
     

Krútiaci 

moment

ST  Line 

bonus 

370 Nm 8 320 €

• ABS, EBD, TCS a TVC • Polohovateľné operadlá zadných sedadiel • Spodné ochranné lišty dverí vo farbe karosérie

• ESP - elektronický stabilizačný systém • Elektricky vyhrievané predné sedadlá • Rozšírené lemy blatníkov vo farbe karosérie

• HLA - asistent rozjazdu do kopca • Elektricky vyhrievané čelné sklo - "Quickclear" • Koncovka výfuku v čiernom prevedení ST Line

• Viacprvková zadná náprava • Elektricky vyhrievaný kožený volant • Zadný športový spojler vo farbe karosérie

• 7x airbag • El. ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá • Tmavé sklá okien ( zadné okná od B-stĺpika )

• Imobilizér PATS • Dvojité vyústenie výfukového potrubia • Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

• Thatcham 1 - obvodový alarm • Elektrické sklápanie vonkajších spätných zrkadiel • Bezkľúčové štartovanie tlačidlom FordPower

• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním • LED osvetlenie interiéru • Bezkľúčové zamykanie KeyFree

• Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný kožený volant • DRL LED svetlá denného svietenia • Veko batožinového priestoru s el.m otváraním

• EPB - Elektrická parkovacia brzda • Adaptívne Bi-Xenónové svetlomety s ostrekovačmi • Systém START/STOP

• Predná lakťová opierka (posuvná) • 3x 12V zásuvka • Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel" 

• Športové predné sedadlá • Palubný počítač + Ecomode • Aktívny automatický parkovací asistent ( SAPP )

• Bedrová opierka pre sedadlo vodiča a spolujazdca • DEATC - automatická 2 zónová klimatizácia • Parkovací asistent so snímačmi vpredu a vzadu

• Poťah sedadiel Koža / Semiš • Vyústenie klimatizácie a kúrenia v stredovej konzole • ICE 12 - rádio s CD/MP3 prehrávačom 

• Sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné v 10-smeroch • Ozdobné kryty prahov predných dverí • Navigačný systém

• Strešné lyžiny v čiernej farbe • Dažďový senzor + monochromatické spätné zrkadlo • 8,0" dotykový displej 

• Ozdobné kryty prahov predných dverí s logom ST Line • Auto-funkcia zapnutia svetlometov   • Bluetooth
®
 sada + USB konektor

• Hliníkové športové pedále • Ambientné multifarebné LED osvetlenie interiéru • Systém SYNC3 + "Emergency Assist" 

• Čierne čalúnenie stropu • Lišty na hrane bočných okien v čiernej farbe • Zadná parkovacia kamera

• Predné svetlomety do hmly prevedení ST Line • Športový predný nárazník • 18" disky kolies z ľahkej zliatiny, 5V lúčové

• Bedrová opierka pre sedadlo vodiča • Športový zadný nárazník s difuzorom • 17" minirezerva pre núdzový dojazd

kód ST Line

73R 0 €

495 €

73N 645 €

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.)

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

 Summit Motors Slovakia s.r.o., november 2019 (Kuga MCA 19.01 STD-X) www.ford.sk

Nemetalický lak - Frozen White alebo Race Red

Metalický lak - Moondust Silver, Blue Metalic alebo Magnetic

Špeciálny metalický lak  - Diffused Silver

Farby

ST  Line EDITION

výbava ST  Line

35 990 €2.0 TDCi Duratorq 110 kW / 150 k A6 - PowerShift AWD

Štandardná cena Mimoriadna cenaMotor Výkon Prevodovka / pohon

44 310 €

Model

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

prevodovka

(SAPP)
2.0 Duratorq TDCi

kolies iAWD

FORD KUGA ST Line EDITION
EUR

Cenník vozidiel vrátane DPH platný pre
skladové vozidlá od 15.11.2019
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Výkon
Brzdený 

príves 

Nebrzdený 

príves

k kg kg

150 2100 750

Predný 

previs

Zadný 

previs

priemer 

otáčania

mm mm mm m

28,2° 21,5° 19,3° 22° 924 910 11,1

27,8° 22,0° 17,5° 33° 924 910 11,1

27,9° 20,7° 18,9° 22° 924 910 11,1

27,7° 21,5° 17,2° 33° 924 910 11,1

27,7° 21,2° 17,1° 33° 924 910 11,1

Platné pre vozidlá plniace emisnú normu EURO 6.2.

CO2

k / kW min
-1 Nm min

-1 (km/h) (sek) (g/km)**

2.0 TDCi P6 / AWD 150 / 110 3500 370 2000 - 2500 190 10,9 8,8 7,6 6,5 8,2 7,6 198

 Summit Motors Slovakia s.r.o., november 2019 (Kuga MCA 19.01 STD-X) www.ford.sk

Poznámka: *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 Komise (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

Materiál výplne dverí

Výplň dverí

197,2 / 123,9

198 / 147,1

191,2 / 130,2

2.0 Duratorq TDCi, AWD PowerShift 1716

Výška batožinového priestoru po strop (mm)

Celková dĺžka (mm)

2 230 / 4 330

456

1 653 / 1 603

1 032

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

Základná pohotovostná 

hmotnosť*Hmotnosti a zaťaženia

Výška  batožinového priestoru po kryt batožinového priestoru (mm)

Nakladacia hrana (mm)

Objem palivovej nádrže v l

595

721

60

FORD KUGA

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

Farba palubnej dosky - vrchná časť

Farba palubnej dosky - spodná časť

* 
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.

Max. 

zjazdový 

uhol

2.0 Duratorq TDCi, FWD

1.5 EcoBoost, AWD A6 - automat. prevod.

1.5 EcoBoost, FWD

194,5 / 154,9

Schopnosti v teréne
Max. 

stúpavosť

Max. 

nájazdový 

uhol 

Max. 

prejazdový 

uhol

4 531

1 838 / 2 086

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

Celková hmotnosť 

vozidla / hmotnosť 

1 703 / 1 689

2 690

Celková výška s / bez strešných lyžín (mm)

Rázvor (mm)

kg

Čierna -Charcoal Black

Čierna -Charcoal Black

Vinyl / plast

Čierna -Ebony

Koža / Semiš

3HZDW

Celková šírka bez / so spätnými zrkadlami (mm)

kg

Materiál čalúnenia sedadiel

Prevedenie interiéru

KUGA

ST Line

Rozmery

Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi kolies (mm)

1 010

406

  Spotreba, 

výkony a 

emisie

Prevodovka
Max. výkon Krútiaci moment Max. rýchlosť

zrýchlenie 

0-100 km/h

Spotreba PHM v L/100 km podľa WLTP**

nízka stredná vysoká
mimoriadne 

vysoká
kombinovaná

192,9 / 150,8

Svetlá výška s min/max. 

zaťažením

2.0 Duratorq TDCi, AWD  A6 - PowerShift

2.0 Duratorq TDCi, AWD

        Strana 2 z 2


