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Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Nowych Technologiach Forda - wejdz na stronę www.ford.pl lub zapytaj u Swojego Dealera 

Lane Keeping Alert 
Lane Keepeing Alert łączy w sobie trzy zaawansowane systemy bezpieczeństwa:

- system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid), ostrzegający kierowcę za 
pośrednictwem drgań na kierownicy w momencie nieumyślnego zjechania ze swojego pasa ruchu.  
Lane Keeping Aid potrafi także w wyczuwalny dla kierowcy sposób obrócić delikatnie kierownicę, sygnalizując 
kierowcy, że konieczna jest jego reakcja i powrót na właściwy pas ruchu. 

- system monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert) w sposób ciągły monitoruje i analizuje styl jazdy 
i koncentrację kierowcy i w momencie wykrycia objawów zmęczenia wyświetli w zestawie wskaźników ikonkę 
ostrzegawczą, sugerując przerwę w prowadzeniu samochodu.

- system automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam) obserwuje na bieżąco drogę  
i automatycznie zmienia światła drogowe na mijania, zapobiegając tym samym oślepieniu innych uczestników 
ruchu.
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Poznaj Nowoczesne Technologie  
w Twoim Fordzie Kuga

Inteligentny napęd na wszystkie koła  
Zastosowany w Fordzie Kuga inteligentny napęd na wszystkie koła analizuje na bieżąco zachowanie poszczególnych kół i automatyczie dystrybuuje odpowiedni moment obrotowy, 
zapewniając wymaganą przyczepność. Dzięki temu Twój Ford Kuga prowadzi się pewnie w każdych warunkach, niezależnie od rodzaju nawierzchni.

Active City Stop 
Zmniejsza prawdopodobieństwo lub konsekwencje zderzenia z poprzedzającym pojazdem,  
włączając automatycznie hamulce w momencie wykrycia ryzyka kolizji.  
System ten jest aktywny do prędkości 30 km/h.

* Funkcja wzywania pomocy dostępna jest w ponad 30 krajach Europy. Funkcja działa jedynie w połączeniu z kompatybilnym telefonem komórkowym, znajdującym sie w pojeździe w chwili odpalenia jednej z poduszek powietrznych (oprócz poduszki kolanowej) lub odcięcia pompy paliwa.

Bezdotykowo i elektrycznie  
otwierane i zamykane drzwi bagażnika  
Od teraz otwieranie i zamykanie drzwi bagażnika stało się niezwykle łatwe, nawet gdy masz zajęte ręce.  
Nie musisz wyjmować kluczyka z kieszeni lub torebki - wystarczy, że wykonasz lekki ruch nogą pod środkową częścią 
tylnego zderzaka, a drzwi bagażnika, otwierane i zamykane elektrycznie i bezdotykowo otworzą się  
lub zamkną bez konieczności używania jakichkolwiek przycisków.

Blind Information System
System monitorowania martwego pola w lusterkach. 
Gdy inny pojazd  - samochód osobowy, furgon lub 
ciężarówka - wjedzie w strefę martwego pola Twoich 
lusterek, system ostrzeże Cię o tym za pośrednictwem 
dyskretnych lampek ostrzegawczych, wbudowanych  
w lusterka boczne po stronie kierowcy i pasażera.

Silnik EcoBoost - bezkonkurencyjny! 
Wszystkie silniki benzynowe nowej generacji EcoBoost dzięki połączeniu bezpośredniego wtrysku paliwa, zmiennych faz rozrządu oraz turbodoładowania dostarczają moc i moment obrotowy porównywalne do standardowych 
silników benzynowych o większej pojemności. Silniki EcoBoost oferują przy tym mniejsze zużycie paliwa i niższy poziom emisji CO2. Trzycylindrowa (1.0 l.) jednostka napędowa Forda już po raz trzeci z rzędu zdobyła prestiżową nagrodę 
Międzynarodowego Silnika Roku (w 2012, 2013 i 2014). 

