  – horná časť: Ebony 
Farba prístrojovej dosky – dolná časť: Ebony

n n n n n n n n

Čalúnenie a farba sedáka AGR z prednej strany: Rapton vo farbe Ebony 
Obloženie a farba čalúnenia operadiel: Sensico® vo farbe Ebony s generickým červeným prešívaním 
Farba prístrojovej dosky  – horná časť: Ebony 
Farba prístrojovej dosky – dolná časť: Ebony

n n n n n n n n

ST-LINE X

Čalúnenie a farba sedáka z prednej strany: Rapton vo farbe Ebony  
Obloženie a farba čalúnenia operadiel: Sensico® vo farbe Ebony s generickým červeným prešívaním 
Farba prístrojovej dosky  – horná časť: Ebony 
Farba prístrojovej dosky – dolná časť: Ebony

n n n n n n n n

VIGNALE

Čalúnenie a farba sedáka z prednej strany: Koža Windsor vo farbe Ebony 
Obloženie a farba čalúnenia operadiel: Vinyl vo farbe Ebony  
Farba prístrojovej dosky – horná časť: Ebony 
Farba prístrojovej dosky – dolná časť: Ebony

_ _ n n n n n n

*Metalické a prémiové farby sú k dispozícii na želanie za príplatok.

TECHNICKÉ ÚDAJE



Ilustrácie, popisy a špecifikácie. Tento katalóg bol aktuálny v čase jeho tlače. Stratégiou spoločnosti Ford je neustály vývoj. Vyhradzujeme si právo zmeny cien, farieb, 
výbav a technických špecifikácií modelov uvedených v tomto katalógu bez predchádzajúceho upozornenia. Kvôli najnovším informáciám vždy kontaktujte Vášho 
autorizovaného predajcu Ford. Výbava na prianie. Kdekoľvek v tejto publikácii nájdete označenie “na prianie” alebo “balík na prianie” atď. musíte predpokladať, že prvok 
výbavy alebo doplnok bude za príplatok k základnej cene vozidla, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky modely a farebné kombinácie sú vecou dostupnosti pre jednotlivé trhy. 
Poznámka. Niektoré obrázky vozidiel v tomto katalógu sú počítačom generované predprodukčné modely, preto sa dizajn/výbava konečnej verzie môže v rôznych ohľadoch 
líšiť. Naopak, niektoré prvky zobrazené na vozidle môžu byť z výbavy na prianie. Poznámka. Táto brožúra obsahuje tak pôvodné príslušenstvo značky Ford, ako aj produkty 
od našich dodávateľov. Montáž príslušenstva môže mať vplyv na spotrebu paliva Vášho vozidla. +Identifikované príslušenstvo je starostlivo vybrané príslušenstvo tretích 
strán, na ktoré sa nevzťahuje záruka spoločnosti Ford, ale záruka pôvodného dodávateľa. Podrobnosti získate od predajcu Ford. Poznámka. Značka a logo Bluetooth® sú 
vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tejto značky spoločnosťou Ford Motor Company je pod licenciou. Názov a logo iPod sú duševným vlastníctvom 
spoločnosti Apple Inc. Ostatné obchodné značky a mená sú majetkom ich vlastníkov. Poznámka. Niektoré funkcie na podporu riadenia a bezpečnostné funkcie popísané 
v tomto katalógu používajú snímače, ktorých výkon môže závisieť od poveternostných alebo environmentálnych podmienok.
Táto medzinárodná brožúra slúži len na všeobecné informácie; opísané špecifikácie sa netýkajú žiadneho konkrétneho trhu. Je možné, že ilustrácie alebo text budú 
obsahovať odkazy na modely, prvky alebo podmienky, ktoré nie sú na niektorých územiach k dispozícii, či už v rámci štandardnej alebo voliteľnej výbavy. Okrem toho môžu 
byť vynechané špeciálne funkcie, ktoré sú k dispozícii. O najnovších údajoch o špecifikáciách a aktuálnych cenách sa preto vždy informujte u svojho predajcu Ford.

Vydala spoločnosť Ford Motor Company Limited, Laindon, Essex, Anglicko. Registrované v Anglicku pod č. 235446. © Ford Motor Company Limited.
 
Modelový rok 2023.25 December 2022. EDM sk

REZERVUJTE SI TESTOVACIU JAZDU 
EŠTE DNES
Najlepší spôsob, ako objaviť vzrušujúci rad Kuga, je spoza volantu.

Rezervujte si testovaciu jazdu a miestny predajca spoločnosti Ford vám čo najskôr rád pomôže.


