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TITANIUM

TITANIUM X

Pogon

Maloprodajna
cena

Popust

Akcijska cena

Maloprodajna
cena

Popust

Akcijska cena

FWD

30.080

3.600

26.480

32.450

3.600

28.850

1.5 EcoBlue 88 kW (120 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem

FWD

30.820

3.600

27.220

33.180

3.600

29.580

1.5 EcoBlue 88 kW (120 KM), 8-stopenjski samodejni menjalnik, Start/Stop sistem

FWD

32.570

3.600

28.970

34.930

3.600

31.330

2.0 EcoBlue 140 kW (190 KM), 8-stopenjski samodejni menjalnik, Start/Stop sistem

AWD

37.670

3.600

34.070

40.030

3.600

36.430

FWD

32.300

3.600

28.700

34.670

3.600

31.070

2.5 Duratec Hybrid 140 kW (190 KM)*, FHEV, brezstopenjski samodejni menjalnik

FWD

35.180

3.600

31.580

37.540

3.600

33.940

2.5 Duratec Hybrid 140 kW (190 KM)*, FHEV, brezstopenjski samodejni menjalnik

AWD

37.730

3.600

34.130

40.090

3.600

36.490

FWD

41.010

3.600

37.410

43.370

3.600

39.770

bencin
1.5 EcoBoost 110 kW (150 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem
dizel

blagi hibrid (mHEV) - dizel
2.0 EcoBlue Hybrid 110 kW (150 KM), mHEV, 6-stopenjski menjalnik, Start-Stop sistem
hibrid (FHEV) - bencin

priključni hibrid (PHEV) - bencin
2.5 Duratec Hybrid 165 kW (225 KM)*, PHEV, brezstopenjski samodejni menjalnik

Opombe Maloprodajna cena je izražena v € in vključuje vse predpisane dajatve. Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa! Za vsa vozila velja petletno jamstvo in mednarodna asistenca brez omejitve prevoženih
kilometrov. Slike v tem dokumentu so simbolne.
S Ford Bonom lahko znižate ceno vozila v primeru |Financiranja za 1700 €, v primeru staro za novo pa za 400 €.
* skupna moč,
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Pogon

Maloprodajna
cena

Popust

Akcijska cena

Maloprodajna
cena

Popust

Akcijska cena

FWD

31.360

3.600

27.760

33.730

3.600

30.130

Maloprodajna
cena

Popust

Akcijska cena

42.490

3.600

38.890

bencin
1.5 EcoBoost 110 kW (150 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem
dizel
1.5 EcoBlue 88 kW (120 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem

FWD

32.100

3.600

28.500

1.5 EcoBlue 88 kW (120 KM), 8-stopenjski samodejni menjalnik, Start/Stop sistem

FWD

33.850

3.600

30.250

2.0 EcoBlue 140 kW (190 KM), 8-stopenjski samodejni menjalnik, Start/Stop sistem

AWD

38.940

3.600

35.340

41.310

3.600

37.710

FWD

33.580

3.600

29.980

35.940

3.600

32.340

2.5 Duratec Hybrid 140 kW (190 KM)*, FHEV, brezstopenjski samodejni menjalnik

FWD

36.460

3.600

32.860

38.820

3.600

35.220

40.000

3.600

36.400

2.5 Duratec Hybrid 140 kW (190 KM)*, FHEV, brezstopenjski samodejni menjalnik

AWD

39.010

3.600

35.410

41.370

3.600

37.770

42.550

3.600

38.950

FWD

42.290

3.600

38.690

44.650

3.600

41.050

45.830

3.600

42.230

blagi hibrid (mHEV) - dizel
2.0 EcoBlue Hybrid 110 kW (150 KM), mHEV, 6-stopenjski menjalnik, Start-Stop sistem
hibrid (FHEV) - bencin

priključni hibrid (PHEV) - bencin
2.5 Duratec Hybrid 165 kW (225 KM)*, PHEV, brezstopenjski samodejni menjalnik

Opombe Maloprodajna cena je izražena v € in vključuje vse predpisane dajatve. Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa! Za vsa vozila velja petletno jamstvo in mednarodna asistenca brez omejitve prevoženih
kilometrov. Slike v tem dokumentu so simbolne.
S Ford Bonom lahko znižate ceno vozila v primeru |Financiranja za 1700 €, v primeru staro za novo pa za 400 €.
* skupna moč,

