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WYBIERANIE
Szeroki wybór elementów stylistycznych
nadwozia i wnętrza pozwoli Ci bez problemu
znaleźć idealnego nowego Forda Kuga.

Dzięki swojej eleganckiej stylistyce
oraz imponującym rozwiązaniom technicznym
Ford Kuga w wersji Trend jest doskonałym
wyborem.

Trend

Główne elementy wyposażenia
■ 17-calowe stalowe obręcze kół z kołpakami
■ Reflektory ze światłami mijania LED oraz światłami

do jazdy dziennej LED
■ Reflektory włączające się automatycznie w zależności

od poziomu natężenia światła
■ Przednie światła przeciwmgielne
■ Górna krata wlotu powietrza z chromowanym

obramowaniem
■ Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka boczne
■ Czujniki wspomagające parkowanie przodem i tyłem
■ Przycisk rozrusznika Ford Power
■ Klimatyzacja manualna

Świetnie wyposażone wersje Titanium
oraz Titanium X zapewniają wyjątkowy komfort
i stylistykę, dzięki zastosowaniu najwyższej jakości
materiałów oraz nowoczesnych rozwiązań.

Titanium i Titanium X

Główne elementy wyposażenia
■ 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich

z wykończeniem w kolorze Shadow Silver (standard
dla wszystkich wersji silnikowych z wyjątkiem PHEV)

■ 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
z wykończeniem w kolorze w kolorze Magnetic/
maszynowym (dostępne wyłącznie w wersji PHEV)

■ Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie
z czunikiem deszczu

■ Kamera ułatwiająca parkowanie z tyłu oraz czujniki
parkowania z tyłu i z przodu

■ Górna krata wlotu powietrza z chromowanymi
poprzeczkami i chromowanym obramowaniem

■ Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją
temperatury
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WERSJE

Unikatowe elementy stylistyczne nadwozia
i wnętrza nadają wersjom ST-Line i ST-Line X
niezwykły, sportowy charakter.

ST-Line i ST-Line X

Główne elementy wyposażenia
■ 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich

z wykończeniem w kolorze Rock Metallic
■ Sportowe zawieszenie
■ Pakiet stylizacyjny nadwozia ST-Line

zawiera: stylizowane zderzaki, profilowane nakładki
na nadkola lakierowane w kolorze nadwozia, listwy
progowe i listwy boczne nadwozia lakierowane
w kolorze nadwozia

■ Kierownica wykończona skórą, w stylizacji ST-Line
■ Active Noise Control - system aktywnej redukcji hałasu

(standard wyłacznie z silnikami 2.0 EcoBlue)
■ Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją

temperatury

Ford Kuga Vignale z unikalną stylistyką
i ekskluzywnym wykończeniem wnętrza,
przenosi Cię w świat niezrównanej elegancji.

Vignale

Główne elementy wyposażenia
■ 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich

z wykończeniem w kolorze Luster Nickel
■ Reflektory statyczne LED zawierające przednie światła

przeciwmgielne w technologii LED
■ Auto High Beam - system automatycznego sterowania

światłami drogowymi
■ Górna krata wlotu powietrza w stylizacji Vignale

z chromowanymi akcentami
■ Fotele z tapicerką skórzaną
■ System nagłośnienia B&O
■ Pakiet Winter zawiera: podgrzewane przednie fotele,

z regulacją temperatury; podgrzewaną przednią szybę,
kierownicę, tylną kanapę (skrajne siedzenia)
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WERSJE

Unikatowe elementy stylistyczne nadwozia
i wnętrza nadają wersjom ST-Line i ST-Line X
niezwykły, sportowy charakter.

ST-Line i ST-Line X

Główne elementy wyposażenia
■ 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich

z wykończeniem w kolorze Rock Metallic
■ Sportowe zawieszenie
■ Pakiet stylizacyjny nadwozia ST-Line

zawiera: stylizowane zderzaki, profilowane nakładki
na nadkola lakierowane w kolorze nadwozia, listwy
progowe i listwy boczne nadwozia lakierowane
w kolorze nadwozia

■ Kierownica wykończona skórą, w stylizacji ST-Line
■ Active Noise Control - system aktywnej redukcji hałasu

(standard wyłacznie z silnikami 2.0 EcoBlue)
■ Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją

temperatury

Ford Kuga Vignale z unikalną stylistyką
i ekskluzywnym wykończeniem wnętrza,
przenosi Cię w świat niezrównanej elegancji.

Vignale

Główne elementy wyposażenia
■ 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich

z wykończeniem w kolorze Luster Nickel
■ Reflektory statyczne LED zawierające przednie światła

przeciwmgielne w technologii LED
■ Auto High Beam - system automatycznego sterowania

światłami drogowymi
■ Górna krata wlotu powietrza w stylizacji Vignale

z chromowanymi akcentami
■ Fotele z tapicerką skórzaną
■ System nagłośnienia B&O
■ Pakiet Winter zawiera: podgrzewane przednie fotele,

z regulacją temperatury; podgrzewaną przednią szybę,
kierownicę, tylną kanapę (skrajne siedzenia)
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Trend
Standardowe elementy zewnętrzne wyposażenia
pojazdu
■ 17-calowe stalowe obręcze kół z kołpakami
■ Reflektory ze światłami mijania LED oraz światłami do jazdy

dziennej LED
■ Reflektory automatyczne
■ Przednie światła przeciwmgielne
■ Przednia górna krata wlotu powietrza z chromowanym

obramowaniem
■ Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka boczne
■ Czujniki wspomagające parkowanie przodem i tyłem

Standardowe elementy wewnętrzne wyposażenia
pojazdu
■ System nawigacji satelitarnej SYNC 3.2 z DAB+ i nawigacją

satelitarną, 8" ekranem dotykowym oraz zestawem
gośnomówiącym Bluetooth®

■ 4.2" kolorowy wyświetlacz na tablicy zegarów
■ FordPass Connect z modemem GSM
■ System wyboru trybu jazdy
■ Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach
■ Tylna kanapa przesuwana, składana, z regulacją pochylenia oparć
■ Komputer pokładowy
■ Przycisk rozrusznika Ford Power
■ Kierownica i uchwyt dźwigni zmiany biegów pokryte skórą
■ Ładowarka bezprzewodowa

Silniki
Benzynowy
1.5 EcoBoost 120 KM, M6, FWD

WYBIERANIE2
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Titanium
Standardowe elementy zewnętrzne wyposażenia
pojazdu
■ 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem

w kolorze Shadow Silver (standard we wszystkich wersjach
z wyjątkiem PHEV)

■ 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem
w kolorze w kolorze Magnetic/maszynowym (dostępne wyłącznie
w wersji PHEV)

■ Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie
z czunikiem deszczu

■ Górna krata wlotu powietrza z chromowanymi poprzeczkami
i chromowanym obramowaniem

Standardowe elementy wewnętrzne wyposażenia
pojazdu
■ Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury
■ Lusterko wsteczne ściemniajace się automatycznie
■ Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem

elektronicznym, umożliwiającym otwarcie drzwi i uruchomienie
pojazdu bez tradycyjnego kluczyka

■ Fotele sportowe z tapicerką materiałową RAY
■ Przednie fotele z ręczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego

oraz z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach
■ Nakładki na progi przednich drzwi ze stali nierdzewnej
■ Welurowe dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu

Silniki
Benzynowy
1.5 EcoBoost 150 KM, M6, FWD

Napęd hybrydowy
2.5 FHEV 190 KM, eCVT, FWD

Wysokoprężne i mHEV
1.5 EcoBlue 120 KM, A8, FWD
2.0 EcoBlue 150 KM mHEV, M6, FWD

WERSJE
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Titanium
Standardowe elementy zewnętrzne wyposażenia
pojazdu
■ 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem

w kolorze Shadow Silver (standard we wszystkich wersjach
z wyjątkiem PHEV)

■ 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem
w kolorze w kolorze Magnetic/maszynowym (dostępne wyłącznie
w wersji PHEV)

■ Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie
z czunikiem deszczu

■ Górna krata wlotu powietrza z chromowanymi poprzeczkami
i chromowanym obramowaniem

Standardowe elementy wewnętrzne wyposażenia
pojazdu
■ Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury
■ Lusterko wsteczne ściemniajace się automatycznie
■ Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem

elektronicznym, umożliwiającym otwarcie drzwi i uruchomienie
pojazdu bez tradycyjnego kluczyka

■ Fotele sportowe z tapicerką materiałową RAY
■ Przednie fotele z ręczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego

oraz z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach
■ Nakładki na progi przednich drzwi ze stali nierdzewnej
■ Welurowe dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu

Silniki
Benzynowy
1.5 EcoBoost 150 KM, M6, FWD

Napęd hybrydowy
2.5 FHEV 190 KM, eCVT, FWD

Wysokoprężne i mHEV
1.5 EcoBlue 120 KM, A8, FWD
2.0 EcoBlue 150 KM mHEV, M6, FWD

WERSJE
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Titanium X
Standardowe elementy zewnętrzne
wyposażenia pojazdu
■ Przednia szyba z dodatkową warstwą akustyczną
■ Auto High Beam - system automatycznego sterowania

