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Kuga ST-Line X PHEV prezentat cu culoarea caroseriei în Lucid Red metalizat
cu strat exterior transparent (opţional).

Cel mai simplu mod
de a conduce noul
Ford Kuga
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Deblocaţi broșura interactivă on-line
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Redefinirea ideii de
aventură
De ce să vezi aventura ca pe o experienţă unică? Pentru
dumneavostră este o stare de spirit. Știi că nu ai nevoie de
un rucsac de 20 de kilograme și de o pauză de șase luni în
carieră pentru a o descoperi. De la luminile orașului
strălucitor la cerul larg și cuprinzător - fiecare loc, timp sau
moment aduce ceva nou. Prezentarea noului Ford Kuga.
Aventură la fiecare deplasare.

Kuga ST-Line X PHEV prezentat cu culoarea caroseriei în White
Platinum metalizat (opţional).

1Explorare
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Kuga ST-Line X PHEV prezentat cu culoarea caroseriei în Solar Silver metalizat
(opţional).

*Cu bateria complet încărcată. Până la 56 km de autonomie în modul electric exclusiv, folosind procedura de
testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (WLTP) și aplicabilă unei configuraţii disponibile.
Autonomia reală variază în funcţie de condiţiile de exploatare, cum ar fi factorii externi, stilul de condus,
întreţinerea vehiculului și vârsta bateriei litiu-ion.
+Articol acoperit de garanţia furnizorilor terţi; consultaţi coperta din spate pentru detalii.

Mai puternic
Fiţi gata pentru orice cu puterea electrică hibridă Kuga. Cu două noi
versiuni hibride disponibile, Ford Kuga oferă modalităţi mai noi, mai
curate și mai economice de a te bucura de conducerea acestui SUV.
Opţiunea Ford Kuga Plug-In Hybrid (PHEV) combină un motor
electric separat acţionat de la baterie cu motorul pe benzină  de 2,5L
eficient cu ciclu Atkinson.

Motorul electric pornește pentru a oferi asistenţă suplimentară atunci
când este nevoie, ceea ce înseamnă că puteţi conduce mai departe
cu emisii mai mici. Puteţi rula vehiculul numai cu energie electrică
până la o autonomie de 56 km*, ceea ce îl face ideal pentru
deplasarea prin trafic intens și în zone cu emisii ultra scăzute. Și
atunci când plecaţi din oraș pentru o călătorie lungă prin ţară,
motorul trece în funcţionarea pe combustibil, deci nu este necesar să
vă faceţi griji cu privire la atingerea destinaţiei.

Bateria PHEV este ușor de reîncărcat în majoritatea punctelor de
încărcare publice. În mod alternativ, un cablu intern de încărcare este
furnizat odată cu vehiculul și o soluţie EVBox+ Elvi Wallbox.
(Accesoriu)

Explorare1
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*Numai pentru modelele cu transmisie automată.

Ford Kuga se află în egală măsură acasă, explorând peisaje sau căutând aventuri
într-o plimbare prin oraș. Oriunde vă duce călătoria, vă veţi bucura de echilibrul
perfect dintre capacitatea robustă a SUV-ului și designul inovativ.

Funcţiile  de asistenţă -  navigatia cu  SYNC 3, FordPass Connect cu Live Traffic și
pilot automat adaptiv cu funcţia Stop & Go* -  fac Noul Ford Kuga ideal pentru
traficul aglomerat din zonele urbane.

Sau pur și simplu puteti să luaţi o bicicletă în spaţiul generos de încărcare și să
exploraţi zonele montane. Cu tehnologii avansate, cum ar fi tracţiunea integrală
inteligentă și un nou sistem de moduri de conducere selectabile, vă puteţi adapta
stilul de condus pentru a se potrivi condiţiilor de drum.

Kuga ST-Line X PHEV prezentat cu culoarea caroseriei în Sedona Orange metalizat (opţional).

Explorează lumea cu Noul Ford
Kuga
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Explorare1

Kuga ST-Line X PHEV prezentat cu culoarea caroseriei în Lucid Red
metalizat cu strat exterior transparent (opţional).
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Kuga ST-Line X PHEV în Miko Dinamica cu vinil partial (standard).

Redefinirea spaţiului
Sentimentul de mișcare și libertate continuă în interiorul vehiculului:
de la designul consolei centrale, la stilul scaunelor din faţă cu
tapiţerie din piele (standard pentru Vignale) - noul Kuga creează un
spatiu confortabil, premium.

Alte caracteristici inteligente de design completează un stil de viaţă
activ. Scaunele din spate includ o caracteristică complet nouă, cea de
glisare, care vă permite să oferiţi spaţiu suplimentar pentru pasagerii
din spate, dacă este necesar, sau să extindeţi spaţiul de încărcare din
spate pentru o capacitate suplimentară de depozitare. În timp ce
hayonul hands-free vă permite să accesaţi spaţiul util chiar și atunci
când mâinile dumneavoastră sunt pline cu bagaje (standard pentru
Vignale).