NOVA FORD KUGA
MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 21-2.0
Velja od: 05.02.2021 do preklica

TITANIUM

TITANIUM

TITANIUM X

Serijska oprema

Serijska oprema

Dodatno k opremi Titanium

ZUNANJE LASTNOSTI
5x2 kraka Shadow Silver platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17˝) in pnevmatikami
225/65 R17
Žarometi
- LED zasenčeni žarometi (razen priključni hibrid (PHEV) in hibrid (FHEV))
- halogenski zasenčeni žarometi (priključni hibrid (PHEV) in hibrid (FHEV))
- halogenski dolgi žarometi
- LED dnevne luči
- LED luči zadaj
Prednji meglenki
Električno nastavljivi, ogrevani in poklopni vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal
Kromirana prednja maska
Kljuke vrat v barvi karoserije
Gornji del prednjega in zadnjega odbijača v barvi karoserije
Kromirana obroba zgornjega dela bočnih stekel
Dvojna izpušna cev s kromirano obrobo
Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
Samodejni vklop žarometov
Set za popravilo prazne pnevmatike
Aktivna reža za zajem zraka
Prednja brisalca s senzorjem za dež
Vzdolžni strešni nosilci v srebrni barvi

PRIROČNOST IN UDOBJE
Izbira načina vožnje:
Normal, Eco, Sport, Slippery, Snow/Sand
Dodatna izbira načina vožnje za priključni hibrid:
EV now, EV later, EV charge
Brezžično polnjenje telefona
Športna prednja sedeža
Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva v 6 smeri (naprej/nazaj, gor/dol in naslonjalo)
Nastavljiva ledvena opora na voznikovem in sovoznikovem sedežu
Zakasnjeno ugašanje žarometov ˝Follow me home˝

ZUNANJE LASTNOSTI
LED žarometi
- LED zasenčeni žarometi
- LED dolgi žarometi
- LED zadnje luči
- LED dnevne luči
- samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi (dolge luči brez bleščanja)
Prednji LED meglenki
Dodatno zatemnjena stekla

NOTRANJE LASTNOSTI
Premium sredinska konzola z naslonom za roke
Prednja in zadnja tepiha iz velurja
Ambientalna LED osvetlitev notranjosti
Zadnja sedeža deljiva v razmerju 60:40
Osvetljena ogledala v senčnikih spredaj
Mini nadglavna konzola z držalom za sončna očala
12V vtičnica v prtljažnem prostoru
Žepa na hrbtni strani prednjih sedežev
Osvetlitev predela za noge
PRIROČNOST IN UDOBJE
Dvopodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik + DAB
Vsebuje: radio, DAB, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), 6 zvočnikov
SYNC 3 (Bluetooth®, funkcija povezljivosti z Android Auto in Apple Car Play, glasovno upravljanje,
funkcija za klic v sili), volanske kontrole, 2 USB vtičnicI, navigacija
Ford Pass Connect modem
Digitalni zaslon potovalnega računalnika z diagonalo 31 cm (12,3˝)
Električna parkirna zavora
Odklepanje/zaklepanje vozila brez ključa (prednja vrata)
Zagon vozila brez ključa
Električni pomična stekla spredaj in zadaj (z enojnim dotikom)
Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

VARNOST IN ZAŠČITA
Tempomat s prilagodljivim omejevalnikom hitrosti
Elektronski nadzor stabilnosti 'ESP' (razen blagi hibrid, hibrid in priključni hibrid)
- pomoč pri zaviranju v sili (EBA)
- elektronsko predpolnjenje zavornega sistema (EBP)
- pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)
- protiblokirni sistem ABS
Elektronski nadzor stabilnosti 'ESP' (blagi hibrid, hibrid in priključni hibrid)
- pomoč pri zaviranju v sili (EBA)
- elektronski servo ojačevalnik zavor (EBB)
- pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)
- protiblokirni sistem ABS
Sistem za preprečevanje trčenja z zaznavanjem pešcev in kolesarjev (s kamero)
Zaviranje po trčenju
Pomoč pri vzdrževanju smeri (LKA) z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu
Prednje in zadnje kolutne zavore
Voznikova in sovoznikova zračna blazina
Stranski zračni blazini za voznika in sovoznika
Zračni zavesi
ISOFIX nastavki na stranskih sedežih zadnje klopi
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
MyKey
Opozorilnik za nepripete varnostne pasove na zadnjih sedežih