światłami drogowymi
■ Reflektory ze światłami przeciwmgielnymi LED
■ Reflektory statyczne LED, zawierają przednie światła

przeciwmgielne w technologii LED
■ Dwie końcówki układu wydechowego
■ Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części

nadwozia
■ Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
■ Drzwi bagażnika zamykane i otwierane elektrycznie

i bezdotykowo

Standardowe elementy wewnętrzne
wyposażenia pojazdu
■ Radioodtwarzacz z SYNC 3.2, DAB+, nawigacją

satelitarną i B&O
■ 4.2 - calowy wyświetlacz na tablicy zegarów

(nie dotyczy wersji z silnikiem 2.5 PHEV 225KM)
■ FordPass Connect z modemem GSM
■ System wyboru trybu jazdy
■ Przycisk rozrusznika Ford Power
■ Uchwyt dźwigni zmiany biegów i kierownica

wykończone skórą
■ Tempomat z układem regulowanego ograniczania

prędkości (ASLD)

Silniki
Benzynowy
1.5 EcoBoost 150 KM, M6, FWD

Napęd hybrydowy
2.5 PHEV 225 KM, eCVT, FWD
2.5 FHEV 190 KM, eCVT, FWD
2.5 FHEV 190 KM, eCVT, AWD

Wysokoprężne i mHEV
2.0 EcoBlue 150 KM mHEV, M6
2.0 EcoBlue 190 KM, A8, AWD

WYBIERANIE2
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ST-Line
Standardowe elementy zewnętrzne wyposażenia
pojazdu
■ 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem

w kolorze Rock Metallic
■ Sportowe zawieszenie
■ Pakiet stylizacyjny nadwozia ST-Line

zawiera: stylizowane zderzaki, profilowane nakładki na nadkola
lakierowane, w kolorze nadwozia, listwy progowe i listwy boczne
nadwozia lakierowane, w kolorze nadwozia

■ Dwie końcówki układu wydechowego w stylizacji ST-Line
■ Relingi bagażnika dachowego w kolorze czarnym

Standardowe elementy wewnętrzne wyposażenia
pojazdu
■ Radioodtwarzacz z SYNC 3, DAB+ i nawigacją satelitarną
■ 12.3" cyfrowy, konfigurowalny wyświetlacz zestawu wskaźników
■ Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury
■ Fotele sportowe z tapicerką materiałową Foundry
■ Kierownica i uchwyt manualnej dźwigni zmiany biegów

wykończone skórą, w stylizacji ST-Line
■ Przednia szyba z dodatkową wartswą akustyczną
■ Active Noise Control - system aktywnej redukcji hałasu

(standard wyłacznie z silnikami 2.0 EcoBlue)
■ Aluminiowe nakładki na pedały

Silniki
Benzynowy
1.5 EcoBoost 150 KM, M6, FWD

Napęd hybrydowy
2.5 PHEV 225 KM, eCVT, FWD
2.5 FHEV 190 KM, eCVT, FWD

Wysokoprężne
1.5 EcoBlue 120 KM, A8, FWD
2.0 EcoBlue 190 KM, A8, AWD

WYBIERANIE2
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ST-Line X
Standardowe elementy zewnętrzne wyposażenia
pojazdu
■ Przednie światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania

zakrętów
■ Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia
■ Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
■ Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie

z czujnikiem deszczu
■ Górna i dolna krata wlotu powietrza w stylizacji ST-Line
■ Drzwi bagażnika zamykane i otwierane elektrycznie

i bezdotykowo

Standardowe elementy wewnętrzne wypodażenia
pojazdu
■ Radioodtwarzacz z SYNC 3.2, DAB+, nawigacją satelitarną,

B&O oraz 8-calowym kolorowym wyświetlaczem dotykowym
■ Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury

(DEATC)
■ Fotele z tapicerką częściowo skórzaną, ciemną Rapton
■ Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 10. kierunkach
■ Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego

oświetlenia
■ Nakładki na progi przednich drzwi w stylizacji ST-Line

Silniki
Benzynowy
1.5 EcoBoost 150 KM, M6, FWD

Napęd hybrydowy
2.5 PHEV 225 KM, eCVT, FWD
2.5 FHEV 190 KM, eCVT, AWD

Wysokoprężny
2.0 EcoBlue 190 KM, A8, AWD

WERSJE
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ST-Line X
Standardowe elementy zewnętrzne wyposażenia
pojazdu
■ Przednie światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania

zakrętów
■ Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia
■ Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
■ Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie

z czujnikiem deszczu
■ Górna i dolna krata wlotu powietrza w stylizacji ST-Line
■ Drzwi bagażnika zamykane i otwierane elektrycznie

i bezdotykowo

Standardowe elementy wewnętrzne wypodażenia
pojazdu
■ Radioodtwarzacz z SYNC 3.2, DAB+, nawigacją satelitarną,

B&O oraz 8-calowym kolorowym wyświetlaczem dotykowym
■ Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury

(DEATC)
■ Fotele z tapicerką częściowo skórzaną, ciemną Rapton
■ Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 10. kierunkach
■ Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego

oświetlenia
■ Nakładki na progi przednich drzwi w stylizacji ST-Line

Silniki
Benzynowy
1.5 EcoBoost 150 KM, M6, FWD

Napęd hybrydowy
2.5 PHEV 225 KM, eCVT, FWD
2.5 FHEV 190 KM, eCVT, AWD

Wysokoprężny
2.0 EcoBlue 190 KM, A8, AWD

WERSJE
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Vignale
Standardowe elementy zewnętrzne pojazdu
■ 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich

z wykończeniem w kolorze Luster Nickel
■ Reflektory statyczne LED, zawierające przednie światła

przeciwmgielne w technologii LED
■ Auto High Beam - system automatycznego sterowania

światłami drogowymi
■ Górna krata wlotu powietrza w stylizacji Vignale

z chromowanymi akcentami
■ Dolna krata wlotu powietrza z chromowanymi

akcentami
■ Drzwi bagażnika zamykane i otwierane elektrycznie

i bezdotykowo
■ Dwie końcówki układu wydechowego w stylizacji

Vignale

Standardowe elementy wewnętrzne pojazdu
■ Radioodtwarzacz z SYNC 3, DAB+, nawigacją

satelitarną
■ 12,3" cyfrowy, konfigurowalny wyświetlacz zestawu

wskaźników
■ System nagłośnienia B&O
■ Fotele sportowe z tapicerką skórzaną Windsor
■ Przednie fotele podgrzewane
■ Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia

w 10 kierunkach i funkcją pamięci ustawień
■ Tylna kanapa ze składanym podłokietnikiem

z uchytami na kubki
■ Nakładki na progi przednich drzwi w stylizacji Vignale

Silniki
Napęd hybrydowy
2.5 FHEV 190 KM, eCVT, AWD
2.5 PHEV 225 KM, eCVT, FWD

Wysokoprężny
2.0 EcoBlue 190 KM, A8, AWD

WYBIERANIE2
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*Zasięg jazdy Forda Kuga wyłącznie na napędzie elektrycznym wynosi
do 56 km, w zależności od warunków jazdy i wieku akumulatora.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych silników z napędem hybrydowych Plug-In (PHEV)
nowy Ford Kuga wyróżnia się wyjątkowymi osiągami.

CO TO JEST NAPĘD HYBRYDOWY
TYPU PLUG-IN?
Pojazdy z napędem hybrydowym typu Plug-In
są wyposażone w silnik spalinowy, elektryczny
oraz zespół akumulatorów, o pojemności większej
niż w przypadku „zwykłych” samochodów
hybrydowych.

Akumulator ten można ładować zarówno
ze zwykłego gniazdka 230V, przez domową stację
ładowania (tzw. Wallbox) jak i w publicznych
stacjach ładowania. Akumulator można także
ładować, wykorzystując energię kinetyczną
powstałą podczas hamowania lub zwalniania,
która w przeciwnym wypadku zostałaby
zmarnowana (samoczynne ładowanie).

W pełni naładowany akumulator pozawala
na przejechanie nawet 56 km z prędkością
do 130km/h na napędzie czysto elektrycznym.
Po wykorzystaniu energii z baterii samochód
w dalszym ciągu jest oszczędniejszy niż pojazd
z konwencjonalnym napędem, bo zachowuje
się jak tradycyjny samochód hybrydowy.
Wówczas automatycznie i niezauważalnie
wybiera źródło napędu - silnik spalinowy,
elektryczny lub połączenie obydwu.

NAPĘD ELEKTRYCZNYSPECYFIKACJE4
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Zużycie paliwa, osiągi i emisja spalin i masy
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5-drzwiowy

Normy emisji spalin Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2

Moc maksymalna (KM (kW))/przy
obr./min.

120 (88)/
4000-6000

150 (110)/
6000

190 (140)/
b.d.

190 (140)/
b.d.

225 (165)/
b.d.