Explorare1
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*Numai pentru modelele cu transmisie automată.
†Pe bază de senzori.
‡Funcţie de asistare a șoferului.

Conducerea fără efort
Pilot automat adaptiv
Noul Kuga face șofatul mai simplu în traficul aglomerat. Pilotul
automat adaptiv cu funcţia Stop & Go va menţine automat o
distanţă sigură între dumneavoastră și vehicul din faţă, chiar dacă
acesta încetinește pentru a se opri. Atunci când coloana începe să se
miște din nou și mașina dumneavoastră va demara. În timp ce
asistenţa pre-coliziune va monitoriza cu atenţie drumul înainte și vă
va avertiza asupra potenţialelor pericole.

■ Pilotul automat adaptiv cu funcţia Stop & Go*‡ menţine o
distanţă confortabilă faţă de vehiculul de dinainte și poate chiar să
oprească vehiculul complet și apoi să îl pornească, atunci când
traficul o va permite

■ Asistenţa pre-coliziune†‡, cu detectarea pietonilor și a bicicliștilor,
monitorizează apropierea de alte vehicule, bicicliști și pietoni și vă
poate avertiza într-o eventuală coliziune

■ Asistarea evazivă a direcţiei†‡ este concepută să detecteze
mișcările de evitare și vă ajută să ocoliţi un obstacol din calea
dumneavoastră (parte a asistenţei pre-coliziune)

Explorare1

Kuga Vignale PHEV cu piele Windsor Leather Arona perforată în abanos/Piele
Windsor în abanos (standard).
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Kuga ST-Line X PHEV prezentat cu culoarea caroseriei în Frozen White (opţional).
+Articol acoperit de garanţia furnizorilor terţi; consultaţi coperta din spate pentru detalii.

Energie electrică în mâinile
dumneavoastră
Modurile vehiculului electric (EV)
Noul Kuga Plug-In Hybrid vă ajută să ajungeţi la destinaţie mai eficient prin
utilizarea a două surse de energie. Puteţi alege când să rulaţi vehiculul cu
energie electrică și când să folosiţi eficienţa motorului pe benzină cu ciclu
Atkinson de 2,5 litri sau să lăsaţi Kuga să aleagă pentru dumneavoastră în
modul Auto EV. În timpul fiecărei călătorii, vehiculul va recupera energie atunci
când reduce viteza sau frânează.

■ Modul Auto EV Comută între motorul electric și cel convenţional în funcţie
de condiţiile de conducere și de nivelul de încărcare disponibil

■ Modul EV NowVă permite să conduceţi doar cu energie electrică, până
când bateria este aproape epuizată, apoi vehiculul revine la utilizarea
funcţiei hibride

■ Modul EV Later Vă permite să economisiţi energie electrică în baterie
pentru o utilizare ulterioară. Vehiculul se va deplasa predominant în modul
hibrid până când comutaţi pe modul electric

■ Modul de încărcare a bateriei Vă permite să încărcaţi bateria cu ajutorul
motorului pe benzină cu ciclu Atkinson atunci când vehiculul este parcat

Încărcarea Kuga
Indiferent dacă sunteţi acasă sau pe drum, încărcarea mașinii dumneavoastră
Kuga este ușoară cu ajutorul unei prize racordate la reţeaua electrică, a staţiei
de încărcare EVBox+ Elvi sau a punctelor de încărcare publice.

a. Staţia de încărcare EVBox+  Elvi și punctul de încărcare
public 
Reîncărcare completă în 3,5 ore prin intermediul staţiei de
încărcare montate pe perete (accesoriu) și a majorităţii staţiilor
de încărcare publice.

b. Încărcare de la reţeaua electrică
Încărcare completă în 6 ore de la reţeaua electrică de 230 de
volţi.

Explorare1
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Să vezi și să fii văzut
Farurile autoadaptive
Farurile cu leduri avansate atrăgătoare de la Kuga asigură o excelentă
iluminare pe timp de noapte și în condiţii de vizibilitate redusă.
Farurile dinamice cu leduri cu iluminat adaptiv complet folosesc
tehnologia camerelor pentru a modifica din timp forma fasciculului
de lumină, asigurând luminarea curbelor înainte de a intra în acestea,
pentru o conducere mai ușoară și relaxată pe timpul nopţii.

■ Sistemul de recunoaștere a indicatoarelor poate să detecteze
când vă apropiaţi de un sens giratoriu sau de un indicator de oprire
și adaptează fasciculul farurilor pentru a se potrivi formei drumului

■ Iluminatul predictiv în curbe folosește marcajele benzii de rulare
pentru a detecta curbele și le iluminează înainte de a intra în ele 

■ Faza lungă antiorbire reglează unghiul farurilor pentru o iluminare
maximă, în timp ce camera frontală ajută sistemul să îi protejeze
pe ceilalţi șoferi de fasciculul orbitor

Explorare1

Kuga ST-Line X PHEV prezentat cu culoarea caroseriei în Solar Silver metalizat
(opţional).
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*Parte a sistemului de informaţii despre unghiul mort.