NOTRANJE LASTNOSTI
Sedežne prevleke iz Sensico umetnega usnja in tkanine
Naslon za roke z držalom za pločevinke na zadnjih klopi
PRIROČNOST IN UDOBJE
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik + B&O Play Sound System + DAB
Vsebuje: radio, DAB, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), SYNC 3 (Bluetooth®,
funkcija povezljivosti z Android Auto in Apple Car Play, glasovno upravljanje, funkcija klic v sili)
B&O Play Sound System z 10 zvočniki, vključno s Subwooferjem, volanske kontrole, 2 USB vtičnici,
navigacija
Prostoročno odpiranje prtljažnih vrat
Električno nastavljiv voznikov sedež v 8 smeri (gor/dol, naprej/nazaj, naslonjalo,
ledvena opora)
Odklepanje/zaklepanje vozila brez ključa (prednja in zadnja vrata)
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ST-LINE

ST-LINE X

VIGNALE

Dodatno k opremi Titanium

Dodatno k opremi ST-Line

Dodatno k opremi Titanium

ZUNANJE LASTNOSTI
5x2-kraka Rock Metallic platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝) in pnevmatikami
225/60 R18
ST-Line paket zunanjosti
- prednji in zadnji ST-Line odbijač v barvi karoserije
- unikatna ST-Line mrežica za zajem zraka
- pragovi in obroba kolesnih obokov v barvi karoserije
Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi
Črna obroba stranskih stekel
ST-Line oznake
Športno vzmetenje
Prednji LED meglenki
Dvojna ovalna izpušna cev

ZUNANJE LASTNOSTI
LED žarometi
- LED zasenčeni žarometi
- LED dolgi žarometi
- LED zadnje luči
- LED dnevne luči
- samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi (dolge luči brez bleščanja)
Dodatno zatemnjena stekla

ZUNANJE LASTNOSTI
Luster Nickel platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝) in pnevmatikami 225/60 R18
LED žarometi
- LED zasenčeni žarometi
- LED dolgi žarometi
- LED zadnje luči
- LED dnevne luči
- samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi (dolge luči brez bleščanja)
Prednji LED meglenki
Električno nastavljivi, ogrevani in poklopni vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal s
spominsko funkcijo
Unikatni prednji in zadnji Vignale odbijač
Unikatna Vignale mrežica za zajem zraka
Srebrna zaščitna plošča podvozja spredaj
Difuzor zadaj
Dvojna Vignale izpušna cev
Dodatno zatemnjena stekla
Kovinska barva

NOTRANJE LASTNOSTI
Prednja in zadnja tepiha iz velurja z ST-Line logotipom
Temna ST-Line stropna obloga
Unikaten ST-Line volanski obroč z ravnim spodnjim delom in rdečimi šivi

NOTRANJE LASTNOSTI
Sedežne prevleke iz Sensico umetnega usnja in tkanine, z rdečimi šivi
Naslon za roke z držalom za pločevinke na zadnjih klopi

PRIROČNOST IN UDOBJE
Obvolanski ročici za prestavljanje (v kombinaciji z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom)

PRIROČNOST IN UDOBJE
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik + B&O Play Sound System + DAB
Vsebuje: radio, DAB, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), SYNC 3 (Bluetooth®,
funkcija povezljivosti z Android Auto in Apple Car Play, glasovno upravljanje, funkcija klic v sili)
B&O Play Sound System z 10 zvočniki, vključno s Subwooferjem, volanske kontrole, 2 USB vtičnici,
navigacija
Prostoročno odpiranje prtljažnih vrat
Električno nastavljiv voznikov sedež v 8 smeri (gor/dol, naprej/nazaj, naslonjalo,
ledvena opora)
Odklepanje/zaklepanje vozila brez ključa (prednja in zadnja vrata)