120 (88)/
4000

120 (88)/
4000

150 (110)/
3500

190 (140)/
3500

Moment obrotowy (Nm)/przy obr.
na min.

240/
1600-3000

240/
1600-4000 n.d. n.d. b.d. 300/

1750-2250
300/

1750-2250
370/

2000-2500
400/

2000-3000

Średnia emisja CO2 (g/km)øø 152-165 150-164 125-131 132-135 132-1481) 123-129 127-134 127-134 150-155

Napęd FWD FWD FWD AWD FWD FWD FWD FWD AWD

Zużycie paliwa w l/100 kmøø

Zużycie średnie 6.5-7.1 6.5-7.0 5.4-5.7 5.7-5.9 1.4-6.51) 4.6-4.9 5.4-5.6 4.8-5.1 5.7-5.8

Osiągiø

Prędkość maks. (km/h) 184 195 196 196 200 180 177 194 208

0-100 km/h (s) 11.6 9.7 9.4 9.8 9.2 11.7 12 9.6 8.7

50-100 km/h* (s) 9.5 9.5 n.d. n.d. b.d. 11.5 n.d. 7.8 n.d.

Masy

Masa własna (kg)# 1564 1564 1701 1773 1844 1576 1529 1680 1735

Maks. masa całkowita (kg) 2075 2075 2215 2280 2320 2085 2110 2155 2245

Maks. masa przyczepy z hamulcem
(kg) 1600 1800 1600 1500 1200 1500 2250 1900 2100

Maks. masa przyczepy bez hamulca
(kg) 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Maks. pionowe obciążenie haka (kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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**Na 4. biegu. ØFabryczne dane testowe Forda. ØØPrzedstawione
wartości dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 są określane
zgodnie z wymaganiami technicznymi i specyfikacjami
określonymi w rozporządzeniach Unii Europejskiej (UE)
715/2007 i (UE) 2017/1151 z ostatnimi zmianami. Wartości
zużycia paliwa i emisji CO2 zostały określone na podstawie
pomiarów w cyklu WLTP (Światowa zharmonizowana
procedura badań pojazdów lekkich). Zastosowane standardowe
procedury testowe pozwalają na porównanie danych między
różnymi typami pojazdów różnych producentów.Na 4. biegu.
ØDane testów przeprowadzonych przez firmę Ford. Wszystkie
samochody z silnikiem benzynowym są wyposażone w
katalizator. 1)Z ładowaniem baterii z zewnętrznego źródła/bez
ładowania baterii z zewnęrznego źródła.
#Oznacza najmniejszy możliwy ciężar własny przy pełnym
poziomie płynów i zbiorniku paliwa wypełnionym w 90%, z
uwzględnieniem wagi kierowcy (75kg). Możliwe są niewielkie
odchylenia ze względu na dopuszczalne tolerancje w procesie
produkcji oraz zamontowane opcje wyposażenia. Dopuszczalna
masa holowanej przyczepy przy pojeździe obciążonym do
dopuszczalnej masy całkowitej oznacza możliwość ruszenia z
miejsca na wzniesieniu o nachyleniu 12% na poziomie morza. W
przypadku wszystkich wersji holujących przyczepę spadają
osiągi i wzrasta zużycie paliwa. Maksymalna masa zespołu
pojazdów zawiera masę przyczepy. Uwaga: M6 – 6-stopniowa
manualna skrzynia biegów, A8 – 8-stopniowa, automatyczna
skrzynia biegów, eCVT – automatyczna, bezstopniowa skrzynia
biegów; EcoBoost – silnik benzynowy turbodoładowany,
EcoBlue – silnik wysokoprężny. mHEV – miękka hybryda, PHEV
– hybryda z możliwością ładowania baterii z gniazdka, FWD –
napęd na przednie koła, AWD – napęd na wszystkie koła.
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Zużycie paliwa, osiągi i emisja spalin i masy
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5-drzwiowy

Normy emisji spalin Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2

Moc maksymalna (KM (kW))/przy
obr./min.

120 (88)/
4000-6000

150 (110)/
6000

190 (140)/
b.d.

190 (140)/
b.d.

225 (165)/
b.d.

120 (88)/
4000

120 (88)/
4000

150 (110)/
3500

190 (140)/
3500

Moment obrotowy (Nm)/przy obr.
na min.

240/
1600-3000

240/
1600-4000 n.d. n.d. b.d. 300/

1750-2250
300/

1750-2250
370/

2000-2500
400/

2000-3000

Średnia emisja CO2 (g/km)øø 152-165 150-164 125-131 132-135 132-1481) 123-129 127-134 127-134 150-155

Napęd FWD FWD FWD AWD FWD FWD FWD FWD AWD

Zużycie paliwa w l/100 kmøø

Zużycie średnie 6.5-7.1 6.5-7.0 5.4-5.7 5.7-5.9 1.4-6.51) 4.6-4.9 5.4-5.6 4.8-5.1 5.7-5.8

Osiągiø

Prędkość maks. (km/h) 184 195 196 196 200 180 177 194 208

0-100 km/h (s) 11.6 9.7 9.4 9.8 9.2 11.7 12 9.6 8.7

50-100 km/h* (s) 9.5 9.5 n.d. n.d. b.d. 11.5 n.d. 7.8 n.d.

Masy

Masa własna (kg)# 1564 1564 1701 1773 1844 1576 1529 1680 1735

Maks. masa całkowita (kg) 2075 2075 2215 2280 2320 2085 2110 2155 2245

Maks. masa przyczepy z hamulcem
(kg) 1600 1800 1600 1500 1200 1500 2250 1900 2100

Maks. masa przyczepy bez hamulca
(kg) 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Maks. pionowe obciążenie haka (kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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**Na 4. biegu. ØFabryczne dane testowe Forda. ØØPrzedstawione
wartości dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 są określane
zgodnie z wymaganiami technicznymi i specyfikacjami
określonymi w rozporządzeniach Unii Europejskiej (UE)
715/2007 i (UE) 2017/1151 z ostatnimi zmianami. Wartości
zużycia paliwa i emisji CO2 zostały określone na podstawie
pomiarów w cyklu WLTP (Światowa zharmonizowana
procedura badań pojazdów lekkich). Zastosowane standardowe
procedury testowe pozwalają na porównanie danych między
różnymi typami pojazdów różnych producentów.Na 4. biegu.
ØDane testów przeprowadzonych przez firmę Ford. Wszystkie
samochody z silnikiem benzynowym są wyposażone w
katalizator. 1)Z ładowaniem baterii z zewnętrznego źródła/bez
ładowania baterii z zewnęrznego źródła.
#Oznacza najmniejszy możliwy ciężar własny przy pełnym
poziomie płynów i zbiorniku paliwa wypełnionym w 90%, z
uwzględnieniem wagi kierowcy (75kg). Możliwe są niewielkie
odchylenia ze względu na dopuszczalne tolerancje w procesie
produkcji oraz zamontowane opcje wyposażenia. Dopuszczalna
masa holowanej przyczepy przy pojeździe obciążonym do
dopuszczalnej masy całkowitej oznacza możliwość ruszenia z
miejsca na wzniesieniu o nachyleniu 12% na poziomie morza. W
przypadku wszystkich wersji holujących przyczepę spadają
osiągi i wzrasta zużycie paliwa. Maksymalna masa zespołu
pojazdów zawiera masę przyczepy. Uwaga: M6 – 6-stopniowa
manualna skrzynia biegów, A8 – 8-stopniowa, automatyczna
skrzynia biegów, eCVT – automatyczna, bezstopniowa skrzynia
biegów; EcoBoost – silnik benzynowy turbodoładowany,
EcoBlue – silnik wysokoprężny. mHEV – miękka hybryda, PHEV
– hybryda z możliwością ładowania baterii z gniazdka, FWD –
napęd na przednie koła, AWD – napęd na wszystkie koła.
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Długość całkowita (mm) 4614 4626 4629

Szerokość całkowita z/bez lusterek bocznych (mm) 1883 1883 1883

Wysokość całkowita bez relingów bagażnika (bez ładunku) (mm) 1675-1681 1666 1680

Rozstaw osi (mm) 2710 2710 2710

Prześwit (mm) PHEV/pozostałe 160/191-194 178 190

Prześwit minimalny (mm) PHEV/pozostałe 139/146-152 137 148

Średnica zawracania między krawężnikami (m) 11.4 11.4 11.4

Pojemność bagażnika(litry)‡

Wersja 5-miejscowa z tylną kanapą w położeniu max do tyłu – max do przodu (do dolnej linii szyb
bocznych) (z zestawem naprawczym) PHEV/pozostałe wersje

441-581/
475-645

441-581/
475-645

441-581/
475-645

Wersja 5-miejscowa z tylną kanapą w położeniu max do tyłu – max do przodu (do dolnej linii szyb
bocznych) (z kołem dojazdowym mini) PHEV/pozostałe wersje

383-518/
419-590

383-518/
419-590

383-518/
419-590

Wersja 2-miejscowa (do dachu) (z zestawem naprawczym) PHEV/pozostałe wersje 1481/1534 1481/1534 1481/1534

Wersja 2-miejscowa (do dachu) (z kołem dojazdowym) PHEV/pozostałe wersje 1423/1478 1423/1478 1423/1478

Pojemność zbiornika paliwa (litry)

Benzyna bezołowiowa, wersja z napedem FHEV 2.5 Hybrid 190 KM 54 54 54

Olej napędowy 54 54 54

Wersja z napędem PHEV 45 54 54
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‡Pomiar zgodnie z normą ISO 3832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych wartości w zależności od wersji i wyposażenia. Wszystkie podane
wyżej wartości są danymi homologacyjnymi.