Lăsaţi Kuga să parcheze
singură
Asistenţă activă la parcare
De la identificarea unui spaţiu de parcare adecvat la manevrabilitatea
în condiţii de siguranţă în și în afara locului de parcare, Kuga face
parcarea mai ușoară, chiar și în spaţii strânse.

■ Asistenţa activă la parcare controlează direcţia în timp ce vă
ghidează în și în afara unui spaţiu. Precum camera retrovizoare
panoramică, sistemul include o cameră frontală cu unghi larg
(standard pe versiunea Vignale, doar cu transmisie manuală. Parte
a unui pachet opţional pe alte serii)

■ Asistenţa activă la parcare 2 preia direcţia, schimbătorul de
viteze și pedalele în timp ce menţineţi controlul asupra vehiculului
prin apăsarea butonului de asistenţă la parcare pe toată durata
manevrei (standard pentru Vignale, doar cu transmisie automată.
Parte a unui pachet opţional pe alte serii)

■ Alerta la intersectarea cu traficul* vă ajută atunci când ieșiţi cu
spatele dintr-un loc de parcare, avertizându-vă în legătură cu
traficul care vine din ambele părţi și poate să acţioneze frânele
automat în cazul în care dumneavoastră nu reacţionaţi (parte a
unui pachet de opţiuni)

■ Camera retrovizoare panoramică asigură o vizibilitate clară în
stânga și în dreapta mașinii dumneavoastră atunci când sunteţi în
marșarier (parte a unui pachet de opţiuni)
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Nu uitaţi: Integrarea completă a smartphone-ului cu SYNC 3 este disponibilă numai pentru iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) sau pentru versiunile superioare. Unele funcţii SYNC 3 necesită o conexiune de date, prin urmare este posibil să se aplice taxe
pentru serviciile mobile de date. Pentru a verifica dacă Apple CarPlay și Android Auto sunt disponibile pe piaţa dumneavoastră, verificaţi site-urile web oficiale Apple CarPlay și Android Auto pentru ultimele informaţii. Actualizările hărţilor sunt gratuite
pentru o perioadă limitată de timp de la înmatricularea autoturismului. 
†Asistenţa pentru situaţii de urgenţă Ford este o funcţie SYNC inovatoare care folosește un telefon mobil asociat prin Bluetooth® și conectat pentru a-i ajuta pe ocupanţii vehiculului să iniţieze un apel direct către centrul local de comunicaţii, după un
accident care a implicat declanșarea unui airbag sau oprirea pompei de combustibil. Această funcţie este operaţională în peste 40 de ţări şi regiuni din Europa.
*FordPass Connect este o opţiune suplimentară. Modemul de la bord va fi conectat în momentul livrării vehiculului. Puteţi alege să acceptaţi sau să refuzaţi anumite servicii de partajare a datelor. Tehnologia va fi disponibilă în 2019 pe anumite pieţe,
urmând să se extindă pe celelalte în 2020.
**Hotspot Wi-Fi (până la 4G LTE) include un pachet gratuit de date fără fir de test care începe în momentul activării perioadei de testare cu Vodafone și expiră după 3 luni ori când se utilizează 3GB de date, oricare dintre acestea survine mai întâi.
Ulterior, pachetele de date pot fi achiziţionate de la Vodafone, consultaţi site-ul web pentru detalii despre pachetele de date. Pentru a beneficia de caracteristica hotspot Wi-Fi integrată, un vehicul Ford trebuie să fie prevăzut cu echipamentul hardware
corespunzător și este necesar un plan de date mobile. Acoperirea și serviciul de date nu sunt disponibile peste tot și este posibil să se aplice condiţiile planului dvs. de date mobile, inclusiv tarifele adecvate pentru mesaje și date.
††Accesul la Live Traffic este gratuit în primii 2 ani de la înregistrarea unui nou Ford dotat cu SYNC 3 cu navigaţie; după această perioadă, se percepe o taxă de licenţă.
‡Accesul la Informaţiile  despre pericolele locale este gratuit în primii 2 ani de la achiziţia unui nou Ford dotat cu anumite modele de informare a șoferului; după această perioadă, se percepe o taxă de licenţă.

Ford SYNC 3
Ford SYNC 3 se integrează perfect cu smartphone-ul dumneavoastră pentru
a face comunicarea și navigarea fără efort. Puteţi controla aplicaţiile
compatibile cu SYNC prin AppLink, în timp ce Apple CarPlay și Android Auto
vă permit să utilizaţi ecranul tactil color de 8”, ca și cum ar fi receptorul
smartphone-ului dumneavoastră.

