


JEDNODUCHÝ SPÔSOB 
AKO JAZDIŤ NA NOVOM 
FORD KUGA
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Kuga ST-Line X AWD FHEV v metalickej farbe karosérie Blue Metallic (na 
prianie).



DOBRODRUŽSTVO PO 
NOVOM
Prečo sa na dobrodružstvo pozerať ako na jednorazový 
zážitok? Pre vás je to stav mysle. Viete, že nepotrebujete 
20-kilový ruksak a šesťmesačnú prestávku v kariére, aby 
ste vyrazili a našli ho. Z jasných svetiel mesta do 
širokánskych oblakov – každé miesto, každý moment 
prináša niečo nové. Okrem toho si môžete vybrať z našej 
najširšej ponuky elektrifikovaných vozidiel vrátane nového 
hybridného modelu Kuga a rozšírenej ponuky dostupných 
asistenčných funkcií pre vodiča, takže nový Ford Kuga je 
prísľubom dobrodružstva pri každej jazde.

Obrázok obsahuje aj príslušenstvo. 

Kuga ST-Line X PHEV v metalickej farbe karosérie White Platinum 
(na prianie). 
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Kuga ST-Line X PHEV v tónovanej metalickej farbe karosérie Lucid Red (na prianie).



*Pri plnom nabití. Dostupná konfigurácia umožňuje až 71-88 km čisto elektrickej jazdy podľa celosvetového 
harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá (WLTP). Skutočný dojazd sa líši v závislosti od 
podmienok, ako sú napríklad externé prvky, spôsob jazdy, údržba vozidla a vek lítium-iónovej batérie.
** Nástenná nabíjacia stanica Ford Connected Wallbox sa dodáva ako súčasť príslušenstva.

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

ZVÝŠTE VÝKON
S elektrickým hybridným výkonom Kugy buďte pripravení na všetko. 
Vďaka dvom úplne novým hybridným verziám ponúka Ford Kuga 
novší, čistejší a ekologickejší spôsob, ako si užiť jazdu na SUV. 
Možnosť Ford Kuga Plug-In Hybrid (PHEV) spája samostatný 
batériami poháňaný elektromotor s účinným 2,5 l benzínovým 
motorom s Atkinsonovým cyklom. 

Na zabezpečenie dodatočnej podpory sa v prípade potreby zapne 
elektrický motor. Vylepšený dojazd plne elektrického vozidla podľa 
WLTP 71-88 km* je ideálny na presúvanie sa v hustej premávke a v 
zónach s veľmi nízkymi emisiami. Po prepnutí motora na palivový 
pohon si môžete vychutnať dojazd 964-1000 km*, pričom mimo 
mesta môžete cestovať bez obáv. 

Pomocou aplikácie FordPass môžete skontrolovať stav nabitia 
batérie a dojazd na elektrický pohon a nastaviť preferovaný čas 
nabíjania vozidla doma, aby ste čo najlepšie využili lacnejšie poplatky 
za elektrinu. Aplikácia vás taktiež upozorní, keď sa dosiahne 
požadovaná úroveň nabitia.

Batéria PHEV sa dá ľahko dobiť na ktorejkoľvek verejnej nabíjačke. 
Aplikácia FordPass umožňuje vyhľadávanie a navigáciu k najbližšej 
nabíjacej stanici a tiež platbu za nabíjanie batérie. Súčasťou výbavy 
vozidla je aj kábel na nabíjanie v domácnosti a okrem toho 
spoločnosť Ford ponúka za príplatok aj nástennú nabíjaciu stanicu 
wallbox**.
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CHOPTE SA VLASTNÉHO SVETA
Nový Ford Kuga je rovnako doma pri objavovaní ubiehajúcej krajiny ako pri 
vyhľadávaní dobrodružstva v mestskej premávke. Nech vás cesta dovedie hocikam, 
vychutnáte si dokonale zladené schopnosti drsného SUV a nádherne tvarovaného 
dizajnu.   

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

Alebo len vhoďte horský bicykel do veľkorysého kufra a vyrazte do divočiny. S 
pokročilými dostupnými technológiami, ako je inteligentný pohon všetkých kolies a 
systém výberu jazdných režimov, môžete svoju jazdu prispôsobiť podmienkam na 
ceste.
*K dispozícii iba pre modely s automatickou prevodovkou.

Kuga ST-Line X PHEV v metalickej farbe karosérie Blue Metallic (na prianie).
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ZAČNITE VYUŽÍVAŤ JAZDU NA 
ELEKTRICKÝ POHON
Uvedením nového modelu Kuga Hybrid, plne hybridného vozidla (niekedy známeho 
ako FHEV alebo HEV), ponúka nový modelový rad Kuga najviac elektrifikovaných 
možností pohonu zo všetkých modelov Ford. Model Kuga Hybrid kombinuje klasický 
motor s elektromotorom, aby poskytoval výkon bez námahy a plynulú, kultivovanú 
jazdu za každých podmienok. Vysokonapäťová lítium-iónová batéria, ktorá poháňa 
elektromotor nachádzajúci sa pod podlahou na dosiahnutie čo najefektívnejšieho 
využitia priestoru, však umožňuje vozidlu Kuga Hybrid jazdiť aj na krátke vzdialenosti 
len na elektrický pohon, takže môžete jazdiť nízkou rýchlosťou s nulovými emisiami.

OBJAVUJTE1

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



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

Aktívny životný štýl doplňujú aj ďalšie prvky šikovného dizajnu. Na 
zadných sedadlách je funkcia posúvania, ktorá umožňuje v prípade 
potreby vytvoriť výnimočný priestor pre nohy pre cestujúcich vzadu 
alebo naopak zväčšiť objem batožinového priestoru, ak je potrebné 
previezť viac vecí. Bezdotykovo ovládané dvere batožinového 
priestoru vám zabezpečia prístup aj vtedy, keď máte plné ruky 
batožiny (štandard vo výbave Titanium X).

OBJAVUJTE1

Vozidlo Kuga ST-Line X PHEV s vložkami Rapton vo farbe ebenového dreva s 
opierkami Sensico® (štandardná výbava).