Chcesz zobaczyć pełne specyfikacje?
Pełna specyfikacja (niezamieszczona w
drukowanej broszurze). Aby zapoznać się z pełną
specyfikacją, należy pobrać broszurę
elektroniczną albo przejrzeć interaktywną
broszurę. Broszurę można pobrać ze strony
www.ford.pl lub po zeskanowaniu powyższego
kodu QR.

SPECYFIKACJE4 Wymiary
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Szerokość (z lusterkami): 2,178 mm

Długość: 4,614 mm - 4,629 mm

Szerokość (ze złożonymi lusterkami):
1,883 mm
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*Lakiery zwykłe: Frozen White oraz wszystkie lakiery metalizowane, specjalne i metalizowane specjalne dostępne są jako opcja, za dopłatą. Lakiery Agate Black i Solar Silver dla wersji Vignale dostępne są bez dopłaty.

Tapicerka dostępna bez dopłaty

Tapicerka dostępna bez dopłaty

Lakiery zwykłe Lakiery metalizowane* Lakiery metalizowane
specjalne*
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Trend
Tapicerka i kolorystyka foteli: Materiałowa Zaha w ciemnej tonacji

Kolorystyka boków foteli: Materiał Eton w ciemnej tonacji
Kolorystyka wnętrza: Ciemna Ebony

–

Titanium
Tapicerka i kolorystyka foteli: Materiał Ray w ciemnej tonacji

Kolorystyka boków foteli: Materiał Eton w ciemnej tonacji
Kolorystyka wnętrza: Ciemna Ebony

Titanium X
Tapicerka i kolorystyka foteli: Materiał Cuir w ciemnej tonacji

Kolorystyka boków foteli: Skóra ekologiczna Sensico w ciemnej tonacjii
Kolorystyka wnętrza: Ciemna Ebony

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 10. kierunkach.

ST-Line
Tapicerka i kolorystyka foteli: Materiał Foundry w ciemnej tonacji

Kolorystyka boków foteli: Materiał Eton w ciemnej tonacji
Kolorystyka wnętrza: Ciemna Ebony

ST-Line X
Tapicerka i kolorystyka foteli: Materiał Rapton w ciemnej tonacji

Kolorystyka boków foteli: Skóra ekologiczna Sensico w ciemnej tonacji
Kolorystyka wnętrza: Ciemna Ebony

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 10. kierunkach.

Vignale
Tapicerka i kolorystyka foteli: Skóra Windsor w ciemnej tonacji z kontrastującymi przeszyciami

Kolorystyka boków foteli: Skóra Windsor w ciemnej tonacji z kontrastującymi przeszyciamii
Kolorystyka wnętrza: Ciemna Ebony

– – –
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Kolory lakierów i tapicerki
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1)Funkcja zwiększająca bezpieczeństwo.

Standard

Opcja, za dopłatą

Element pakietu wyposażenia opcjonalnego, za dopłatą
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Stylistyka i wygląd zewnętrzny

Szyby boczne z obramowaniem w kolorze czarnym – – –

Szyby boczne z listwą wzdłuż górnej linii szyb w kolorze aluminium – – – –

Szyby boczne z obramowaniem w kolorze aluminium – –

Lusterka boczne z obudową lakierowaną w kolorze nadwozia

Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie – – – – –

Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłoże –

Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłoże i pamięcią położenia – – – – –

Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA) (system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z funkcją ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z
prawej lub lewej strony, podczas manewru wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego. Opcja dostępna w pakiecie Driver Assistance) –

Górna krata wlotu powietrza w kolorze tworzywa, z chromowanym obramowaniem – – – – –

Górna krata wlotu powietrza z chromowanymi poprzeczkami i chromowanym obramowaniem – – – –

Górna krata wlotu powietrza w stylizacji ST-Line – – – –

Górna krata wlotu powietrza w stylizacji Vignale, z chromowanym obramowaniem – – – – –

Dolna krata wlotu powietrza w kolorze tworzywa – – –

Dolna krata wlotu powietrza w stylizacji ST-Line – – – –

Dolna krata wlotu powietrza z chromowanymi akcentami – – – – –

Przednie światła przeciwmgielne – – – –

Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia –

Tylny spojler

Tylny duży spojler, lakierowany w kolorze nadwozia (opcja dostępna w pakiecie ST-Line) – – – –

Pakiet stylizacyjny nadwozia ST-Line: stylizowane zderzaki, profilowane nakładki na nadkola lakierowane w kolorze nadwozia, listwy progowe i listwy boczne nadwozia
lakierowane w kolorze nadwozia – – – –

Dwie końcówki układu wydechowego – – –

Dwie końcówki układu wydechowego w stylizacji sportowej – – –
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Zewnętrzne elementy nadwozia
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1)Funkcja zwiększająca bezpieczeństwo.

Standard

Opcja, za dopłatą

Element pakietu wyposażenia opcjonalnego, za dopłatą
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Stylistyka i wygląd zewnętrzny

Szyby boczne z obramowaniem w kolorze czarnym – – –

Szyby boczne z listwą wzdłuż górnej linii szyb w kolorze aluminium – – – –

Szyby boczne z obramowaniem w kolorze aluminium – –

Lusterka boczne z obudową lakierowaną w kolorze nadwozia

Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie – – – – –

Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłoże –

Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłoże i pamięcią położenia – – – – –

Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA) (system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z funkcją ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z
prawej lub lewej strony, podczas manewru wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego. Opcja dostępna w pakiecie Driver Assistance) –

Górna krata wlotu powietrza w kolorze tworzywa, z chromowanym obramowaniem – – – – –

Górna krata wlotu powietrza z chromowanymi poprzeczkami i chromowanym obramowaniem – – – –

Górna krata wlotu powietrza w stylizacji ST-Line – – – –

Górna krata wlotu powietrza w stylizacji Vignale, z chromowanym obramowaniem – – – – –

Dolna krata wlotu powietrza w kolorze tworzywa – – –

Dolna krata wlotu powietrza w stylizacji ST-Line – – – –

Dolna krata wlotu powietrza z chromowanymi akcentami – – – – –

Przednie światła przeciwmgielne – – – –

Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia –

Tylny spojler

Tylny duży spojler, lakierowany w kolorze nadwozia (opcja dostępna w pakiecie ST-Line) – – – –

Pakiet stylizacyjny nadwozia ST-Line: stylizowane zderzaki, profilowane nakładki na nadkola lakierowane w kolorze nadwozia, listwy progowe i listwy boczne nadwozia
lakierowane w kolorze nadwozia – – – –

Dwie końcówki układu wydechowego – – –

Dwie końcówki układu wydechowego w stylizacji sportowej – – –
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Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze aluminiowym – –

Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze czarnym – – – –

Emblemat ST-Line – – – –

Emblematy Vignale na przednich błotnikach oraz drzwiach bagażnika – – – – –

Hak holowniczy składany z elektrycznym złączem 13-pinowym i stałym zasilaniem

Hak holowniczy demontowalny z elektrycznym złączem 13-pinowym i stałym zasilaniem

Pakiet przygotowujący do montażu haka holowniczego; doprowadzenie wiązki elektrycznej do tylnego zderzaka, ułatwiającej montaż haka

Lakierowane zaciski hamulcowe (opcja dostępna w pakiecie ST-Line) – – – –

Obręcze kół i ogumienie

17" stalowe obręcze kół z kołpakami, ogumienie 225/65 – – – – –

17" obręcze kół ze stopów lekkich, z wykończeniem w kolorze Shadow Silver, ogumienie 225/65 – – – – –

17" obręcze kół ze stopów lekkich, z wykończeniem w kolorze Shadow Silver, ogumienie 225/65 – – – –

18" obręcze kół ze stopów lekkich, z wykończeniem w kolorze Magnetic/ maszynowym, ogumienie 225/60 – – – –

18" obręcze kół ze stopów lekkich, z wykończeniem w kolorze Rock Metallic, ogumienie 225/60 – – – –

18" obręcze kół ze stopów lekkich, z wykończeniem w kolorze Premium Luster Nickel, ogumienie 225/60 – – – – –

19" obręcze kół ze stopów lekkich, z wykończeniem w kolorze Ebony Black/ maszynowym, ogumienie 225/55 – – – –

19" obręcze kół ze stopów lekkich, z wykończeniem w kolorze Luster Nicke, ogumienie 225/55 – – – – –