Active Park Assist  
Active Park Assist – niezwykle przydatny system, ułatwiający zaparkowanie  
nawet w najciaśniejszych, równoległych miejscach parkingowych. 
Specjalne czujniki ultradźwiękowe wyszukują odpowiednie miejsce parkingowe  
a następnie system steruje kierownicą, pozostawiając kierowcy jedynie konieczność 
operowania pedałami gazu i hamulca.  
Dzięki Active Park Assist zaparkujesz w miejscach parkingowych dłuższych  
od Twojego Forda Kuga o zaledwie 20%.
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Wersja Titanium
Elementy dodatkowe w porównaniu do wersji Trend

 • 17” obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 10-ramienny, 
ogumienie 235/55 (D2YDP) 

 • Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC),

 • Radioodtwarzacz CD/MP3  z Ford SYNC i AppLink 
zawiera: zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją 
sterowania głosem (bez języka polskiego) oraz funkcją wzywania pomocy,  
6 głośników, gniazda: USB, AUX-IN, zdalne sterowanie

 • Tapicerka częściowo skórzana

 • Podgrzewana przednia szyba (Quickclear) i podgrzewane dysze 
spryskiwaczy

 • Reflektory włączające się automatycznie w zależności od poziomu  
natężenia światła

 • Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu oraz automatycznie 
ściemniające się lusterko wsteczne

 • Dodatkowe nawiewy wentylacji na 2. rząd siedzeń

 • Nakładki na progi przednich drzwi ze stali nierdzewnej z napisem „Kuga”

 • Składany podłokietnik na środku tylnej kanapy

 • Welurowe dywaniki z przodu i z tyłu

Wersja Trend

 • Klimatyzacja manualna

 • Radioodtwarzacz CD/MP3 ze zintegrowanym panelem sterowania,  
6 głośników, gniazdo USB (ICFAB)

 • Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)

 • System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD), 

 • Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) z układem 
poprawiającym stabilność na zakrętach (TVC), układem ułatwiającym 
ruszanie na wzniesieniach (HSA) oraz systemem stabilizacji toru jazdy 
przyczepy

 • Poduszki powietrzne z przodu: czołowe i boczne oraz kurtyny 
powietrzne, chroniące pasażerów przednich i tylnych siedzeń  
wraz z  poduszką kolanową

 • Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości (ASLD)

 • System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

 • Przycisk rozrusznika Ford Power

 • Podgrzewane przednie fotele z regulacją temeratury

 • Konsola centralna z podłokietnikiem, otwartym schowkiem,  
gniazdem USB i 2 gniazdkami 12V 

 • System ISOFIX

 • Przednie światła przeciwmgielne

 • Światła do jazdy dziennej 

 • Spryskiwacze reflektorów

 • Reflektory halogenowe projekcyjne 

 • Elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi

 • Zestaw naprawczy ogumienia

Wyposażenie standardowe 
bez kompromisów

Zdjęcia przedstawiają (od lewej):
Ford Kuga w wersji Trend z lakierem metalizowanym Tiger Eye (opcja) oraz 17” stalowymi obręczami kół, z kołpakami o wzorze 5x2 - ramiennym (standard).

Ford Kuga w wersji Titanium z lakierem metalizowanym Ginger Ale (opcja) oraz 17” obręczami kół ze stopów lekkich o wzorze 10 - ramiennym (standard). 

Ford Kuga w wersji Titanium Plus z lakierem metalizowanym Magnetic (opcja) oraz 18” obręczami kół ze stopów lekkich o wzorze 5x2 - ramiennym (stadard). 

Wersja Titanium Plus
Elementy dodatkowe w porównaniu do wersji Titanium

 • 18” obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 5x2-ramienny 
ogumienie 235/50 (D2ULB)

 • Radioodtwarzacz Sony CD/MP3 z Ford SYNC i AppLink (ICFAI) 
zawiera: 4,2” kolorowy wyświetlacz, zestaw głośnomówiący  
z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem  
(bez języka polskiego) oraz funkcją wzywania pomocy,  
9 głośników wysokiej jakości, gniazda: USB, AUX-IN, zdalne sterowanie

 • Reflektory biksenonowe  z samoczynną regulacją kąta ustawienia, 
spryskiwaczami i systemem statycznych świateł doświetlających 
zakręty 