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

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

JAZDA BEZ NÁMAHY

ZJEDNODUŠENIE JAZDY V HUSTEJ PREMÁVKE
Adaptívny tempomat so systémom Stop & Go vám môže pomôcť pokračovať v ceste, spomaliť alebo dokonca zastaviť a opäť sa pohnúť podľa premávky 
pred vami. Kým je aktívny systém udržiavania v jazdnom pruhu spolu s asistentom pre sledovanie mŕtveho uhla, asistent predchádzania kolíziám s únikovým 
asistentom riadenia pozorne sledujú cestu okolo vás a môžu vás upozorniť na potenciálne nebezpečenstvo.

 ■ Adaptívny tempomat so systémom Stop & Go*2) udržiava pohodlnú 
vzdialenosť od vozidla pred vami a dokáže dokonca úplne zastaviť vozidlo 
a opäť sa pohnúť, ak to umožňuje premávka

 ■ Asistent predchádzania kolíziám Ø2) s detekciou chodcov a cyklistov 
monitoruje vašu vzdialenosť od iných vozidiel a chodcov a dokáže vás 
varovať pred potenciálnou kolíziou. Asistent pre križovatky dokáže pri 
príprave na prejazd križovatkou rozpoznať protiidúce vozidlá a zabrzdiť, ak 
hrozí, že narazí do vášho vozidla. (Súčasť balíka voliteľnej výbavy)

 ■ Asistent vyhýbacieho manévra je navrhnutý na rozpoznanie úhybného 
manévru a pomáha vám riadiť vozidlo okolo prekážky na ceste. (Súčasť 
systému Asistenta predchádzania kolíziám)

 ■ Aktívny systém udržiavania v jazdnom pruhu spolu s asistentom pre 
sledovanie mŕtveho uhlaØ2) vás upozorní na vozidlá rozpoznané v 
mŕtvych uhloch rozsvietením kontrolky v príslušnom spätnom zrkadle. Ak 
sa počas zobrazovania výstrahy pokúsite zmeniť jazdný pruh, systém 
použije ľahký odpor pri riadení, aby pomohol znížiť riziko kolízie. (Súčasť 
balíka voliteľnej výbavy)

 ■ Systém upozornenia na vozidlo prichádzajúce z boku s aktívnym 
brzdením je súčasťou informačného systému mŕtveho uhla, ktorý vám 
pomáha pri cúvaní a obmedzenej viditeľnosti. Systém vydá varovný signál 
a na displeji prístrojového panela sa zobrazí ďalšie varovanie. Systém 
dokonca automaticky zabrzdí, aby vás a vaše okolie ešte viac ochránil

OBJAVUJTE1



_ +

a

b

1

2

3
4

5

6

*Nástenná nabíjacia stanica Ford Connected Wallbox sa dodáva ako súčasť príslušenstva.
Aplikácia †FordPass, kompatibilná s vybranými platformami smartfónov, je k dispozícii na prevzatie. Môžu sa účtovať 
sadzby za správy a dáta.

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

REŽIMY ELEKTROMOBILU (EV)
Nový Kuga Plug-In Hybrid vám pomáha dosiahnuť cieľovú destináciu 
účinnejšie, pretože využíva dva zdroje pohonu. Môžete si vybrať, kedy chcete 
ísť na elektriku a kedy použiť výkonný 2,5 l benzínový motor s Atkinsonovým 
cyklom – alebo to necháte na režim Auto EV a Kuga to vyberie za vás. Počas 
jazdy bude vozidlo pri každom spomaľovaní alebo brzdení energiu dobíjať.

 ■ Režim Auto EV prepína medzi elektromotorom a zmiešanou prevádzkou 
elektromotora a benzínového motora, a to podľa jazdných podmienok a 
dostupného nabitia

 ■ Režim EV Now (EV teraz) Umožňuje jazdu len s využitím elektrickej 
energie, a to až do vybitia batérie, potom sa vozidlo prepne späť na 
používanie hybridnej prevádzky

 ■ Režim EV Later (EV neskôr) umožňuje uchovať elektrické nabitie batérie 
na neskoršie použitie. Vozidlo bude jazdiť hlavne v hybridnej prevádzke, až 
kým ho neprepnete do elektrického režimu

 ■ Režim Battery charge (Nabíjanie batérie) umožňuje nabíjať batériu 
pomocou benzínového motora s Atkinsonovým cyklom

 ■ Technológia Geofencing - nastavenie obvodu na sledovanie ešte viac 
uľahčuje jazdu v zónach s nízkymi emisiami. Navigačný systém zobrazí 
kontrolovanú oblasť, napríklad zónu s nízkymi emisiami, aby ste vedeli, 
kedy prepnúť do režimu EV Now

a. Nástenná nabíjacia stanica Ford Connected Wallbox a verejná nabíjacia stanica
Kompletné dobitie za 3,5 hodiny prostredníctvom nástennej nabíjacej stanice 
(príslušenstvo, dostupné za príplatok) a na väčšine verejných nabíjacích staníc.
b. Nabíjanie z elektrickej zásuvky

Z domácej 230-voltovej zásuvky batériu nabijete za 6 hodín.

ELEKTRICKÁ SILA VO VAŠICH RUKÁCH

NABÍJANIE VAŠEJ KUGY
Nabíjanie vozidla Kuga je jednoduché, či už ste doma alebo na cestách, 
prostredníctvom domácej elektrickej zásuvky, nástennej nabíjacej stanice 
wallbox* alebo verejných nabíjacích miest. Pomocou aplikácie FordPass† 
môžete kontrolovať úroveň nabitia batérie, vyhľadávať miesta na nabíjanie a 
dostávať upozornenia o stave nabitia. K vozidlu sa štandardne dodáva 
domáci nabíjací kábel (dlhý 7,1 m).
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*Súčasť aktívneho systému udržiavania v jazdnom pruhu s asistentom sledovania mŕtveho uhla
2)Funkcia podpory riadenia. Poznámka Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové a nenahrádzajú pozornosť 
vodiča, jeho úsudok a potrebu riadiť vozidlo.

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

OBJAVUJTE1
VIDIEŤ A BYŤ VIDENÝ

SYSTÉM ADAPTÍVNEHO PREDNÉHO OSVETLENIA 
Nové atraktívne pokročilé LED reflektory na Kuge zabezpečujú 
vynikajúce osvetlenie v noci aj za slabej viditeľnosti. Dynamické LED 
svetlomety s úplne adaptívnym osvetlením používajú technológiu 
kamery na rýchlejšiu zmenu vzorca svetelného prúdu na osvetlenie 
zákrut ešte predtým, než do nich vstúpite, čo umožňuje ľahšiu a 
pohodlnejšiu jazdu v noci.

