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EGYSZERŰ MEGOLDÁS,
HOGY EGY ÚJ FORD KUGA
TULAJDONOSÁVÁ VÁLJON
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Kuga ST-Line X AWD FHEV Chrome Blue metál karosszériafényezéssel
(választható).

Az interaktív változat megtekintése online
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GONDOLJON MÁSKÉNT A
KALANDOKRA
Miért gondolna a kalandokra egyszeri élményként? Az Ön
számára ez egy lelkiállapotot jelent. Jól tudja, hogy nem
kell 20 kilós hátizsák és fél év szabadság ahhoz, hogy
nekiinduljon és megtalálja. A nagyvárosi fényektől a tágas
égboltig minden helyszín, időpont és pillanat hoz valami
újat. Bemutatjuk a teljesen új Ford Kugát. Minden
indulással egy új kaland kezdődik.

Kuga ST-Line X PHEV White Platinum metálfényezéssel
(választható).
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Kuga ST-Line X PHEV Lucid Red metál karosszériafényezéssel (választható).
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Kuga ST-Line X PHEV Lucid Red metál karosszériafényezéssel (választható).
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Kuga ST-Line X PHEV Solar Silver metálfényezéssel (választható).

*Teljes töltöttség esetén. Az elektromos hajtáslánc 56 km-es maximális hatótávjának megállapítása a
világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján történt, és egy elérhető konfigurációra vonatkozik. A
valós hatótáv a körülményektől, például a környezeti elemektől, a vezetési stílustól, a jármű karbantartásától és
a lítium-ion akkumulátor életkorától függően változhat.
**A Wallbox kiegészítőként megvásárolható a márkakereskedésekben.
+Erre a termékre harmadik fél garanciája vonatkozik, részletek a hátlapon.

HÚZZON BELE!
A Plug-in hibrid Kugával bármi lehetséges. A két teljesen új hibrid
változatban kapható Ford Kuga korszerűbb, tisztább és
gazdaságosabb SUV-vezetési élményt biztosít. A Ford Kuga Plug-In
Hybrid (PHEV) változatában különálló, akkumulátorral működtetett
elektromos motort és egy hatékony, 2,5 literes Atkinson-ciklusú
benzinmotort találunk.

Az elektromos motor szükség esetén extra támogatást biztosít,
vagyis messzebbre juthat, alacsonyabb károsanyag-kibocsátás
mellett. Akár 56 km* távolság is megtehető kizárólag elektromos
hajtással, így ideálisan használható nagy forgalomban vagy nagyon
alacsony károsanyag-kibocsátású övezetekben. Amikor pedig hosszú
útra indul vidékre, a motor átvált benzinüzemre, így nem kell
aggódnia, hogy eléri-e az úti célját. A PHEV-akkumulátor a legtöbb
nyilvános töltőponton egyszerűen tölthető. Továbbá egy háztartási
töltőkábelt és egy Wallbox megoldást is biztosítunk a járműhöz.
(Kiegészítő.)

FELFEDEZÉS1
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Kuga ST-Line X PHEV Solar Silver metálfényezéssel (választható).

*Teljes töltöttség esetén. Az elektromos hajtáslánc 56 km-es maximális hatótávjának megállapítása a
világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján történt, és egy elérhető konfigurációra vonatkozik. A
valós hatótáv a körülményektől, például a környezeti elemektől, a vezetési stílustól, a jármű karbantartásától és
a lítium-ion akkumulátor életkorától függően változhat.
**A Wallbox kiegészítőként megvásárolható a márkakereskedésekben.
+Erre a termékre harmadik fél garanciája vonatkozik, részletek a hátlapon.

HÚZZON BELE!
A Plug-in hibrid Kugával bármi lehetséges. A két teljesen új hibrid
változatban kapható Ford Kuga korszerűbb, tisztább és
gazdaságosabb SUV-vezetési élményt biztosít. A Ford Kuga Plug-In
Hybrid (PHEV) változatában különálló, akkumulátorral működtetett
elektromos motort és egy hatékony, 2,5 literes Atkinson-ciklusú
benzinmotort találunk.

Az elektromos motor szükség esetén extra támogatást biztosít,
vagyis messzebbre juthat, alacsonyabb károsanyag-kibocsátás
mellett. Akár 56 km* távolság is megtehető kizárólag elektromos
hajtással, így ideálisan használható nagy forgalomban vagy nagyon
alacsony károsanyag-kibocsátású övezetekben. Amikor pedig hosszú
útra indul vidékre, a motor átvált benzinüzemre, így nem kell
aggódnia, hogy eléri-e az úti célját. A PHEV-akkumulátor a legtöbb
nyilvános töltőponton egyszerűen tölthető. Továbbá egy háztartási
töltőkábelt és egy Wallbox megoldást is biztosítunk a járműhöz.
(Kiegészítő.)
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*Csak automata sebességváltós modelleknél áll rendelkezésre.

A Ford Kuga egyaránt otthon érzi magát a dimbes-dombos tájakon és a városi
ingázás közben is. Bárhová is vigye az útja, a robusztus SUV-képességek és a
gyönyörű kialakítás tökéletes egyensúlyát élvezheti.

A vezetéstámogató funkciók lenyűgöző sorával – például SYNC 3 navigációs
rendszer, Live Traffic szolgáltatással ellátott FordPass Connect és Adaptív
sebességtartó automatika Stop & Go funkcióval* – felszerelt jármű ideálisan
használható a lépésben haladó, zsúfolt városi forgalomban.

Esetleg tegyen be egy hegyikerékpárt a tágas hátsó raktérbe, és induljon neki a
nagyvilágnak. Az útviszonyoknak megfelelően alakíthatja a vezetési élményt olyan
fejlett technológiákkal, mint az Intelligens összkerékhajtás és az új Választható
vezetési üzemmódok rendszer.

Kuga ST-Line X PHEV Chrome Blue metál karosszériafényezéssel (választható).

LÉPJEN KI A NAGYVILÁGBA
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Az öntöltő új Kuga Full Hybrid (FHEV) bevezetésével megjelent a Kuga
modellválasztékában a leginkább elektromos hajtású Ford jármű. A Kuga EcoBlue
Hybrid (mild hibrid vagy mHEV) autóhoz hasonlóan hagyományos motort kombinál
egy elektromos motorral, ami könnyed teljesítményt és sima, kifinomult vezetést
tesz lehetővé minden körülmények között. Az elektromos motort tápláló
nagyfeszültségű lítium-ion akkumulátor, melyet a jobb helykihasználás kedvéért a
padló alatt helyeztek el, azt is lehetővé teszi, hogy a Kuga Full Hybrid rövidebb
távolságot megtehessen tisztán elektromos hajtással, így alacsony sebességen zéró
károsanyag-kibocsátással utazhat.

UTAZZON ELEKTROMOSAN!

FELFEDEZÉS1

Kuga ST-Line X AWD FHEV Chrome Blue metál karosszériafényezéssel (választható).
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A BELTÉR ÚJRAÉRTELMEZÉSE
A mozgás és a szabadság érzete megjelenik a jármű belterében,
valamennyi belső funkciójában is. Az előlap és a középkonzol
könnyed vonalaitól kezdve a bőrborítású első ülések pazar stílusáig
(alapfelszereltség a Vignale modellen) – a teljesen új Kuga prémium
szintű kényelmet adó menedéket kínál.

Az aktív életstílushoz további jól átgondolt dizájnelemek
kapcsolódnak. A hátsó ülések újdonsága az elcsúsztathatóság, így
szükség esetén extra lábtér alakítható ki a hátul utazóknak, illetve
kibővíthető a hátsó raktér. A Kézhasználat nélküli csomagtérajtó
révén akkor is hozzáfér a raktérhez, ha mindkét kezében csomag van.

FELFEDEZÉS1

Kuga ST-Line X PHEV Rapton/Neo Suede kárpittal Ebony színben és kézzel
varrott Sensico® bőr üléspárnával (nem elérhető).

A képen látható belső ajtóbetét-dizájn 2021. februártól elérhető.
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Kuga Vignale PHEV prémium Windsor bőr üléskárpittal (alapfelszereltség).

*Csak automata sebességváltós modelleknél áll rendelkezésre. Ha 3 mp-nél hosszabb idejű a megállás, a járművezetőnek
be kell avatkoznia a RES gomb vagy a gázpedál megnyomásával, hogy újra működésbe hozza a rendszert.
ØÉrzékelőkkel működik. 2)Vezetéstámogató funkció. Figyelmeztetés A vezetéstámogató funkciók kiegészítő jellegűek, nem
helyettesítik a járművezető figyelmét, megítélését, és a jármű irányításának szükségességét.

MEGKÖNNYÍTI A HALADÁST ÉLÉNK FORGALOMBAN
Az Adaptív sebességtartó automatika a Stop & Go funkcióval segít
mozgásban maradnia útjai során, lelassítja vagy akár meg is állítja, majd újra
elindítja az elöl haladó forgalomhoz igazodva. Az Aktív sávtartó automatika
a Holttérfelismerő rendszerrel, az Ütközésmegelőző rendszer  a kikerülést
segítő kormányzási automatikával pedig szemmel tartja az utat járműve
körül, és figyelmezteti az esetleges veszélyekre.

■ Adaptív sebességtartó automatika Stop & Go rendszerrel*‡:
biztonságos távolságot tart autója és az előtte haladó jármű között, és a
forgalmi viszonyoknak megfelelően képes teljesen leállítani, majd
újraindítani a gépjárművet.

■ Gyalogos- és kerékpáros-felismerő ütközésmegelőző rendszer†‡:
észleli a más járművektől, kerékpárosoktól és gyalogosoktól tartott
távolságot, és felhívja a vezető figyelmét a lehetséges ütközésre.

■ Kikerülést segítő kormányzási automatika†‡: érzékeli, ha a vezető
ütközés elkerülése érdekében félrerántja a kormányt, és segít kikerülni a
gépjármű útjába kerülő akadályokat (az Ütközésmegelőző rendszer része).

■ Aktív Sávtartó automatika Holttérfigyelő rendszerrelØ2): a megfelelő
oldali külső visszapillantó tükrön megjelenő fényjelzéssel figyelmezteti, ha
járművet észlel a holtterében. Ha a figyelmeztető jelzés ellenére
megpróbál sávot váltani, a rendszer gyenge ellenállást gyakorol a
kormányzásra, ezzel csökkentve az ütközés kockázatát (alapfelszereltség).

FELFEDEZÉS1
MEGERŐLTETÉS NÉLKÜLI VEZETÉS
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Kuga Vignale PHEV prémium Windsor bőr üléskárpittal (alapfelszereltség).

*Csak automata sebességváltós modelleknél áll rendelkezésre. Ha 3 mp-nél hosszabb idejű a megállás, a járművezetőnek
be kell avatkoznia a RES gomb vagy a gázpedál megnyomásával, hogy újra működésbe hozza a rendszert.
ØÉrzékelőkkel működik. 2)Vezetéstámogató funkció. Figyelmeztetés A vezetéstámogató funkciók kiegészítő jellegűek, nem
helyettesítik a járművezető figyelmét, megítélését, és a jármű irányításának szükségességét.

MEGKÖNNYÍTI A HALADÁST ÉLÉNK FORGALOMBAN
Az Adaptív sebességtartó automatika a Stop & Go funkcióval segít
mozgásban maradnia útjai során, lelassítja vagy akár meg is állítja, majd újra
elindítja az elöl haladó forgalomhoz igazodva. Az Aktív sávtartó automatika
a Holttérfelismerő rendszerrel, az Ütközésmegelőző rendszer  a kikerülést
segítő kormányzási automatikával pedig szemmel tartja az utat járműve
körül, és figyelmezteti az esetleges veszélyekre.

■ Adaptív sebességtartó automatika Stop & Go rendszerrel*‡:
biztonságos távolságot tart autója és az előtte haladó jármű között, és a
forgalmi viszonyoknak megfelelően képes teljesen leállítani, majd
újraindítani a gépjárművet.

■ Gyalogos- és kerékpáros-felismerő ütközésmegelőző rendszer†‡:
észleli a más járművektől, kerékpárosoktól és gyalogosoktól tartott
távolságot, és felhívja a vezető figyelmét a lehetséges ütközésre.

■ Kikerülést segítő kormányzási automatika†‡: érzékeli, ha a vezető
ütközés elkerülése érdekében félrerántja a kormányt, és segít kikerülni a
gépjármű útjába kerülő akadályokat (az Ütközésmegelőző rendszer része).

■ Aktív Sávtartó automatika Holttérfigyelő rendszerrelØ2): a megfelelő
oldali külső visszapillantó tükrön megjelenő fényjelzéssel figyelmezteti, ha
járművet észlel a holtterében. Ha a figyelmeztető jelzés ellenére
megpróbál sávot váltani, a rendszer gyenge ellenállást gyakorol a
kormányzásra, ezzel csökkentve az ütközés kockázatát (alapfelszereltség).

FELFEDEZÉS1
MEGERŐLTETÉS NÉLKÜLI VEZETÉS
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Kuga ST-Line X PHEV Frozen White fényezéssel (opció).

*A Wallbox kiegészítőként vásárolható meg a Ford márkakereskedésekben.
†A bizonyos okostelefon-platformokkal kompatibilis FordPass aplikáció honlapunkról letölthető. Az
adatforgalom díjköteles.
+Erre a termékre  harmadik fél garanciája vonatkozik; részletek a hátlapon.

AZ ELEKTROMOS JÁRMŰVEK (EV) ÜZEMMÓDJAI
A teljesen új Kuga Plug-In Hybrid kétféle energiaforrásával hatékonyabban
érheti el úti célját. Ön döntheti el, hogy mikor él az elektromos hajtással, és
mikor használja a jármű hatékony, 2,5 literes Atkinson-ciklusú
benzinmotorját – Auto EV módban pedig a Kuga választ Ön helyett.
Lassításkor és fékezéskor a jármű minden esetben energiát nyer vissza.

