
FORD 
KUGA TRENDY

AKCIOVÝ CENNÍK



Havarijné a povinné zmluvné poistenie.

Zimné pneumatiky.

Servis vozidla v autorizovanom servise 
v zmysle predpisov výrobcu.

So službou FORD PRENÁJOM získate:

*  Uvedená cena prenájmu platí pre verziu Titanium, 1.5 EcoBoost s výkonom 150 koní, pohonom na predné kolesá a manuálnou prevodovkou.  
Produkt FORD PRENÁJOM je produkt operatívneho leasingu, dostupný výlučne pre právnické osoby a SZČO. Pre viac informácii o produkte  
kontaktujte vášho dílera Ford. Všetky sumy sú uvedené vrátane DPH

FORD PRENÁJOM

Dĺžka prenájmu: 1 – 5 rokov 
s celkovým nájazdom až do 120 000 km.

Ak podnikáte, máme pre vás jedinečnú službu FORD PRENÁJOM. Zvoľte si preferovanú 
verziu vozidla Ford Kuga, ako aj podmienky prenájmu, ktoré vám najviac vyhovujú 
a všetky starosti nechajte na nás.

Ford Kuga môžete mať teraz už od 560 €/mesačne* bez akontácie.



Cenník vozidiel vrátane DPH platný od 14.11.2022

Asistenčná služba Ford Euroservice 2 roky zdarma po celej Európe

 Vyhradzujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. 
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36 990 €

41 690 €

-7 400 €

-7 700 €

38 090 €

38 390 €

43 190 €

-7 200 €

-7 400 €

-7 300 €

1.5 EcoBoost 110 kW/150k M6° Benzín 28 990 €

Poskytnutie akejkoľvek zľavy (uvedenej v cenníku ako aj inej) na motorové vozidlo predajcom je podmienené doložením kópie registrovaného osvedčenia o evidencii – časť II. Kópiu osvedčenia je 
potrebné pred jej doložením anonymizovať – odstrániť z nej (napr. začierniť) všetky osobné údaje vlastníka aj držiteľa motorového vozidla.

* Len skladové zásoby

CENNÍK A PREHĽAD VÝBAV

30 890 €

1.5 TDCi EcoBlue 88 kW/120k M6° *

2.0 TDCi EcoBlue 88 kW/120k A8° FWD

29 590 €

33 990 €

30 990 €

35 890 €

Motorizácia Palivo TITANIUM ST -Line

Nafta

Každé vozidlo má zdarma
továrenskú predĺženú záruku
Ford Protect na 5 rokov / 120 000 km.

36 490 € -7 500 €

https://prevereneauto.sk/


●  6x Airbag, Pre-Collision Assist,  LDW + LKA
●  17" disky kolies z ľahkej zliatiny
●  Automatická 2-zonová klimatizácia
●  Svetelný a dažďový senzor
●  LED stretávacie svetlomety s LED denným svietením + LED zadné svetlá
●  Navigačný systém SYNC 3 s 8" farebným dotykovým displejom, 2 x USB
●  Digitálny prístrojový panel s 12,3" farebným displejom
●  KeyFree - bezkľúčové štartovanie, odomykanie/zamykanie vozidla
●  Zadná parkovacia kamera, predné a zadné parkovacie senzory
●  Automatické stmievanie vnútorného spätného zrkadla, 
●  LED ambientné osvetlenie interiéru
●  FordPass Connect - prepojenie vozidla s mobilným telefónom

● 18" disky kolies z ľahkých zliatin
● Športový volant a odpruženie
● LED hmlové svetlomety
● Športový predný nárazník ST -Line
● Čierne čalúnenie stropu
● Strešné lyžiny - čierne

 Vyhradzujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. 
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Mechanický
pohon AWD FORD Hybrid 12,3" digitálny

prístrojový štít
FordPass
Connect 

TITANIUM

ST -Line

PREHĽAD VÝBAVOVÝCH STUŇOV

HLAVNÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY :

NAVIAC OPROTI VÝBAVE TITANIUM :



Kód

GS5

Kód

BY3AB

Kód

Kód

B2GAE

Kód

GZAAJ

•  štandardná výbava -    nie je k dispozícii
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Elektronická parkovacia brzda s funkciou Auto Hold • •• •
Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel" zabraňujúci natankovaniu nesprávneho paliva • •