 ■ Systém osvetlenia zameraný na dopravné značky rozpozná, keď 
sa priblížite ku kruhovému objazdu alebo značke zastavenia a 
prispôsobí lúč svetlometu tak, aby zodpovedal situácii na ceste

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

 ■ Diaľkové svetlá, ktoré neoslňujú nastavujú uhol svetlometov pre 
maximálne osvetlenie, zatiaľ čo predná kamera pomáha systému 
ochrániť ostatných vodičov pred oslňovaním

NECHAJTE KUGU SAMU 
ZAPARKOVAŤ

AKTÍVNY PARKOVACÍ ASISTENT
Vďaka tomu, že nová Kuga dokáže zabezpečiť všetko od 
identifikovania vhodného parkovacieho miesta až po bezpečné 
navedenie naň a z neho, je parkovanie ľahké aj v stiesnených 
priestoroch. 

 ■ Aktívny parkovací asistent2) kontroluje riadenie a navedie vás na 
parkovacie miesto alebo z neho. Okrem zadnej širokouhlej kamery 
obsahuje systém aj prednú širokouhlú kameru. (Len pre modely s 
manuálnou prevodovkou. Súčasť balíka voliteľnej výbavy) 

 ■ Aktívny parkovací asistent 22) preberá riadenie, radenie aj pedále, 
vy len odovzdáte kontrolu nad vozidlom tlačením tlačidla 
parkovacieho asistenta počas celého manévru. (Len pre modely s 
automatickou prevodovkou. Súčasť balíka voliteľnej výbavy) 

 ■ Systém upozornenia na vozidlo prichádzajúce zo strany*2) 
pomáha pri cúvaní z parkovacieho miesta tým že varuje na vozidlá 
prichádzajúcich z oboch strán. (Obsahuje aktívne brzdenie a 
monitorovanie prívesu) (súčasť balíka voliteľnej výbavy)

 ■ Zadná širokouhlá kamera2)  ponúka jasný pohľad na ľavú a pravú 
zadnú stranu vášho vozidla po zaradení spiatočky. (Štandardná 
výbava modelov Titanium, Titanium X, ST-Line, ST-Line X a 
Vignale) 



Upozornenie: Úplná integrácia systému SYNC 3 so smartfónom je dostupná len s telefónmi iPhone 5/telefónmi so systémom Android 5.0 (Lollipop) alebo novšími. 100 % pripojené. Spoplatnená je len služba Applink. Najnovšie informácie o dostupnosti 
funkcií Apple CarPlay a Android Auto na vašom trhu sú k dispozícií na oficiálnych internetových stránkach funkcií Apple CarPlay a Android Auto. Aktualizácie máp sú zdarma po obmedzený čas od zaregistrovania vozidla.
*Neveďte motorové vozidlo, pokiaľ sa nesústredíte na jazdu. Ak je to možné, používajte systémy ovládané hlasom; počas jazdy nepoužívajte zariadenia, ktoré sa držia v ruke. Niektoré funkcie môžu byť zablokované, keď má vozidlo zaradený rýchlostný 
stupeň. Nie všetky funkcie sú kompatibilné so všetkými telefónmi.
**Systém FordPass Connect umožňuje pripojené služby a je k dispozícii vo vybraných vozidlách alebo vo vozidlách s navigáciou. Systém FordPass Connect bude aktivovaný pri dodaní vozidla. Môžete sa rozhodnúť, či zdieľanie niektorých údajov povolíte/
zrušíte. Dátové pokrytie a služby nie sú všade dostupné. Môže dôjsť k zvýšeniu sadzby za prenos dát. Pre FordPass a Connected Car sa uplatňujú zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na lokálnej webovej lokalite spoločnosti Ford. 
†††Štartovanie na diaľku je k dispozícii len pre modely s automatickou prevodovkou.
‡Ford eCall zdieľa informácie o polohe vozidla a pomáha posádke vozidla uskutočniť hovor vo svojom jazyku do miestneho komunikačného centra po nehode vozidla, pri ktorej sa aktivovali airbagy alebo sa uzavrelo palivové čerpadlo. Táto funkcia funguje 
vo viac než 40 európskych krajinách a regiónoch.
Aplikácia Ø FordPass, kompatibilná s vybranými platformami smartfónov, je k dispozícii na prevzatie. Môžu sa účtovať sadzby za správy a dáta.

RIEŠENIE FORD SYNC 3
Dostupné riešenie synchronizácie Ford SYNC 3 sa priamo integruje s vaším 
smartfónom, aby komunikácia aj navigácia prebiehala bez akéhokoľvek 
úsilia*. Môžete ovládať aplikácie kompatibilné so systémom SYNC pomocou 
funkcie AppLink, zatiaľ čo Apple CarPlay a Android Auto vám umožňuje 
používať 8-palcovú (20,3 cm) farebnú obrazovku, ako keby to bol váš 
telefón. Pomocou dotykovej obrazovky alebo jednoduchých hlasových 
príkazov môžete uskutočňovať hovory, písať a vypočuť si textové správy, ale 
aj ovládať hudbu a satelitnú navigáciu.

SYSTÉM FORDPASS CONNECT
Vozidlá Kuga vybavené systémom FordPass Connect** umožňujú celý rad 
funkcií, ktoré vám uľahčia a spríjemnia jazdu. V prípade nehody funkcia eCall‡ 
pomôže uskutočniť volanie pohotovostným zložkám a zdieľa vašu polohu. 

APLIKÁCIA FORDPASS
Vyťažte zo svojho prepojeného vozidla maximum s aplikáciou FordPassø. 
Vďaka inteligentným funkciám diaľkového ovládania vám aplikácia FordPass 
umožňuje prístup k ešte väčšiemu množstvu funkcií prostredníctvom 
smartfónu. Pre pokoj v duši môžete vozidlo naštartovať, zamknúť alebo 
odomknúť, nech ste kdekoľvek, a dokonca aj rozmraziť čelné sklo a aktivovať 
vyhrievané sedadlá a vyhrievaný volant (ak sú súčasťou výbavy) počas 
chladného zimného rána. (K dispozícii len na trhoch v rámci EÚ)

Pripojte svoj model Kuga k službe FordPass 

OBJAVUJTE1
ZAPOJENÉ A POD KONTROLOU



Head-up displej
Premietajte si kľúčové informácie priamo do 
svojho zorného poľa, aby ste mohli nechať oči na 
ceste pred vami. Čistý a ostrý obraz dokáže 
zobraziť obsah podľa vášho výberu, vrátane 
rýchlosti vozidla, navigácie, upozornení 
tempomatu a údajov o rozpoznávaní dopravných 
značiek. Kompatibilný s polarizovanými slnečnými 
okuliarmi.
Neveďte motorové vozidlo, pokiaľ sa nesústredíte na jazdu. Podrobnosti a 
informácie o obmedzeniach systému nájdete v používateľskej príručke.