 • Światła do jazdy dziennej w technologii LED

 • Tyle światła w technologii LED

 • Pełny Pakiet Stylizacyjny Nadwozia

 • System wspomagający wykonanie manewrów parkowania 
równoległego (Active Park Assist)

 • Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

 • Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia

 • Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem aluminiowym

FORD KUGA. Cennik Nr 1/2015  ważny od 1 stycznia 2015 r.
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Ford Kuga
 Wersja wyposażenia TREND TITANIUM TITANIUM PLUS

Wersja silnika, moc Skrzynia biegów Napęd Maks. moment obr.  
(Nm)

Norma emisji 
spalin

Emisja CO2 
## 

 (g/km)

Średnie zużycie 
paliwa##  

(l/100 km)

0-100 km/h# 
(sek.)

Prędkość maks.#  
(km/h) PLN PLN PLN

Silniki
benzynowe

1.5 EcoBoost, 150KM M6 FWD 240 Euro VI 143 6,2 9,7 195 101 800,- 109 800,- 121 300,-

1.5 EcoBoost, 182KM A6 4WD 240 Euro VI 171 7,4 10,1 200 120 450,- 128 300,- 139 800,-

Silniki
wysokoprężne  

2.0 TDCi, 150KM

M6

FWD 370 Euro VI 122 4,7 10,1 194 110 450,- 118 300,- 129 800,-

4WD 370 Euro VI 135 5,2 9,9 192 119 450,- 127 300,- 138 800,-

Power Shift 4WD 370 Euro VI 140 5,4 10,9 190 128 450,- 136 300,- 147 800,-

2.0 TDCI, 180KM

M6 4WD 400 Euro VI 135 5,2 9,2 202 123 950,- 131 800,- 143 300,-

Power Shift 4WD 400 Euro VI 140 5,4 10,0 200 132 950,- 140 800,- 152 300,-

# Fabryczne dane testowe Forda. ##Podane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa zmierzone zostały zgodnie z wymaganiami technicznymi i wytycznymi Rozporządzenia europejskiego WE 715/2007 z późniejszymi zmianami WE 692/2008. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 dotyczą wariantu pojazdu 
a nie konkretnego egzemplarza. Zastosowane pomiary mają na celu umożliwienie porównania powyższych parametrów w pojazdach różnego typu i różnych producentów. Wszystkie wartości pochodzą z testów, którymi poddawane były pojazdy z podstawowym wyposażeniem, ze standardowymi obrę-
czami kół i standardowym ogumieniem. Niestandardowe obręcze i opony mogą miec wpływ na poziom toksyczności spalin. Średnie zużycie paliwa (cykl mieszany): Wartość średnia z obu części testu, ważona proporcjonalnie do drogi przebytej w każdej z części testu.
Wszystkie silniki wyposażone są w system Auto Start Stop. Wszystkie silniki wysokoprężne wyposażone są w filtr czastek stałych. 
 
EcoBoost - silnik benzynowy, turbodoładowany
TDCi - silnik wysokoprężny
FWD - napęd na koła przednie
4WD - napęd na wszystkie koła
M6 - 6-cio biegowa, manualna skrzynia biegów
A6 - 6-cio biegowa, automatyczna, hydrokinetyczna skrzynia biegów
PowerShift - 6-cio biegowa, automatyczna, dwusprzęgłowa skrzynia biegów



5FORD KUGA. Cennik Nr 5 ważny od 1 października 2014.

Gdy zamkniesz drzwi... 

Zdjęcie przedstawia: 
Wnętrze Forda Kuga w wersji Titanium Plus z opcjonalnym wyposażeniem.

5FORD KUGA. Cennik Nr 1/2015  ważny od 1 stycznia 2015 r.



Promocyjne Pakiety Wyposażenia TREND TITANIUM TITANIUM  PLUS

Pakiet Style (AB1BG)
•	relingi bagażnika dachowego z wykończeniem aluminiowym, 
•	dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia.

1 400,- 1 400,- -

Pakiet Style Plus (AB1BB)
•	17” obręcze ze stopów lekkich, wzór 5-cio ramienny (D2YCE), 
•	relingi bagażnika dachowego z wykończeniem aluminiowym, 
•	dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia.

