FORD KUGA
už od 22 990 EUR

Anniversary bonus

Cenník vozidiel vrátane DPH
Platný od 3.7.2017

až

6 666EUR

platí na skladové vozidlá u Vášho predajcu
Ford do vypredania zásob.

HAVARIJNÉ A PZP POISTENIE NA 1 ROK ZDARMA platí len v prípade zakúpenia vozidla v
hotovosti. Anniversary bonus platí len na skladové vozidlá do vypredania zásob. ODKUPNÝ
BONUS, FINANCOVANIE S 0% ÚROKOM a HAVARIJNÉ A PZP POISTENIE NA 1 ROK
ZDARMA sa nedajú navzájom kombinovať. Viac informácií u Vášho predajcu Ford.

Limitovaná ponuka vozidiel
model

motor

výkon

1.5 TDCi Duratorq

88 kW / 120 k

Anniversary
Edition
2.0 TDCi Duratorq

krútiaci
moment

prevodovka / pohon

štandardná cena

Anniversary
bonus

mimoriadna cena

270 Nm

M6 - mech.

29 320 €

6 330 €

22 990 €

300 Nm

A6 - PowerShift

31 656 €

6 666 €

24 990 €

370 Nm

M6 - mech. AWD

33 738 €

5 748 €

27 990 €

370 Nm

A6 - PowerShift AWD

36 238 €

6 248 €

29 990 €

110 kW / 150 k

Poznámka :TDCi Duratorq - dieslový turbo motor, DPF - filter pevných častíc, Všetky motory spĺňajú emisnú normu EURO 6, FWD - pohon prednej nápravy, A6 - PowerShift - automatická šesť stupňová dvojspojková prevodovka,
AWD -inteligentný pohon všetkých kolies

Systém SYNC 3 prináša
8" dotykový displej, intuitívne
hlasové ovládanie a modernú
konektivitu

Dvojspojková
automatická prevodovka
Ford PowerShift pre
maximálny komfort

Elektricky vyhrievané
čelné sklo - Quickclear
pre najlepší výhľad v
akomkoľvek počasí

Nový úsporný motor
1.5 TDCi Duratorq

výbava Anniversary Edition
• ABS, EBD, TCS a TVC

• Predná lakťová opierka (posuvná)

• Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

• ESP - elektronický stabilizačný systém

• Dažďový senzor + monochromatické spätné zrkadlo

• Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel"

• HLA - asistent rozjazdu do kopca

• Auto-funkcia zapnutia svetlometov

• Bezkľúčové štartovanie tlačidlom FordPower

• Viacprvková zadná náprava

• EPB - Elektrická parkovacia brzda

• Systém START/STOP

• 7x airbag

• El. ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

• Elektricky vyhrievané čelné sklo - "Quickclear"

• Imobilizér PATS

• El. sklápanie vonkajších spätných zrkadiel

• ICE 12 - rádio s CD/MP3 prehrávačom

• Obvodový alarm s priestorovým snímačom

• LED osvetlenie interiéru

• Systém SYNC3 + "Emergency Assist"

• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

• Projektorové (halogénové) predné svetlomety

• Bluetooth® sada + USB konektor

• Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný kožený volant

• DRL LED svetlá denného svietenia

• Navigačný systém + 8,0" dotykový displej

• Elektricky vyhrievaný volant

• 3x 12V zásuvka

• Android auto a Apple car play

• Športové predné sedadlá

• Palubný počítač + Ecomode

• 17" disky kolies z ľahkej zliatiny

• Elektricky vyhrievané predné sedadlá

• DEATC - automatická 2 zónová klimatizácia

• 17" minirezerva pre núdzový dojazd

• Bedrová opierka pre sedadlo vodiča

• Parkovací asistent so snímačmi vzadu

• Tmavé sklá okien ( zadné okná od B-stĺpika )

• Polohovateľné operadlá zadných sedadiel

• Strešné lyžiny v striebornej farbe (hliníkový efekt)

• Dvojité vyústenie výfukového potrubia

Farby

poznámka

Nemetalický lak - Frozen White

kód
73R

15th Anniversary

0€
495 €

Metalický lak - Absolute Black, Moondust Silver alebo Magnetic
Špeciálny metalický lak - Guard

73N

645 €

Špeciálny metalický lak - Ruby Red alebo White Platinum

73N

795 €

Autorizovaný predajca Ford:

Ku každému vozidlu:
Predĺžená záruka Ford Protect 5 rokov / 120 000km
( - platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtom km)

Asistenčná služba Ford Euroservice 2 roky zdarma po celej Európe
( Informácie o podmienkach Vám poskytne autorizovaný predajca Ford.)