Audiosystém B&O BeoSonicTM

Vytvorte si náladu na cestách so zvukovým 
systémom Bang & Olufsen BeoSonic™. Intuitívne 
rozhranie na jeden dotyk zjednodušuje zážitok zo 
skladieb vašich obľúbených interpretov. Bez 
problémov sa pohybujte v štyroch zvukových 
prostrediach: Warm (Hrejivý), Excited 
(Nabudený), Bright (Jasný) a Relaxed (Uvoľnený), 
aby ste si mohli nastaviť zvuk podľa vlastného 
vkusu.

Ďalšie prednastavené profily môžete prispôsobiť 
svojej aktivite, čím získate väčšie pohodlie a 
pohodu, ako aj viac vzrušenia.
Ochranná známka BeoSonicTM je majetkom spoločnosti Bang & Olufsen a/s a jej 
vlastník ju prihlásil, zaregistroval a používa vo viacerých krajinách sveta.

Predná a zadná kamera2)

Pohľad dopredu a dozadu sa zobrazuje na 
dotykovom displeji. Je to užitočné pri tesných 
parkovacích manévroch, pretože si môžete 
sledovať okolie vozidla. Zadná kamera sa aktivuje 
po zaradení spiatočky.
2)Funkcia podpory riadenia. Poznámka Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové 
a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a potrebu riadiť vozidlo.
Kamery fungujú len pri rýchlostiach do 10 km/h (6 mph).

Voliteľné jazdné režimy
Prispôsobte si svoj zážitok z jazdy modelom Kuga 
tak, aby vyhovoval podmienkam, a to 
prostredníctvom výberu z dostupných jazdných 
režimov. Na vozidlách s automatickou 
prevodovkou systém prispôsobuje rôzne 
nastavenia, vrátane odozvy na plyn a odozvy 
riadenia, ako aj správanie pri preraďovaní.

Sklápacie ťažné zariadenie
Keď sa plne elektricky ovládané sklápacie ťažné 
zariadenie značky Ford nepoužíva, automaticky sa 
zasunutím skryje za zadný nárazník, aby sa 
zachoval elegantný vzhľad a jednoduchý prístup 
do batožinového priestoru. Na dosiahnutie vyššej 
prepravnej a vlečnej kapacity dokáže ťažné 
zariadenie utiahnuť až 2 100 kg* v závislosti od 
daného motora (informácie získate u svojho 
autorizovaného predajcu Ford). (Voliteľná výbava 
a ako príslušenstvo) 
*Maximálna ťažná sila sa líši v závislosti od nákladu, konfigurácie vozidla, 
príslušenstva a počtu cestujúcich.

Bezdotykovo ovládané dvere 
batožinového priestoru
Otváranie a zatváranie dverí batožinového 
priestoru úplne nového modelu Kuga je 
jednoduché, dokonca aj keď máte plné ruky. Keď 
máte kľúče vo vrecku alebo v taške, stačí, ak 
naznačíte kopnutie pod stredom zadného 
nárazníka a dvere batožinového priestoru sa 
zdvihnú bez toho, aby ste sa museli čohokoľvek 
dotknúť. Dá sa otvoriť a zatvoriť aj počas sedenia 
vo vozidle.

VLASTNOSTIOBJAVUJTE1
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VYBERAJTE
Vďaka výberu štýlu pre exteriér a interiér si 
môžete naskladať nový Ford Kuga presne pre 
seba. 

PREHĽAD PONUKY

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

Kľúčové prvky
 ■ 17-palcové 5x2-lúčové disky kolies z ľahkej zliatiny vo farbe Shadow Silver
 ■ Strieborné strešné nosníky 
 ■ Zadná parkovacia kamera 
 ■ Dvojzónová klimatizácia s elektronickým automatickým riadením teploty (DEATC)
 ■ 12,3" (31,2 cm) plne digitálny prístrojový panel 
 ■ Systém udržania vozidla v jazdnom pruhu (vrátane systému Upozornenia pri opustení 

jazdného pruhu a systému Pomocníka na udržanie v jazdnom pruhu)
 ■ Zadné sedadlá s možnosťou posúvania

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

Kľúčové prvky
 ■ 18" 5x2-lúčové zliatinové disky Rock Metallic
 ■ ST-Line volant s červeným prešívaním v športovom štýle
 ■ Strešné lyžiny s čiernou povrchovou úpravou
 ■ Predné a zadné velúrové koberčeky s červeným prešívaním

Vignale
Model Kuga Vignale s jedinečnými prvkami dizajnu a exkluzívne dodávanou 
kožou jemnou na dotyk vás prenesie do sveta bezkonkurenčnej noblesy.

Kľúčové prvky
 ■ 18 5x4-lúčové disky kolies z ľahkej zliatiny vo farbe Luster Nickel
 ■ Audiosystém B&O BeoSonicTM

 ■ 12,3" (31,2 cm) plne digitálny prístrojový panel
 ■ Kožené sedadlá



* len predné dvere.
Slovná značka a logá Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek 
použitie týchto známok spoločnosťou Ford Motor Company Limited a jej pridruženými 
spoločnosťami je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom 
ich jednotlivých vlastníkov.