3 500,- - -

Pakiet Driver Assistance (AB1BH) 
•	system zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach (Active City Stop), 
•	system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (Blind Spot Information),
•	Lane Keeping Alert

zawiera: system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid), system automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam), system monitorowania 
koncentracji kierowcy (Driver Alert), system rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), 
•	podgrzewana przednia szyba (Quickclear) (standard w wersji Titanium oraz Titanium Plus).
•	automatyczne wycieraczki oraz automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne (standard w wersji Titanium oraz Titanium Plus).

4 700,- 3 700,- 3 700,-

Pakiet Titanium X (AB1BZ)
•	tapicerka skórzana Individual, 
•	fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 10. kierunkach,
•	fotel pasażera z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach i ręczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego,
•	składane blaty stolików na oparciach przednich foteli, 
•	elektrycznie otwierany dach panoramiczny, 
•	nastrojowe oświetlenie wnętrza w technologii LED z możliwością wyboru koloru.

- 9 200,- 9 200,-

Pakiet Titanium X Premium (AB1CA)
•	reflektory biksenonowe ze spryskiwaczami, 
•	tapicerka skórzana Individual, 
•	fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 10. kierunkach, 
•	fotel pasażera z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach i ręczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, 
•	składane blaty stolików na oparciach przednich foteli, 
•	elektrycznie otwierany dach panoramiczny, 
•	nastrojowe oświetlenie wnętrza w technologii LED z możliwością wyboru koloru. 

- 11 800,- -

Pełny Pakiet Stylizacyjna Nadwozia (ACLAB)
•	stylizowany tylny zderzak z dyfuzorem, 
•	stylizowany przedni zderzak z dyfuzorem,
•	profilowane nakładki na nadkola w kolorze nadwozia, 
•	spojlery progowe i listwy boczne nadwozia lakierowane w kolorze nadwozia, 
•	system wspomagający wykonanie manewrów parkowania równoległego (zawiera czujniki parkowania z przodu i z tyłu) (Active Park Assist).

- 9 700,- l

Pakiet KeyFree (CBGAR)
•	system centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree (zawiera przycisk rozrusznika Ford Power i 2 kluczyki), 
•	drzwi bagażnika zamykane / otwierane elektrycznie i bezdotykowo. 

2 800,- 2 800,- 2 800,-

Pakiet Power (AB1BX) 
•	system elektrycznej blokady tylnych drzwi, uniemożliwiający ich otwarcie od środka przez dzieci,
•	gniazdo zasilania 230V, 150W.

500,- 500,- 500,-

Pakiet Park (AB1BD) 
•	czujniki parkowania z tyłu, 
•	elektrycznie składane lusterka boczne.

1 150,- 1 150,- -

Pakiet Park Plus (AB1BP)
•	system wspomagający wykonanie manewrów parkowania równoległego (zawiera czujniki parkowania z przodu i z tyłu) (Active Park Assist),
•	elektrycznie składane lusterka boczne, 

1 650,- 1 650,- -

66

Pakiety wyposażenia dodatkowego



Otwieranie bagażnika... nawet nie wiesz ile to radości!

Zdjęcie przedstawia: 
Forda Kuga w wersji Titanium z lakierem metalizowanym Ginger Ale i opcjonalnym wyposażeniem.
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Bezpieczeństwo i Nowe Technologie TREND TITANIUM TITANIUM PLUS

System zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach (Active City Stop)
•	 zawiera dodatkowo podgrzewaną przednią szybę (standard w wersji Titanium i Titanium Plus).
Opcja dostępna także w Pakiecie Driver Assistance.

1 600,- 600,- 600,-

System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (Blind Spot Information) 
•	zawiera dodatkowo elektrycznie składane lusterka boczne z lampkami oświetlającymi podłoże.
Opcja dostępna także w Pakiecie Driver Assistance.

2 350,- 2 350,- 2 350,-

System wspomagający wykonanie manewrów parkowania równoległego (Active Park Assist)
•	 zawiera czujniki parkowania z przodu i z tyłu.
Dla wersji Trend i Titanium opcja dostępna także w pakiecie Park Plus. Dla wersji Titanium opcja dostępna także w Pełnym Pakiecie Stylizacyjnym Nadwozia.