Cu ajutorul ecranului tactil sau a unor simple comenzi vocale, puteţi efectua
apeluri, scrie și asculta mesaje text și controla muzica și navigaţia prin satelit.
În cazul unui accident, asistenţa pentru situaţii de urgenţă† îi ajută pe
ocupanţii autoturismului să sune la serviciul de urgenţă din localitatea în care
se află autoturismul.

FordPass Connect*
Modemul FordPass Connect vă asigură Wi-Fi** la bordul autoturismului
pentru un număr maxim de zece dispozitive.  Live Traffic†† transmite
informaţii regulate despre circulaţie către sistemul dumneavoastră de
navigaţie SYNC în timp ce Informaţiile despre pericolele locale‡ vă
avertizează asupra pericolelor care urmează să fie întâlnite pe drum.

Aplicaţia FordPass
Aplicaţia FordPass vă permite accesul chiar la mai multe caracteristici prin
intermediul smartphone-ului dumneavoastră, cum ar fi căutarea punctelor
de încărcare/alimentare cu combustibil și compararea preţurilor, încălzirea
autoturismului de la distanţă, localizarea locurilor de parcare disponibile și
selectarea punctelor de interes pentru a le transmite către SYNC 3
Navigation atunci când vă conectaţi prin AppLink.  Pentru modelele PHEV,
puteţi să primiţi și notificări cu privire la nivelul de încărcare electrică a
bateriei.

Explorare1

Conectat și sub control

033ff374895248b7de59c2011e1c90ab-f4183b635b364984d0dc193e7560ff8a-00000_book.indb   86 26/06/2020   14:27:07

CX482_20.5MY_V3_#SF_ROU_RO_14:43_26.06.2020



Afișaj la nivelul capului șoferului
Prezintă informaţii cheie în câmpul
dumneavoastră de vizibilitate, astfel că puteţi să
vă menţineţi atenţia la drumul din faţă. Imaginea
clară poate să indice conţinutul pe care l-aţi ales,
inclusiv notificările legate de viteza vehiculului,
navigaţie, pilotul automat și datele sistemului de
recunoaștere a semnelor de circulaţie. Compatibil
cu ochelarii de soare polarizaţi.

Sistem audio B&O
Un sunet superior și un design elegant sunt
elementele ideale pentru noul dumneavoastră
Kuga. Modelele unice ale difuzoarelor Bang &
Olufsen subliniază perfect stilul distinctiv al
mașinii, în timp ce reglajul sofisticat, specific
modelului, al sunetului amplifică experienţa
fiecărei deplasări, permiţându-vă să redescoperiţi
muzica, așa cum artiștii au intenţionat să fie
auzită.

Moduri de conducere selectabile
Personalizaţi-vă experienţa de conducere a
autovehiculului Kuga pentru a se potrivi cu
condiţiile de drum printr-o selecţie de moduri de
acţionare disponibile. Sistemul ajustează diferite
setări, inclusiv răspunsul clapetei de acceleraţie și
al direcţiei, precum și comportamentul la
schimbarea treptelor de viteză la mașinile cu
transmisie automată.

Explorare1
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Cameră faţă și retrovizoare
Imaginile din faţă și din spate ale vehiculului sunt
afișate pe ecranul tactil. Util pentru a face
manevre strânse de parcare, permiţându-vă să
monitorizaţi zona din jurul mașinii. Camera
retrovizoare se activează atunci când vehiculul
este în marșarier.

Cârlig de tractare retractabil
Cârlig de tractare complet retractabil acţionat
electric de la Ford se „ascunde” automat vederii în
spatele barei de protecţie din spate atunci când
nu este folosit, pentru un design necompromis și
un acces mai ușor la spaţiul de încărcare. Pentru a
asigura o capacitate de transport și depozitare
suplimentară, capul de tractare poate să reziste
până la 2.100 kg, în funcţie de motor (pentru mai
multe detalii, apelaţi la dealerul Ford).

Hayon hands-free
Deschiderea sau închiderea hayonului noului Kuga
este ușoară chiar și atunci când aveţi mâinile
ocupate. Cu cheile în buzunar sau în geantă și
mișcând ușor piciorul sub partea din centru a
barei de protecţie din spate, hayonul va fi acţionat
fără a fi nevoie să atingeţi ceva. Poate să fie
deschis și închis chiar și atunci când sunteţi în
mașină.

Caracteristici remarcabile
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2
Selectare
Noul Ford Kuga este special gândit pentru
dumneavoastră, oferindu-vă posibilitatea de a
alege personlizări exterioare și interioare potrivite
stilului dumneavoastră.

Nivelul de echipare de intrare al noului Kuga oferă
mai multe echipamente standard decât modelul
anterior, incluzând tehnologii integrate
impresionante.  

Jantă „prelucrată” din aliaj Magnetic de 18" cu 5x2 spiţe (doar PHEV)

Trend

Caracteristici principale

■ Jante de 17" din oţel și capace Sparkle Silver cu 5x2
spiţe

■ Banchetă pasageri cu funcţia de glisare
■ Aer condiţionat manual
■ Sistem de păstrare a benzii de rulare (cu alertă și

asistenţă pentru păstrarea benzii de rulare)

Versiunile de echipare Titanium si Titanium X
oferă niveluri superioare de sofisticare și confort,
de la materiale de înaltă calitate la tehnologii
suplimentare.