Cenník je platný len na skladové vozidlá. Bližšie informácie u Vášho autorizovaného predajcu Ford.

Vyhradzujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky uvedené obrázky a nákresy majú ilustračný charakter.
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FORD KUGA

Tabuľka technických údajov
Rozmery

KUGA

Celková dĺžka (mm)

4 531

Celková šírka bez / so spätnými zrkadlami (mm)

1 838 / 2 086

Celková výška s / bez strešných lyžín (mm)

1 703 / 1 689

Rázvor (mm)

2 690

Objem batožinového priestoru podľa VDA:po operadlá zadných sedadiel v l, po kryt batožinového priestoru so sadou na opravu pneumatiky s defektom

456

Objem batožinového priestoru podľa VDA:po operadlá zadných sedadiel v l, po kryt batožinového priestoru s minirezervou pre núdzový dojazd

406

Objem batožinového priestoru podľa VDA: po predné sedadlá v l, so sadou na opravu pneumatiky s defektom / s minirezervou pre núdzový dojazd

1 653 / 1 603

Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi kolies (mm)

1 032

Výška batožinového priestoru po strop (mm)

1 010

Výška batožinového priestoru po kryt batožinového priestoru (mm)

595

Nakladacia hrana (mm)

721

Objem palivovej nádrže v l

60

Výkon

Hmotnosti a zaťaženia

1.5 Duratorq TDCi, FWD
1.5 Duratorq TDCi, FWD PowerShift

Základná pohotovostná
hmotnosť*

Brzdený
príves

Nebrzdený
príves

Celková hmotnosť
vozidla / hmotnosť
jazdnej súpravy

k

kg

kg

kg

kg

120
120

1591
1605

1200
1200

750
750

2 100 / 3 300
2 100 / 3 300

* Základná pohotovostná hmotnosť vrátane vodiča (75 kg), mazív, náplní a palivovej nádrže naplnenej na 90 %. Všetky uvedené hmotnosti podliehajú výrobným toleranciám a sú uvedené pre vozidlá s minimálnou výbavou - všetky
prvky výbavy na prianie znižujú užitočné zaťaženie. Maximálna hmotnosť prívesu predstavuje schopnosť vozidla potiahnuť príves do 12% stúpania. Výkon vozidla a jazdné parametre sa pri ťahaní prívesu menia. Zaťaženie na guli
ťažného zariadenia je 85Kg. Max. nosnosť strechy 75kg.

Výkon, spotreba a emisie CO 2

3

1.5 Duratorq TDCi, FWD
1.5 Duratorq TDCi, FWD PowerShift

Výkon

Objem
cm
1 499
1 499

Krútiaci moment
-1

kW / k

min

88 / 120
88 / 120

3 600
3 500

-1

Nm

min

270
300

1500-2000
1500-2000

Max.
rýchlosť

Zrýchl.
0 – 100

Spotreba
paliva litre /

km/h

s

V meste

Mimo mesta

Kombinovaná

g / km

173
173

12,7
12,4

4,8
5,1

4,2
4,6

4,4
4,8

115
124

emisie CO2

Poznámka: Deklarované údaje o emisiách CO2 v g/km a spotrebe PHM v L/100 km sú merané v zmysle požiadaviek nariadenia Európskej smernice 80/1268/EEC alebo smernice EC 715/2007 v znení smernice EC 692/2008.
Spotreby paliva a emisie CO2 sú stanovené laboratórne pre model vozidla ako taký a nie na individuálne vozidlo. Reálnu spotrebu paliva na individuálnom vozidle ovplyvňujú najmä jeho výbava, konfigurácia, správanie vodiča,
používanie technických zariadení (ako je napríklad klimatizácia) a rovnako aj iné netechnické faktory (počasie).

Nulové navýšenie na tretiny napr. pri cene vozidla 19.990 EUR je
financovaním formou finančného leasingu na 36 mesiacov s
akontáciou vo výške 6.664,67 EUR, s prvou splátkou po jednom roku
a druhou splátkou po dvoch rokoch vo výške 6.663,67 EUR.
Spracovateľský poplatok je vo výške 799,60 EUR. RPMN vrátane
poistenia je 10,37%, celková čiastka spotrebiteľa je 21 967,04 EUR.
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