1 800,- 1 800,- l

System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Alert)
•	system zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach (Active City Stop), 
•	system rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition),
•	system automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam), 
•	system monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert),
Dla wersji Trend zawiera dodatkowo elektrycznie składane lusterka, podgrzewaną przednia szybę (Quickclear), automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne.
Opcja dostępna także w Pakiecie Driver Assistance.

3 400,- 2 600,- 2 600,-

Reflektory biksenonowe z samoczynną regulacją kąta ustawienia, spryskiwaczami i systemem statycznych
świateł doświetlających zakręty 
•	światła do jazdy dziennej w technologii LED, 
•	tylne światła w technologii LED.
Dla wersji Titanium opcja dostępna także w Pakiecie Titanium X Premium.

3 100,- 3 100,- l

Systemy audio, komunikacji i nawigacji
Radioodtwarzacz CD/MP3 z Ford SYNC i AppLink (ICFAE)

zawiera: zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego), funkcję wzywania pomocy,  
6 głośników, zdalne sterowanie, gniazda: AUX-IN i USB/iPod®. 

1 400,- l -

Radioodtwarzacz Sony CD/MP3 z Ford SYNC i AppLink (ICFAI)
zawiera: kolorowy wyświetlacz 4,2”, zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego), funkcję wzywania pomocy,  
9 głośników wysokiej jakości, zdalne sterowanie, gniazda: AUX-IN i USB/iPod®.

- 1 200,- l

Radioodtwarzacz Sony CD/MP3 z Ford SYNC i AppLink, Nagłośnienie Premium (ICFAV)
zawiera: kolorowy wyświetlacz 4,2”, zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego), funkcję wzywania pomocy,  
system nagłośnienia Premium (10 głośników Sony, w tym subwoofer), zdalne sterowanie, gniazda: AUX-IN i USB/iPod®.

Opcja niedostępna z kołem zapasowym.

- 2 200,- 1 000,-

System nawigacji satelitarnej CD/SD z Ford SYNC (ICFAK)
zawiera: kolorowy wyświetlacz 5”, mapy Europy, menu tekstowe w języku polskim, komunikaty głosowe nawigacji w języku polskim, zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną  
funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego), funkcję wzywania pomocy, 6 głośników, zdalne sterowanie, gniazda: AUX-IN i USB/iPod®.

4 100,- 2 700,- 2 000,-

System nawigacji satelitarnej CD/SD z DAB+ i Ford SYNC z AppLink (ICFAL)
zawiera: kolorowy wyświetlacz 5”, tuner cyfrowy DAB+, mapy Europy, menu tekstowe w języku polskim, komunikaty głosowe nawigacji w języku polskim, zestaw głośnomówiący  
z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego), funkcję wzywania pomocy, 6 głośników, zdalne sterowanie, gniazda: AUX-IN i USB/iPod®.

4 850,- 3 450,- 2 750,-

System nawigacji satelitarnej Sony CD/SD z Ford SYNC i AppLink oraz kamerą ułatwiającą parkowanie tyłem (ICFAM)
zawiera: kolorowy wyświetlacz 5”, kamerę ułatwiającą parkowanie tyłem, mapy Europy, menu tekstowe w języku polskim, komunikaty głosowe nawigacji w języku polskim,  
zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego), funkcję wzywania pomocy, 9 głośników wysokiej jakości, zdalne sterowanie, gniazda: AUX-IN i USB iPod®.

- 4 900,- 4 200,-

System nawigacji satelitarnej Sony CD/SD z DAB+ i Ford SYNC z AppLink oraz kamerą ułatwiającą parkowanie tyłem (ICFAN)
zawiera: kolorowy wyświetlacz 5”, tuner cyfrowy DAB+, kamerę ułatwiającą parkowanie tyłem, mapy Europy, menu tekstowe w języku polskim, komunikaty głosowe nawigacji  
w języku polskim, zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego), funkcję wzywania pomocy, 9 głośników wysokiej jakości,  
zdalne sterowanie, gniazda: AUX-IN i USB/iPod®.