19" obręcze kół ze stopów lekkich, z wykończeniem w kolorze Luster Nickel, ogumienie 225/55 – – – –

20" obręcze kół ze stopów lekkich, z wykończeniem maszynowym/Pearl Grey, ogumienie 245/45 – – –

Zestaw naprawczy ogumienia

Koło zapasowe dojazdowe (opcja niedostepna z silnikiem 2.0 EcoBlue 150 KM mHEV)
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Elementy funkcjonalne wyposażenia
Active Park Assist system wspomagający parkowanie równoległe i prostopadłe oraz wyjazd z równoległego miejsca parkingowego (opcja dostępna w pakiecie Driver

Assistance, opcja dostępna tylko do wersji z manualną skrzynią biegów) –

Active Park Assist 2 system automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego oraz wyjazdu z równoległego miejsca parkingowego (opcja dostępna w pakiecie Driver
Assistance, opcja dostępna tylko do wersji z atomatyczną skrzynią biegów) –

Reflektory ze światłami mijania LED oraz światłami do jazdy dziennej LED (dla wersji z silnikami 2.5 FHEV 190 KM oraz 2.5 PHEV 225 KM halogenowe światła mijania) – – –

Reflektory statyczne LED (zawierają przednie światła przeciwmgielne w technologii LED) – – –

Reflektory adaptacyjne LED, zawierają przednie światła przeciwmgielne w technologii LED, system Glare-Free Auto High Beam (opcja dostepna w pakiecie Technology) –

Reflektory automatyczne włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła (zawierają funkcję wyłączania świateł z opóźnieniem)

Auto High Beam system automatycznego sterowania światłami drogowymi (opcja dostępna w pakiecie Driver Assistance) – – –

Glare Free Auto High Beam – system automatycznego sterowania światłami drogowymi z funkcją zapobiegającą oślepianiu (opcja dostępna w pakiecie Technology –

Światła przeciwmgielne LED (opcja dostepna w pakiecie Technology) –

Dach panoramiczny otwierany elektrycznie, z elektrycznie sterowaną roletą –

Czujniki parkowania z tyłu

Czujniki parkowania z przodu

Kamery ułatwiające parkowanie z tyłu –

Kamera ułatwiająca parkowanie z przodu (opcja dostępna w pakiecie Driver Assistance) –

Drzwi bagażnika zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo –

Tylne światła częściowo w technologii LED

Wycieraczka tylnej szyby

Wycieraczki przedniej szyby o zmiennej prędkości, z przerywaczem pracy, elektrycznie sterowane spryskiwacze

Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu –

Przednia szyba podgrzewana Quickclear (opcja dostępna w pakiecie Winter)

Przednia szyba z dodatkową warstwą akustyczną – –

Szyby boczne w przednich drzwiach z dodatkową warstwą akustyczną – – –

Door Edge Protector aktywne zabezpieczenie krawędzi drzwi (opcja dostępna w pakiecie Driver Assistance) –
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Elementy funkcjonalne wyposażenia
Active Park Assist system wspomagający parkowanie równoległe i prostopadłe oraz wyjazd z równoległego miejsca parkingowego (opcja dostępna w pakiecie Driver

Assistance, opcja dostępna tylko do wersji z manualną skrzynią biegów) –

Active Park Assist 2 system automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego oraz wyjazdu z równoległego miejsca parkingowego (opcja dostępna w pakiecie Driver
Assistance, opcja dostępna tylko do wersji z atomatyczną skrzynią biegów) –

Reflektory ze światłami mijania LED oraz światłami do jazdy dziennej LED (dla wersji z silnikami 2.5 FHEV 190 KM oraz 2.5 PHEV 225 KM halogenowe światła mijania) – – –

Reflektory statyczne LED (zawierają przednie światła przeciwmgielne w technologii LED) – – –

Reflektory adaptacyjne LED, zawierają przednie światła przeciwmgielne w technologii LED, system Glare-Free Auto High Beam (opcja dostepna w pakiecie Technology) –

Reflektory automatyczne włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła (zawierają funkcję wyłączania świateł z opóźnieniem)

Auto High Beam system automatycznego sterowania światłami drogowymi (opcja dostępna w pakiecie Driver Assistance) – – –

Glare Free Auto High Beam – system automatycznego sterowania światłami drogowymi z funkcją zapobiegającą oślepianiu (opcja dostępna w pakiecie Technology –

Światła przeciwmgielne LED (opcja dostepna w pakiecie Technology) –

Dach panoramiczny otwierany elektrycznie, z elektrycznie sterowaną roletą –

Czujniki parkowania z tyłu

Czujniki parkowania z przodu

Kamery ułatwiające parkowanie z tyłu –

Kamera ułatwiająca parkowanie z przodu (opcja dostępna w pakiecie Driver Assistance) –

Drzwi bagażnika zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo –

Tylne światła częściowo w technologii LED

Wycieraczka tylnej szyby

Wycieraczki przedniej szyby o zmiennej prędkości, z przerywaczem pracy, elektrycznie sterowane spryskiwacze

Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu –

Przednia szyba podgrzewana Quickclear (opcja dostępna w pakiecie Winter)

Przednia szyba z dodatkową warstwą akustyczną – –

Szyby boczne w przednich drzwiach z dodatkową warstwą akustyczną – – –

Door Edge Protector aktywne zabezpieczenie krawędzi drzwi (opcja dostępna w pakiecie Driver Assistance) –
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Pakiety wyposażenia dodatkowego
Pakiet Winter: przednie fotele podgrzewane, z regulacją temperatury, przednia szyba podgrzewana Quickclear, kierownica podgrzewana, podgrzewana tylna kanapa (skrajne

siedzenia), klimatyzacja automatyczna
Pakiet Driver Assistance: Pre-Collision Assist – działajacy w oparciu o informacje z kamery przedniej i radaru system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu

skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami, pieszymi lub rowerzystami do prędkości maksymalnej pojazdu 180 km/h (zawiera: Forward Collision Warning, Dynamic
Brake Support, Autonomous Emergency Braking); BLIS Assist (system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z funkcją zapobiegania kolizji z pojazdem w

martwym polu widzenia) z Cross Traffic Alert (CTA) (funkcja ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony, podczas manewru wyjazdu tyłem z miejsca
parkingowego); Adaptive Cruise Control (dla wersji z manualną skrzynią biegów); Adaptive Cruise Control z funkcją Stop & Go – tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymania

pojazdu na środku pasa ruchu oraz funkcją automatycznego zatrzymania i ponownego rozpoczęcia jazdy (dla wersji z automatyczna skrzynią biegów); Driver Alert – system
monitorowania koncentracji kierowcy; Active Park Assist – system wspomagający parkowanie równoległe i prostopadłe oraz wyjazd z równoległego miejsca parkingowego

(dla wersji z manualną skrzynią biegów); Active Park Assist 2 – system automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego oraz wyjazdu z równoległego miejsca
parkingowego (dla wersji z atomatyczną skrzynią biegów); Kamery ułatwiające parkowanie – z przodu i z tyłu; Door Edge Protector – aktywne zabezpieczenie krawędzi drzwi;

Inteligentny ogranicznik prędkości bazujący na rozpoznanych znakach ograniczenia predkości; System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości

–

Pakiet Technology: reflektory adaptacyjne LED, zawierają przednie światła przeciwmgielne w technologii LED, system Glare-Free Auto High Beam, Head-Up display wyświetlacz
przezierny –

Pakiet ST-Line: duży tylny spojler lakierowany w kolorze nadwozia, lakierowane zaciski hamulców, aluminiowe nakładki na pedały – – – –
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Stylistyka i wygląd wnętrza

Dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu – – – – –

Dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu, welurowe – – – –

Dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu, przednie z logo – – – –

Dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu, welurowe, o podwyższonej jakości – – – – –

Podsufitka w ciemnej tonacji – – – –

Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą (wyłącznie w wersjach z manualną skrzynią biegów) – – –

Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, w stylizacji ST-Line (wyłącznie w wersjach z manualną skrzynią biegów) – – – –

Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, w stylizacji Vignale (wyłącznie w wersjach z manualną skrzynią biegów) – – – – –

Aluminiowe nakładki na pedały (opcja dostępna w pakiecie ST-Line (AGGAD)) – – – –

Nakładki na progi przednich drzwi w stylizacji Vignale – – – – –

Kierownica trójramienna, wykończona skórą ekologiczną Sensico – – –

Kierownica wykończona skórą ekologiczną Sensico, spłaszczona w dolnej części – – – –

Kierownica wykończona skórą ekologiczną Sensico, w stylizacji Vignale – – – – –

Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia i odległości

Kierownica podgrzewana (opcja dostępna w pakiecie Winter)

Kierownica manetki do zmiany biegów (standard tylko dla wersji ST-Line oraz ST-Line X ze skrzynią automatyczną z silnikami 1.5 EcoBlue oraz 2.0 EcoBlue) – – – /– /– –
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Stylistyka i wygląd wnętrza

Dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu – – – – –

Dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu, welurowe – – – –

Dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu, przednie z logo – – – –

Dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu, welurowe, o podwyższonej jakości – – – – –