VYBERAJTE2 VÝBAVA VOZIDLA

Titanium
Štandardné prvky výbavy exteriéru

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

 ■ Zadná parkovacia kamera
 ■ Stierače s dažďovým snímačom
 ■ Čierna horná mriežka predného chladiča s chrómovanými pásmi a 

obvodom
 ■ Strieborné strešné nosníky

Štandardné prvky výbavy interiéru 
 ■ dvojtunerové rádio FM DAB, 8" (20,3 cm) dotykový TFT displej, 

12,3" (31,2 cm) plne digitálny prístrojový panel, navigácia s 
režimom efektívnej jazdy (EDM), šesť reproduktorov (štyri vpredu, 
dva vzadu), systém Ford SYNC 3 (obsahuje displej s kompasom a 
2 x USB porty), Bluetooth®, 5. kanál s fázovou diverzitou, Traffic 
Message Channel (TMC), diverzitná anténa, mini elektronický 
koncový panel (EFP), zobrazenie nízkoemisných zón (len pre 
modely PHEV) a ovládanie na volante 

 ■ Systém Ford KeyFree* so štartovacím tlačidlom Ford Power
 ■ Dvojzónová klimatizácia s elektronickým automatickým riadením 

teploty (DEATC) (dodatočná výbava pre vozidlá bez pohonu PHEV 
a bez pohonu FHEV) 

 ■ Vnútorné osvetlenie 
 ■ Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým clonením 

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

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

Titanium X
Štandardné prvky vonkajšej výbavy navyše k výbave 
Titanium

 ■ Automatické LED svetlomety s LED svetlami na denné svietenie
 ■ Tónované sklá
 ■ Predné LED svetlomety do hmly
 ■ Automatické diaľkové svetlá

Štandardné prvky vnútornej výbavy navyše k výbave 
Titanium

 ■ Rádio FM DAB, 8" (20,3 cm) dotykový TFT displej, 12,3" (31,2 cm) 
plne digitálny prístrojový panel, navigácia s režimom efektívnej 
jazdy (EDM), desať prémiových reproduktorov audiosystému B&O 
BeoSonicTM (vrátane stredového reproduktora a subwoofera) (päť 
vpredu, päť vzadu), Ford SYNC 3 (vrátane zobrazenia kompasu a 2 
x USB portov), Bluetooth®, Traffic Message Channel (TMC), 
diverzitná anténa, mini elektronický koncový panel (EFP), 
zobrazenie nízkoemisných zón (len PHEV) a ovládanie na volante

 ■ Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča čiastočne potiahnuté látkou 
Sensico® v 10 smeroch 

 ■ Systém Ford KeyFree so štartovacím tlačidlom Ford Power na 
predných dverách a bezdotykovo ovládanými dverami 
batožinového priestoru

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

Nafta
2,0 l Ford EcoBlue 190 k (140 kW)



ST-Line
Štandardné prvky vonkajšej výbavy navyše k výbave 
Titanium 

 ■ 18" 5x2-lúčové zliatinové disky Rock Metallic 
 ■ Predná horná mriežka chladiča s voštinovou mriežkou vo farbe 

Carbon Black a lesklým čiernym povrchom 
 ■ Športovo tvarované predné a zadné nárazníky vo farbe karosérie s 

lesklými detailmi vzadu 
 ■ Dvojité koncovky výfuku s jedinečnou sériovou úpravou 
 ■ Dizajn ST-Line vo farbe karosérie

Štandardné prvky vnútornej výbavy navyše k výbave 
Titanium 

 ■ ST-Line volant s červeným prešívaním v športovom štýle  
 ■ Predné a zadné velúrové koberčeky a rohože s červeným 

prešívaním 
 ■ Unikátna kožou obšitá hlavica radiacej páky so saténovou 

hliníkovou vložkou a červeným prešívaním 
 ■ Tmavé čalúnenie stropu

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

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

Slovná značka a logá Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek 
použitie týchto známok spoločnosťou Ford Motor Company Limited a jej pridruženými 
spoločnosťami je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom 
ich jednotlivých vlastníkov.

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

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

 ■ Tónované sklá
 ■ Bezdotykovo ovládané dvere batožinového priestoru 

Štandardné prvky vnútornej výbavy, navyše k výbave 
ST-Line

 ■ Rádio FM DAB, 8" (20,3 cm) dotykový TFT displej, 12,3" (31,2 cm) 
plne digitálny prístrojový panel, navigácia s režimom efektívnej 
jazdy (EDM), desať prémiových reproduktorov audiosystému B&O 
BeoSonicTM (vrátane stredového reproduktora a subwoofera) (päť 
vpredu, päť vzadu), Ford SYNC 3 (vrátane zobrazenia kompasu a 2 
x USB portov), Bluetooth®, Traffic Message Channel (TMC), 
diverzitná anténa, mini elektronický koncový panel (EFP), 
zobrazenie nízkoemisných zón (len PHEV) a ovládanie na volante 

 ■ Sklápacia stredová lakťová opierka s integrovaným držiakom na 
nápoje

 ■ Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča čiastočne potiahnuté látkou 
Sensico® v 10 smeroch 

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

Nafta
2,0 l Ford EcoBlue 190 k (140 kW)

VYBERAJTE2 VÝBAVA VOZIDLA



Vignale
Štandardné prvky vonkajšej výbavy navyše 
k výbave Titanium X

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

 ■ Jedinečný dizajn prednej hornej mriežky chladiča 
Vignale s mriežkou vo farbe Carbon Black a 
saténovými hliníkovými vložkami a obrubou

 ■ Vyhrievané a automaticky sklopné elektricky ovládané 
vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťovou funkciou a kryty 
vo farbe karosérie s bočnými smerovkami a osvetlením 
priestoru pred dverami

 ■ Vyhrievané čelné sklo Quickclear
 ■ Dvojité koncovky výfuku s jedinečnou sériovou úpravou

Štandardné prvky vnútornej výbavy navyše 
k výbave Titanium X

 ■ Vyhrievané predné a zadné sedadlá
 ■ Kožené sedadlá
 ■ Prístrojový panel s prémiovou povrchovou úpravou 

Sensico®

 ■ Vyhrievaný volant
 ■ Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča v 10 smeroch 

s funkciou pamäte
 ■ Ochranné lišty prahov dverí s povrchovou úpravou z 

hliníka s nápisom Vignale

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

Nafta
2,0 l Ford EcoBlue 190 k (140 kW)

VÝBAVA VOZIDLAVYBERAJTE2
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PERSONALIZUJTE
Vyberte si svoju farbu, kolesá, voliteľnú a 
doplnkovú výbavu, aby nová Kuga bola 
nezameniteľne vaša.