NOTRANJE LASTNOSTI
Premium sedežne prevleke Vignale (kombinacija usnja in Sensico umetnega usnja)
- v 8 smeri električno nastavljiv voznikov sedež
- v 6 smeri ročno nastavljiv sopotnikov sedež
- električno nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu
- ročno nastavljiva ledvena opora na sovoznikovem sedežu
- spominska nastavitev voznikovega sedeža
Zaščita pragov pri prednjih vratih z Vignale logotipom
Premium prednja in zadnja tepiha iz velurja z Vignale logotipom
Naslon za roke z držalom za pločevinke na zadnjih klopi
PRIROČNOST IN UDOBJE
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik + B&O Play Sound System + DAB
Vsebuje: radio, DAB, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), SYNC 3 (Bluetooth®,
funkcija povezljivosti z Android Auto in Apple Car Play, glasovno upravljanje, funkcija klic v sili)
B&O Play Sound System z 10 zvočniki, vključno s Subwooferjem, volanske kontrole, 2 USB vtičnici,
navigacija
Ogrevano vetrobransko steklo
Ogrevana sedeža spredaj
Ogrevana zadnja sedeža (stranska)
Ogrevan volanski obroč
Prostoročno odpiranje prtljažnih vrat
Odklepanje/zaklepanje vozila brez ključa (prednja in zadnja vrata)
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ST-LINE

ST-LINE X
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ZUNANJE LASTNOSTI

WERS

Nekovinska barva karoserije - standardna

STND

S

S

S

S

-

73O

300

300

300

300

-

73C

690

690

690

690

S

73F

870

870

870

870

870

73P

1.040

1.040

1.040

1.040

1.040

Dodatno zatemnjena stekla (za B-stebričkom)

B2GAE

300

S

300

S

S

Odstranljiva vlečna kljuka

C1MAC

930

930

930

930

930

C1MACa

990

990

990

990

990

C1MAD

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

C1MADa

1.360

1.360

1.360

1.360

1.360

C1QAB

-

-

70

70

-

C1QABa

120

120

120

120

120

OPREMA ZA DOPLAČILO

Blazer Blue

Nekovinska barva karoserije
Frozen White

Kovinska barva karoserije
Agate Black, Solar Silver,Blue Metallic

Posebna kovinska barva karoserije
Magnetic Grey

Unikatna kovinska barva karoserije
Lucid Red, White Platinum

Opomba: vozila z ročnim menjalnikom

Odstranljiva vlečna kljuka
Opomba: vozila s samodejnim menjalnikom

Preklopna vlečna kljuka z električnim pomikom
Opomba: vozila z ročnim menjalnikom

Preklopna vlečna kljuka z električnim pomikom
Opomba: vozila s samodejnim menjalnikom

Predpriprava za vlečno kljuko
Opomba: vozila s samodejnim A8 menjalnikom

Predpriprava za vlečno kljuko
Opomba: vsa vozila razen ST-Line in ST-Line X z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom

Dodatno zatemnjena stekla

Preklopna vlečna kljuka z električnim
pomikom

NOVA FORD KUGA
ST-LINE

ST-LINE X

VIGNALE

A 5x2 kraka Shadow Silver platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17˝) in pnevmatikami 225/65 R17

D2YBU

S

S

-

-

-

B 5x2 kraka Magnetic platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝) in pnevmatikami 225/60 R18

D2UB2

990

990

-

-

-

C 5x2 kraka Rock Metallic platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝) in pnevmatikami 225/60 R18
D Luster Nickel platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝) in pnevmatikami 225/60 R18
E Premium Luster Nickel platišča iz lahke zlitine s premerom 48,3 cm (19˝) in pnevmatikami 225/55 R19

D2UB3
D2UB4
D2VCA

1.490

1.490

S
-

S
-

S
-

F ST-Line design Ebony Black platišča iz lahke zlitine s premerom 48,3 cm (19˝) in pnevmatikami 225/55 R19

D2VBR

-

-

1.110

1.110

-

G Luster Nickel platišča iz lahke zlitine s premerom 48,3 cm (19˝) in pnevmatikami 225/55 R19

D2VCB

-

-

-

-

870

H 10-kraka Premium Pearl Grey platišča iz lahke zlitine s premerom 50,8 cm (20˝) in pnevmatikami 245/45 R20

D2FCC

-

2.090

-

1.490

1.490

Mini rezervno kolo dimenzije 165/70 R17

D17AH

140

140

140

140

140

TITANIUM

TITANIUM X
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OPREMA ZA DOPLAČILO
PLATIŠČA IN PNEVMATIKE

Opomba: ni na voljo v kombinaciji z blagim hibridom (mHEV)

A

E

D

C

B

F

G

H

NOVA FORD KUGA
VIGNALE

ST-LINE X

ST-LINE

OPREMA ZA DOPLAČILO

TITANIUM X

TITANIUM
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NOTRANJE LASTNOSTI
Paket za kadilce