■ EV Auto mód: az elektromos motor és a vegyes elektromos/benzin-
(hibrid) üzem között vált a vezetési feltételeknek és a rendelkezésre álló
töltöttségi szintnek megfelelően

■ EV Now mód: lehetővé teszi, hogy csak elektromos hajtást használjon,
amíg majdnem lemerül az akkumulátor, ekkor a jármű visszavált hibrid
üzemre.

■ EV Later mód: lehetővé teszi, hogy későbbre halassza az akkumulátor
elektromos töltöttségének felhasználását. A jármű elsősorban hibrid
üzemben fog működni, amíg Ön elektromos üzemmódra nem vált.

■ EV Charge mód: lehetővé teszi az akkumulátor töltését az Atkinson-
ciklusú benzinmotorral, amikor a jármű áll

FELFEDEZÉS1

a. EVBox+ Elvi Wallbox és nyilvános töltőpont
Teljesen feltölthető 3,5 óra alatt a falra szerelt töltődobozzal (kiegészítő) és a legtöbb
nyilvános töltőállomáson.
b. Hálózati töltés
Teljesen feltölthető 6 óra alatt otthoni 230 V-os hálózati aljzatról.

KÉZBEN TARTOTT ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNY

A KUGA TÖLTÉSE
Akár otthon van, akár úton, a Kuga egyszerűen tölthető otthoni hálózati
aljzatról, Wallboxról (kiegészítő), vagy nyilvános töltőpontokon.
Alapfelszereltségként két töltőkábelt adunk járművéhez: egyet otthoni
töltéshez, egyet pedig nyilvános töltéshez.
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Kuga ST-Line X PHEV Frozen White fényezéssel (opció).

*A Wallbox kiegészítőként vásárolható meg a Ford márkakereskedésekben.
†A bizonyos okostelefon-platformokkal kompatibilis FordPass aplikáció honlapunkról letölthető. Az
adatforgalom díjköteles.
+Erre a termékre  harmadik fél garanciája vonatkozik; részletek a hátlapon.

AZ ELEKTROMOS JÁRMŰVEK (EV) ÜZEMMÓDJAI
A teljesen új Kuga Plug-In Hybrid kétféle energiaforrásával hatékonyabban
érheti el úti célját. Ön döntheti el, hogy mikor él az elektromos hajtással, és
mikor használja a jármű hatékony, 2,5 literes Atkinson-ciklusú
benzinmotorját – Auto EV módban pedig a Kuga választ Ön helyett.
Lassításkor és fékezéskor a jármű minden esetben energiát nyer vissza.

■ EV Auto mód: az elektromos motor és a vegyes elektromos/benzin-
(hibrid) üzem között vált a vezetési feltételeknek és a rendelkezésre álló
töltöttségi szintnek megfelelően

■ EV Now mód: lehetővé teszi, hogy csak elektromos hajtást használjon,
amíg majdnem lemerül az akkumulátor, ekkor a jármű visszavált hibrid
üzemre.

■ EV Later mód: lehetővé teszi, hogy későbbre halassza az akkumulátor
elektromos töltöttségének felhasználását. A jármű elsősorban hibrid
üzemben fog működni, amíg Ön elektromos üzemmódra nem vált.

■ EV Charge mód: lehetővé teszi az akkumulátor töltését az Atkinson-
ciklusú benzinmotorral, amikor a jármű áll

FELFEDEZÉS1

a. EVBox+ Elvi Wallbox és nyilvános töltőpont
Teljesen feltölthető 3,5 óra alatt a falra szerelt töltődobozzal (kiegészítő) és a legtöbb
nyilvános töltőállomáson.
b. Hálózati töltés
Teljesen feltölthető 6 óra alatt otthoni 230 V-os hálózati aljzatról.

KÉZBEN TARTOTT ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNY

A KUGA TÖLTÉSE
Akár otthon van, akár úton, a Kuga egyszerűen tölthető otthoni hálózati
aljzatról, Wallboxról (kiegészítő), vagy nyilvános töltőpontokon.
Alapfelszereltségként két töltőkábelt adunk járművéhez: egyet otthoni
töltéshez, egyet pedig nyilvános töltéshez.
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Kuga ST-Line X PHEV Solar Silver metál karosszériafényezéssel (választható).

FELFEDEZÉS1
LÁTNI ÉS LÁTSZANI

ADAPTÍV FÉNYSZÓRÓVEZÉRLÉS
A Kuga szemet gyönyörködtető, továbbfejlesztett LED-fényszórói
kiválóan működnek éjjel és rossz látási viszonyok között. A teljesen
adaptív vezérlésű, dinamikus LED-fényszóró a könnyebb és
pihentetőbb éjjeli vezetés elősegítése érdekében a
kameratechnológiára támaszkodva már kanyarodás előtt
megváltoztatja a fénymintázatot (Technológia csomagban
választható).

■ Közúti jelzőtáblákon alapuló világítás: a rendszer felismeri, ha a
jármű körforgalmat jelző vagy STOP feliratú táblához ér, és az
útszakasz kialakításának megfelelően módosítja a fényszórók
fényét.

■ Prediktív kanyarfényszóró: az útfelületre festett sávjelzés alapján
érzékeli, ha a jármű kanyarhoz közeledik, így előre meg tudja
világítani a kanyarokat.

■ Vakításmentes távolsági fényszórók: a rendszer úgy igazítja a
fényszórók szögét, hogy azok a lehető legjobban világítsák meg az
útszakaszt, ugyanakkor az első kamera által szolgáltatott adatok
alapján arra is ügyel, hogy a fényszórók fénye ne vakítsa el a
forgalom többi résztvevőjét.
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*Az Aktív sávtartó automatika Holttérfigyelő rendszerrel része.
**A kamerák csak 10 km/h sebesség alatt lépnek működésbe.
2)Vezetéstámogató funkció. Figyelmeztetés A vezetéstámogató funkciók kiegészítő jellegűek, nem helyettesítik
a járművezető figyelmét, megítélését, és a jármű irányításának szükségességét.

HAGYJA, HOGY A KUGA
BEPARKOLJA MAGÁT

AKTÍV KI-/BEPARKOLÁST SEGÍTŐ AUTOMATIKA
A Kuga még szűk helyeken is egyszerűvé teszi a parkolást, a
megfelelő parkolóhely észlelésétől kezdve a biztonságos be- és
kiállásig.

■ Aktív ki-/beparkolást segítő automatika: vezérli a kormányzást a
parkolóhelyre való be- és kiálláskor. A rendszer a nagy látószögű
tolatókamera mellett nagy látószögű frontkamerát is tartalmaz
(opciós csomag részeként választható).

■ Keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer*:
parkolóhelyről történő kitolatáskor a rendszer figyelmeztet, ha
oldalirányból közeledő járművet észlel, és arra is képes, hogy
automatikusan működésbe hozza a fékeket, ha a vezető nem
reagál a rendszer figyelmeztető jelzéseire (opciós csomag része).

■ Nagy látószögű tolatókamera: hátrameneti sebességfokozatba
kapcsoláskor a kamera kiváló rálátást nyújt a gépkocsi mögötti
terület jobb és bal oldalára (opciós csomag része).
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*Az Aktív sávtartó automatika Holttérfigyelő rendszerrel része.
**A kamerák csak 10 km/h sebesség alatt lépnek működésbe.
2)Vezetéstámogató funkció. Figyelmeztetés A vezetéstámogató funkciók kiegészítő jellegűek, nem helyettesítik
a járművezető figyelmét, megítélését, és a jármű irányításának szükségességét.

HAGYJA, HOGY A KUGA
BEPARKOLJA MAGÁT

AKTÍV KI-/BEPARKOLÁST SEGÍTŐ AUTOMATIKA
A Kuga még szűk helyeken is egyszerűvé teszi a parkolást, a
megfelelő parkolóhely észlelésétől kezdve a biztonságos be- és
kiállásig.

■ Aktív ki-/beparkolást segítő automatika: vezérli a kormányzást a
parkolóhelyre való be- és kiálláskor. A rendszer a nagy látószögű
tolatókamera mellett nagy látószögű frontkamerát is tartalmaz
(opciós csomag részeként választható).

■ Keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer*:
parkolóhelyről történő kitolatáskor a rendszer figyelmeztet, ha
oldalirányból közeledő járművet észlel, és arra is képes, hogy
automatikusan működésbe hozza a fékeket, ha a vezető nem
reagál a rendszer figyelmeztető jelzéseire (opciós csomag része).

■ Nagy látószögű tolatókamera: hátrameneti sebességfokozatba
kapcsoláskor a kamera kiváló rálátást nyújt a gépkocsi mögötti
terület jobb és bal oldalára (opciós csomag része).
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Megjegyzés: A teljes SYNC 3 okostelefon-integráció csak iPhone 5-ös, Android 5.0-s (Lollipop) vagy újabb operációs rendszerű telefonokkal valósítható meg. A SYNC 3 rendszer egyes funkcióihoz adatkapcsolat szükséges, amelyre mobil adatforgalmi
díjak érvényesek. Annak ellenőrzéséhez, hogy az Apple CarPlay, illetve az Android Auto elérhető-e az Ön országában, kérjük, keresse fel a hivatalos Apple CarPlay, illetve Android Auto webhelyeket! A térképfrissítések a regisztrációt követően korlátozott
ideig ingyenesen vehetők igénybe.
*Ne vezessen, ha valami elvonja a figyelmét. Vezetés közben lehetőleg hangparanccsal vezérelje a rendszereket, ne kézzel. Bizonyos funkciók nem működnek, amikor a sebességváltó fokozatban van. Nem minden funkció kompatibilis minden
mobiltelefonnal.
**A beépített modemet a jármű átadásakor kapcsolják be. Bizonyos adatok megosztását engedélyezheti vagy letilthatja.
**Wi-Fi-hotspot (akár 4G LTE sávszélességgel) ingyenes próbaidőszakkal, amely akkor kezdődik, amikor a Vodafone-nál aktiválják a próbaidőszakot, és a 3. hónap végén vagy 3 GB adatforgalom felhasználásával jár le (amelyik hamarabb bekövetkezik).
A további használathoz adatcsomagokat kell vásárolnia a Vodafone-tól. Az adatcsomagokra vonatkozó tájékoztatást a Vodafone weboldalán találja. A beépített Wi-Fi-hotspot használatának előfeltétele, hogy a Ford jármű fel legyen szerelve a
szükséges hardverelemekkel. Emellett szükség van egy megfelelő mobiltelefonos előfizetésre is. Az adatforgalmi lefedettség nincs mindenütt biztosítva, és a szolgáltatás sem mindenhol érhető el. A szolgáltatásra a mobiltelefonos előfizetés feltételei
érvényesek, beleértve az üzenetekre, illetve a forgalmi díjas kapcsolatokra vonatkozó feltételeket is.
††A Live Traffic szolgáltatás a navigációs SYNC 3 rendszerrel felszerelt új Ford gépjárművek regisztrációját követő első 2 évben ingyenes, ezt követően előfizetési díj megfizetése ellenében vehető igénybe.
‡A helyi veszélyekkel kapcsolatos (Local Hazard) információk elérése bizonyos vezetőinformációs modulokkal ellátott új Ford gépjárművek megvásárlását követő első 2 évben ingyenes, ezt követően előfizetési díj megfizetése ellenében vehető igénybe.
‡Az eCall az Európai Bizottság kezdeményezésére bevezetett segélyhívó rendszer, amelyet minden újonnan forgalomba helyezett személygépjárműbe és könnyű haszongépjárműbe kötelező beszereltetni. A súlyos közúti baleset észlelésekor aktiválódó
automatikus eCall-esemény során a rendszer automatikusan vészjelzést küld a segélyszolgálatoknak. A jármű utasai manuálisan is kezdeményezhetnek segélyhívást az eCall rendszerben.
‡‡A bizonyos okostelefon-platformokkal kompatibilis FordPass applikáció letölthető honlapunkról. Az adatforgalom díjköteles.

FORD SYNC 3
A Ford SYNC 3 zökkenőmentesen együttműködik okostelefonjával, így
megkönnyíti a kommunikációt és a navigációt. Az AppLink programmal
kezelheti a SYNC rendszerrel kompatibilis alkalmazásokat, az Apple CarPlay
és az Android Auto alkalmazással pedig úgy kezelheti a 8"-os színes
érintőképernyőt, mintha okostelefonján használná.

Az érintőképernyőn vagy egyszerű hangparancsokkal hívásokat
kezdeményezhet, szöveges üzeneteket írhat vagy hallgathat meg, illetve
vezérelheti a zenelejátszást és a műholdas navigációt. Baleset esetén a
Vészhelyzeti asszisztenssel† az utasok a jármű helyének megadásával
kezdeményezhetnek vészhívást.

FORDPASS CONNECT
A FordPass Connect modem legfeljebb tíz eszköz számára fedélzeti wi-fi
kapcsolatot*** biztosít. A Live Traffic† naprakész közlekedési információkat
küld a SYNC 3 navigációs rendszerébe, a Local Hazard Information†† a
közelgő veszélyre figyelmeztet még annak bekövetkezte előtt.

FORDPASS APP
A FordPass alkalmazással még több funkciót érhet el okostelefonján
keresztül. Távolról nyithatja és zárhatja járművét, a távoli indítással autója
felkészülten várja az indulást úgy, hogy forró napokon lehűti a belső teret,
vagy felmelegíti a hideg téli reggeleken (csak automata sebességváltóval
rendelkező modelleknél).

Más alkalmazásokkal töltőpontokat/töltőállomásokat kereshet és
összehasonlíthatja az árakat, sőt még szabad parkolóhelyeket is kereshet.

Ezen felül ha járműve riasztóberendezéssel van felszerelve (választható),
értesítést fog kapni, ha beindul a rendszer.