- 5 650,- 4 950,-

System nawigacji satelitarnej Sony CD/SD z DAB+, Ford SYNC z AppLink, Nagłośnienie Premium (ICFAX)
zawiera: kolorowy wyświetlacz 5”, tuner cyfrowy DAB+, mapy Europy, menu tekstowe w języku polskim, komunikaty głosowe nawigacji w języku polskim,  
zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem (bez języka polskiego), funkcję wzywania pomocy, system nagłośnienia Premium (10 głośników Sony,  
w tym subwoofer), gniazda: AUX-IN i USB/iPod®.

Opcja niedostępna z kołem zapasowym.

- 5 900,- 5 200,-

8
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9

Zewnętrzne elementy stylizacyjne nadwozia TREND TITANIUM TITANIUM PLUS

Duży tylny spojler, lakierowany w kolorze nadwozia. 900,- 900,- 900,-
Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia.  
Dla wersji Trend i Titanium opcja dostępna także w pakiecie Style. Dla wersji Trend opcja dostępna także w pakiecie Style Plus. 1 200,- 1 200,- l

Komfort i wyposażenie wnętrza
Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczą regulacją temeratury (DEATC). 1 250,- l l

Podgrzewana przednia szyba (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy. Dla wersji Trend opcja dostępna także w pakiecie Driver Assistance i z Active City Stop. 800,- l l

Nagrzewnica postojowa zasilana paliwem z funkcją programowania. 2 400,- 2 400,- 2 400,-
Elektrycznie składane lusterka boczne. Opcja dostępna także w pakietach: Park, Park Plus i Driver Assistance. 500,- 500,- 500,-
Inteligentny tempomat z systemem wczesnego ostrzegania (Adaptive Cruise Control). 5 600,- 3 700,- 3 700,-
Elektrycznie otwierane / zamykane drzwi bagażnika. Opcja dostępna także w pakiecie KeyFree. 1 100,- 1 100,- 1 100,-
Dach panoramiczny otwierany elektrycznie, z elektrycznie sterowaną roletą 

zawiera dodatkowo lampki sufitowe wyłączane z opóźnieniem oraz lampki do czytania z przodu i z tyłu. Opcja dostępna także w pakietach: Titanium X i Titanium X Premium.
3 000,- 3 000,- 3 000,-

Oświetlenie wnętrza diodami LED w wybranym kolorze z 7. dostępnych. Opcja dostępna także w pakietach: Titanium X i Titanium X Premium. - 500,- 500,-
Czujniki parkownia z tyłu. Opcja dostępna także w pakiecie Park. 1 100,- 1 100,- -
Pakiet dla palących 40,- 40,- 40,-

Przestrzeń bagażowa i haki holownicze
Siatka zabezpieczająca przedmioty w bagażniku. Siatka mocowana wyłącznie za drugim rzędem siedzeń, oddzielająca przestrzeń bagażową 800,- 800,- 800,-
Krata bagażowa mocowana za drugim rzędem siedzeń 800,- 800,- 800,-
Relingi bagażnika dachowego  z wykończeniem aluminiowym. Opcja dostępna także w pakietach: Style i Style Plus. 800,- 800,- l

Hak holowniczy wypinany. Opcja zawiera elektryczne złącze 13-pinowe i stałe zasilanie. Zawiera system stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA). 3 050,- 3 050,- 3 050,-
Pakiet przygotowujący do montażu haka holowniczego (C1QAB)  
Opcja zawiera system stabilizacji toru jazdy przyczepy oraz doprowadzenie wiązki elektrycznej do tylnego zderzaka, ułatwiającej montaż haka. 200,- 200,- 200,-

Zabezpieczenia
Ford KeyFree

system centralnego zamka z kluczem elektronicznym (umożliwia otwarcie drzwi i uruchomienie pojazdu bez tradycyjnego kluczyka, zawiera 2 zespoły kluczyka. 
Opcja dostępna także w pakiecie KeyFree.