B5AAB

40

40

40

40

40

Mreža za tovor za drugo vrsto sedežev

BDFAB

380

380

380

380

380

Tepih v prtljažnem prostoru, obojestranski

A65AD

120

120

120

120

120

Pritrditvene točke v prostoru za prtljago

D7AAC

40

40

40

40

40

HNAAG

460

460

460

460

460

A1GAN

1.790

1.790

1.790

1.790

1.490

VARNOST IN ZAŠČITA
Alarmna naprava

PRIROČNOST IN UDOBJE
Panoramska streha z električnim odpiranjem

Prostoročno el. pomična
prtljažna vrata

Panoramska streha

Obojestranski tepih za prtljažni prostor

Projekcijski zaslon Head up

NOVA FORD KUGA
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ST-LINE

ST-LINE X
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AGGAD

-

-

430

430

-

BY3AB

840

840

840

840

S

GTBAB

740

740

740

740

S

AGUAB

1.930

740

1.930

740

740

OPREMA ZA DOPLAČILO
PAKETI OPREME
ST-Line design paket
- velik spojler zadaj
- rdeče zavorne čeljusti
- stopalke iz lahke zlitine

Zimski paket
- ogrevana sedeža spredaj
- ogrevana zadnja sedeža (stranska)
- ogrevan volanski obroč
- ogrevano vetrobransko steklo

Zimski paket 2
- ogrevana sedeža spredaj
- ogrevan volanski obroč
- ogrevano vetrobransko steklo

Tehnološki paket
- projekcijski zaslon ´Head-Up Display´
- dinamična žarometa s tehnologijo LED z aktivnim prilagajanjem svetlobnega snopa
- LED dnevne luči
- LED zadnje luči
- samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi (dolge luči brez bleščanja)

NOVA FORD KUGA
TITANIUM

TITANIUM X

ST-LINE

ST-LINE X

VIGNALE

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 21-2.0
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AGKAM

1.480

1.480

1.480

1.480

1.480

AGKAMa

1.640

1.640

1.640

1.640

1.640

150

150

150

150

150

OPREMA ZA DOPLAČILO
PAKETI OPREME
Paket za pomoč vozniku (vozila z ročnim menjalnikom)
- prilagodljiv tempomat
- sistem za prepoznavanje prometnih znakov
- inteligentni omejevalnik hitrosti
- sistem za preprečevanje trčenja pri višjih hitrostih (s kamero in radarjem):
- preprečevanje trčenja v križišču
- pomoč krmiljenja pri izogibanju
- sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vzvratnih ogledal 'BLIS' z asistenco in prepoznavanjem prečnega prometa
- opozorilo na menjavo voznega pasu z asistenco
- aktivna pomoč pri parkiranju
- prednja širokokotna kamera
- zaščita robov vrat

Paket za pomoč vozniku (vozila s samodejnim menjalnikom)
- prilagodljiv tempomat
- Stop&Go funkcija
- sistem za prepoznavanje prometnih znakov
- inteligentni omejevalnik hitrosti
- sistem za preprečevanje trčenja pri višjih hitrostih (s kamero in radarjem):
- preprečevanje trčenja v križišču
- pomoč krmiljenja pri izogibanju
- sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vzvratnih ogledal 'BLIS' z asistenco in prepoznavanjem prečnega prometa
- opozorilo na menjavo voznega pasu z asistenco
- aktivna pomoč pri parkiranju
- prednja širokokotna kamera
- zaščita robov vrat

OSTALO
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila

NOVA FORD KUGA
BARVNE MOŽNOSTI

Armaturna plošča

Notranjost
Sedeži

TITANIUM

TITANIUM X

ST-LINE

ST-LINE X

Vignale

barva

Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

material

Tkanina Ray

Sensico umetno usnje/ tkanina Ray

Tkanina Foundry

Sensico umetno usnje / tkanina Rapton

Windsor usnje/Sensico umetno usnje

barva

Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

rdeči šivi

rdeči šivi

5ZTZHa

3JJZH

4FMZH

●
○

●
○

-

○
○
○

○
○
○

●
●
●

○

○

○

○
○

○
○

○
○

barva šivov
WERS

11KZH

11UZHa

Nekovinska barva

●
○

●
○

Blue Metallic

○
○
○

○
○
○

Magnetic

○

○

Blazer Blue
Frozen White

Kovinska barva
Agate Black
Zunanjost

Solar Silver

Posebna kovinska barva

Unikatna kovinska barva

○
○

Lucid Red
White Platinum

● - serijska oprema

○
○

* vzglavniki, hrbtna stran prednjih sedežev in zunanja stran sedežev so iz umetnega usnja