Podsufitka w ciemnej tonacji – – – –

Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą (wyłącznie w wersjach z manualną skrzynią biegów) – – –

Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, w stylizacji ST-Line (wyłącznie w wersjach z manualną skrzynią biegów) – – – –

Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, w stylizacji Vignale (wyłącznie w wersjach z manualną skrzynią biegów) – – – – –

Aluminiowe nakładki na pedały (opcja dostępna w pakiecie ST-Line (AGGAD)) – – – –

Nakładki na progi przednich drzwi w stylizacji Vignale – – – – –

Kierownica trójramienna, wykończona skórą ekologiczną Sensico – – –

Kierownica wykończona skórą ekologiczną Sensico, spłaszczona w dolnej części – – – –

Kierownica wykończona skórą ekologiczną Sensico, w stylizacji Vignale – – – – –

Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia i odległości

Kierownica podgrzewana (opcja dostępna w pakiecie Winter)

Kierownica manetki do zmiany biegów (standard tylko dla wersji ST-Line oraz ST-Line X ze skrzynią automatyczną z silnikami 1.5 EcoBlue oraz 2.0 EcoBlue) – – – /– /– –

Confidential - PDF Created: 0 February 2021, 21:1 :55 - Origin: CX482_202125_Co _POL_PL_bro_0.xdt [IDML]

Uwaga: Logotyp i znaki graficzne Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company i firmy związane z Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej
licencji. Pozostałe znaki i nazwy towarowe są własnością ich zarejestrowanych właścicieli.

Standard

Opcja, za dopłatą

Element pakietu wyposażenia opcjonalnego, za dopłatą

 

Komfort i wygoda

3ac80f28f8914cf8c3f93b9de349d6e4-dad91a28cb534e9ff305f53a47512805-00000_book.indb 8 01/03/2021 09:38:59

Kuga 21.25MY V3 POL PL R1_10:02_01.03.2021



Tr
en

d

Ti
ta

ni
um

Ti
ta

ni
um

 X

ST
‑L
in
e

ST
‑L
in
e X

Vi
gn

al
e

Systemy audio i nawigacji
Radioodtwarzacz z SYNC 3, DAB+ i nawigacją satelitarną – kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", wyświetlacz na tablicy zegarów 4.2", Applink 3.0, Apple CarPlay, Android Auto,

TMC (informacja o ruchu drogowym), zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem w języku polskim oraz funkcją wzywania pomocy, 6
głośników, gniazdo USB, zdalne sterowanie na kierownicy, mapy Europy z widokiem 3D, menu tekstowe w języku polskim, komunikaty głosowe i menu tekstowe nawigacji w

języku polskim (ICFAH)
– – – – –

Radioodtwarzacz z SYNC 3, DAB+ i nawigacją satelitarną – kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", cyfrowy wyświetlacz na tablicy zegarów 12.3", Applink 3.0, Apple CarPlay,
Android Auto, TMC (informacja o ruchu drogowym), zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem w języku polskim oraz funkcją wzywania

pomocy, 6 głośników, gniazdo USB, zdalne sterowanie na kierownicy, mapy Europy z widokiem 3D, menu tekstowe w języku polskim, komunikaty głosowe i menu tekstowe
nawigacji w języku polskim (ICFAQ)

– – – –

Radioodtwarzacz z SYNC 3, DAB+, nawigacją satelitarną i B&O – kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", konfigurowalny wyświetlacz na tablicy zegarów 12.3", Applink 3.0, Apple
CarPlay, Android Auto, TMC (informacja o ruchu drogowym), zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem w języku polskim oraz funkcją

wzywania pomocy, system nagłośnienia B&O (10 głośników + subwoofer), gniazdo USB, zdalne sterowanie na kierownicy, mapy Europy z widokiem 3D, menu tekstowe w
języku polskim, komunikaty głosowe i menu tekstowe nawigacji w języku polskim (ICFAH

– – –

FordPass Connect z modemem GSM, zawiera: zdalne zamykanie/otwieranie zamków drzwi, funkcję lokalizacji pojazdu, status systemów pokładowych, informację o ruchu
drogowym przez kanał GSM (live Traffic), WI-Fi hotspot, aktualizację map nawigacji przez Wi-Fi, zdalne uruchamianie silnika dla wersji ze skrzynią A8

Komputer pokładowy

Head-Up display wyświetlacz przezierny (opcja dostępna w pakiecie Technology) –

4.2" kolorowy wyświetlacz na tablicy zegarów – – – – –

12.3" kolorowy i konfigurowalny wyświetlacz na tablicy zegarów –

Klimatyzacja

Klimatyzacja manualna – – – – –

Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC) (dla wersji Trend opcja dostępna w pakiecie Winter) /
Nagrzewnica – postojowa, zasilana paliwem, z funkcją programowania i pilotem zdalnego sterowania (niedostępna z silnikiem 2.5 PHEV 225KM, 2.5 FHEV 190KM, dla wersji

Trend dostępna wyłącznie z silnikiem 1.5 EcoBoost)

Komfort i funkcjonalność wnętrza

Przycisk rozrusznika Ford Power

Tempomat z układem regulowanego ograniczania prędkości (ASLD)

Bezprzewodowa ładowarka do smartfonów (wymaga smartfona kompatybilnego z systemem ładowania bezprzewodowego)

Adaptive Cruise Control (ACC) adaptacyjny tempomat z systemem wczesnego ostrzegania (opcja dostępna tylko do wersji z manualną skrzynią biegów; opcja dostępna w
pakiecie Driver Assistance) –

Adaptive Cruise Control z funkcją Stop & Go tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymania pojazdu na środku pasa ruchu oraz funkcją automatycznego zatrzymania i
ponownego rozpoczęcia jazdy (opcja dostępna tylko do wersji z automatyczną skrzynią biegów; opcja dostępna w pakiecie Driver Assistance) –
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Konsola centralna z podłokietnikiem

Konsola dachowa krótka, ze schowkiem na okulary

Oświetlenie wnętrza z diodami LED oraz z elementami nastrojowego oświetlenia –

Lampki do czytania map z przodu i z tyłu

Ford MyKey® z funkcją programowania i przypisania do kluczyka ograniczenia: prędkości maksymalnej, maksymalnej głośności systemu audio oraz możliwość zablokowania
deaktywacji systemów wspomagających bezpieczeństwo

Wskaźnik sugerujący optymalny moment zmiany biegu (tylko z ręczną skrzynią biegów)

Pakiet dla palących zawierający zapalniczkę i popielniczkę

Konsola centralna z gniazdkiem USB oraz USB-C z tyłu konsoli

Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się –

Elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi – opuszczanie i podnoszenie jednym naciśnięciem przycisku

Fotele
Fotele w stylu sportowym, tapicerka materiałowa ciemna Zaha, fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach, fotel pasażera z ręczną regulacją położenia w 2.

kierunkach – – – – –

Fotele w stylu sportowym, tapicerka materiałowa Ray/Eton, fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach, fotel pasażera z ręczną regulacją położenia w 6.
kierunkach, ręczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy i pasażera – – – – –

Fotele w stylu sportowym, tapicerka częściowo skórzana ciemna Cuir/skóra ekologiczna Sensico w ciemnej tonacji, fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 10.
kierunkach (przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia, pochylenie siedziska, podparcie odcinka lędźwiowego), fotel pasażera z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach, ręczna

regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela pasażera, podłokietnik na środku tylnej kanapy
– – – – –

Fotele w stylu sportowym, tapicerka materiałowa ciemna Foundry/Eton, fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach, fotel pasażera z ręczną regulacją
położenia w 6. kierunkach, ręczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy i pasażera – – – – –

Fotele w stylu sportowym, tapicerka częściowo skórzana ciemna Rapton/skóra ekologiczna Sensico w ciemnej tonacji, fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 10.
kierunkach, fotel pasażera z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach, ręczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy i pasażera, podłokietnik na środku

tylnej kanapy
– – – – –

Fotele w stylu sportowym, tapicerka skórzana ciemna Windsor, fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 10. kierunkach (przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia,
pochylenie siedziska, podparcie odcinka lędźwiowego) oraz pamięcią położenia, fotel pasażera z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach, ręczna regulacja podparcia

odcinka lędźwiowego fotela pasażera, podłokietnik na środku tylnej kanapy
– – – – –
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Uwaga: Logotyp i znaki graficzne Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company i firmy związane z Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej
licencji. Pozostałe znaki i nazwy towarowe są własnością ich zarejestrowanych właścicieli.