A FordPass applikáció új elektromosjármű funkciókat is biztosít a Kuga
Plug-In Hybrid tulajdonosok számára. Ezekkel ellenőrizheti az akkumulátor
töltöttségi szintjét és az elektromos hatótávot, beállíthatja az otthoni töltés
megkezdésének idejét, hogy kihasználja a kedvezőbb tarifákat, és értesítést
kaphat, ha a töltés elérte a kívánt szintet. Megkeresheti a legközelebbi köztéri
töltőpontot és az odavezető utat, sőt fizethet is a töltésért az applikációval.
A FordPass töltőhálózat Európa egyik legnagyobb és leggyorsabban bővülő
töltőhálózata.

FELFEDEZÉS1
ÖSSZEKAPCSOLVA – AZ IRÁNYÍTÁS AZ ÖN KEZÉBEN VAN
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Megjegyzés: A teljes SYNC 3 okostelefon-integráció csak iPhone 5-ös, Android 5.0-s (Lollipop) vagy újabb operációs rendszerű telefonokkal valósítható meg. A SYNC 3 rendszer egyes funkcióihoz adatkapcsolat szükséges, amelyre mobil adatforgalmi
díjak érvényesek. Annak ellenőrzéséhez, hogy az Apple CarPlay, illetve az Android Auto elérhető-e az Ön országában, kérjük, keresse fel a hivatalos Apple CarPlay, illetve Android Auto webhelyeket! A térképfrissítések a regisztrációt követően korlátozott
ideig ingyenesen vehetők igénybe.
*Ne vezessen, ha valami elvonja a figyelmét. Vezetés közben lehetőleg hangparanccsal vezérelje a rendszereket, ne kézzel. Bizonyos funkciók nem működnek, amikor a sebességváltó fokozatban van. Nem minden funkció kompatibilis minden
mobiltelefonnal.
**A beépített modemet a jármű átadásakor kapcsolják be. Bizonyos adatok megosztását engedélyezheti vagy letilthatja.
**Wi-Fi-hotspot (akár 4G LTE sávszélességgel) ingyenes próbaidőszakkal, amely akkor kezdődik, amikor a Vodafone-nál aktiválják a próbaidőszakot, és a 3. hónap végén vagy 3 GB adatforgalom felhasználásával jár le (amelyik hamarabb bekövetkezik).
A további használathoz adatcsomagokat kell vásárolnia a Vodafone-tól. Az adatcsomagokra vonatkozó tájékoztatást a Vodafone weboldalán találja. A beépített Wi-Fi-hotspot használatának előfeltétele, hogy a Ford jármű fel legyen szerelve a
szükséges hardverelemekkel. Emellett szükség van egy megfelelő mobiltelefonos előfizetésre is. Az adatforgalmi lefedettség nincs mindenütt biztosítva, és a szolgáltatás sem mindenhol érhető el. A szolgáltatásra a mobiltelefonos előfizetés feltételei
érvényesek, beleértve az üzenetekre, illetve a forgalmi díjas kapcsolatokra vonatkozó feltételeket is.
††A Live Traffic szolgáltatás a navigációs SYNC 3 rendszerrel felszerelt új Ford gépjárművek regisztrációját követő első 2 évben ingyenes, ezt követően előfizetési díj megfizetése ellenében vehető igénybe.
‡A helyi veszélyekkel kapcsolatos (Local Hazard) információk elérése bizonyos vezetőinformációs modulokkal ellátott új Ford gépjárművek megvásárlását követő első 2 évben ingyenes, ezt követően előfizetési díj megfizetése ellenében vehető igénybe.
‡Az eCall az Európai Bizottság kezdeményezésére bevezetett segélyhívó rendszer, amelyet minden újonnan forgalomba helyezett személygépjárműbe és könnyű haszongépjárműbe kötelező beszereltetni. A súlyos közúti baleset észlelésekor aktiválódó
automatikus eCall-esemény során a rendszer automatikusan vészjelzést küld a segélyszolgálatoknak. A jármű utasai manuálisan is kezdeményezhetnek segélyhívást az eCall rendszerben.
‡‡A bizonyos okostelefon-platformokkal kompatibilis FordPass applikáció letölthető honlapunkról. Az adatforgalom díjköteles.

FORD SYNC 3
A Ford SYNC 3 zökkenőmentesen együttműködik okostelefonjával, így
megkönnyíti a kommunikációt és a navigációt. Az AppLink programmal
kezelheti a SYNC rendszerrel kompatibilis alkalmazásokat, az Apple CarPlay
és az Android Auto alkalmazással pedig úgy kezelheti a 8"-os színes
érintőképernyőt, mintha okostelefonján használná.

Az érintőképernyőn vagy egyszerű hangparancsokkal hívásokat
kezdeményezhet, szöveges üzeneteket írhat vagy hallgathat meg, illetve
vezérelheti a zenelejátszást és a műholdas navigációt. Baleset esetén a
Vészhelyzeti asszisztenssel† az utasok a jármű helyének megadásával
kezdeményezhetnek vészhívást.

FORDPASS CONNECT
A FordPass Connect modem legfeljebb tíz eszköz számára fedélzeti wi-fi
kapcsolatot*** biztosít. A Live Traffic† naprakész közlekedési információkat
küld a SYNC 3 navigációs rendszerébe, a Local Hazard Information†† a
közelgő veszélyre figyelmeztet még annak bekövetkezte előtt.

FORDPASS APP
A FordPass alkalmazással még több funkciót érhet el okostelefonján
keresztül. Távolról nyithatja és zárhatja járművét, a távoli indítással autója
felkészülten várja az indulást úgy, hogy forró napokon lehűti a belső teret,
vagy felmelegíti a hideg téli reggeleken (csak automata sebességváltóval
rendelkező modelleknél).

Más alkalmazásokkal töltőpontokat/töltőállomásokat kereshet és
összehasonlíthatja az árakat, sőt még szabad parkolóhelyeket is kereshet.

Ezen felül ha járműve riasztóberendezéssel van felszerelve (választható),
értesítést fog kapni, ha beindul a rendszer.

A FordPass applikáció új elektromosjármű funkciókat is biztosít a Kuga
Plug-In Hybrid tulajdonosok számára. Ezekkel ellenőrizheti az akkumulátor
töltöttségi szintjét és az elektromos hatótávot, beállíthatja az otthoni töltés
megkezdésének idejét, hogy kihasználja a kedvezőbb tarifákat, és értesítést
kaphat, ha a töltés elérte a kívánt szintet. Megkeresheti a legközelebbi köztéri
töltőpontot és az odavezető utat, sőt fizethet is a töltésért az applikációval.
A FordPass töltőhálózat Európa egyik legnagyobb és leggyorsabban bővülő
töltőhálózata.

FELFEDEZÉS1
ÖSSZEKAPCSOLVA – AZ IRÁNYÍTÁS AZ ÖN KEZÉBEN VAN
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Szemmagasságban elhelyezett
kijelző
A szem látóterébe vetíti a legfontosabb adatokat,
így a vezető folyamatosan az előtte levő
útszakaszon tarthatja tekintetét. Az adatok élesen
körvonalazva, jól olvashatóan jelennek meg, és
kiválasztható, hogy mi jelenjen meg a kijelzőn: a
haladási sebességre vonatkozó adatok, a
navigációs adatok, a Sebességtartó automatika
által küldött értesítések vagy éppen a
Táblafelismerő rendszerből származó adatok.
Polarizált napszemüveggel is kompatibilis.
Ne vezessen, ha valami elvonja a figyelmét. A részleteket és a rendszer korlátait
tekintse meg a kezelési kézikönyvben.

B&O hangrendszer
Kifogástalan hangzású, elegáns kivitelű, így ideális
választás az új Kugához. A tökéletesen
elrendezett Bang & Olufsen hangfalak remekül
kiegészítik az autó egyedi stílusát, a kifinomult és
modellspecifikus hangzás pedig még
kellemesebbé varázsolja az autóban töltött időt,
és lehetővé teszi, hogy a zene a művészek
elképzelései szerint szóljon.

Választható vezetési üzemmódok
A Kuga vezetési élményét a körülményeknek
megfelelően testre szabhatja a rendelkezésre álló
vezetési módok egyikének kiválasztásával. A
rendszer módosítja a különböző beállításokat, így
például a gázadási reakciót, a kormányzás érzetét
befolyásoló tényezőket, valamint a sebességváltó
működési módját az automata sebességváltós
gépjárműveknél.

FELFEDEZÉS1
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Frontkamera és tolatókamera
A jármű első és hátsó részén található kamerák
képe megjelenik az érintőképernyő kijelzőjén.
Szűk helyen való parkoláskor hasznos, hogy
láthatja az autó körüli teret. A tolatókamera a
hátrameneti fokozat kiválasztásakor aktiválódik.
2)Vezetéstámogató funkció. Figyelmeztetés A vezetéstámogató funkciók
kiegészítő jellegűek, nem helyettesítik a járművezető figyelmét, megítélését, és a
jármű irányításának szükségességét.
A kamerák csak 10 km/h alatti sebességnél működnek.

Visszahúzható vonóhorog
A Ford teljes mértékben elektromos működtetésű
visszahúzható vonóhorga használaton kívül
automatikusan eltárolja magát a hátsó lökhárító
mögött, hogy könnyebben hozzáférhessen a
raktérhez, illetve hogy ne kelljen
kompromisszumokat kötnie, ha a stílusról van
szó. Nagyobb volumenű szállítási igény esetén a
vonóhorog a motortól és az adott modelltől
függően akár 2100 kg vontatására is képes (a
további részletekről Ford márkakereskedőjétől
kaphat tájékoztatást).
*A maximális vontatható súly függ a vontatott tehertől, a jármű
konfigurációjától, a kiegészítőktől és az utasok számától.

Kézhasználat nélküli
csomagtérajtó-működtetés
A teljesen új Kuga csomagtérajtajának nyitása és
zárása egyszerű, még akkor is, ha mindkét keze
foglalt. Ha a kulcsok a zsebében vagy táskájában
vannak, egyszerűen lendítse lábát a hátsó
lökhárító közepe alá, és a csomagtérajtó anélkül
működésbe lép, hogy Önnek bármihez hozzá
kellene érnie. A csomagtérajtó a gépjárműben
ülve is nyitható és zárható.

JELLEMZŐK
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2
KIVÁLASZTÁS
A különböző külső és belső kialakítási lehetőségek
kiválasztásával az Önnek megfelelő új Ford Kugát
vásárolhatja meg.

A Kuga elegáns belépő szintű modellje minden
eddiginél gazdagabb alapfelszereltséggel van
ellátva, beleértve a lenyűgöző beépített
technológiákat is.

*18"-os, 5x2 küllős, polírozott Magnetic könnyűfém keréktárcsák (csak PHEV).
A Hatékony vezetési üzemmód (EDM) csak benzinmotor esetén lesz elérhető 2021. márciustól.

Trend (nem elérhető)

Főbb jellemzők

■ 17"-os acél keréktárcsák 5x2 küllős Sparkle Silver
dísztárcsákkal

■ Elcsúsztatható hátsó ülések
■ Manuális vezérlésű légkondicionáló berendezés
■ Sávtartó automatika (sávelhagyásra figyelmeztető

rendszerrel és sávtartási segítséggel)

A Kuga luxusmodelljeiben megtalálható kiváló
minőségű anyagok és kiegészítő technológiák
magas szintű kifinomultságot és kényelmet
biztosítanak.

Titanium és Titanium X

Főbb jellemzők

■ 17"-os, 5x2 küllős Shadow Silver könnyűfém
keréktárcsák

■ Esőérzékelős automata ablaktörlők
■ Kulcsnélküli ajtónyitó és indítórendszer
■ Kétzónás automata klímaberendezés (DEATC)
■ Sebességtartó automatika beálítható

sebességhatároló funkcióval
■ Elektromos első és hátsó ablakemelők a vezető- és

utasoldalon automata funkcióval
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VÁLTOZATOK ÁTTEKINTÉSE

A feltűnő Kuga ST-Line és ST-Line X modellek az
egyedi külső kialakításnak és a belső részleteknek
köszönhetően kimondottan sportos karakterűek.

ST-Line és ST-Line X

Főbb jellemzők

■ 18"-os, 5x2 küllős Rock Metallic könnyűfém
keréktárcsák

■ ICE csomag 10 - SYNC 3, navigáció, DAB, 12,3"-os
digitális kijelző, B&O 10 hangszóróval, 8"-os
érintőképernyővel

■ ST-Line sportos kialakítású kormánykerék piros
varrással

■ Emelt oldaltartású, sportos első ülések vezető- és
utasoldali deréktámasszal

Egyedi formai elemeivel és exkluzív forrásból
beszerzett, puha tapintású bőrfelületeivel a
belépés egy Kuga Vignale belső terébe olyan,
mintha elmerülne a páratlan kifinomultság
világában.

Vignale

Főbb jellemzők

■ 18"-os, 5x4 küllős Luster Nickel könnyűfém
keréktárcsák

■ Fűthető szélvédő, fűthető első és hátsó ülések, fűthető
kormánykerék

■ Részben bőr ülések
■ Automatikus működésű, LED-es négyprojektoros

fényszórók vakításmentes távolsági fényszórókkal és
LED nappali menetfénnyel
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Az eCall az Európai Bizottság kezdeményezésére bevezetett segélyhívó rendszer, amelyet minden
újonnan forgalomba helyezett személygépjárműbe és könnyű haszongépjárműbe kötelező
beszereltetni. A súlyos közúti baleset észlelésekor aktiválódó automatikus eCall-esemény során a
rendszer automatikusan vészjelzést küld a segélyszolgálatoknak. A jármű utasai manuálisan is
kezdeményezhetnek segélyhívást az eCall rendszerben.

Trend
Nem elérhető.

KIVÁLASZTÁS2
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A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, ezek Ford Motor
Company Limited (Korlátolt Felelősségű Társaság) és társvállalatai általi használatát licenc
szabályozza. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok birtokában
vannak.

