
już od

Teraz wyjątkowo  
bogato wyposażone 

limitowane wersje promocyjne 
Titanium Edition i Titanium Edition Plus.

Zyskujesz nawet

FORD KUGA 

 
Wkładka promocyjna nr 1/2015, ważna od 1 stycznia do wyczerpania pojazdów objętych promocją.



Ford Kuga - wkładka promocyjna
 Wersja wyposażenia TREND TITANIUM  

EDITION
TITANIUM  

EDITION 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 92 900,- 100 750,- 112 250,-

1.5 EcoBoost, 182KM A6 4WD 240 Euro VI 171 7,4 10,1 200 111 550,- 119 250,- 130 750,-

Silniki
wysokoprężne  

2.0 TDCi, 150KM
M6

FWD 370 Euro VI 122 4,7 10,1 194 101 550,- 109 250,- 120 750,-

4WD 370 Euro VI 135 5,2 9,9 192 110 550,- 118 250,- 129 750,-

Power Shift 4WD 370 Euro VI 140 5,4 10,9 190 119 550,- 127 250,- 138 750,-

2.0 TDCI, 180KM
M6 4WD 400 Euro VI 135 5,2 9,2 202 115 050,- 122 750,- 134 250,-

Power Shift 4WD 400 Euro VI 140 5,4 10,0 200 124 050,- 131 750,- 143 250,-

2FORD KUGA. Wkładka promocyjna Nr 1/2015 ważna od 1 stycznia do wyczerpania pojazdów objętych promocją.

Nie uwierzysz ile zyskujesz!
Wersja Titanium Edition
Elementy dodatkowe w porównaniu do wersji Titanium

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

 • Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

 • Elektrycznie składane lusterka boczne

 • Elektrycznie i bezdotykowo otwierane / zamykane drzwi bagażnika

 • System bezkluczykowy Ford KeyFree

 • Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia. 

 • Relingi bagażnika dachowego  z wykończeniem aluminiowym

Wersja Titanium Plus Edition
Elementy dodatkowe w porównaniu do wersji Titanium Plus

 • System zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach (Active City Stop)

 • Lane Keeping Alert
- 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)

Szczegółowy wykaz elementów wyposażenia standardowego oraz dodatkowego dostępnego za dopłatą dostępne są w aktualnym cenniku detalicznym.
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.  
Liczba pojazdów objętych promocyjną 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 rozu-
mieniu 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. 
* Promocja zawiera upust Ford Polska i Autoryzowanego Dealera Forda oraz wyposażenie dodatkowe gratis. Promocja limitowana w ilości i czasie.

# 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 obręczami 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. Silniki wysokoprężne wyposażone są w filtr cząstek 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

 • System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach  
(Blind Spot Information),

 • Elektrycznie składane lusterka boczne

 • Elektrycznie i bezdotykowo otwierane / zamykane drzwi bagażnika

 • System bezkluczykowy Ford KeyFree