Standard

Opcja, za dopłatą

Element pakietu wyposażenia opcjonalnego, za dopłatą
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Konsola centralna z podłokietnikiem

Konsola dachowa krótka, ze schowkiem na okulary

Oświetlenie wnętrza z diodami LED oraz z elementami nastrojowego oświetlenia –

Lampki do czytania map z przodu i z tyłu

Ford MyKey® z funkcją programowania i przypisania do kluczyka ograniczenia: prędkości maksymalnej, maksymalnej głośności systemu audio oraz możliwość zablokowania
deaktywacji systemów wspomagających bezpieczeństwo

Wskaźnik sugerujący optymalny moment zmiany biegu (tylko z ręczną skrzynią biegów)

Pakiet dla palących zawierający zapalniczkę i popielniczkę

Konsola centralna z gniazdkiem USB oraz USB-C z tyłu konsoli

Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się –

Elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi – opuszczanie i podnoszenie jednym naciśnięciem przycisku

Fotele
Fotele w stylu sportowym, tapicerka materiałowa ciemna Zaha, fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach, fotel pasażera z ręczną regulacją położenia w 2.

kierunkach – – – – –

Fotele w stylu sportowym, tapicerka materiałowa Ray/Eton, fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach, fotel pasażera z ręczną regulacją położenia w 6.
kierunkach, ręczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy i pasażera – – – – –

Fotele w stylu sportowym, tapicerka częściowo skórzana ciemna Cuir/skóra ekologiczna Sensico w ciemnej tonacji, fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 10.
kierunkach (przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia, pochylenie siedziska, podparcie odcinka lędźwiowego), fotel pasażera z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach, ręczna

regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela pasażera, podłokietnik na środku tylnej kanapy
– – – – –

Fotele w stylu sportowym, tapicerka materiałowa ciemna Foundry/Eton, fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach, fotel pasażera z ręczną regulacją
położenia w 6. kierunkach, ręczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy i pasażera – – – – –

Fotele w stylu sportowym, tapicerka częściowo skórzana ciemna Rapton/skóra ekologiczna Sensico w ciemnej tonacji, fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 10.
kierunkach, fotel pasażera z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach, ręczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy i pasażera, podłokietnik na środku

tylnej kanapy
– – – – –

Fotele w stylu sportowym, tapicerka skórzana ciemna Windsor, fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 10. kierunkach (przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia,
pochylenie siedziska, podparcie odcinka lędźwiowego) oraz pamięcią położenia, fotel pasażera z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach, ręczna regulacja podparcia

odcinka lędźwiowego fotela pasażera, podłokietnik na środku tylnej kanapy
– – – – –
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Uwaga: Logotyp i znaki graficzne Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company i firmy związane z Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej
licencji. Pozostałe znaki i nazwy towarowe są własnością ich zarejestrowanych właścicieli.

Standard

Opcja, za dopłatą

Element pakietu wyposażenia opcjonalnego, za dopłatą

 

Komfort i wygoda

3ac80f28f8914cf8c3f93b9de349d6e4-dad91a28cb534e9ff305f53a47512805-00000_book.indb 10 01/03/2021 09:39:00

Kuga 21.25MY V3 POL PL R1_10:02_01.03.2021



Tr
en

d

Ti
ta

ni
um

Ti
ta

ni
um

 X

ST
‑L
in
e

ST
‑L
in
e X

Vi
gn

al
e

Fotel kierowcy z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego – – –

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego – – –

Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach (z podparciem odcinka lędźwiowego) –

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 10. kierunkach (dla wersji Vignale zawiera funkcję pamięci położenia fotela kierowcy) – – –

Fotel pasażera z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego –

Fotele kierowcy i pasażera z kieszeniami na mapy z tyłu oparć przednich foteli –

Fotel pasażera z ręczną regulacją położenia w 2. kierunkach – – – – –

Fotel pasażera z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach –

Przednie fotele podgrzewane, z regulacją temperatury (opcja dostępna w pakiecie Winter)

Tylna kanapa z podgrzewanymi skrajnymi fotelami (opcja dostępna w pakiecie Winter)

Tylna kanapa przesuwana, składana, dzielona w proporcji 60:40, z regulacją pochylenia oparć (dla wersji Titanium X, ST-Line X oraz Vignale opcja zawiera przycisk do
składania oparcia kanapy w bagażniku)

Tylna kanapa ze składanym podłokietnikiem na środku, z uchwytami na kubki – – –

Bagażnik

Mata ochronna podłogi bagażnika

Gniazdko 12V w bagażniku

Zaczepy w bagażniku do mocowania bagażu

Elastyczna osłona przestrzeni bagażowej, mocowana za 2. rzędem siedzeń
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Bezpieczeństwo

System ABS1) z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD) 1)

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)1) z układem poprawiającym stabilność na zakrętach (TVC)1) oraz układem ułatwiającym ruszanie na wzniesieniach (HSA)2)

Elektryczny hamulec postojowy

Światła awaryjnego hamowania2), pulsujące światła stop, włączające się automatycznie podczas gwałtownego hamowania

Czołowe poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu1)

Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu1)

Boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1. i 2. rzędzie siedzeń1)

Pre-Collision Assist system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami, pieszymi lub rowerzystami (zawiera: Forward
Collision Warning, Dynamic Brake Support, Autonomous Emergency Braking)

Pre-Collision Assist sytem działający w oparciu o informacje z kamery przedniej i radaru system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z
poprzedzającymi pojazdami, pieszymi lub rowerzystami do prędkości maksymalnej pojazdu 180 km/h (zawiera: Forward Collision Warning, Dynamic Brake Support,

Autonomous Emergency Braking)(opcja dostępna w pakiecie Driver Assistance)
–

Lane Keeping Alert2) (zawiera: Lane Keeping Aid2) system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu, z funkcją wykrywania krawędzi jezdni)

Driver Alert system monitorowania koncentracji kierowcy (dla wersji Titanium oraz ST-Line opcja dostępna w pakiecie Driver Assistance) –

Inteligentny ogranicznik prędkości

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)1)

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu (uruchamiany w menu komputera pokładowego)

Hamulec pokolizyjny

ISOFIX system mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach w 2. rzędzie1)

Confidential - PDF Created: 0 February 2021, 21: 2:51 - Origin: CX482_202125_ a e _POL_PL_bro_0.xdt [IDML]

1)Funkcja zwiększająca bezpieczeństwo. 2)Funkcja aktywnie wspomagająca kierowcę.
uUwaga: Nie należy nigdy umieszczać skierowanego tyłem do kierunku jazdy fotelika dziecięcego na przednim siedzeniu po stronie pasażera, gdy pojazd Ford jest wyposażony w działającą przednią poduszkę

powietrzną po stronie pasażera. Najbardziej bezpiecznym miejscem dla dziecka, przy prawidłowym zamocowaniu fotelika i zapięciu pasów, jest tylna kanapa samochodu.

Standard

Opcja, za dopłatą

Element pakietu wyposażenia opcjonalnego, za dopłatą
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Bezpieczeństwo

System ABS1) z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD) 1)

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)1) z układem poprawiającym stabilność na zakrętach (TVC)1) oraz układem ułatwiającym ruszanie na wzniesieniach (HSA)2)

Elektryczny hamulec postojowy

Światła awaryjnego hamowania2), pulsujące światła stop, włączające się automatycznie podczas gwałtownego hamowania

Czołowe poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu1)

Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu1)

Boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1. i 2. rzędzie siedzeń1)

Pre-Collision Assist system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami, pieszymi lub rowerzystami (zawiera: Forward
Collision Warning, Dynamic Brake Support, Autonomous Emergency Braking)

Pre-Collision Assist sytem działający w oparciu o informacje z kamery przedniej i radaru system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z
poprzedzającymi pojazdami, pieszymi lub rowerzystami do prędkości maksymalnej pojazdu 180 km/h (zawiera: Forward Collision Warning, Dynamic Brake Support,

Autonomous Emergency Braking)(opcja dostępna w pakiecie Driver Assistance)
–

Lane Keeping Alert2) (zawiera: Lane Keeping Aid2) system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu, z funkcją wykrywania krawędzi jezdni)

Driver Alert system monitorowania koncentracji kierowcy (dla wersji Titanium oraz ST-Line opcja dostępna w pakiecie Driver Assistance) –

Inteligentny ogranicznik prędkości

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)1)

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu (uruchamiany w menu komputera pokładowego)

Hamulec pokolizyjny

ISOFIX system mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach w 2. rzędzie1)
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1)Funkcja zwiększająca bezpieczeństwo. 2)Funkcja aktywnie wspomagająca kierowcę.
uUwaga: Nie należy nigdy umieszczać skierowanego tyłem do kierunku jazdy fotelika dziecięcego na przednim siedzeniu po stronie pasażera, gdy pojazd Ford jest wyposażony w działającą przednią poduszkę

powietrzną po stronie pasażera. Najbardziej bezpiecznym miejscem dla dziecka, przy prawidłowym zamocowaniu fotelika i zapięciu pasów, jest tylna kanapa samochodu.