Titanium
Külső alapfelszereltségek

■ 17"-os, 5x2 küllős Shadow Silver könnyűfém keréktárcsák
■ Színrefújt ajtókilincsek és csomagtérajtó-nyitó
■ Elektromosan állítható, behajtható, fűthető, színrefújt külső tükrök

integrált irányjelzővel és kilépőfénnyel
■ Esőérzékelős automata ablaktörlők
■ Fekete hálós első felső hűtőrács krómbevonatú keresztrudakkal és

kerettel

Belső alapfelszereltségek

■ Prémium középkonzol kartámasszal, felső konzol
napszemüvegtartóval

■ Kétzónás automata klímaberendezés (DEATC)
■ Belső hangulatfény LED világítássa
■ Automatikusan elsötétülő belső visszapillantó tükör
■ Kulcsnélküli indítórendszer és ajtónyitó rendszer az első két ajtón

Motorok

Benzinüzemű
2,5 l-es plug-in hibrid (PHEV) 225 LE (165 kW)
2,5 l-es full hibrid (FHEV) 190 LE (140 kW)
1,5 l-es Ford EcoBoost 150 LE (110 kW)

Dízelüzemű
2,0 l-es Ford EcoBlue mild hibrid (mHEV) 150 LE (110 kW)

MODELLEK
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Titanium X
Külső alapfelszereltségek a Titanium
felszereltségén felül

■ Automatikus működésű LED-es reflektoros fényszórók
LED nappali menetfénnyel

■ Kéznélküli csomagtérajtó-nyitás
■ Sötétített üvegezés a B oszloptól hátrafelé
■ LED-es első ködlámpák

Belső alapfelszereltségek a Titanium
felszereltségén felül

■ Hátsó középső kartámasz tárolórekesszel,
pohártartóval

■ B&O hangrendszer 10 hangszóróval
■ Kulcsnélküli ajtónyitó és indítórendszer

Motorok

Benzinüzemű
2,5 l-es plug-in hibrid (PHEV) 225 LE (165 kW)
2,5 l-es full hibrid (FHEV) 190 LE (140 kW)
1,5 l-es Ford EcoBoost 150 LE (110 kW)

Dízelüzemű
2,0 l-es Ford EcoBlue mild hibrid (mHEV) 150 LE (110
kW)
2,0 l-es Ford EcoBlue 190 LE (140 kW)

A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik,
ezek Ford Motor Company Limited (Korlátolt Felelősségű Társaság) és
társvállalatai általi használatát licenc szabályozza. Az egyéb védjegyek és
kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok birtokában vannak.

KIVÁLASZTÁS2
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ST-Line
Külső alapfelszereltségek a Titanium felszereltségén
felül

■ Sport felfüggesztés
■ 18"-os Rock Metallic könnyűfém keréktárcsák
■ ST-Line spoiler készlet
■ Fekete tetősín

Belső alapfelszereltségek a Titanium X felszereltségén
felül

■ Kormány mögötti sebességváltó "fül" (kizárólag automata
sebességváltó esetén) (PHEV modelleknél nem elérhető)

■ Kulcsnélküli indítórendszer és ajtónyitó rendszer az első két ajtón
■ Sportos fekete tetőkárpit

Motorok

Benzinüzemű

2,5 l-es plug-in hibrid (PHEV) 225 LE (165 kW)
2,5 l-es full hibrid (FHEV) 190 LE (140 kW)
1,5 l-es Ford EcoBoost 150 LE (110 kW)

Dízelüzemű

2,0 l-es Ford EcoBlue mild hibrid (mHEV) 150 LE (110 kW)
2,0 l-es Ford EcoBlue 190 LE (140 kW)

KIVÁLASZTÁS2
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A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, ezek Ford Motor
Company Limited (Korlátolt Felelősségű Társaság) és társvállalatai általi használatát licenc
szabályozza. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok birtokában
vannak.

ST-Line X
Külső alapfelszereltségek az ST-Line felszereltségén
felül

■ Automatikus működésű LED-es reflektoros fényszórók
automatikus fényszóróvezérléssel és LED nappali menetfénnyel

■ Sötétített üveg
■ ST-Line spoiler készlet
■ Fekete tetősín

Belső alapfelszereltségek az ST-Line felszereltségén
felül

■ Kulcsnélküli ajtónyitó és indítórendszer
■ Kéznélküli csomagtérajtó-nyitás
■ B&O hangrendszer 10 hangszóróval 12,3"-os digitális kijelzővel a

kormánykerék mögött, SYNC 3, 8"-os érintőképernyő a
középkonzolon

■ Hátsó középső kartámasz tárolórekesszel, pohártartóval
■ Sötétített üvegezés a B oszloptól hátrafelé

Motorok

Benzinüzemű
2,5 l-es plug-in hibrid (PHEV) 225 LE (165 kW)
2,5 l-es full hibrid (FHEV) 190 LE (140 kW)
1,5 l-es Ford EcoBoost 150 LE (110 kW)

Dízelüzemű
2,0 l-es Ford EcoBlue mild hibrid (mHEV) 150 LE (110 kW)
2,0 l-es Ford EcoBlue 190 LE (140 kW)

MODELLEK
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A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, ezek Ford Motor
Company Limited (Korlátolt Felelősségű Társaság) és társvállalatai általi használatát licenc
szabályozza. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok birtokában
vannak.

ST-Line X
Külső alapfelszereltségek az ST-Line felszereltségén
felül

■ Automatikus működésű LED-es reflektoros fényszórók
automatikus fényszóróvezérléssel és LED nappali menetfénnyel

■ Sötétített üveg
■ ST-Line spoiler készlet
■ Fekete tetősín

Belső alapfelszereltségek az ST-Line felszereltségén
felül

■ Kulcsnélküli ajtónyitó és indítórendszer
■ Kéznélküli csomagtérajtó-nyitás
■ B&O hangrendszer 10 hangszóróval 12,3"-os digitális kijelzővel a

kormánykerék mögött, SYNC 3, 8"-os érintőképernyő a
középkonzolon

■ Hátsó középső kartámasz tárolórekesszel, pohártartóval
■ Sötétített üvegezés a B oszloptól hátrafelé

Motorok

Benzinüzemű
2,5 l-es plug-in hibrid (PHEV) 225 LE (165 kW)
2,5 l-es full hibrid (FHEV) 190 LE (140 kW)
1,5 l-es Ford EcoBoost 150 LE (110 kW)

Dízelüzemű
2,0 l-es Ford EcoBlue mild hibrid (mHEV) 150 LE (110 kW)
2,0 l-es Ford EcoBlue 190 LE (140 kW)

MODELLEK

affcafb964894880e66a58feaa07b0cd-035cda2317ec4872b7bbaf3c8f2dbd53-00000_book.indb 2 15/03/2021 16:45:43

Kuga 21.25MY V3 HUN hu_12:14_16.03.2021



Vignale
Külső alapfelszereltségek a Titanium
felszereltségén felül

■ Automatikus működésű LED-es reflektoros fényszórók
automatikus fényszóróvezérléssel és LED nappali
menetfénnyel

■ Sötétített üvegezés a B oszloptól hátrafelé
■ Első rozsdamentes Vignale küszöbvédő sín
■ Fűthtő szélvédő, fűthető első és hátsó ülések, fűthető

kormánykerék
■ 18"-os Luster Nickel könnyűfém keréktárcsák
■ Vignale hátsó diffúzor, első és hátsó lökhárítók
■ Fekete tetősín

Belső alapfelszereltségek a Titanium
felszereltségén felül

■ Kulcsnélküli ajtónyitó és indítórendszer
■ Első és hátsó velúr szőnyegek logóval
■ Kéznélküli csomagtérajtó-nyitás
■ B&O hangrendszer 10 hangszóróval 12,3"-os digitális

kijelzővel a kormánykerék mögött, SYNC 3, 8"-os
érintőképernyő a középkonzolon

Motorok

Benzinüzemű

2,5 l-es plug-in hibrid (PHEV) 225 LE (165 kW)
2,5 l-es full hibrid (FHEV) 190 LE (140 kW)

Dízelüzemű

2,0 l-es Ford EcoBlue mild hibrid (mHEV) 150 LE (110
kW)
2,0 l-es Ford EcoBlue 190 LE (140 kW)

KIVÁLASZTÁS2
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3
TESTRESZABÁS
Kiválaszthatja az Önnek megfelelő színt,
keréktárcsákat, választható felszereltségeket
és extrákat, hogy Kugáját
eltéveszthetetlenül magára
szabhassa.

Lucid Red
Színezett áttetsző fedőlakk
metálfényezés*

A Ford Kuga egy speciális, többlépcsős fényezési eljárásnak
köszönheti tartós és gyönyörű külsejét. A viaszos üregvédelemmel

ellátott acél karosszériaelemektől a fedőlakkréteg nyújtotta
védelemig, az új anyagok és felhordási eljárások biztosítják, hogy a

teljesen új Kuga még sok évig megőrizze vonzó külsejét.

ÉLET POMPÁS SZÍNEKBEN
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Blazer Blue
Alap karosszériafényezés†

Solar Silver
Metál karosszériafényezés*

Frozen White
Alap karosszériafényezés†

Chrome Blue
Metál karosszériafényezés*

Magnetic
Metál karosszériafényezés*

White Platinum
Metál karosszériafényezés*

Agate Black
Metál karosszériafényezés*

Lucid Red
Színezett áttetsző fedőlakk
metálfényezés*

SZÍNEK

*Választható, felár ellenében.
†Vignale modellen nem elérhető.
A Ford Kugára a Ford Átrozsdásodás elleni garancia az első regisztrációt követő
12 évig érvényes. A garancia feltételekhez kötött.
Megjegyzés: Az autókat ábrázoló képek célja a karosszériaszínek illusztrálása.
Előfordulhat, hogy az adott autók nem felelnek meg az érvényes műszaki
specifikációknak, illetve nem kaphatók bizonyos piacokon. A katalógusban
látható karosszéria- és kárpitszínek az alkalmazott nyomdatechnikai eljárások
miatt eltérhetnek a valóságos színektől.
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Zaha Ebony színben/Eton Ebony színben
Nem elérhető.

Ray Ebony színben/Eton Ebony színben
A Titanium modellen alapfelszereltség

Ray Ebony színben/Salerno bőr Ebony színben
(nem elérhető)

Foundry Ebony színben/Eton Ebony színben
Az ST-Line modellen alapfelszereltség.

Rapton Ebony színben/Sensico Ebony színben
Az ST-Line X modellen alapfelszereltség*

Sensico Ebony színben/Windsor bőr Ebony színben
A Vignale modellen alapfelszereltség.

TESTRESZABÁS3 KÁRPITOK
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17"-os 18"-os 19"-os
5 küllős Shadow Silver könnyűfém keréktárcsák
A Titanium és Titanium X modellnél alapfelszereltség.

5x2 küllős, polírozott Magnetic könnyűfém
keréktárcsák
Választható a Titanium és a Titanium X modellekhez.

10 küllős, polírozott Luster Nickel könnyűfém
keréktárcsák
A Titanium és Titanium X modelleknél választható

KERÉKTÁRCSÁK

Megjegyzés: Minden keréktárcsa elérhető kiegészítőként a Ford Márkakereskedésekben felár ellenében. További információért kérjük, látogasson el a www.ford-tartozekok.hu weboldalra.

19"-os 19"-os 20"-os
10 küllős Luster Nickel könnyűfém keréktárcsák
Választható a Titanium és Titanium X modellekhez.

15 küllős, magasfényű, polírozott Ebony Black
könnyűfém keréktárcsák
Választható az ST-Line és ST-Line X modellekhez.

10 küllős, polírozott Pearl Grey könnyűfém
keréktárcsák
Választható a Vignale modellhez.
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Téli csomag
■ Fűthető szélvédő
■ Fűthető első és hátsó ülések
■ Fűthető kormánykerék

3

Vezetési kényelem csomag
■ Adaptív sebességtartó automatika - manuális váltó esetén
■ Adaptív sebességtartó automatika és forgalmi torlódás asszisztens - automata

váltó esetén
■ Táblafelismerő rendszer
■ Automata parkolórendszer
■ Első és hátsó széles látószögű parkolókamera
■ Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, sávtartó asszisztens
■ Holttérfigyelő rendszer

TESTRESZABÁS VÁLASZTHATÓ ELEMEK ÉS CSOMAGOK
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Technológia csomag
■ Head-up display
■ Full LED fényszóró - adaptív
■ LED nappali menetfény
■ LED hátsó lámpa
■ Manuális fényszórómagasság-állítás
■ Vakításmentes reflektor vezérlés

ST-Line Stílus csomag
■ Hátsó nagy spoiler
■ Piros féknyergek
■ Sportos alumínium pedálok
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KIEGÉSZÍTŐKTESTRESZABÁS3
1. Csomagtérrács*

2. Csomagtér tálca

3. Megfordítható csomagtér
szőnyeg

4. Átlátszó küszöbvédő fólia

5. Hátsó lökhárítóvédő fólia

6. Levehető vonóhorog

7. Kereszttartó rudak

8. Uebler+ Hátsó kerékpártartó I21,
két kerékpárhoz, dönthető
90°-ban

9. Sárfogók

10. Akkumulátor töltő kábel
nyilvános töltőállomásokhoz

11. EVBox+ Elvi Wallbox rögzített
kábellel

12. EVBox+ Kábel dokk Elvi Wallbox
rendszerhez

13. Box-In-Box rendszer
*Megfelel az európai ECE-R17/ISO 27955 biztonsági
előírásoknak.
+Erre a termékre egy harmadik fél garanciája vonatkozik;
részletek a hátlapon.

Töltse le a Kuga tartozék katalógust!

További tartozékokat és kiegészítőket a
www.ford-tartozekok.hu oldalon talál.
A Ford márkajelzéssel ellátott
termékeket a www.
fordlifestylecollection.com
webhelyen tekintheti meg.
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†A bizonyos okostelefonokkal kompatibilis FordPass applikáció
letölthető honlapunkról. Az adatforgalom díjköteles.