Titanium și Titanium X

Caracteristici principale

■ Jante de 17" din aliaj Shadow Silver cu 5x2 spiţe
(non-PHEV)*

■ Ștergătoare cu senzor de ploaie
■ Sistem Ford KeyFree cu buton de pornire Ford Power
■ Sistem electronic de control automat al temperaturii

în două zone (DEATC)

033ff374895248b7de59c2011e1c90ab-f4183b635b364984d0dc193e7560ff8a-00000_book.indb   89 26/06/2020   14:27:18

CX482_20.5MY_V3_#SF_ROU_RO_14:43_26.06.2020

Prezentarea generală a seriei

Versiunile impresionante Kuga ST-Line și ST-Line
X au caracteristici deosebit de sportive datorită
stilului exterior unic și detaliilor interioare.

ST-Line și ST-Line X

Caracteristici principale

■ Jante de 18" din aliaj Rock Metallic, cu 5x2 spiţe
■ Panou de bord digital de 12,3”
■ Volan în stil sport ST-Line cu cusătură roșie
■ Praguri de portieră în faţă cu finisaj din aluminiu și

caractere ST-Line

Cu caracteristici unice de design și piele moale la
atingere de origine exclusivă, Kuga Vignale vă
duce într-o lume de rafinament inegalabil.

Vignale

Caracteristici principale

■ Jante de 18" din aliaj Luster Nickel cu 5x4 spiţe 
■ Panou de bord digital de 12,3" 
■ Scaune integral din piele
■ Faruri cu tehnologie LED Quad Projector cu Glare Free
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Trend
Dotările exterioare standard

■ Jante de 17" din oţel și capace Sparkle Silver cu 5x2 spiţe
■ Grila superioară în faţă cu plasă neagră cu finisaj cromat
■ Oglinzi exterioare cu acţionare electrică, încălzite, pliabile electric

cu indicatoare laterale, carcase de culoarea caroseriei și lumini de
însoţire

■ Senzori de parcare faţă şi spate

Dotările interioare standard

■ Încărcare telefon wireless
■ Pilot automat cu limitator reglabil al vitezei
■ Pornire/oprire automată
■ Radio dual tuner AM/FM DAB, ecran tactil de 8", Traffic Message

Channel (TMC), conectivitate Bluetooth®, plus două porturi USB
pentru dispozitive externe, șase boxe și comenzi pentru volan

Motorizări
Benzină
1.5 Ford EcoBoost 150 CP (110 kW)

Diesel
2,0 litri Ford EcoBlue mild Hybrid (mHEV) 150 CP (110 kW)
1,5 litri Ford EcoBlue 120 CP (88 kW)

Selectare2
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Seria

Titanium
Dotările standard exterioare suplimentare faţă de Trend

■ Jante de 17" aliaj Shadow Silver cu 5x2 spiţe (non-PHEV)
■ Jantă de 18" aliaj Magnetic cu 5x2 spiţe (doar PHEV)
■ Ștergătoare cu senzor de ploaie
■ Grilă superioară în faţă cu plasă neagră cu bare și chenar cu finisaj

cromat
■ Rama superioară a ușii și linia centurii cu finisaj Bright

Dotările standard interioare suplimentare faţă de Trend

■ Sistem Ford KeyFree cu buton de pornire Ford Power
■ Sistem electronic de control automat al temperaturii în două zone

(DEATC)
■ Iluminare ambiantă
■ Oglindă retrovizoare heliomată
■ Praguri de portieră faţă din oţel inox lustruit cu caractere Titanium

Motorizări
Benzină
2,5 litri Plug-In Hybrid (PHEV) 225 CP (165 kW)
1.5 Ford EcoBoost 150 CP (110 kW)

Diesel
2,0 litri Ford EcoBlue mild Hybrid (mHEV) 150 CP (110 kW)
1,5 litri Ford EcoBlue 120 CP (88 kW)
2,0L Ford EcoBlue 190 CP (140 kW)
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Titanium X
Dotările standard exterioare suplimentare faţă
de Titanium

■ Faruri cu tehnologie LED
■ Geamuri fumurii
■ Lămpi de ceaţă faţă
■ Faza lungă automată

Motorizări
Benzină
2,5 litri Plug-In Hybrid (PHEV) 225 CP (165 kW)
1.5 Ford EcoBoost 150 CP (110 kW)

Diesel
2,0 litri Ford EcoBlue mild Hybrid (mHEV) 150 CP (110
kW)
1,5 litri Ford EcoBlue 120 CP (88 kW)
2,0 litri Ford EcoBlue 190 CP (140 kW)