Standard

Opcja, za dopłatą

Element pakietu wyposażenia opcjonalnego, za dopłatą
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Zabezpieczenia

Blokada zamków tylnych drzwi uniemożliwiająca otwarcie ich od środka przez dzieci – – –

Funkcja elektrycznej blokady zamków tylnych drzwi, uniemożliwiająca otwarcie od środka przez dzieci – – –

Centralny zamek sterowany pilotem

 Obwodowy i pojemnościowy autoalarm Thatcham (zawiera centralny zamek z dwuetapowym ryglowaniem)

Immobiliser (PATS)

Ford KeyFree system centralnego zamka z kluczem elektronicznym (umożliwia otwarcie drzwi i uruchomienie pojazdu bez tradycyjnego kluczyka; zawiera 2 zespoły kluczyka)(
w wersji Titanium i ST-Line aktywowany klamkami przednich drzwi, w wersjach Titanium X, ST-Line X oraz Vignale aktywowany klamkami przednich i tylnych drzwi) –
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Układ kierowniczy

Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS)

Zawieszenie

Przednie zawieszenie niezależne z kolumnami McPhersona, stabilizator przechyłów

Tylne zawieszenie niezależne, wielowahaczowe z płaskim wahaczem ustalającym (Control Blade), stabilizator przechyłów

Zawieszenie sportowe – – – –

Inteligentny napęd na wszystkie koła (AWD) –

System wyboru trybów jazdy (Normalny, Eko, Sportowy, Śliska nawierzchnia, Głęboki śnieg/Piasek)

Technologie

System zarządzania energią, inteligentne ładowanie akumulatora

System Auto-Start-Stop (nie dotyczy wersji z silnikiem 2.5 PHEV)
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Bezpieczeństwo i zabezpieczenia

Rozwiązania konstrukcyjne

1)Funkcja zwiększająca bezpieczeństwo. 2)Funkcja aktywnie wspomagająca kierowcę.
uUwaga: Nie należy nigdy umieszczać skierowanego tyłem do kierunku jazdy fotelika dziecięcego na przednim siedzeniu po stronie pasażera, gdy pojazd Ford jest wyposażony w działającą przednią poduszkę

powietrzną po stronie pasażera. Najbardziej bezpiecznym miejscem dla dziecka, przy prawidłowym zamocowaniu fotelika i zapięciu pasów, jest tylna kanapa samochodu.
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2 lata/ bez limitu km – Gwarancja Podstawowa wraz z usługa Euroservice obowiązujaca na terenie całej Europy**

Do 7 lat lub 200 tys km w zależności od wybranej opcji – Ford Protect wraz z usługa Assistance 12*

Do 10 lat lub 200 tys. km – Gwarancja 12 – aktywowana przegladem serwisowym wykonanym w ASO

Gwarancja na powłokę lakierniczą na 2 lata bez ograniczeń przebiegu*

Grwarancja na perforację korozyjna na 12 lat bez ograniczeń przebiegu*
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*Od daty pierwszej rejestracji. Gwarancja obowiązuje przy spełnieniu określonych warunków.

Standard

Opcja, za dopłatą

Element pakietu wyposażenia opcjonalnego, za dopłatą

Gwarancja podstawowa i programy ochrony firmy Ford
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2 lata/ bez limitu km – Gwarancja Podstawowa wraz z usługa Euroservice obowiązujaca na terenie całej Europy**

Do 7 lat lub 200 tys km w zależności od wybranej opcji – Ford Protect wraz z usługa Assistance 12*

Do 10 lat lub 200 tys. km – Gwarancja 12 – aktywowana przegladem serwisowym wykonanym w ASO

Gwarancja na powłokę lakierniczą na 2 lata bez ograniczeń przebiegu*

Grwarancja na perforację korozyjna na 12 lat bez ograniczeń przebiegu*
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Standard

Opcja, za dopłatą

Element pakietu wyposażenia opcjonalnego, za dopłatą

Gwarancja podstawowa i programy ochrony firmy Ford
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Ford Protect
Z Ford Protect możesz przedłużyć ochronę
Twojego Forda przed nieprzewidzianymi kosztami
napraw wszystkich głównych elementów nawet
do 7 lat lub do maksymalnego  przebiegu 200 tys.
km.

 Korzyści Programu obejmują*:

■ Dużą elastyczność okresu obowiązywania
i przebiegu

■ Ochronę przed nieoczekiwanymi kosztami
napraw elektrycznych i mechanicznych
w niemal całej Europie

■ Opiekę Programu Assistance 12 - pomoc 
w drodze

■ Obsługę zawsze w Autoryzowanych Serwisach
Forda przez wykwalifikowanych mechaników
przy wykorzystaniu oryginalnych części.

www.ford.pl

Przeglądy okresowe Forda
Aby Twój Ford był w doskonałej kondycji
technicznej przez cały okres eksploatacji,
musi być regularnie serwisowany.

Ford Serwis oferuje:

■ Kompleksowe plany obsługi i serwisu
■ Wykorzystywanie oryginalnych części Ford
■ Usługę przeprowadzoną przez wyszkolonych

przez firmę Ford mechaników korzystających
z najnowszego wyposażenia diagnostycznego
i narzędzi

■ Rezerwację wizyt w serwisie online
■ Jeden numer kontaktowy — Ford OneCall                                        

+48 22 522 27 27
■ Centrum Likwidacji Szkód Wypadkowych
■ Usługę pomocy drogowej do 12-stu miesięcy

www.ford.pl

Kontrakty Serwisowe
Dokonując jednorazowej płatności możesz
opłacić rutynowe czynności serwisowe
przewidziane dla przeglądów wymaganych
zgodnie z wykazem zawartym w Karcie
Przeglądowej pojazdu, w tym wymianę
lub naprawę standardowych części
uwzględnionych w tym wykazie. 

Korzyści Serwisowe to także:

■ Ford Assistance — usługa pomocy drogowej
na terenie niemal całej Europy w czasie
obowiązywania Kontraktu

■ Przewidywalność kosztów. Brak ryzyka
związanego ze zmianą cen części i usług
serwisowych

■ Pełna historia serwisowania pojazdu
podnosząca jego wartość w przypadku
odsprzedaży

na www.ford.pl

*Obowiązują warunki usługi Ford Protect. Zadzwoń pod numer Ford OneCall
+48 22 522 27 27.

OchronaZakup5
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WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT
RODZINY POJAZDÓW SUV MOŻNA ZNALEŹĆ
NA STRONIE: WWW.FORD.PL

Ford i BP – współpracujemy w celu
zmniejszenia zużycia paliwa i
emisji spalin.

Kiedy niniejszy katalog przestanie
być użyteczny, prosimy o oddanie
go do recyklingu.

Ilustracje, opisy i specyfikacje. Niniejsza broszura była aktualna w chwili oddawania do druku. Jednak polityka firmy Ford zakłada stały rozwój produktu. Zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania, w dowolnym czasie, zmian specyfikacji, kolorów i cen modeli oraz elementów przedstawionych i opisanych w niniejszej publikacji. Najnowsze informacje można uzyskać
u Dealera firmy Ford. Wyposażenie opcjonalne. Elementy wyposażenia oznaczone jako „Opcja” lub „Wyposażenie opcjonalne/zestaw opcjonalny” są dostępne za dodatkową opłatą,
chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Oferta wersji i zestawów kolorystycznych jest ważna z zastrzeżeniem dostępności. Uwaga: Niektóre zdjęcia w niniejszym katalogu przedstawiają
egzemplarze przedprodukcyjne, bądź też zostały wygenerowane komputerowo. Aktualnie oferowane seryjnie produkowane pojazdy mogą się zatem różnić w niektórych elementach od
przedstawionych na zdjęciach. Oprócz tego, niektóre elementy wyposażenia mogą być dostępne jako opcje za dopłatą. Uwaga: Niniejsza broszura przedstawia zarówno oryginalne
akcesoria Ford, jak i gamę produktów naszych dostawców. Montaż akcesoriów może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa w twoim pojeździe. + Oznaczone akcesoria to starannie
dobrane akcesoria innych producentów występujących pod własną marką, które nie podlegają gwarancji Forda, są natomiast objęte gwarancją własną producenta. Szczegóły takiej
gwarancji można uzyskać od Dealera Forda. Uwaga: Logotyp i znaki graficzne Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i ich wykorzystanie przez
Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. Logotyp i znaki graficzne iPod stanowią własność firmy Apple Inc. Inne znaki i nazwy towarowe są własnością ich
zarejestrowanych właścicieli.
Uwaga: Niektóre funkcje aktywnie wspomagające kierowcę i zwiększające poziom bezpieczeństwa opisane w niniejszej broszurze wykorzystują czujniki, na których działanie mogą mieć
wpływ warunki pogodowe i środowisko naturalne.
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FordPass - nowa technologia

Pobierz aplikację i sprawdź jak łatwa może być podróż.

Ford OneCall: +48 22 522 27 27

•Kompleksowa pomoc drogowa

•Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych

•Infolinia, umówienie do serwisu i na jazdę próbną

Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

www.facebook.com/Ford.Polska

Zostań naszym fanem i dołącz do społeczności Ford Polska.

www.fordleasing.pl

Skorzystaj z atrakcyjnych ofert finansowania zakupu Twojego Forda. Sprawdź aktualną
ofertę na stronie internetowej.
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