4
MŰSZAKI ADATOK
Fedezze fel az új Ford Kuga elektromos hajtásláncait! A kifinomult
megoldások között megtalálható a Kuga Plug-in Hybrid, Kuga EcoBlue
Hybrid (mild hibrid) és a Kuga Full Hybrid (öntöltő hibrid) változat, a Ford
továbbfejlesztett 2,0 l-es EcoBlue dízel és 1,5 l-es EcoBoost benzines
motorja mellett. Könnyen kiválaszthatja közülük az életstílusának megfelelő
megoldást, így könnyű és élvezetes lesz a váltás az elektromos hajtásra.

FordPass applikáció
A FordPass app† segítségével
követheti a Kuga PHEV
akkumulátorának töltöttségi
szintjét, az elektromos
hatótávolságot, beállíthatja az
otthoni töltés idejét és értesítést
kaphat, ha elérte a kívánt
töltöttségi szintet. Megkeresheti
a nyilvános töltőállomásokat és
az odavezető útvonalat, sőt
fizethet is a töltésért az
applikáción keresztül.

Akkumulátor hatótáv n/a

Üzemanyag hatótáv*** 1,055-1,125 km

Töltési idő n/a

Kuga EcoBlue Hybrid (mHEV)

Kombinálja a dízelmotort és az akkumulátor-működtetésű
elektromos motort. Az elektromos motor növeli a dízelmotor
teljesítményét a jobb gyorsulás érdekében, miközben
csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a károsanyag-
kibocsátást.

■ 2,0 L-es Ford EcoBlue dízelmotor
■ 48 voltos lítium-ion akkumulátor
■ Regeneratív fékrendszer
■ Műszerfali töltöttség-kijelző

Regeneratív töltés

Töltés a motorból

Áramforrásra csatlakoztatott töltés
szükséges

Töltés 230 V-os fali csatlakozóról

Töltés a felszerelt Wallboxról

Töltés köztéri töltőponton

CO2 kibocsátás** 116-109 g/km

*Teljes feltöltöttség esetén. Az elektromos hajtáslánc 42 km-es maximális hatótávolságának megállapítása a
világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP)  alapján történt, és egy elérhető konfigurációra vonatkozik. A valós
hatótávolság a körülményektől, például a környezeti elemektől, a vezetési stílustól, a jármű karbantartásától és a
lítium-ion akkumulátor életkorától függően változhat.  **A fenti üzemanyag-fogyasztási és a CO2- kibocsátási értékek
megállapítása a 715/2007/EK és az (EU) 2017/1151 európai uniós rendeletek legfrissebb kiadásában szereplő műszaki
követelményeknek és specifikációknak megfelelően történt. Azok a könnyű haszongépjárművek, amelyek
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HIBRID HAJTÁSOK ÁTTEKINTÉSE

Akkumulátor hatótáv n/a Akkumulátor hatótáv* 56 km

Üzemanyag hatótáv*** 945-1,000 (FWD), 915-945 (AWD)
km

Üzemanyag hatótáv*** 690 km (745 km benzines/
elektromos kombinált††)

Töltési idő n/a Charge time**** 6 óra

Kuga Full Hybrid (FHEV)

Kombinálja a benzines és az elektromos motort, ezek
együttműködve növelik a teljesítményt és az üzemanyag-
hatékonyságot. A Kuga Full Hybrid rövidebb távolságot
tisztán elektromos hajtással is képes megtenni, zéró
károsanyag-kibocsátással.

■ 2,5 L-es Atkinson ciklusú benzinmotor
■ 1,1 kWh 48 voltos lítium-ion akkumulátor
■ Tisztán elektromos hajtás lehetséges
■ Öntöltő - a motor képes tölteni az akkumulátort

Kuga Plug-in Hybrid (PHEV)

Kombinálja az elektromos és a benzinmotort a
zökkenőmentes teljesítmény érdekében, míg tisztán
elektromos módban zéró károsanyag-kibocsátással
közlekedhet. Az elektromos hatótáv növelése érdekében a
Kuga PHEV tölthető otthon vagy köztéri töltőállomáson is.

■ 2,5 L-es Atkinson ciklusú benzinmotor
■ 14,4 kWh 48 voltos lítium-ion akkumulátor
■ Tisztán elektromos hajtás lehetséges
■ Hálózatról tölthető

CO2 kibocsátás** 121-118 (FWD), 125-120 (AWD) g/km CO2 kibocsátás** 32 g/km

típusjóváhagyása a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján történt, az új európai menetciklusnak (NEDC) és a WLTP-nek megfelelő üzemanyag-/energia-fogyasztási és CO2-kibocsátási
információkkal is el lesznek látva.
***Potenciális hatótáv számítás az üzemanyag-hatékonyság alapján: 4,8 l – 5,1l/100 km (WLTP) a Kuga EcoBlue Hybrid (mHEV) modellen, 5,4 l – 5,7 l/100 km (WLTP) a Kuga Full Hybrid (FHEV) modellen, 54 literes üzemanyagtartály-kapacitással. A
Kuga Plug-In Hybrid esetében a potenciális üzemanyag-hatótáv alapja a 6,5 l/100 km (WLTP) üzemanyag-hatékonyság, "Charge Sustain" módban (ha a nagyfeszültségű akkumulátor lemerült), 45 literes kapacitással. A teljes hatótáv-ciklus a WLTP
alapján 3200 km. A gépjármű üzemanyag-hatékonyságán kívül a vezetési stílus és egyéb, nem műszaki tényezők is befolyásolják a jármű üzemanyag-/energiafogyasztási, CO2- kibocsátási és elektromos hatótávolságára vonatkozó adatait.
††Teljes feltöltöttség esetén, tele üzemagyagtartállyal töltés/tankolás nélkül. A teljes hatótáv a WLTP alapján 3,200 km.
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HIBRID HAJTÁSOK ÁTTEKINTÉSE

Akkumulátor hatótáv n/a Akkumulátor hatótáv* 56 km

Üzemanyag hatótáv*** 945-1,000 (FWD), 915-945 (AWD)
km

Üzemanyag hatótáv*** 690 km (745 km benzines/
elektromos kombinált††)

Töltési idő n/a Charge time**** 6 óra

Kuga Full Hybrid (FHEV)

Kombinálja a benzines és az elektromos motort, ezek
együttműködve növelik a teljesítményt és az üzemanyag-
hatékonyságot. A Kuga Full Hybrid rövidebb távolságot
tisztán elektromos hajtással is képes megtenni, zéró
károsanyag-kibocsátással.

■ 2,5 L-es Atkinson ciklusú benzinmotor
■ 1,1 kWh 48 voltos lítium-ion akkumulátor
■ Tisztán elektromos hajtás lehetséges
■ Öntöltő - a motor képes tölteni az akkumulátort

Kuga Plug-in Hybrid (PHEV)

Kombinálja az elektromos és a benzinmotort a
zökkenőmentes teljesítmény érdekében, míg tisztán
elektromos módban zéró károsanyag-kibocsátással
közlekedhet. Az elektromos hatótáv növelése érdekében a
Kuga PHEV tölthető otthon vagy köztéri töltőállomáson is.

■ 2,5 L-es Atkinson ciklusú benzinmotor
■ 14,4 kWh 48 voltos lítium-ion akkumulátor
■ Tisztán elektromos hajtás lehetséges
■ Hálózatról tölthető

CO2 kibocsátás** 121-118 (FWD), 125-120 (AWD) g/km CO2 kibocsátás** 32 g/km

típusjóváhagyása a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján történt, az új európai menetciklusnak (NEDC) és a WLTP-nek megfelelő üzemanyag-/energia-fogyasztási és CO2-kibocsátási
információkkal is el lesznek látva.
***Potenciális hatótáv számítás az üzemanyag-hatékonyság alapján: 4,8 l – 5,1l/100 km (WLTP) a Kuga EcoBlue Hybrid (mHEV) modellen, 5,4 l – 5,7 l/100 km (WLTP) a Kuga Full Hybrid (FHEV) modellen, 54 literes üzemanyagtartály-kapacitással. A
Kuga Plug-In Hybrid esetében a potenciális üzemanyag-hatótáv alapja a 6,5 l/100 km (WLTP) üzemanyag-hatékonyság, "Charge Sustain" módban (ha a nagyfeszültségű akkumulátor lemerült), 45 literes kapacitással. A teljes hatótáv-ciklus a WLTP
alapján 3200 km. A gépjármű üzemanyag-hatékonyságán kívül a vezetési stílus és egyéb, nem műszaki tényezők is befolyásolják a jármű üzemanyag-/energiafogyasztási, CO2- kibocsátási és elektromos hatótávolságára vonatkozó adatait.
††Teljes feltöltöttség esetén, tele üzemagyagtartállyal töltés/tankolás nélkül. A teljes hatótáv a WLTP alapján 3,200 km.
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*A Kuga tisztán elektromos hatótávja a vezetési feltételektől és az akkumulátor
korától függően akár 56 km lehet. A WLTP szerint vizsgált hivatalos CO2-
(széndioxid-) kibocsátás: 32 g/km.

A teljesen új Kuga előremutató Plug-In Hybrid (PHEV) technológiája kiváló teljesítményt, lenyűgöző
üzemanyag-hatékonysági mutatókat és rendkívül alacsony károsanyag-kibocsátást produkál.

MI AZ A PHEV?
A plug-In hibrid (PHEV) járművek a hibrid
technológia összes funkciójával rendelkeznek, és
külön előnyük, hogy külső áramforrásról is
tölthetők.

A teljesen hibrid technológiához hasonlóan a
PHEV is két külön erőforrást, a jármű
hagyományos benzinmotorját és egy
akkumulátorral működtetett elektromos motort
használ. Mivel azonban a PHEV leginkább a külső
töltésre támaszkodik, ha az akkumulátor már
majdnem lemerült, a jármű hibridként viselkedik,
szükség esetén a benzinmotort működtetve.

A többi hibrid járműhöz képest a PHEV
technológia nagyobb akkumulátorokat használ.
Így messzebbre juthat kizárólag elektromos
hajtással, a Kugával akár 56 km-t* is megtehet
károsanyag-kibocsátás nélkül. A hibrid
járművekhez hasonlóan a PHEV járművek lassítás
vagy fékezés közben az akkumulátor töltéséhez
képesek energiát visszanyerni, ez az energia
egyébként kárba veszne.

ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNYMŰSZAKI ADATOK4
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*4. fokozatban. ØFord tesztadatok. Minden benzinmotor rendelkezik
katalizátorral.
#A vezető súlyának 75 kg-ot, a járműben maximális folyadékszintet és
90%-os üzemanyagszintet feltételezve a legkisebb saját tömeget jelzi. Ez
a gyártási tűréshatárok és a beszerelt opcionális felszereltségek stb.
függvényében változhat. Vontatható tömeg azt a maximális vontatási
képességet jelentik, amellyel a jármű a megengedett legnagyobb
össztömegével terhelve tengerszinten, 12%-os emelkedőn még képes
elindulni. Vontatáskor minden modell teljesítmény- és fogyasztási adatai
romlanak.A nyelvterhelés minden modell esetében maximum 100 kg. A
járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege magába foglalja a
jármű és a vontatmány együttes tömegét.
ØØA fenti üzemanyag-fogyasztási és a CO2- kibocsátási értékek
megállapítása a 715/2007/EK és az (EU) 2017/1151 európai uniós
rendeletek legfrissebb kiadásában szereplő műszaki követelményeknek és
specifikációknak megfelelően történt. Azok a könnyű haszongépjárművek,
amelyek típusjóváhagyása a könnyűgépjárművekre vonatkozó,
világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján történt, az új
európai menetciklusnak (NEDC) és a WLTP-nek megfelelő üzemanyag-/
energia-fogyasztási és CO2-kibocsátási információkkal is el lesznek látva. A
WLTP legkésőbb 2020-ig teljes mértékben felváltja az új európai
menetciklust (NEDC). Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a
különböző gyártók és gépjárműtípusok közötti összehasonlítást. A
gépjármű üzemanyag-hatékonyságán kívül a vezetési stílus és egyéb, nem
műszaki tényezők is befolyásolják egy jármű üzemanyag-/
energiafogyasztási, CO2- kibocsátási és elektromos hatótávolságára
vonatkozó adatait. A CO2 a legfőbb üvegházhatást okozó gáz, amely a
globális felmelegedésért felelős. Valamennyi új személygépkocsi-modell
üzemanyag-hatékonysági és CO2-kibocsátási adatai díjmentesen
elérhetők bármely márkakereskedésben, illetve letölthetők a www.ford.hu
weboldalról.