○ - oprema za doplačilo

Blazer Blue

Blue Metallic

Frozen White

Magnetic

Agate Black

Lucid Red

Solar Silver

White Platinum

Panther Blue

NOVA FORD KUGA TEHNOLOGIJE
8-stopenjski samodejni menjalnik

Zaviranje po trčenju

Prilagodljiv tempomat

Modeli Kuge s samodejnim menjalnikom so opremljeni z vrtljivim izbirnim gumbom za popoln nadzor nad

V primeru močnejšega trčenja, ko se npr. sprožijo zračne blazine, voznik predvidoma izgubi nadzor.

Inteligentni prilagodljivi tempomat s funkcijo Stop & Go vam omogoča, da nastavite tako hitrost kot tudi

nad naprednim 8-stopenjskim menjalnikom. Tako lahko prenos izberete kar s preprostim obračanjem gumba.

Takrat sistem z zaviranjem samodejno zmanjša kinetično energijo vozila in tako pomaga preprečiti

razdaljo do vozila, ki vozi pred vami. Če sistem zazna upočasnjevanje prometa, ki ne omogoča vožnje z

Obenem nova zasnova brez običajne izbirne ročice sprosti dodaten prostor in zagotavlja čistejše in bolj

trčenje v druga vozila in možnost sekundarnih poškodb. Voznik ima vedno možnost nadzora in

izbrano hitrostjo, vzdržuje vnaprej nastavljeno razdaljo. Vozilo lahko tudi povsem ustavi. Ko je cesta spet

prefinjeno oblikovanje notranjosti.

lahko s pospeševanjem ali zaviranjem preseže poseg sistema.

prosta, samodejno pospeši do izbrane hitrosti, zato je sistem idealen za vožnjo v mestnem okolju s pogostim

Ford EcoBlue blagi hibrid (mMHEV)

B&O Play Sound system

Povsem nova Ford Kuga v različici EcoBlue Hybrid uporablja manjši elektromotor z 48-voltno baterijo, ki

B&O Play Sound system je bil razvit posebej za novo Kugo. S skupno močjo

Preprečevanje trčenja v križišču

zagotavlja še varčnejše delovanje dizelskega motorja. To je blagi hibridni električni pogon, ki ne omogoča

ojačevalnika 575 Wattov in 10 perfektno uglašenimi zvočniki, vključno z nizkotonskmi Subwoofer

Če sistem zazna nevarnost trčenja, ko voznik z zavijanjem preseka pot vozil, ki vozijo nasproti, lahko ta

vožnje izključno na elektriko. Elektromotor zagotavlja dodatno pomoč motorju z notranjim zgorevanjem,

zvočnikom, ponuja edinstveno vrhunsko zvočno izkušnjo. Precizno usklajeni zvočniki zagotavljajo

tehnologija s samodejnim zaviranjem prepreči trčenje ali zmanjša njegove posledice

ko jo ta potrebuje, da tako zmanjša porabo in izpuste vozila.

izjemen zvok vsem potnikom ne glede na to, na katerem sedežu sedijo in ne glede na vozne razmere.

ustavljanjem in speljevanjem. Funkcija Stop&Go je na voljo samo pri vozilih s samodejnim menjalnikom.

Ogrevan volanski obroč

Vozila ni treba priklapljati na zunanji vir energije, saj se posebni 48-voltni baterijski paket, ki napaja
elektromotor, polni kar med vožnjo.

Ford SYNC 3 z barvnim zaslonom na dotik

Da bodo vaše roke prijetno tople tudi v hladnem vremenu, s pritiskom na gumb poskrbi ogrevan

Ford SYNC 3 je najsodobnejši mutimedijski sistem, ki vam omogoča, da ostanete povezani in nadzorujete

volanski obroč.