• •
LED zadné svetlá

• •• •

• •• •• •

TITANIUM ST -Line
Automatická 2-zónová klimatizácia (obsahuje zadné výduchy) • •

Obvodový alarm

Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním (využíva spaľovací motor) Okrem FHEV a PHEV 1 850 € 1 850 €

•• •

Ambientné LED osvetlenie interiéru 
Strešné lyžiny - čierne

Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné spätné zrkadlá, s integrovaným osvetlením 
okolia

KeyFree - bezkľúčové štartovanie, odomykanie/zamykanie vozidla

LED hmlové svetlomety (Titanium hmlové svetlomety bez LED)

Tempomat

Elektricky ovládané predné a zadné okná

Funkčná výbava Poznámky

LED predné stretávacie svetlomety s LED denným svietením, svetelný senzor

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Automatické stmievanie vnútorného spätného zrkadla + dažďový senzor

Predpríprava pre uchytenie detskej sedačky ISOFIX - krajné zadné sedadlá

Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu 1. a 2. rady sedadiel

LDW - varovanie pred neúmyselným opustením jazdného pruhu
LKA - systém pre automatické navracanie do jazdného pruhu

Výškovo nastaviteľné predné sedadlá, manuálne nastaviteľné bedrové opierky
Poznámky

Pre-Collision Assist
- znižuje riziko nehody s chodcom, cyklistom (do 80 km/h) alebo iným vozidlom
(do 130 km/h), autonómne núdzové brzdenie

Exteriér & interiér

Zadné sedadlá delené v pomere 60/40, posúvateľné (dopredu/dozadu) 
Športový volant

Zvýhodnené sady výbav

Bezpečnosť

Imobilizér

Zatmavené zadné sklá (od B-stĺpika)

Digitálny prístrojový panel  s 12,3" farebným displejom

Čierne čalúnenie stropu
Športové odpruženie

6 x airbag : predné a bočné airbagy, hlavové záclonové airbagy, predný airbag
spolujazdca - vypínateľný

•
•
•
•

• •

350 €

• •• •

•
•
•

TITANIUM

•
350 €

Prepínateľné jazdné režimy (Normál, Sport, Eco, Klzký povrch )
Zadná parkovacia kamera

Strešné lyžiny - s hliníkovou povrchovou úpravou

•

•

Továrenská predĺžená záruka FORD Protect 5 rokov / 120 000 km
Ford Grátis servis - povinná údržba na 5 rokov / 120 000 km / 4 prehliadky

•-
-
-•-

••••••-

ST -Line

• •
• •

•
1 149 €

ST -Line

1050 
890

ST -Line

•

•

ST -Line

•

•

Záruka a servis

TITANIUM

1050 
890

TITANIUM

•

•

TITANIUM

•
1 149 €

Sada Winter
- Vyhrievané čelné sklo
- Vyhrievané predné sedadlá
- Vyhrievané zadné sedadlá  
- Vyhrievaný volant 

Elektronický stabilizačný systém ESC
+ automatické natlakovanie brzdového systému v nebezpečných situáciách EBP
+ automatická aktivácia bŕzd po náraze
+ asistent rozjazdu do kopca HLA
+ núdzový brzdový asistent EBA
+ protiblokovací systém ABS

Poznámky



Kód

Kód

D2UB2

D2VBR

Kód

•  štandardná výbava -    nie je k dispozícii

 Vyhradzujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. 

  Summit Motors Slovakia, spol. s.r.o., november 2022 (Kuga Trendy - 22.03 ) www.ford.sk

Nemetalický lak Frozen White

Metalický lak Agate Black, Solar Silver, Blue Metallic

Špeciálny metalický lak Magnetic Grey

Prémiový metalický lak Lucid Red, White Platinum

Minirezerva 17", pneumatika 165/70 R17

Farby
Nemetalický lak Blazer Blue

Pneumatiky a disky
17" disky z ľahkej zliatiny - strieborné, pneumatiky 225/65

Poznámky

18" disky z ľahkej zliatiny - šedé s brúsenou povrchovou úpravou, pneumatiky 225/60

790 €
990 €
1 160 €

TITANIUM

•
-
•

TITANIUM

•

•

TITANIUM
0 €

310 €

990 €
1 160 €

ST -Line

-
•
•

ST -Line

•

•

ST -Line
0 €

310 €
790 €

18" disky z ľahkej zliatiny - šedé,  pneumatiky 225/60

Audio, navigácia a konektivita
FordPass Connect
- vzdialené ovládanie vozidla pomocou aplikácie v mobilnom telefóne 
- eCall - tlačidlo SOS pre automatické a vyžiadané núdzové volanie