Üzemanyag, teljesítmény és károsanyag-kibocsátás
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Károsanyag-kibocsátási előírás Euro 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp Stage 6d Temp Stage 6d Temp

Maximális teljesítmény, LE (kW) 150 (110) 150 (110) 190 (140) 225 (165) 190 (75) 190 (75)

Nyomaték Nm (Nm töltőnyomás-növeléssel) 240 370 400 200/230 200/230 200/230

CO2 kibocsátás (g/km)øø 150-158 127-134 150-155 148 125-132 131-136

Üzemanyagtípus Benzin Dízel Dízel Benzines/
elektromos

Benzines/
elektromos

Benzines/
elektromos

Sebességváltó 6 sebességes,
manuális

6 sebességes,
manuális

8 fokozatú,
automata

H4F45 (eCVT
automata)

H4F45 (eCVT
automata)

H4F45 (eCVT
automata)

Meghajtás 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4

Üzemanyag-fogyasztás, l/100 kmøø

Általános 6,6-6,9 4,9-5,1 5,7-5,9 6,5 5,5-5,8 5,7-5,9

Teljesítményø

Max. sebesség (km/h) 195 194 208 200 196 196

0–100 km/h (mp) 9,7 9,6 8,7 9,2 9,1 9,5

50-100 km/h* (mp) 9,5 7,8 n/a n/a n/a n/a

Tömeg és terhelhetőség

Saját tömeg (kg)# 1564 1680 1735 1844 1701 1773

Jármű bruttó tömege (kg) 2075 2155 2245 2320 2215 2280

Járműszerelvény megengedett legnagyobb
össztömege (kg) 3875 4405 4345 3820 3815 3780

Max. vontatható tömeg (fékezett) (kg) 1800 1900 2100 1500 1600 1500

Max. vontatható tömeg (fékezetlen) (kg) 750 750 750 750 750 750

Hasznos teher 511 475 510 476 514 507

Confidential - PDF Created: 21 January 2021, 18:55:2 - Origin: CX482_202125_Fuel_HUN_HU_bro_0.xdt [IDML]
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*4. fokozatban. ØFord tesztadatok. Minden benzinmotor rendelkezik
katalizátorral.
#A vezető súlyának 75 kg-ot, a járműben maximális folyadékszintet és
90%-os üzemanyagszintet feltételezve a legkisebb saját tömeget jelzi. Ez
a gyártási tűréshatárok és a beszerelt opcionális felszereltségek stb.
függvényében változhat. Vontatható tömeg azt a maximális vontatási
képességet jelentik, amellyel a jármű a megengedett legnagyobb
össztömegével terhelve tengerszinten, 12%-os emelkedőn még képes
elindulni. Vontatáskor minden modell teljesítmény- és fogyasztási adatai
romlanak.A nyelvterhelés minden modell esetében maximum 100 kg. A
járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege magába foglalja a
jármű és a vontatmány együttes tömegét.
ØØA fenti üzemanyag-fogyasztási és a CO2- kibocsátási értékek
megállapítása a 715/2007/EK és az (EU) 2017/1151 európai uniós
rendeletek legfrissebb kiadásában szereplő műszaki követelményeknek és
specifikációknak megfelelően történt. Azok a könnyű haszongépjárművek,
amelyek típusjóváhagyása a könnyűgépjárművekre vonatkozó,
világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján történt, az új
európai menetciklusnak (NEDC) és a WLTP-nek megfelelő üzemanyag-/
energia-fogyasztási és CO2-kibocsátási információkkal is el lesznek látva. A
WLTP legkésőbb 2020-ig teljes mértékben felváltja az új európai
menetciklust (NEDC). Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a
különböző gyártók és gépjárműtípusok közötti összehasonlítást. A
gépjármű üzemanyag-hatékonyságán kívül a vezetési stílus és egyéb, nem
műszaki tényezők is befolyásolják egy jármű üzemanyag-/
energiafogyasztási, CO2- kibocsátási és elektromos hatótávolságára
vonatkozó adatait. A CO2 a legfőbb üvegházhatást okozó gáz, amely a
globális felmelegedésért felelős. Valamennyi új személygépkocsi-modell
üzemanyag-hatékonysági és CO2-kibocsátási adatai díjmentesen
elérhetők bármely márkakereskedésben, illetve letölthetők a www.ford.hu
weboldalról.

Üzemanyag, teljesítmény és károsanyag-kibocsátás
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Károsanyag-kibocsátási előírás Euro 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp Stage 6d Temp Stage 6d Temp

Maximális teljesítmény, LE (kW) 150 (110) 150 (110) 190 (140) 225 (165) 190 (75) 190 (75)

Nyomaték Nm (Nm töltőnyomás-növeléssel) 240 370 400 200/230 200/230 200/230

CO2 kibocsátás (g/km)øø 150-158 127-134 150-155 148 125-132 131-136

Üzemanyagtípus Benzin Dízel Dízel Benzines/
elektromos

Benzines/
elektromos

Benzines/
elektromos

Sebességváltó 6 sebességes,
manuális

6 sebességes,
manuális

8 fokozatú,
automata

H4F45 (eCVT
automata)

H4F45 (eCVT
automata)

H4F45 (eCVT
automata)

Meghajtás 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4

Üzemanyag-fogyasztás, l/100 kmøø

Általános 6,6-6,9 4,9-5,1 5,7-5,9 6,5 5,5-5,8 5,7-5,9

Teljesítményø

Max. sebesség (km/h) 195 194 208 200 196 196

0–100 km/h (mp) 9,7 9,6 8,7 9,2 9,1 9,5

50-100 km/h* (mp) 9,5 7,8 n/a n/a n/a n/a

Tömeg és terhelhetőség

Saját tömeg (kg)# 1564 1680 1735 1844 1701 1773

Jármű bruttó tömege (kg) 2075 2155 2245 2320 2215 2280

Járműszerelvény megengedett legnagyobb
össztömege (kg) 3875 4405 4345 3820 3815 3780

Max. vontatható tömeg (fékezett) (kg) 1800 1900 2100 1500 1600 1500

Max. vontatható tömeg (fékezetlen) (kg) 750 750 750 750 750 750

Hasznos teher 511 475 510 476 514 507
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Teljes hosszúság (mm) 4614-4629

Teljes szélesség behajtott tükrökkel/tükrök nélkül (mm) 2178/2000/1883

Teljes (terhelés nélküli) magasság (tetősín nélkül) (mm) n/a

Teljes (terhelés nélküli) magasság (tetősínnel) (mm) 1666-1680

Fordulókör – Padkától-padkáig (m) 11,4-11,5

Csomagtér kapacitása (liter)‡

5 üléses mód - kivéve PHEV modellek (a csomagtálcáig megpakolva) (defektjavító készlettel) 475 - 645

5 üléses mód - PHEV/FHEV modellek (a csomagtálcáig megpakolva) (defektjavító készlettel) 411 - 581

2 üléses mód - kivéve PHEV modellek (a tetőig megpakolva) (defektjavító készlettel) 1534

2 üléses mód - PHEV/FHEV modellek (a tetőig megpakolva) (defektjavító készlettel) 1481

Üzemanyagtartály űrtartalma (liter)

Benzin és FHEV 54

Dízel 54

Plug-in benzines hibrid 45

Confidential - PDF Created: 21 January 2021, 18:5 :09 - Origin: CX482_202125_Di _HUN_HU_bro_0.xdt [IDML]

‡A mérés az ISO 3832 szabványnak megfelelően történt. A méretek a választott modelltől és a felszereltségtől függően eltérhetnek.

Az összes műszaki adatot látni
szeretné?
megtekintéséhez töltse le a digitális prospektust
vagy olvassa el az interaktív változatot a www.
ford.hu webhelyen, vagy olvassa be a QR-kódot.

MŰSZAKI ADATOK4 Méretek
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Szélesség (tükrökkel): 2178 mm

Hossz: 4614 mm - 4629 mm

Szélesség (tükrök nélkül): 1883 mm

M
ag

as
sá

g:
16

66
m

m
-1

68
0

m
m

MÉRETEK

affcafb964894880e66a58feaa07b0cd-035cda2317ec4872b7bbaf3c8f2dbd53-00000_book.indb 2 15/03/2021 16:46:51

Kuga 21.25MY V3 HUN hu_12:14_16.03.2021

Szélesség (tükrökkel): 2178 mm

Hossz: 4614 mm - 4629 mm

Szélesség (tükrök nélkül): 1883 mm

M
ag

as
sá

g:
16

66
m

m
-1

68
0

m
m

MÉRETEK

affcafb964894880e66a58feaa07b0cd-035cda2317ec4872b7bbaf3c8f2dbd53-00000_book.indb 2 15/03/2021 16:46:51

Kuga 21.25MY V3 HUN hu_12:14_16.03.2021



*Valinnaisvaruste lisäveloituksesta.

Alapszín

felár ellenében választható

Egyszínű
karosszériafényezések

Metál karosszériafényezések Prémium
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Titanium
Üléskárpitbetét és -szín: Ray Ebony színben

Üléspárnahuzat anyaga és színe: Szövet Ebony színben
A műszerfal színe: Ebony

Titanium X
Üléskárpitbetét és -szín: Ray Ebony színben

Üléspárnahuzat anyaga és színe: Sensico Ebony színben
A műszerfal színe: Ebony

ST-Line
Üléskárpitbetét és -szín: Foundry Ebony színben

Üléspárnahuzat anyaga és színe: Szövet Ebony színben
A műszerfal színe: Ebony

ST-Line X
Üléskárpitbetét és -szín: Rapton Ebony színben

Üléspárnahuzat anyaga és színe: Sensico Ebony színben
A műszerfal színe: Ebony

Vignale
Üléskárpitbetét és -szín: Sensico/Salerno Ebony színben

Üléspárnahuzat anyaga és színe: Windsor bőr Ebony színben
A műszerfal színe: Ebony

– –
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*Az Ön által választott keréktárcsára a jelzett méretű gumiabroncsot szerelik fel, de a gumiabroncs márkája nem választható.

Alapfelszereltség

Felár ellenében választható
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Keréktárcsák

17"-os könnyűfém, Shadow Silver, 225/65 R17 gumiabroncsokkal szerelve* – – – D2YBU

18"-os könnyűfém, Magnetic, 225/60 R18 gumiabroncsokkal szerelve* – – –

18"-os könnyűfém, Rock Metallic, 225/60 R18 gumiabroncsokkal szerelve* – – – D2UB2

18"-os könnyűfém, Luster Nickel, 225/60 R18 gumiabroncsokkal szerelve* – – – – D2UB3

18"-os könnyűfém, Premium Luster Nickel, 225/55 R19 gumiabroncsokkal szerelve* – – –

18"-os könnyűfém, Ebony Black, 225/55 R19 gumiabroncsokkal szerelve* – – –

18"-os könnyűfém, 55C, Premium Luster Nickel, 225/55 R19 gumiabroncsokkal szerelve* – – – –

20"-os könnyűfém, Premium Pearl Grey, 245/45 R20 gumiabroncsokkal szerelve* – –

Defektjavító készlet AHTAC

Mini acél pótkerék 165/70 R17 (mHEV modellhez nem elérhető) D17AH
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Confidential - PDF Created: 28 January 2021, 21:52:2 - Origin: CX482_202125_ tyling nd ea_HUN_HU_bro_0.xdt [IDML]

Stílus és megjelenés

affcafb964894880e66a58feaa07b0cd-035cda2317ec4872b7bbaf3c8f2dbd53-00000_book.indb 4 15/03/2021 16:46:51

Kuga 21.25MY V3 HUN hu_12:14_16.03.2021



Ti
ta

ni
um

Ti
ta

ni
um

 X

ST
‑L
in
e

ST
‑L
in
e X

Vi
gn

al
e

M
FC

‑k
ód

Dizájnelemek

Első és hátsó lökhárító – felső része színrefújt, alsó része matt fekete – – – CLFBW/CLMAK

Első és hátsó lökhárító színrefújt – – – CLFA1/CLMA1

Első és hátsó lökhárító Vignale dizájn – – – –

Külső ajtókilincsek – karosszériafényezés CAAAC

Színezett üvegek (zöld) B2GAB

Sötétített üvegezés B oszloptól hátrafelé B2GAE

Tetősín – Ezüst – – BLYAX

Tetősín – Fekete   –   – – BLYAZ

Kipufogó – Dupla krómozott kipufogó F2AAR

Küszöbborítás – Első rozsdamentes küszöbvédő sín – – – A1PAD

Küszöbborítás – Első rozsdamentes küszöbvédő sín ST-Line logóval – – – A1PBS

Küszöbborítás – Első rozsdamentes küszöbvédő sín Vignale dizájn – – – –

Prémium szövet tetőkárpit – – – BBZAX

Sportos fekete tetőkárpit – – BBZBA

Sportos alumínium pedálok – – – GCEAF

Opciós csomagok

ST-Line Stílus csomag - hátsó nagy spoiler, piros féknyergek – – – AGGAB
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Vezetéstámogatás

Első és hátsó parkolóradar HNKAB

Tolatókamera (osztott képernyő funkció nélkül)

Elektromos szervokormányzás (EPAS) GPAAJ

Külső világítás
Halogén fényszórók – Halogén projektoros tompított fényszóró PHEV és FHEV esetén, LED tompított fényszóró, halogén távolsági fényszóró, LED nappali menetfény, LED hátsó lámpa,

manuális fényszórómagaság állítás – – – JBBBL/JBCAB

LED fényszórók – LED távolsági és LED tompított fényszóró, LED nappali menetfény, LED hátsó lámpa, manuális fényszórómagasság állítás, automatikus reflektor vezérlés –  – JBBAK/JBCAB

Első ködfényszórók – – – – JB1AB

Első LED ködfényszórók – JBKAK

Műszerek és kezelőszervek

Keréknyomás figyelő rendszer1) D19AG

Technológia

Választható vezetési üzemmódok – Normal, Eco, Sport, Csúszós, Hó/homok - PHEV modellek esetén: EV Now, EV Later, EV Charge AAQAB

Opciós csomagok
Vezetési kényelem csomag – Adaptív sebességtartó automatika manuális vltó esetén, Adaptív sebességtartó automatika és forgalmi torlódás asszisztens automata váltó esetén;
Táblafelismerő rendszer, Ki/beparkolást segítő automatika; első és hátsó nagylátószögű kamera, Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, Sávtartó asszisztens, Holttérfigyelő rendszer AGKAS

Technológia csomag – szélvédőre vetített kijelző (head up display), Adaptív full LED fényszóró, LED nappali menetfény, LED hátsó lámpa, manuális fényszórómagasság állítás, adaptív
távolsági fényszóró vezérlés AGUAB
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Vezetési élmény
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Vezetéstámogatás

Első és hátsó parkolóradar HNKAB

Tolatókamera (osztott képernyő funkció nélkül)

Elektromos szervokormányzás (EPAS) GPAAJ

Külső világítás
Halogén fényszórók – Halogén projektoros tompított fényszóró PHEV és FHEV esetén, LED tompított fényszóró, halogén távolsági fényszóró, LED nappali menetfény, LED hátsó lámpa,

manuális fényszórómagaság állítás – – – JBBBL/JBCAB

LED fényszórók – LED távolsági és LED tompított fényszóró, LED nappali menetfény, LED hátsó lámpa, manuális fényszórómagasság állítás, automatikus reflektor vezérlés –  – JBBAK/JBCAB