Hibrid (FHEV)

svoj telefon, glasbo in navigacijski sistem. Barvni zaslon občutljiv na dotik lahko upravljate s potezami

Nova Kuga Hybrid uporablja povsem hibridni pogonski sklop s samodejnim polnjenjem ter združuje

prstov in gibi za intuitivno navigacijo. SYNC 3 se poveže tudi z Apple CarPlay in Android Auto,

Ogrevano vetrobransko steklo

2,5-litrski štirivaljni bencinski Duratec motor z Atkinsonovim ciklom, elektromotor, generator, litij-ionsko

z AppLinkom pa lahko dostopate do nekaterih vaših najljubših aplikacij za pametne telefone.

Ta domiselna funkcija vam omogoča, da se v ledenem jutru hitro odpravite na pot. Pritisnite na gumb

akumulatorsko baterijo in pri Fordu razvit samodejni menjalnik s porazdelitvijo moči. Na voljo je s
prednjim pogonom in s Fordovim inteligentnim štirikolesnim pogonom.

in ultra-tanke žičke z ogrevanjem z vetrobranskega stekla odstranijo led in zarositev ter vam

DAB (Digital Audio Broadcasting)

pomagajo odtaliti brisalce. Sistem deluje v nekaj sekundah tudi pri zunanjih temperaturah pod ničlo.

Digitalni radio (komercialno znan kot DAB) je tehnologija, ki bi omogočila znatno razširitev prostora

Priključni hibrid (PHEV)

za frekvence radijskih postaj, saj slednje spekter frekvenc FM tehnologije že zelo omejuje. Prednosti

Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

Napredna tehnologija priključnega hibridnega pogona združuje elektromotor z baterijskim napajanjem in

digitalnega radia so predvsem odpornost na motnje pri sprejemu, več radijskih programov znotraj

Stebrički, ograje, nizki zidovi... Kamera za vzvratno vožnjo se samodejno vklopi, ko izberete

2,5-litrski bencinski motor Duratec – skupna moč hibrida tako ob izjemno varčni porabi goriva in izpustih CO2

enako širokega frekvenčnega pasu, tehnološko prilagojen mobilnemu sprejemu ter možnost dodatnih

vzvratno prestavo in na vgrajenem zaslonu prikaže vse, kar se nahaja za vozilom. Sistem

samo 26 g/km (NEDC) znaša kar 225 KM.

storitev.

prikaže tudi navidezne črte, da vam pomaga parkirati v še tako tesne parkirne prostore.

Štirje načini električnega vozila (EV) vam omogočajo, da za pogon izberete elektromotor (EV Now),
bencinski motor (EV Later) ali kombinacijo obeh (EV Auto), z možnostjo (EV Charge) pa lahko motor

Ford PassConnect

Dinamična žarometa s tehnologijo LED

uporabite za polnjenje baterije hibridnega pogona. Tako se boste z lahkoto odpravili kamorkoli, vožnja v

Povsem nova Kuga je na voljo z vgrajenim modemom FordPass Connect, ki prinaša celo vrsto novih možnosti.

Kugini povsem LED projektorski žarometi zagotovijo izjemno osvetlitev v najširšem razponu pogojev.

mestu pa bo še posebej čista, tiha in prefinjena.

Napredne možnosti za uporabo na daljavo vam omogočajo, da upravljate in nadzirate svojo povsem novo

Privlačni žarometi s svetili LED s pomočjo kamere spremljajo cesto pred vozilom in ustrezno prilagajajo

Kugo od koderkoli: tako lahko s telefonom poiščete svoje vozilo, zaklenete ali odklenete vrata in celo

vzorec svetlobnega snopa. Osvetlitev s predvidevanjem ovinka upošteva označevalne črte cestišča in

Dizelski EcoBlue motorji

na daljavo zaženete motor, da v mrzlem jutru ogrejete vozilo (samo vozila s samodejnim menjalnikom).

1,5- in 2,0-litrski dizelski motor EcoBlue delujeta z najsodobnejšimi dizelskimi tehnologijami za povečanje

osvetli ovinek, še preden zapeljete vanj. Osvetlitev z upoštevanjem znakov prepozna, da se bližate krožišču
ali znaku STOP in skladno prilagodi svetlobni snop žarometov. Dolge luči brez bleščanja prilagajajo kot

moči in navora ter izboljšanje varčnosti ob sočasnem zmanjšanju izpustov. Ne glede na to, kateri dizelski

Digitalni zaslon potovalnega računalnika z diagonalo 31 cm (12,3˝)

žarometa, da zagotovijo maksimalno osvetlitev. Obenem naprej usmerjena kamera pomaga sistemu

motor boste izbrali, vas čaka osupljiva moč: v prvem primeru 120 KM in v drugem 190 KM.