Blazer Blue† 
Nemetalická farba karosérie

Solar Silver
Metalická farba karosérie*

Blue Metallic† 
Metalická farba karosérie*

Magnetic
Metalická farba karosérie*

Agate Black
Metalická farba karosérie*

Lucid Red
Tónovaná metalická  
farba karosérie*

Frozen White†

Nemetalická farba karosérie
White Platinum
Metalická farba karosérie*

Lucid Red 
Tónovaná metalická farba karosérie*

FARBY

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

ŽIVOT V ÚŽASNÝCH FARBÁCH
Ford Kuga vďačí za svoj krásny a odolný exteriér špeciálnemu 

viacfázovému procesu lakovania. Od oceľových častí karosérie so 
vstrekovaným voskom až po ochrannú hornú povrchovú vrstvu nové 

materiály a aplikačné procesy zaručujú, že si váš nový model Kuga 
zachová svoj dobrý vzhľad po mnoho ďalších rokov.



Ray in Ebony/Eton in Ebony
Štandardná výbava pre Titanium

Ray in Ebony/Sensico® in Ebony 
Štandardná výbava pre Titanium X

Foundry in Ebony/Eton in Ebony
Štandard vo výbave ST-Line

Rapton in Ebony/Sensico® in Ebony
Štandardná výbava pre ST-Line X

Windsor Leather Arona Perforated in Ebony/Vinyl in 
Ebony
Štandardná výbava pre Vignale

17-palcové 18-palcové
5-lúčové zliatinové disky Shadow Silver 
Štandardná výbava pre Titanium a Titanium X

5x2-lúčové opracované zliatinové disky Magnetic
Voliteľná výbava pre Titanium X

PERSONALIZUJTE ČALÚNENIE3 KOLESÁ

Poznámka Sensico® je ochranná známka spoločnosti Ford EÚ pre syntetické čalúnenie vyvinuté pre interiéry automobilov. Ako vegánske čalúnenie v sebe spája prvotriedny, mäkký pocit, je odolné a vyzerá skvele. Je nenáročný na údržbu, ľahko sa čistí a 
je chránený proti škvrnám a zápachu. Vďaka vysokokvalitnému vzhľadu je materiál Sensico® nielen príjemný na sedenie počas dlhej cesty, ale poskytuje aj pocit čistého svedomia, pretože nie je vyrobený zo zvierat. Predstavuje pokojný dizajn pre 
moderných ambicióznych vodičov automobilov.

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

19-palcové 20-palcové
15-lúčové opracované zliatinové disky s vysokým 
leskom Ebony Black
Voliteľná výbava pre ST-Line X

10-lúčové zliatinové disky Pearl Grey
Voliteľná výbava pre Vignale



Zimný balík
 ■ Vyhrievané zadné sedadlá 
 ■ Vyhrievané sedadlá vodiča a spolujazdca 
 ■ Vyhrievané čelné sklo Quickclear 
 ■ Vyhrievaný volant

 

Technologický balík
 ■ Head-up displej 
 ■ Štvorica projektorov Full LED (s dynamickým natáčaním, predné hmlové svetlá LED, 

zadné výstražné svetlá LED, manuálne nastavovanie svetlometov a automatické 
diaľkové svetlá bez oslnenia)

BALÍKY VOLITEĽNEJ VÝBAVYPERSONALIZUJTE3

Balík podpory riadenia
 ■ Ochrana hrán predných a zadných dverí
 ■ Inteligentný rýchlostný asistent
 ■ Adaptívny tempomat so systémom Stop & Go (len pre automatické prevodovky) 

alebo adaptívny tempomat (len pre manuálne prevodovky)
 ■ Systém sledovania mŕtveho uhla s upozornením na vozidlá prichádzajúce zo strany 

a monitorovanie prívesu
 ■ Aktívny systém udržiavania v jazdnom pruhu s asistentom sledovania mŕtveho uhla
 ■ Systém na zmiernenie kolízií s varovaním pred čelnou kolíziou, únikový asistent 

riadenia, dynamický asistent brzdenia, autonómne núdzové brzdenie s pridaným 
asistentom pre križovatky, upozornenie na vzdialenosť/indikátor vzdialenosti

 ■ Rozpoznávanie dopravných značiek s rýchlostným obmedzením
 ■ Automatický parkovací asistent
 ■ Upozornenie a pomoc pri zmene jazdného pruhu 
 ■ Predná a zadná širokouhlá kamera
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PERSONALIZUJTE PRÍSLUŠENSTVO3
1. Mriežka na zachytenie nákladu*

2. Priehradka v batožinovom 
priestore

3. Obojstranná podložka do 
batožinového priestoru

4. Ochranná lišta prahov dverí

5. Ochrana zadného nárazníka

6. Odnímateľné ťažné zariadenie

7. Priečne nosníky

8. Zadný nosič na bicykel+ Uebler  

9. Lapače nečistôt

10. Verejný kábel na nabíjanie ZEV

11. EVBox+ Elvi Wallbox s 
pripevneným káblom

12. EVBox+ Dokovacia stanica pre 
káble na použitie s Elvi Wallbox

13. Systém Box-in-Box

+Podrobnosti o položke, na ktorú sa vzťahuje záruka tretieho 
dodávateľa, nájdete na zadnej strane.
*Spĺňa požiadavky európskej normy pre bezpečnosť ECE-R17/
ISO27955.

Viac informácií o príslušenstve pre 
model Kuga nájdete na webovej lokalite 
www.ford-prislusenstvo.sk

Celý sortiment výrobkov značky Ford 
nájdete na webovej lokalite 
fordlifestylecollection.com



Dojazd na batériu* 71-88 km

Dojazd***

Čas nabíjania**** 6 hodín

Emisie CO2** 122-128 g/km

4
TECHNICKÉ ÚDAJE
Preskúmajte možnosti elektrifikovaného pohonu nového modelu Ford Kuga. 
Dômyselné riešenia zahŕňajú verzie Kuga Plug-In Hybrid a Kuga Hybrid (plne 
hybridné vozidlo), ako aj pokročilé 2,0-litrové a 1,5-litrové dieselové motory 
Ford EcoBlue a 1,5-litrové benzínové motory EcoBoost. Spoločne pomôžu 
nájsť to správne riešenie pre váš životný štýl a zároveň vám uľahčia a 
spríjemnia prechod na jazdu na elektrický pohon.