Első ködfényszórók – – – – JB1AB

Első LED ködfényszórók – JBKAK

Műszerek és kezelőszervek

Keréknyomás figyelő rendszer1) D19AG

Technológia

Választható vezetési üzemmódok – Normal, Eco, Sport, Csúszós, Hó/homok - PHEV modellek esetén: EV Now, EV Later, EV Charge AAQAB

Opciós csomagok
Vezetési kényelem csomag – Adaptív sebességtartó automatika manuális vltó esetén, Adaptív sebességtartó automatika és forgalmi torlódás asszisztens automata váltó esetén;
Táblafelismerő rendszer, Ki/beparkolást segítő automatika; első és hátsó nagylátószögű kamera, Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, Sávtartó asszisztens, Holttérfigyelő rendszer AGKAS

Technológia csomag – szélvédőre vetített kijelző (head up display), Adaptív full LED fényszóró, LED nappali menetfény, LED hátsó lámpa, manuális fényszórómagasság állítás, adaptív
távolsági fényszóró vezérlés AGUAB
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Műszerek és kezelőszervek

Fedélzeti számítógép HEBAD

Műszerfal – 12,3"-os digitális kijelző a kormánykerék mögött HCAAH

Technológia

Auto Start-Stop indítórendszer (PHEV motorok esetében nem érhető el) DECAU

Aktívan záródó hűtőrács lamellák DAGAB
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Belső kényelem

Középkonzol – prémium minőségű, tartalmazza a teljes méretű kartámaszt, tárolórekeszt, pohártartót B5WAL

Hátsó középső kartámasz tárolórekesszel, pohártartóval – – B5AAB

Felső konzol napszemüvegtartóval B5VAM

Megvilágított sminktükör a napellenzőben BCAAE/BCBAE

Vezeték nélküli telefon töltőfelület

Audiokészülékek és kommunikációs rendszerek
ICE csomag 14 – Navigáció, DAB rádió, duál AM/FM antenna, USB csatlakozó, 12,3"-os digitális kijelző a kormánykerék mögött, 6 hangszóró, SYNC 3 (hangvezérlő rendszer, Vészhelyzeti

asszisztens, Bluetooth), 8"-os érintőképernyő a középkonzolon, kormányról vezérelhető audiorendszer – – –

ICE csomag 10 – Navigáció, DAB rádió, duál AM/FM antenna, USB csatlakozó, 12,3"-os digitális kijelző a kormánykerék mögött, 10 hangszóró, B&O audio rendszer, SYNC 3 (hangvezérlő
rendszer, Vészhelyzeti asszisztens, Bluetooth), 8"-os érintőképernyő a középkonzolon, kormányról vezérelhető audiorendszer – –

Klímaberendezés

Légkondicionálás – Kétzónás automata klímaberendezés AC--G (G1CAD)

Fűtés – üzemanyagtüzelésű programoható állófűtés (PHEV modelleknél nem érhető el) GZAAG

Belső világítás

Belső hangulatfény LED világítássa, lábtér világítássall JCBAM

Csomagtér világítás, 12 V-os aljzat a csomagtérben JCMAB
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nevek az illető tulajdonosok birtokában vannak.

Alapfelszereltség

Felár ellenében választható

Komfort és kényelem
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Belső kényelem

Középkonzol – prémium minőségű, tartalmazza a teljes méretű kartámaszt, tárolórekeszt, pohártartót B5WAL

Hátsó középső kartámasz tárolórekesszel, pohártartóval – – B5AAB
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Megvilágított sminktükör a napellenzőben BCAAE/BCBAE

Vezeték nélküli telefon töltőfelület

Audiokészülékek és kommunikációs rendszerek
ICE csomag 14 – Navigáció, DAB rádió, duál AM/FM antenna, USB csatlakozó, 12,3"-os digitális kijelző a kormánykerék mögött, 6 hangszóró, SYNC 3 (hangvezérlő rendszer, Vészhelyzeti

asszisztens, Bluetooth), 8"-os érintőképernyő a középkonzolon, kormányról vezérelhető audiorendszer – – –

ICE csomag 10 – Navigáció, DAB rádió, duál AM/FM antenna, USB csatlakozó, 12,3"-os digitális kijelző a kormánykerék mögött, 10 hangszóró, B&O audio rendszer, SYNC 3 (hangvezérlő
rendszer, Vészhelyzeti asszisztens, Bluetooth), 8"-os érintőképernyő a középkonzolon, kormányról vezérelhető audiorendszer – –

Klímaberendezés

Légkondicionálás – Kétzónás automata klímaberendezés AC--G (G1CAD)

Fűtés – üzemanyagtüzelésű programoható állófűtés (PHEV modelleknél nem érhető el) GZAAG

Belső világítás

Belső hangulatfény LED világítássa, lábtér világítássall JCBAM

Csomagtér világítás, 12 V-os aljzat a csomagtérben JCMAB
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Ülések

Első ülések – Sportos kialakítású, emelt oldaltartású, manuálisan 6 irányban állítható, manuálisan állítható deréktámasszal, térképzsebbel a háttámláján – – –

Első ülések – Sportos kialakítású, emelt oldaltartású, elektromosan 8 irányban állítható vezetőülés, manuálisan 6 irányban állítható utasülés, elektromosan állítható vezető oldali
deréktámasz, manuálisan állítható utasoldali deréktámasszal, térképzsebbel a háttámláján – – –

Első ülések – Sportos kialakítású, emelt oldaltartású, elektromosan 8 irányban állítható vezetőülés memória funkcióval, manuálisan 6 irányban állítható utasülés, elektromosan állítható
vezető oldali deréktámasz, manuálisan állítható utasoldali deréktámasszal, térképzsebbel a háttámláján – – – –

Hátsó ülések – 60/40 arányban osztott, lehajtható BYBAI

Műszerek és kezelőszervek

Külső visszapillantó tükrök – Elektromosan állítható, fűthető és behajtható, a karosszériafényezéssel egyező színű tükörházzal, integrált irányjelzőkkel, kilépőfénnyel BSHCZ/BSLAC

Panorámatető elektromos működtetésű árnyékolóval – központi zárral zárható panorámatető és ablakok A1GAN

Esőérzékelős abblaktörlők, Hazakísérőfény CFFAN

Belső visszapillantó tükör – Automatikusan elsötétülő, elektrokromatikus BSBAF

Sebességváltó – Bőrborítású gomb

Kormány mögötti sebességváltó "fül" – automata váltó esetén (PHEV modelleknél nem elérhető) – – –

Kormánykerék – 3 küllős, bőrborítású, Ebony Black varrással – – GTABT

Kormánykerék – ST-Line, sportos kialakítású, perforált bőrborítású, piros varrással – – – GTACW

Kéznélküli csomagtérajtó nyitás – – CAQAB

Kulcsnélküli ajtónyitó- és indítórendszer, távirányítóval nyitható csomagtérajtó-zár CBGAL

Ablakok – Elektromos működtetésű első és hátsó ablakemelők automata funkcióval a vezető- és utasoldalon B2CAF/B2DAG

Opciós csomagok

Téli csomag – fűthető szélvédő, fűthető első és hátsó ülések, fűthető kormánykerék

Téli csomag 2 – fűthető szélvédő, fűthető első ülések, fűthető kormánykerék –

Dohányzó csomag

Confidential - PDF Created: 29 January 2021, 09:08:2 - Origin: CX482_202125_Co _HUN_HU_bro_1.xdt [IDML]

Komfort és kényelem
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Biztonság

Elektromos kézifék (EPB) FAJAC

Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC)1): Vészfékasszisztens (EBA)1), Elektronikus fékerőelőkészítés (EBP) és Visszagurulásgátló (HLA)2) (PHEV és mHEV motorok esetén nem érhető
el) FEAAP

Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC)1): Vészfékasszisztens (EBA)1), Elektronikus fékerőrásegítés (EBP) és Visszagurulásgátló (HLA)2) (kizárólag PHEV és mHEV motorok esetén) FEABA

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)1)

Vészhelyzeti asszisztens HKSAB

Légzsákok – vezető- és utasoldali elsőu1) CPGAB/CPHAB

Légzsákok – Vezetőoldali és utasoldali oldallégzsákok CPMAB/CPNAB

Légzsákok – Függönylégzsák (első és hátsó)1) CP1AB/CP2AB

Biztonsági övek – hárompontos biztonsági övek minden ülésen1) CPBAB

ISOFIX gyermekülés rögzítési pontok (csak a hátsó külső üléseknél)1) CPSAB

Biztonság

Távirányítós központi ajtózár CBAAB

Passzív lopásgátló rendszer HNDAF

Fékek

Első és hátsó tárcsafék FBAAD/FBCAB

Confidential - PDF Created: 29 January 2021, 09:22:29 - Origin: CX482_202125_ a e _HUN_HU_bro_0.xdt [IDML]

Megjegyzés: A Bluetooth® márkanév és embléma a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezi. A Ford Motor Company Limited és társvállalatai engedély birtokában használják ezeket a márkajelzéseket. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi
nevek az illető tulajdonosok birtokában vannak. 1)Biztonsági felszereltség. 2)Vezetéstámogató funkció.

uMegjegyzés: ha a Ford jármű működőképes első utaslégszákkal van felszerelve, gyermekek nem szállíthatók az első utasülésre menetiránynak háttal rögzített gyermekülésben! A legbiztonságosabb hely a
gyermekek számára a hátsó ülés megfelelő rögzítés mellett.

Alapfelszereltség

Felár ellenében választható

Biztonság és védelem
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Biztonság

Elektromos kézifék (EPB) FAJAC

Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC)1): Vészfékasszisztens (EBA)1), Elektronikus fékerőelőkészítés (EBP) és Visszagurulásgátló (HLA)2) (PHEV és mHEV motorok esetén nem érhető
el) FEAAP

Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC)1): Vészfékasszisztens (EBA)1), Elektronikus fékerőrásegítés (EBP) és Visszagurulásgátló (HLA)2) (kizárólag PHEV és mHEV motorok esetén) FEABA

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)1)

Vészhelyzeti asszisztens HKSAB

Légzsákok – vezető- és utasoldali elsőu1) CPGAB/CPHAB

Légzsákok – Vezetőoldali és utasoldali oldallégzsákok CPMAB/CPNAB

Légzsákok – Függönylégzsák (első és hátsó)1) CP1AB/CP2AB

Biztonsági övek – hárompontos biztonsági övek minden ülésen1) CPBAB

ISOFIX gyermekülés rögzítési pontok (csak a hátsó külső üléseknél)1) CPSAB

Biztonság

Távirányítós központi ajtózár CBAAB

Passzív lopásgátló rendszer HNDAF

Fékek

Első és hátsó tárcsafék FBAAD/FBCAB
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Megjegyzés: A Bluetooth® márkanév és embléma a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezi. A Ford Motor Company Limited és társvállalatai engedély birtokában használják ezeket a márkajelzéseket. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi
nevek az illető tulajdonosok birtokában vannak. 1)Biztonsági felszereltség. 2)Vezetéstámogató funkció.

uMegjegyzés: ha a Ford jármű működőképes első utaslégszákkal van felszerelve, gyermekek nem szállíthatók az első utasülésre menetiránynak háttal rögzített gyermekülésben! A legbiztonságosabb hely a
gyermekek számára a hátsó ülés megfelelő rögzítés mellett.

Alapfelszereltség

Felár ellenében választható

Biztonság és védelem
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Szőnyeg és kárpit

Padlószőnyegek – Velúr elöl és hátul – – – BBHAE/BBIAE

Padlószőnyegek – Első és hátsó velúr szőnyegek logóval – – BBHAC/BBIAB

Elektromos rendszerek

12 V-os elektromos csatlakozóaljzat a raktérben J3AAB

Külső funkcionális kiegészítők

Levehető vonóhorog

Elektromosan visszahúzható vonóhorog C1MAD

Vonóhorog előkészítő csomag (gyári vezetékezés) C1QAB

Raktér

Csomagtérelválasztó rács BDFAB

Confidential - PDF Created: 21 January 2021, 19: 9: - Origin: CX482_202125_Utility_HUN_HU_bro_0.xdt [IDML]

Praktikus kellékek
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2+3 év/150 000 km* Ford Extra Garancia

2 év vagy a következő előírt szervizidőpontig érvényes Ford Assistance Országúti segítségnyújtás (Európában)

2+3 év/250 000 km* (PHEV modellek esetén 2+3+3 év/160 000 km*) Opcionális Ford Extra Garancia, meghosszabbítható Ford Assistance szolgáltatással

2 év km korlátozás nélküli Fényezési garancia

12 év km korlátozás nélküli Átrozsdásodás elleni garancia

Confidential - PDF Created: 21 January 2021, 19:41:00 - Origin: CX482_202125_Warranty_HUN_HU_bro_0.xdt [IDML]

*Bármely Ford Extra Garancia megkötésére az első kötelező szerviz előtt, de legkésőbb egy éven belül van lehetőség (az első forgalomba helyezéstől számítva). A fenti adatok tájékoztató jellegűek.

Alapfelszereltség

Felár ellenében választható

Garancia

affcafb964894880e66a58feaa07b0cd-035cda2317ec4872b7bbaf3c8f2dbd53-00000_book.indb 12 15/03/2021 16:46:53

Kuga 21.25MY V3 HUN hu_12:14_16.03.2021

M
in
de

n
Ku

ga
 M

od
el
l

2+3 év/150 000 km* Ford Extra Garancia

2 év vagy a következő előírt szervizidőpontig érvényes Ford Assistance Országúti segítségnyújtás (Európában)

2+3 év/250 000 km* (PHEV modellek esetén 2+3+3 év/160 000 km*) Opcionális Ford Extra Garancia, meghosszabbítható Ford Assistance szolgáltatással

2 év km korlátozás nélküli Fényezési garancia

12 év km korlátozás nélküli Átrozsdásodás elleni garancia

Confidential - PDF Created: 21 January 2021, 19:41:00 - Origin: CX482_202125_Warranty_HUN_HU_bro_0.xdt [IDML]

*Bármely Ford Extra Garancia megkötésére az első kötelező szerviz előtt, de legkésőbb egy éven belül van lehetőség (az első forgalomba helyezéstől számítva). A fenti adatok tájékoztató jellegűek.