Selectare2
Dotările standard interioare suplimentare faţă
de Titanium

■ Sistem de detectare oboseală șofer
■ Sistem audio B&O
■ Radio AM/FM DAB, incluzând SYNC 3 cu ecran tactil

TFT de 8", navigaţie, conectivitate Bluetooth®, plus
două porturi USB pentru dispozitive externe, zece
incinte acustice (inclusiv difuzorul central și
subwooferul) și comenzile volanului
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ST-Line
Dotările standard exterioare suplimentare faţă de Trend

■ Jante de 18" aliaj Rock Metallic, cu 5x2 spiţe
■ Grilă superioară în faţă cu plasă în formă de fagure de culoare

Carbon Black și chenar negru high-gloss
■ Bare de protecţie faţă și spate în stil sportiv, de culoarea caroseriei,

cu detalii spate high-gloss
■ Ţevi de evacuare duble cu finisaj unic ST-Line

Dotările standard interioare suplimentare faţă de Trend

■ Volan în stil sport ST-Line cu cusătură roșie
■ Panou de bord digital de 12,3"
■ Covorașe din velur în faţă și spate cu cusătură roșie
■ Buton al schimbătorului de viteze unic cu tapiţerie din piele și

inserţie din aluminiu satinat și cusătură roșie  a pavilionului
■ Finisaj "Dark" al plafonului

Motorizări
Benzină
2,5 litri Plug-In Hybrid (PHEV) 225 CP (165 kW)
1.5 Ford EcoBoost 150 CP (110 kW)

Diesel
2,0 litri Ford EcoBlue mild Hybrid (mHEV) 150 CP (110 kW)
1,5 litri Ford EcoBlue 120 CP (88 kW)
2,0 litri Ford EcoBlue 190 CP (140 kW)

Selectare2
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ST-Line X
Principalele dotări exterioare suplimentare faţă de
ST-Line

■ Faruri cu tehnologie LED
■ Geamuri fumurii

Principalele dotări interioare suplimentare faţă de
ST-Line

■ Radio AM/FM DAB, incluzând SYNC 3 cu ecran tactil TFT de 8",
navigaţie, conectivitate Bluetooth®, plus două porturi USB pentru
dispozitive externe, zece incinte acustice (inclusiv difuzorul central
și subwooferul) și comenzile volanului

■ Sistem audio B&O
■ Sistem de detectare oboseală șofer

Motorizări
Benzină
2,5 litri Plug-In Hybrid (PHEV) 225 CP (165 kW)
1.5 Ford EcoBoost 150 CP (110 kW)

Diesel
2,0 litri Ford EcoBlue mild Hybrid (mHEV) 150 CP (110 kW)
1,5 litri Ford EcoBlue 120 CP (88 kW)
2,0 litri Ford EcoBlue 190 CP (140 kW)

Seria

033ff374895248b7de59c2011e1c90ab-f4183b635b364984d0dc193e7560ff8a-00000_book.indb   96 26/06/2020   14:27:55

CX482_20.5MY_V3_#SF_ROU_RO_14:43_26.06.2020



Vignale
Dotările exterioare standard

■ Jante aliaj de 18" Luster Nickel cu 5x4 spiţe
■ Grilă superioară din faţă cu design unic Vignale cu

plasă Carbon Black și inserţii și chenar din aluminiu
satinat

■ Faruri cu tehnologie LED Quad Projector cu Glare Free
■ Hayon hands-free
■ Ţevi de evacuare duble cu finisaj unic Vignale

Motorizări
Benzină
2,5 litri Plug-In Hybrid (PHEV) 225 CP (165 kW)

Diesel
2,0 litri Ford EcoBlue 190 CP (140 kW)

Selectare2
Dotările interioare standard

■ Panou de bord îmbrăcat în piele
■ Afișaj la nivelul capului șoferului
■ Sistem audio B&O 
■ Panou de bord digital de 12,3"
■ Reglare electrică a scaunului șoferului cu 10 poziţii și

funcţie de memorare
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3
Personalizarea
Alegeţi culoarea, roţile și opţiunile și veţi obţine
o Kuga inconfundabilă.

Lucid Red
Vopsea metalizată cu strat exterior transparent*

Durabilitatea și frumuseţea exteriorului mașinii Ford Kuga se
datorează unui proces special de vopsire în mai multe etape. De la

părţile din oţel ale caroseriei injectate cu ceară la stratul de
acoperire rezistent la uzură, noile materiale și proceduri de aplicare
asigură faptul că noul Kuga își va păstra aspectul pentru mult timp.