Informacije na dovršenem barvnem LCD zaslonu z diagonalo 31 cm so prikazane z visoko ločljivostjo ter

preprečiti slepljenje drugih udeležencev v prometu.

intuitivnimi, lahko berljivimi simboli, hkrati s spremembo voznega načina pa se spreminjajo tudi barve in

Bencinski EcoBoost motorji

konfiguracija prikaza.

Ford EcoBoost 1.5l motor s 110 KW (150 KM) je zasnovan tako, da vozniku nudi mirno in odzivno

Sami lahko izberete, katere informacije naj bodo prikazane, vključno z navigacijskimi opozorili, in

zmogljivost za prijetno vožnjo. Za še manjšo porabo goriva in zmanjšanje izpustov CO2 poskrbi Fordov sistem

programirate želene pripravljene prikaze za posamezne voznike.

za izklop valja trivaljnega motorja, prvi tovrstni sistem v avtomobilski panogi. Ta se izklopi, ko je potreba po
navoru, na primer na na avtocesti, manjša. Ko potreba po navoru spet naraste, izklopljen valj spet začne

Projekcijski zaslon 'Heads-up display'

delovati s polno močjo.

Projekcijski zaslon prikaže vse ključne informacije v vašem vidnem polju, da lahko s pogledom ves čas
spremljate promet. Uporabljate ga lahko tudi s sončnimi očali s polarizacijskimi stekli, jasna in svetla slika pa

Izbira voznega načina

lahko prikazuje vsebino, ki jo sami izberete – vključno s hitrostjo vozila, navigacijskimi podatki, obvestili

Mestne ulice ali grob skalnat teren: kjerkoli vozite, je Kuga zasnovana za popoln nadzor. Izbirate lahko med

tempomata in simboli sistema za prepoznavanje prometnih znakov.

petimi voznimi načini, ki zmogljivost vozila prefinjeno prilagodijo pogojem. Sistem poskrbi za nastavitve
pospeševanja ter občutljivost krmiljenja in vzmetenja, obenem pa sodeluje z nadzorom oprijema,

Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vzvratnih ogledal 'BLIS' z asistenco in

uravnavanjem stabilnosti in nadzorom hitrosti pri spuščanju po strmini, da zagotovi optimalno nadzorovano

prepoznavanjem prečnega prometa

vožnjo pri vsaki nastavitvi. Izbirate lahko med načini Normal, Sport, Slippery, Snow/Sand in Eco,

Sistem vam lahko pomaga varneje zamenjati vozni pas, saj uporablja radarska tipala, ki zaznajo vozila, ki bi

ki poskrbi za maksimalno učinkovitost.

utegnila biti skrita v vašem mrtvem kotu na obeh straneh vašega vozila. Če zaznajo vozilo, vas opozorijo z
vklopom oranžne lučke, ki je dobro vidna na zunanjem ogledalu na isti strani.

Aktivna pomoč pri parkiranju

Sistem za zaznavanje mrtega kota (BLIS) z asistenco v kombinaciji s sistemom za ohranjanje voznega pasu

S pomočjo tipal aktivna pomoč pri parkiranju zmore veliko več kot le usmerjanje pri bočnem ali vzvratnem

nadzira možnost bližanja vozil z zadnje strani v voznikovem mrtvem kotu pri vožnji na večpasovnih cestah.

parkiranju. Pomočnik za zapuščanje parkirnega mesta vam pomaga pri vključevanju v promet pri bočnem

Če voznik s smernikom nakaže spremembo voznega pasu ali sistem zazna vožnjo proti drugemu voznemu pasu,

parkiranju. Ko s smernikom izberete levo ali desno stran, sistem poskrbi za obračanje volana, vi pa prevzamete

ko se v mrtvem kotu bliža vozilo in preti nevarnost trčenja, poskrbi za navor volana v nasprotno smer,

upravljanje stopalk za plin in zavoro. Sistem za pravokotno parkiranje lahko odkrije primerno parkirno mesto

da opozori voznika in ga odvrne od nevarnega manevra.

in vozilo vzvratno usmeri vanj.

Sistem za prepoznavanje prečnega prometa pri vzvratni vožnji iz pravokotnega ali poševnega parkirnega
mesta preveri promet v obeh smereh ter vas s prikazom in zvočnim opozorilom opozori na zaznana vozila.