2 900,- 2 900,- 2 900,-

Centralny zamek sterowany pilotem, z dwuetapowym ryglowaniem zamków 250,- 250,- 250,-
Autoalarm Thatcham obwodowy i pojemnościowy. Zawiera centralny zamek z dwuetapowym ryglowaniem. 650,- 650,- 650,-

Kolory nadwozia
Lakier  zwykły: Blazer Blue l l l

Lakier  zwykły: Frozen White, Race Red 750,- 750,- 750,-

Lakiery metalizowane: Ginger Ale, Panther Black, Moondust Silver, Deep Impact Blue, Tiger Eye, Magnetic 1 950,- 1 950,- 1 950,-

Lakiery metalizowane specjalne:  White Platinum , Ruby Red, Burnished Glow 2 850,- 2 850,- 2 850,-

Obręcze kół i ogumienie
Koło zapasowe dojazdowe 400,- 400,- 400,-

17” obręcze kół ze stopów lekkich (17” x 7.5), wzór 5 - ramienny, ogumienie 235/55. (D2YCE). Opcja dostępna także w pakiecie Style Plus. 3 300,- 300,- -

18” obręcze kół ze stopów lekkich (18” x 7.5), wzór 5 - ramienny, ogumienie 235/50. (D2ULA) - 900,- -

19” obręcze kół ze stopów lekkich (19” x 8), wzór 5x2 - ramienny, ogumienie 235/45. (D2VAF) - 1 800,- 800,-

19” obręcze kół ze stopów lekkich (19” x 8), wzór 5x2 - ramienny z wykończeniem Sparkle Silver, ogumienie 235/45. (D2VBG) 7 000,- 4 000,- 3 000,-
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Ciesz się życiem bez żadnych ograniczeń.

Zdjęcie przedstawia: 
Wnętrze Forda Kuga w wersji Titanium z jasną tapicerką skórzaną Torino Medium Light Stone oraz z opcjonalnym wyposażeniem.
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Wymiary
Długość całkowita. (mm) 4524
Szerokość całkowita z / bez lusterek bocznych. (mm) 2077 / 1838
Wysokość całkowita z / bez relingów bagażnika. (bez ładunku) (mm) 1680 / 1713

Pojemność bagażnika. (litry)
bez złożonych tylnych foteli (do półki lub rolety) / ze złożonymi tylnymi fotelami (do dachu) 

Z dojazdowym kołem zapasowym 406 / 1603
Z zestawem naprawczym 456 / 1653

1838 mm (bez lusterek) mm 2077 mm (z lusterkami)
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4524 mm

Fotele i tapicerki TREND TITANIUM TITANIUM PLUS

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 10. kierunkach. Opcja dostępna tylko z tapicerką częściowo skórzaną Prada/Torino (7YM). - 2 000,- 2 000,-

Fotel kierowcy z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. Opcja dostępna także z tapicerką skórzaną Torino (7YG). 100,- l l

Dywaniki podłogowe (z przodu i z tyłu) 250,- l l

Tapicerki materiałowe 

Prada (ciemna). Tapicerka  ze sportowymi fotelami, wnętrze jednolite ciemne. (7YI) l - -

Tapicerki częściowo skórzane i skórzane

Prada/Torino (ciemna). Tapicerka częściowo skórzana ze sportowymi fotelami. Wnętrze jednolite ciemne. (7YM). 
zawiera: ręczną regulację położenia fotela pasażera w 6. kierunkach, ręczną regulację podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy i pasażera. - l l

Torino (ciemna). Tapicerka skórzana ze sportowymi fotelami. Wnętrze jednolite ciemne. (7YG). 
zawiera: elektryczną regulację położenia fotela kierowcyw 10. kierunkach, ręczną regulację położenia fotela pasażera w 6. kierunkach, ręczną regulację podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy i pasażera, 
podłokietnik na środku tylnej kanapy oraz składane blaty stolików.

7 200,- 7 100,- 7 100,-

Torino (jasna). Tapicerka skórzana ze sportowymi fotelami. Wnętrze jednolite ciemne. (7YL). 
zawiera: elektryczną regulację położenia fotela kierowcyw 10. kierunkach, ręczną regulację położenia fotela pasażera w 6. kierunkach, ręczną regulację podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy i pasażera, 
podłokietnik na środku tylnej kanapy oraz składane blaty stolików.