Aplikácia FordPass pre model Kuga PHEV

Pomocou aplikácie FordPass† si môžete prezerať 
stav nabitia batérie svojho vozidla Kuga PHEV, 
dojazd na elektrický pohon, nastaviť čas nabíjania 
v domácom prostredí a byť upozornení na 
dosiahnutie požadovanej úrovne nabitia. Okrem 
toho aplikácia FordPass umožňuje vyhľadávanie a 
navigáciu k najbližšej nabíjacej stanici a tiež 
platbu za nabíjanie batérie.

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

PREHĽAD HYBRIDNÝCH HNACÍCH SÚSTAV

Kuga Hybrid (FHEV)

Kombinácia benzínového motora a elektromotora, ktoré 
spolupracujú na zvýšení výkonu a úspory paliva. Vozidlo Kuga 
Hybrid dokáže jazdiť aj na krátke vzdialenosti len na elektrický 
pohon s nulovými emisiami vo výfukových plynoch.

 ■ Benzínový motor s objemom 2,5 l s Atkinsonovým cyklom
 ■ Vysokonapäťová batéria s kapacitou 1,1 kWh
 ■ Možnosť jazdy výlučne na elektrický pohon
 ■ Možnosť nabíjania pomocou motora

Kuga Plug-In Hybrid (PHEV)

Kombináciou elektrického a benzínového pohonu sa 
dosahuje výkon bez námahy a nulové emisie vo výfukových 
plynoch výlučne v režime elektrického pohonu. Model Kuga 
PHEV možno nabíjať doma alebo na verejnej nabíjacej 
stanici, čím sa dosiahne plne elektrický dojazd podľa WLTP 
71-88 km* a 790 km* pri jazde na palivo.

 ■ Benzínový motor s objemom 2,5 l s Atkinsonovým cyklom
 ■ Vysokonapäťová batéria s kapacitou 14,4 kWh
 ■ Možnosť jazdy výlučne na elektrický pohon
 ■ Možnosť nabíjania zo zásuvky

Systém nabíjania pri regeneratívnom 
brzdení

Nabíjanie pomocou motora

Potrebné nabíjanie zo zásuvky

Nabíjanie zo sieťovej zásuvky 230 V

Nabíjanie prostredníctvom nástennej 
nabíjacej stanice

Nabíjanie na verejných nabíjacích 
staniciach

Dojazd batérie n/a

Dojazd*** 850 - 1000 (FWD), 850 - 940 (AWD) km

Čas nabíjania n/a

Emisie CO2** 123-132 (FWD), 130-135 (AWD) g/km

*Pri plnom nabití. Dostupná konfigurácia umožňuje až 71-88 km čisto elektrickej jazdy podľa celosvetového 
harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá (WLTP). Skutočný dojazd sa líši v závislosti od podmienok, ako 
sú napríklad externé prvky, spôsob jazdy, údržba vozidla a vek lítium-iónovej batérie. **Uvádzané emisie CO2 sú stanovené 
v súlade s technickými požiadavkami a špecifikáciami európskych smerníc (ES) 715/2007 a (EÚ) 2017/1151 v znení 
neskorších predpisov. Ľahké úžitkové vozidlo homologované podľa celosvetového harmonizovaného skúšobného postupu 
pre ľahké vozidlá (WLTP) bude mať informácie o spotrebe paliva/energie a emisiách CO2 pre nový európsky jazdný cyklus 
(NEDC) a WLTP. 

WLTP úplne nahradí NEDC najneskôr do konca roka 2020. Aplikované štandardné testovacie postupy umožňujú porovnanie rôznych typov vozidiel a rôznych výrobcov. Počas obdobia, keď sa postup NEDC postupne prestane používať, spotreba paliva 
a emisie CO2 podľa postupu WLTP sa budú spätne vzťahovať k postupu NEDC. Keďže niektoré prvky testov boli pozmenené, vyskytnú sa určité odchýlky od spotreby paliva a emisií v minulosti, tzn. pre rovnaké vozidlo môže mať uvedenú inú spotreba 
paliva a emisie CO2. ***Potenciálny dojazd je vypočítaný na základe spotreby paliva 4,9 l - 5,5 l/100 km (WLTP) pri modeli Kuga EcoBlue Hybrid (mHEV), 5,4 l - 6,4 l/100 km (FWD), 5,7 l - 6,3 l/100 km (AWD) (WLTP) pri modeli Kuga Hybrid (FHEV) a 
54-litrovej palivovej nádrže. Potenciálny dojazd vozidla Kuga Plug-In Hybrid vychádza zo spotreby paliva od 5,3 l do 6,1 l/100 km (WLTP) v režime Charge Sustain Mode (pri vybití vysokonapäťovej batérie) a objemu palivovej nádrže 45 litrov. Celkový 
dojazd v cykle WLTP je 4 500 km. Skutočný dojazd sa líši v závislosti od podmienok, ako sú vonkajšie prvky, spôsob jazdy a údržba vozidla. ††Na základe plného nabitia batérie a plnej nádrže bez nabíjania/čerpania paliva. 

790 km (964-1000 km kombinovaný 
benzín/elektrina††)



TECHNICKÉ ÚDAJE ELEKTRICKÝ PRÍKON4
Úplne nová Kuga s technológiou Plug-In Hybrid (PHEV), ktorá myslí na budúcnosť, poskytuje 
vynikajúci výkon pri znamenitej spotrebe paliva a značne nízkymi hodnotami emisií.

ČO JE TO PHEV?
Vozidlá Plug-In Hybrid (PHEV) majú funkciu plne 
hybridnej technológie (FHEV) s pridanou výhodou, že 
sa dajú nabíjať z externého zdroja elektrickej energie. 
Technológia PHEV, podobne ako plný hybrid, využíva 
dva samostatné zdroje energie, čiže prepína medzi 
bežným benzínovým motorom vozidla a batériou 
poháňaným elektromotorom. Keďže sa ale PHEV 
spolieha hlavne na externé nabíjanie, keď je batéria 
takmer vybitá, vozidlo sa správa ako hybrid, čiže 
benzínový motor beží vtedy, keď je to nevyhnutné.

PHEV má v porovnaní s inými hybridnými vozidlami 
väčšiu batériu. To umožňuje prejsť čisto na elektriku 
ďalej: Kuga dokáže prejsť až 71- 88 km* s nulovými 
emisiami. Ako hybridy, aj vozidlá PHEV majú 
schopnosť rekuperovať energiu pri spomaľovaní alebo 
brzdení (táto energia by inak vyšla navnivoč), čo 
pomáha dobíjať batériu.