Alapfelszereltség

Felár ellenében választható

Garancia
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Márkakereskedő keresése és
tesztvezetés igénylése
A Ford weboldalán hely vagy a kereskedő neve
alapján kereshet Ford márkakereskedést, illetve
tesztvezetést igényelhet. Ehhez egyszerűen csak
töltse ki az adatokat, és a kiválasztott
márkakereskedő kapcsolatba fog lépni Önnel a
megfelelő időpont egyeztetése érdekében.

www.ford.hu

Szabja testre a járművét
Weboldalunkon összeállíthatja és személyre
szabhatja Fordját. Ehhez egyszerűen csak
látogasson el a Ford weboldalára, válassza ki
kedvenc modelljét, majd a hajtást, a színt és a
választható felszereltségeket. Itt megtekintheti a
javasolt árat is, és ha szeretné, elküldheti az Ön
által összeállított konfigurációt egy Ford
márkakereskedőnek.

www.ford.hu

5
Vásárlás
A különböző finanszírozási lehetőségeknek
köszönhetően egyszerűen lehet egy teljesen
új Ford tulajdonosa.
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Ford Biztosítás
A kifejezetten Ford tulajdonosoknak szóló Ford
Biztosítás† értéket, egyszerűséget és olyan
előnyök sorát nyújtja, amelyek igazán fontosak
Önnek.

■ A Ford által képzett szerelők segítségével a
Ford Baleseti javítási központjaiban elvégzett
javítások

■ Eredeti Ford alkatrészek 5 év garanciával
■ Cseregépkocsi a javítás idejére
■ Ford Biztosítás-szakértők az egyesült

királyságbeli ügyfélszolgálatokon
■ 24 órás baleseti segélyszolgálat
■ Akár 90 napos európai lefedettség
■ Baleset esetén csere gyermekülések

FordPass alkalmazás
A FordPass alkalmazással rengeteg hasznos
funkciót érhet el, amelyek megkönnyítik az
utazást és biztosítják a jármű megfelelő állapotát.

Az okostelefonjáról követheti az
üzemanyagszintet, a megtett kilométerek számát
és a keréknyomást; távolról bezárhatja és
kinyithatja az autót, valamint fűtheti/hűtheti a
járművet; térképen megkeresheti a leparkolt
autót; közvetlenül a telefonján fogadhatja a jármű
állapotával kapcsolatos figyelmeztetéseket, sok
egyéb mellett.

www.ford.hu/tulajdonosoknak/
tulajdonosoknak/fordpass

Finanszírozás
Ha autójának finanszírozására kerül a sor,
méretünknek és szakértelmünknek köszönhetően
számos különféle finanszírozási megoldást
tudunk Önnek nyújtani. A Ford Credit egy sor
finanszírozási terméket nyújt autójához,
függetlenül attól, hogy Ön magán vagy vállalati
ügyfél. A Ford Bérlet a tartósbérleti és
lízingszerződésekre specializálódott és számos
alternatív finanszírozási tervet kínál, melyek
vállalkozásának igényeire szabhatók. Csak
vállalati felhasználók részére.

A finanszírozási termékeinkkel kapcsolatos
információkért látogasson el a www.FordCredit.
hu oldalra.

Kapcsolat
A Ford hivatalos magyarországi finanszírozó
partnere : Merkantil Bank Zrt. Tel: (1) 429-7777
E-mail : ugyfelszolgalat.fordcredit@mail.
merkantil.hu. A Ford Bérlet partnere az ALD
Automotive Magyarország Kft. Tel: (1) 802-0249
E-mail : Fordberlet@aldautomotive.com

Fenntartás

*Ford Credit: A finanszírozás elbírálás alapján történik. Garanciák alkalmazására
lehet szükség. Freepost Ford Credit. A Ford Credit az FCE Bank plc.
vállalkozásának neve, amely rendelkezik a PRA (Prudential Regulation
Authority) jóváhagyásával, és 204469 cégjegyzékszámmal az angol FCA
(Financial Conduct Authority) és PRA (Prudential Regulation Authority)
szabályozása alá tartozik.
**Ford Bérlet: A Ford Bérlet szolgáltatást az ALD Automotive Ltd. biztosítja Ford
Lease vállalkozásnév alatt – címe: Oakwood Drive, Emersons Green, Bristol,
BS16 7LB (Egyesült Királyság). Az ALD Automotive Angliában a 987418
regisztrációs szám alatt van bejegyezve. Az ALD Automotive vállalat
engedélyének kiadását és szabályozását az FCA (Financial Conduct Authority)
végzi.

†A szerződési feltételek érvényesek. A Ford Biztosítást az Europa Group Limited
értékesíti és felügyeli, amely vállalat engedélyének kiadását és szabályozását az
FCA (Financial Conduct Authority) végzi. Regisztrációs szám: 309794.
Angliában bejegyzett cég, cégjegyzékszáma: 3279177. Bejegyzett székhely:
Europa House, Midland Way, Thornbury, Bristol, BS35 2JX (Egyesült Királyság).
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Ford Biztosítás
A kifejezetten Ford tulajdonosoknak szóló Ford
Biztosítás† értéket, egyszerűséget és olyan
előnyök sorát nyújtja, amelyek igazán fontosak
Önnek.

■ A Ford által képzett szerelők segítségével a
Ford Baleseti javítási központjaiban elvégzett
javítások

■ Eredeti Ford alkatrészek 5 év garanciával
■ Cseregépkocsi a javítás idejére
■ Ford Biztosítás-szakértők az egyesült

királyságbeli ügyfélszolgálatokon
■ 24 órás baleseti segélyszolgálat
■ Akár 90 napos európai lefedettség
■ Baleset esetén csere gyermekülések

FordPass alkalmazás
A FordPass alkalmazással rengeteg hasznos
funkciót érhet el, amelyek megkönnyítik az
utazást és biztosítják a jármű megfelelő állapotát.

Az okostelefonjáról követheti az
üzemanyagszintet, a megtett kilométerek számát
és a keréknyomást; távolról bezárhatja és
kinyithatja az autót, valamint fűtheti/hűtheti a
járművet; térképen megkeresheti a leparkolt
autót; közvetlenül a telefonján fogadhatja a jármű
állapotával kapcsolatos figyelmeztetéseket, sok
egyéb mellett.

www.ford.hu/tulajdonosoknak/
tulajdonosoknak/fordpass

Finanszírozás
Ha autójának finanszírozására kerül a sor,
méretünknek és szakértelmünknek köszönhetően
számos különféle finanszírozási megoldást
tudunk Önnek nyújtani. A Ford Credit egy sor
finanszírozási terméket nyújt autójához,
függetlenül attól, hogy Ön magán vagy vállalati
ügyfél. A Ford Bérlet a tartósbérleti és
lízingszerződésekre specializálódott és számos
alternatív finanszírozási tervet kínál, melyek
vállalkozásának igényeire szabhatók. Csak
vállalati felhasználók részére.

A finanszírozási termékeinkkel kapcsolatos
információkért látogasson el a www.FordCredit.
hu oldalra.

Kapcsolat
A Ford hivatalos magyarországi finanszírozó
partnere : Merkantil Bank Zrt. Tel: (1) 429-7777
E-mail : ugyfelszolgalat.fordcredit@mail.
merkantil.hu. A Ford Bérlet partnere az ALD
Automotive Magyarország Kft. Tel: (1) 802-0249
E-mail : Fordberlet@aldautomotive.com

Fenntartás

*Ford Credit: A finanszírozás elbírálás alapján történik. Garanciák alkalmazására
lehet szükség. Freepost Ford Credit. A Ford Credit az FCE Bank plc.
vállalkozásának neve, amely rendelkezik a PRA (Prudential Regulation
Authority) jóváhagyásával, és 204469 cégjegyzékszámmal az angol FCA
(Financial Conduct Authority) és PRA (Prudential Regulation Authority)
szabályozása alá tartozik.
**Ford Bérlet: A Ford Bérlet szolgáltatást az ALD Automotive Ltd. biztosítja Ford
Lease vállalkozásnév alatt – címe: Oakwood Drive, Emersons Green, Bristol,
BS16 7LB (Egyesült Királyság). Az ALD Automotive Angliában a 987418
regisztrációs szám alatt van bejegyezve. Az ALD Automotive vállalat
engedélyének kiadását és szabályozását az FCA (Financial Conduct Authority)
végzi.

†A szerződési feltételek érvényesek. A Ford Biztosítást az Europa Group Limited
értékesíti és felügyeli, amely vállalat engedélyének kiadását és szabályozását az
FCA (Financial Conduct Authority) végzi. Regisztrációs szám: 309794.
Angliában bejegyzett cég, cégjegyzékszáma: 3279177. Bejegyzett székhely:
Europa House, Midland Way, Thornbury, Bristol, BS35 2JX (Egyesült Királyság).

affcafb964894880e66a58feaa07b0cd-035cda2317ec4872b7bbaf3c8f2dbd53-00000_book.indb 14 15/03/2021 16:46:53

Kuga 21.25MY V3 HUN hu_12:14_16.03.2021



00_GEN_PURCHASE_PROTECT_Image_Master.indd 16 23/06/2020 14:48:24

Ford Protect Extra Garancia
Nyújtsa meg az autóvásárlás utáni nyugodt
éveket, válassza a kiterjesztett extra garancia
gondoskodását, hogy még tovább élvezhesse az
új autóval járó garancia előnyeit!

■ Fedezet a nem várt javítási költségekre
■ Védelem a külföldi utak során
■ Ford gépjárműve élettartama

meghosszabbodik
■ Emeli gépjárműve értékét eladásnál

www.ford.hu/erdeklodoknek

Ford Blue Service
A Fordnál a szolgáltatásnyújtás nem ér véget
akkor, amikor elhagyja a bemutatótermet. A Ford
Blue Srevice-t azért hoztuk létre, hogy Fordját
nagyszerű állapotban tarthassa, és segítse Önt
autójából a legtöbbet kihozni - a teljes
élettartama során.

■ Ingyenes országúti segítségnyújtás Európában
■ Ford Vonal
■ Átlátható és egységes árazás
■ Garantált csereautó szolgáltatás

www.ford.hu/tulajdonosoknak

Ford Szervizcsomagok
Tervezzen előre, és előzze meg a karbantartási
költségek növekedését. Az Ön személyes Ford
Szervizcsomagja* tartalmaz mindent, ami Fordja
használatához és élettartama
meghosszabbításához szükséges. A Ford
Szervizcsomag fedezi a Ford által javasolt
kötelező karbantartások költségeit az autó
vásárlásától számított 5 évig.

Milyen szervizcsomagok közül választhat?

■ 5 év / 3 szerviz
■ 5 év / 4 szerviz
■ 5 év / 5 szerviz
■ 5 év / 7 szerviz

www.ford.hu/tulajdonosoknak/szerviz-es-
karbantartas

www.ford.hu

*A Ford Szervizcsomag az új autó garanciájának kezdetekor lép életbe és
fedezi a Ford által javasolt kötelező karbantartások költségeit, ameddig
a Szervizcsomagban kérte – maximum az autó vásárlásától számított 5 évig,
illetve az adott karbantartások számáig.

Védelem5
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SUV MODELLCSALÁDUNKRÓL
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT
A WWW.FORD.HU WEBOLDALON TALÁL

Ha a brosúrára már nincs szüksége,
kérjük, adja át újrahasznosításra.

Képek, leírások és specifikációk. A füzetben szereplő információk a nyomdába kerülés időpontjában megfeleltek a valóságnak. Azonban a Ford politikája a folyamatos fejlesztés.
Fenntartjuk a jogot a specifikációk, a bemutatott és leírt modellek színeinek és árának bármikor bekövetkező változtatására. A legfrissebb részletekért mindig kérdezze meg Ford
márkakereskedőjét. Választható felszereltség. A kiadványban ‘Választható’, ‘Opció’, ‘Opcionális berendezés/csomag’ megjelöléssel ellátott felszereltségi elemek esetén feltételeznie
kell, hogy azok az alapmodellhez képest felárral vehetők igénybe, kivéve, ha annak ellenkezője külön közlésre kerül. Valamennyi modell és színösszeállítás az elérhetőség függvénye.
Megjegyzés. A füzetben található képek némelyike a gépkocsi gyártás előtti modelljét ábrázolja és/vagy számítógéppel szerkesztett, így a gépkocsi végleges változata formatervezés/
jellemzők szempontjából számos tekintetben eltérhet ettől. Továbbá a gépkocsin megjelenő egyes jellemzők a választható felszereltségi elemek körébe is tartozhatnak. Megjegyzés.
Ez a kiadvány tartalmaz eredeti Ford és beszállítóink termékeiből válogatott tartozékokat is. A tartozékok beépítése hatással lehet gépkocsija üzemanyag-fogyasztására. A +-jellel
megjelölt tartozékok gondosan válogatott termékek más beszállítóktól, melyeket saját márkanevük alatt forgalmazunk, és amelyekre nem a Ford garanciája, hanem az adott beszállító
által meghatározott garancia érvényes; ezek részletei Ford Márkakereskedőjétől beszerezhetők. Megjegyzés. A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát
képezik, ezek Ford Motor Company általi használatát licenc szabályozza. Az iPod márkanév és logók az Apple Inc. tulajdonát képezik. Egyéb védjegyek és márkanevek a vonatkozó
tulajdonosoké. Megjegyzés. Néhány, ebben a prospektusban leírt vezetéstámogató és biztonsági jellemző működése érzékelőkkel történik, melyek teljesítményét bizonyos időjárási és
környezeti körülmények befolyásolhatják.
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