- 7 100,- -

Individual (ciemna). Tapicerka skórzana ze sportowymi fotelami. Wnętrze jednolite ciemne. (7YE). 
zawiera: elektryczną regulację położenia fotela kierowcyw 10. kierunkach, ręczną regulację położenia fotela pasażera w 6. kierunkach, ręczną regulację podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy i pasażera, 
podłokietnik na środku tylnej kanapy oraz składane blaty stolików.
Opcja dostępna także w pakietach: Titanium X, Titanium X Premium.

- 9 600,- 9 600,-

* 2-letnia gwarancja podstawowa na nowy samochód oraz program Ford Protect na 3 rok / 60 tys. km. Dodatkowy 3. rok programu Ford Protect jest ofertą promocyjną dla Klientów indywidualnych. Ford Protect nie jest gwarancją w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Jest to program zapewniający opiekę 
pogwarancyjną po wygaśnięciu gwarancji podstawowej. Wspólna oferta Ford Polska i Autoryzowanych Dealerów Forda. 

Uwaga: Niektóre zdjęcia w niniejszym cenniku przedstawiają egzemplarze przedprodukcyjne, bądź też zostały wygenerowane komputerowo. Aktualnie oferowane seryjnie produkowane pojazdy mogą się zatem różnić w niektórych elementach od przedstawionych na zdjęciach.  
Dodatkowo niektóre elementy wyposażenia mogą być dostępne jako opcja za dopłatą.

Liczba pojazdów objętych ofertą oraz czas trwania oferty są ograniczone. W skład wyposażenia standardowego pojazdu wchodzi trójkąt ostrzegawczy, gaśnica oraz karta pojazdu. Powyższy cennik zawiera maksymalne rekomendowane ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny 
mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn.Firmy Ford Polska Sp. z o.o. i Ford Motor Company zastrzegają sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i 
specyfikacji oferowanych pojazdów. Zawarte w niniejszym wydawnictwie promocyjnym informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej „Ustawa”), a także nie stanowią 
opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży. Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

l - wyposażenie standardowe      n.d. - nie dotyczy
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Wersja nadwozia                                                                            Wersja wyposażenia

Silnik                                                                                                    Skrzynia biegów                               

Kolor

Tapicerka

Felgi

Pakiety wyposażenia opcjonalnego

Wyposażenie opcjonalne

Akcesoria

Oferta Ford Ubezpieczenia

Oferta finansowa

Twój Dealer Forda:
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Wybierz
Wypełnij zamieszczony obok formularz. Określ szczegóły dotyczące Twojego 
Forda Kuga takie jak kolor, koła, system audio czy akcesoria. 

Następnie przekaż go swojemu Dealerowi Forda. Możesz również skorzystać  
z opcji w trybie online - Ford Configurator.  
Dzięki niej będziesz mógł szybko zobaczyć, jakiego dokonałeś wyboru, obejrzysz 
swój samochód w środku i na zewnątrz.

Ubezpiecz
Wszechstronny pakiet komunikacyjny Ford Ubezpieczenia, stworzony 
specjalnie dla właścicieli pojazdów marki Ford, zapewnia kompleksowa 
ochronę - gdziekolwiek jesteś. 
O dodatkowe informacje zapytaj Swojego Dealera lub odwiedź stronę  
www.fordubezpieczenia.pl.

Finansuj
Decyzja jak sfinansować Twojego Forda Kuga jest tak samo ważna jak sam 
wybór pojazdu. Zapytaj swojego Dealera o ofertę FCE Bank Polska, eksperta  
w finansowaniu inwestycji motoryzacyjnych.
Szczegółowe informacje na stronach:
www.fcebank.pl      www.fordleasing.pl     www.fordbusinesspartner.pl

Jedź
Z nami możesz zawsze czuć się bezpiecznie. Posiadamy rozbudowaną, 
wyspecjalizowaną sieć Autoryzowanych serwisów, dzięki czemu będziesz mógł 
utrzymać swojego Forda Kuga w doskonałym stanie przez wiele lat.