Viaţa în culori minunate
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Blazer Blue
Vopsea nemetalizată

Blue Panther
Caroserie în vopsea metalizată*

Magnetic
Caroserie în vopsea metalizată*

Solar Silver
Caroserie în vopsea metalizată*

Frozen White
Vopsea nemetalizată

Chrome Blue
Caroserie în vopsea metalizată*

Moondust Silver
Caroserie în vopsea metalizată*

White Platinum
Caroserie în vopsea metalizată*

Agate Black
Caroserie în vopsea metalizată*

Diffused Silver
Caroserie în vopsea metalizată*

Sedona Orange
Caroserie în vopsea metalizată*

Lucid Red
Vopsea metalizată cu strat exterior
transparent*

Culorile

*Contra cost.
Ford Kuga este acoperit de garanţia Ford împotriva perforării, garanţie cu o durată de 12 ani de la data primei înmatriculări. Conform clauzelor și condiţiilor.
Notă: Imaginile cu mașini sunt folosite numai pentru a ilustra diferite culori ale caroseriei și este posibil să nu reflecte specificaţiile curente sau disponibilitatea produsului pe anumite pieţe. Culorile și tapiţeriile reproduse în această broșură pot să difere
de culorile reale din cauza limitărilor procesului de tipărire folosit.
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Zaha în abanos/Eton în abanos
Standard pentru Trend

Ray în abanos/Eton în abanos
Standard pentru Titanium

Ray în abanos/Piele salerno în abanos
Standard pentru Titanium X**

TapiţeriilePersonalizare3

Foundry în abanos/Eton în abanos
Standard pentru ST-Line

Miko Dinamica cu vinil parţial (TBC)
Standard pentru ST-Line X*

Piele Windsor Leather Arona perforată în abanos/Piele
Windsor în abanos
Standard pentru Vignale

*Disponibil cu reglarea scaunului electric în 10 moduri ca opţional suplimentar pentru ST-Line X.
**Disponibil cu reglarea scaunului electric în 10 moduri ca opţional suplimentar pentru Titanium X.
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17" 18" 19"

19" 19" 20"

Jante cu 5 spiţe din aliaj Shadow Silver
Opţiune pentru Trend. Nu este disponibilă pentru PHEV 

Jante din aliaj Magnetic cu 5x2 spiţe
Standard pentru PHEV pentru Trend, Titanium și 
Titanium X. Opţiune pentru non-PHEV pentru Titanium și 
Titanium X

Jante din aliaj Luster Nickel cu 10 spiţe*
Opţiune pentru Titanium şi Titanium X

Jante din aliaj Luster Nickel cu 10 spiţe
Opţiune pentru Vignale

Jante din aliaj Ebony Black high-gloss cu 15 spiţe
Opţiune disponibilă ca parte a unui pachet pentru ST-Line
și ST-Line X

Jante din aliaj Pearl Grey cu 10 spiţe
Opţional pentru ST-Line X

Roţi

*Disponibilitate în funcție de țară
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Trend TitaniumPentru a face noul Kuga chiar mai special, am ridicat standardul
caracteristicilor noastre oferite în cadrul gamei.  În plus, am inclus
multe extraopţiuni în pachetele noastre standardizate - cum ar fi
pachetul de iarnă sau pachetul de asistenţă pentru șofer. De
asemenea, unele opţiuni pot fi comandate individual, ajutându-vă
astfel să configuraţi autoturismul dumneavoastră Kuga perfect.
Obţineţi de la distribuitorul Ford mai multe informaţii despre opţiunile
disponibile.

Pachet de iarnă
Scaune încălzite faţă și spate 
Volan încălzit
Sistem electronic de control automat al temperaturii în
două zone

Pachet de asistenţă pentru șofer
Asistenţă pre-coliziune
Pilot automat adaptiv cu limitator reglabil al vitezei (cu
transmisie manuală)
Pilot automat adaptiv cu funcţia Stop & Go și asistenţă la
centrarea pe bandă (cu transmisie automată)
Sistem de alertare a șoferului
Sistem de informaţii despre unghiul mort cu sistem de
avertizare secundar
Sistem de recunoaștere a limitei de viteză
Protecţii pentru marginile portierelor
Asistenţă activă la parcare
Cameră faţă și retrovizoare

Pachet tehnologic
Afișaj la nivelul capului șoferului
Faruri cu tehnologie LED Quad-Projector cu Glare Free

Pachetul ST-Line Enhancement
Jante din aliaj de 19” Ebony Black/Machined high-gloss cu
15 spiţe
Etriere vopsite în roșu
Spoiler de dimensiuni mari

Pachet de iarnă

 Pachetul de asistenţă pentru șofer

 Pachet tehnologic

Opţiuni unice:
Sistem de securitate primar Thatcham categoria 1 cu alarmă și
detectarea volumului
Brichetă (în legătură cu punctul de alimentare cu 12 V) și scrumieră
Încălzitor auxiliar - control la distanţă (nu este disponibil pe
motoarele PHEV) (conţine un sistem de frânare antiblocare (ABS)
cu amplificare electronică a forţei de frânare)

Opţiuni unice:
Sistem de securitate primar Thatcham categoria 1 cu alarmă și
detectarea volumului
Brichetă (în legătură cu punctul de alimentare cu 12 V) și scrumieră
Încălzitor auxiliar - control la distanţă (nu este disponibil pe
motoarele PHEV) (conţine un sistem de frânare antiblocare (ABS)
cu amplificare electronică a forţei de frânare)
Bare de plafon – Silver
Trapă panoramică – glisare electrică
Geamuri fumurii
Hayon cu acţionare electrică hands-free