Integrovaný navigačný systém s mapami pre Európu 
- AM/FM/DAB rádio a systém SYNC 3 s 8" dotykovým displejom a hlasovým ovládaním
- Bluetooth
- Digitálny prístrojový panel s 12,3" farebným displejom
- 6 reproduktorov
- ovládanie audia a telefónu na volante
- 4 vstupy pre USB (2x USB-C)
- DAB príjem digitálneho rozhlasového vysielania
- Apple CarPlay a Android Auto

Poznámky

1 060 € -
19" disky z ľahkej zliatiny - čierne, pneumatiky 225/55 1 190 €-



Svetlá výška - maximálna prípustná hmotnosť / ST-line

Meraný v súlade s normou ISO 3832. Rozmery sa môžu v závislosti od modelu a výbavy líšiť.

CO2

k / kW min-1 Nm min-1 (km/h) (sek) (g/km)

M6 150 / 110 6000 240 1600 - 4000 195 9,7 6.6 - 7.2 150 - 164
1.5 TDCi EcoBlue M6 M6 120 / 88 4000 300 1750 - 2250 180 11,7 5.0 - 5.5 133 - 144
1.5 TDCi EcoBlue A8 A8 120 / 88 4000 300 1750 - 2250 177 12 5.4 - 5.9 142 - 155

eCVT 190 / 140 6000 - - 196 9,1 5,4 - 6,3 124 - 146
eCVT 190 / 140 6000 - - 196 9,5 5,7 - 6,3 131 -145
eCVT 225 / 165 6000 - - 200 9,2 1,4 32

Výkon

k

150
1.5 TDCi EcoBlue M6 120
1.5 TDCi EcoBlue A8 120

190
190
225
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54 / 45

Hmotnosti a zaťaženia

Rozmery
4614 - 4626
2178 / 1882
1690 / 1666

2710
194 / 178
152 / 137

612 / 575

Spotreba PHM v L/100 
km podľa WLTP**

kombi.

Najväčšia prípustná 
celková hmotnosť 

vozidla 

Max. hmotnosť 
nebrzdeného prívesu pri 

12 % stúpaní

kg

Celková šírka s / bez spätných zrkadiel
Celková výška nenaložené vozidlo / max.prípustná hmotno
Rázvor

Materiál čalúnenia sedadiel

Výbava

TITANIUM

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. Max. nosnosť strechy 75kg.

2320750

Farba palubnej dosky - vrchná časť
Farba palubnej dosky - spodná časť

Technické údaje a vyhotovenie interiéru

Celková dĺžka

Svetlá výška - nenaložené vozidlo / ST-line

2.5 Duratec PHEV 1200

2.5 Duratec HEV 
2.5 Duratec HEV AWD 1500

750

Farba sedadiel

Údaje o emisiách CO2 v g/km a o spotrebe paliva sú merané pomocou metodiky WLTP v zmysle nariadenia komisie C(2017) 3521 a v súlade s nariadením Komisie (EU) 2017/1151. WLTP predstavuje reálnejšiu metodiku testovania 
spotreby paliva a emisií CO2 . Od 1.9.2018 WLTP nahrádza metodiku NEDC pre všetky nové vozidlá. Hodnoty získané podľa metodiky WLTP sú z pravidla vyššie v porovnaní s hodnotami nameranými na základe doposiaľ planej 
metodiky NEDC. 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 mnohé iné netechnické faktory ako napríklad počasie.

Kód

Max. hmotnosť 
brzdeného prívesu pri 

12 % stúpaní

kg

750
750

1500
1500

kg

Objem batožinového priestoru / PHEV, HEV   
(so sadou na opravu pneumatík)
Objem palivovej nádrže benzín, diesel / PHEV, HEV

2280
2215

750
1600 750

Krútiaci moment

1.5 EcoBoost M6

18001.5 EcoBoost M6 2075
2085
2110

2.5 Duratec PHEV

zrýchlenie 
0-100 km/h

  Spotreba, výkony a emisie Prevodovka

Max. rých.

2.5 Duratec HEV 
2.5 Duratec HEV AWD

Max. výkon 

11OZH /  NZB
štandard

Čierna - Ebony
Čierna - Ebony

Čierna
Látka

ST -Line

štandard
5ZTZH / NZC

Vyhotovenie interiéru design
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