*Kuga má dojazd pri jazde iba na elektrický pohon až 71- 88 
km, záleží od jazdných podmienok a veku batérie. Oficiálne 
testované emisie CO2 podľa WLTP sú 32 g/km.

Spotreba paliva, výkon a emisie

1,5
 l F

or
d 

Ec
o-

Bo
os

t 1
50

 P
S 

(1
10

 kW
) (

s a
u-

to
m

at
ic

ký
m

 
sy

st
ém

om
 

St
ar

t-
St

op
)

1,5
 l F

or
d 

Ec
oB

lu
e 1

20
 P

S 
(8

8 
kW

) (
s a

u-
to

m
at

ic
ký

m
 

sy
st

ém
om

 
St

ar
t-

St
op

)

1,5
 l F

or
d 

Ec
oB

lu
e 1

20
 P

S 
(8

8 
kW

) (
s a

u-
to

m
at

ic
ký

m
 

sy
st

ém
om

 
St

ar
t-

St
op

)

2,
0 

Fo
rd

 
Ec

oB
lu

e 1
90

 P
S 

(1
40

 kW
) (

s a
u-

to
m

at
ic

ký
m

 
sy

st
ém

om
 

St
ar

t-
St

op
)

2,
5 

l b
en

zí
no

vý
 

hy
br

id
 FH

EV
 

19
0 

PS
 (1

40
 

kW
)

2,
5 

l b
en

zí
no

vý
 

Pl
ug

-in
 h

yb
rid

 
PH

EV
 22

5 
PS

 
(1

65
 kW

)

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

Emisie CO2
øø (g/km) – celkovo podľa normy WLTP 149-154 123-129 137-144 149-155 130-135 122-128

Spotreba palivaøø v l/100 km – celkovo podľa normy 
WLTP 6,6-6,8 4,7-4,9 5,2-5,5 5,7-5,9 5,7-5,9 5,3-5,6

5-dverové SUV

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

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

Krútiaci moment v Nm (Nm s nárastom plniaceho tlaku) 240 300 300 400
2,5-litrový benzínový 

motor: 200 
elektromotor: 230

2,5-litrový benzínový 
motor: 200 

elektromotor: 230

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

Prevodovka 6-stupňová manuál-
na prevodovka

6-stupňová manuál-
na prevodovka

8-stupňová auto-
matická prevodovka

8-stupňová auto-
matická prevodovka

(H4F45 (auto-
matická prevodovka 

eCVT))

(H4F45 (auto-
matická prevodovka 

eCVT))

Pohon 4x2 4x2 4x2 4 x 4 4 x 4 4x2

Výkonø

Max. rýchlosť (km/h) 195 (121 mph) 180 (112 mph) 177 (110 mph) 208 (129 mph) 196 (122 mph) 200 (124 mph)

0 – 100 km/h (s) 9.7 11.7 12.0 8.7 9.5 9.2

50 – 100 km/h* (s) 9.5 11.5 – – – –

Hmotnosti a zaťaženia

Prevádzková hmotnosť (kg)# 1564 1576 1599 1735 1773 1844

Celková hmotnosť vozidla (kg) 2075 2085 2110 2245 2280 2320

Celková hmotnosť súpravy (kg) 3875 3585 3610 4345 3780 3820

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

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

Užitočné zaťaženie 511 509 511 510 507 476



Šírka (so spätnými zrkadlami): 2 178 mm

Dĺžka: 4 614 mm - 4 629 mm

Šírka (bez spätných zrkadiel): 1 883 mm
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TECHNICKÉ ÚDAJE4 ROZMERY

Rozmery

Celková dĺžka bez ťažného zariadenia (mm) 4614-4629

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

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

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

Objem batožinového priestoru (l)‡

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

Pri 5 sedadlách (po priehradku batožinového priestoru) (so súpravou na opravu 
pneumatík) – PHEV/FHEV 581**

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

Pri 2 sedadlách (po strechu) (so súpravou na opravu pneumatík) – PHEV/FHEV 1481

Objem palivovej nádrže (l)

Benzín a FHEV 54

Nafta 54

Elektromobil Plug-in hybrid 45

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



ĎALŠIE INFORMÁCIE O 
NAŠICH MODELOCH SUV NÁJDETE NA 
WEBOVEJ LOKALITE 
WWW.FORD.SK

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

Vydala spoločnosť Ford Motor Company Limited,  
Laindon, Essex, Anglicko. 

Registrovaná v Anglicku č. 235446.
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Farba karosérie a čalúnenie

Nemetalické farby karosérie Metalické farby karosérie* Prémiové farby karosérie*

Fr
oz

en
 

W
hi

te

Bl
az

er
 

Bl
ue

Ag
at

e 
Bl

ac
k

Bl
ue

 
M

et
al

lic

M
ag

ne
tic

So
la

r 
Si

lv
er

Lu
ci

d 
Re

d

W
hi

te
 

Pl
at

in
um

Titanium
Čalúnenie a farba sedáka z prednej strany: Ray Ebony 

Čalúnenie a farba operadiel: Eton Ebony  
Farba prístrojovej dosky – horná: Ebony 
Farba prístrojovej dosky – dolná: Ebony

Titanium X
Čalúnenie a farba sedáka z prednej strany: Ray Ebony  
Obloženie a farba čalúnenia sedadiel: Sensico® Ebony  

Farba prístrojovej dosky – horná: Ebony 
Farba prístrojovej dosky – dolná: Ebony

ST-Line 
Čalúnenie a farba sedáka z prednej strany: Foundry Ebony 

Čalúnenie a farba operadiel: Eton Ebony s generickým červeným prešívaním 
Farba prístrojovej dosky – horná: Ebony 
Farba prístrojovej dosky – dolná: Ebony

ST-Line X
Čalúnenie a farba sedáka z prednej strany: Rapton Ebony 

Čalúnenie a farba operadiel: Sensico® Ebony s generickým červeným prešívaním 
Farba prístrojovej dosky – horná: Ebony 
Farba prístrojovej dosky – dolná: Ebony

Vignale
Čalúnenie a farba sedáka z prednej strany: Koža Windsor vo farbe Ebony 

Obloženie a farba čalúnenia sedadiel: Vinylová bočná podložka vo farbe Ebony 
Farba prístrojovej dosky  – horná: Ebony 
Farba prístrojovej dosky – dolná: Ebony

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

dispozícii