Personalizare3
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Titanium X ST-Line ST-Line X Vignale

Pachetul ST-Line Enhancement

Opţiuni unice:
Sistem de securitate primar Thatcham categoria 1 cu alarmă și
detectarea volumului
Brichetă (în legătură cu punctul de alimentare cu 12 V) și scrumieră
Încălzitor auxiliar - control la distanţă (nu este disponibil pe
motoarele PHEV) (conţine un sistem de frânare antiblocare (ABS)
cu amplificare electronică a forţei de frânare)
Bare de plafon – Silver
Trapă panoramică – glisare electrică
Hayon cu acţionare electrică, hands-free

Opţiuni unice:
Sistem de securitate primar Thatcham categoria 1 cu alarmă și
detectarea volumului
Brichetă (în legătură cu punctul de alimentare cu 12 V) și scrumieră
Încălzitor auxiliar - control la distanţă (nu este disponibil pe
motoarele PHEV) (conţine un sistem de frânare antiblocare (ABS)
cu amplificare electronică a forţei de frânare)
Acoperiș panoramic – glisare electrică
Geamuri fumurii
Sistem Ford KeyFree cu buton de pornire Ford Power și hayon
hands-free acţionat electric (include hayonul acţionat electric)

Opţiuni unice:
Sistem de securitate primar Thatcham categoria 1 cu alarmă și
detectarea volumului
Brichetă (în legătură cu punctul de alimentare cu 12 V) și scrumieră
Încălzitor auxiliar - control la distanţă (nu este disponibil pe
motoarele PHEV) (conţine un sistem de frânare antiblocare (ABS)
cu amplificare electronică a forţei de frânare)
Acoperiș panoramic – glisare electrică
Sistem Ford KeyFree cu buton de pornire Ford Power și hayon
hands-free acţionat electric (include hayonul acţionat electric)

Opţiuni unice:
Sistem de securitate primar Thatcham categoria 1 cu alarmă și
detectarea volumului
Brichetă (în legătură cu punctul de alimentare cu 12 V) și scrumieră
Încălzitor auxiliar - control la distanţă (nu este disponibil pe
motoarele PHEV) (conţine un sistem de frânare antiblocare (ABS)
cu amplificare electronică a forţei de frânare)
Bare de plafon – Silver
Acoperiș panoramic – glisare electrică
Geamuri fumurii

Opţiuni și pachete
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Sistemele de retenţie
a încărcăturii*
Sistemele de retenţie robuste
păstrează în siguranţă bagajele în
compartimentul de încărcare al Ford
Kuga. Protecţia din spatele celui
de-al doilea rând este disponibilă ca
opţiune numai pentru că suporturile
de fixare nu pot să fie montate
ulterior. Protecţia primului rând este
disponibilă ca accesoriu (dar doar
pentru vehiculele prevăzute cu
opţiunea de introducere a unui al
doilea rând și nu în combinaţie cu
acoperișul panoramic).

Bara de protecţie din
spate
Plăcuţele de protecţie și foliile sunt
concepute pentru protecţia
împotriva uzurii de zi cu zi. Plăcuţele
asigură protecţie, având un design
stilizat, în timp ce foliile asigură
protecţie fără a compromite
aspectul autoturismului
dumneavoastră.  (Accesoriu)

Capetele de tractare
Capul de tractare complet
retractabil acţionat electric de la
Ford se „ascunde” automat vederii
în spatele barei de protecţie din
spate atunci când nu este folosit,
ajutând la păstrarea aspectului
aerodinamic al modelului. (Opţional
și accesoriu) Un cap de tractare
detașabil (opţional și accesoriu) și
un cap de tractare fix (accesoriu)
sunt, de asemenea, disponibile.

Pentru mai multe accesorii, vizitaţi Catalogul online de accesorii la www.ford-accessories.com Pentru mai multe articole cu marca Ford – de la îmbrăcăminte la produse
legate de stilul de viaţă și ustensile de călătorie – vizitaţi www.fordlifestylecollection.com

Suport din spate
pentru biciclete
Uebler+
Suportul de înaltă calitate pentru
biciclete montat pe capul de
tractare dispune de un mecanism
de înclinare practic opţional (în
funcţie de modelul suportului
pentru biciclete) pentru accesul
facil la compartimentul de
încărcare. (Accesoriu)

Apărători pentru noroi
Apărătorile pentru noroi conturate
vă ajută să protejaţi caroseria
vehiculului Kuga de stropii de noroi
și criblură. Disponibile pentru roţile
faţă și spate. (Opţiune și/sau
accesoriu)

Cârlig de tractare
detașabil
Pentru a asigura o capacitate de
transport și depozitare
suplimentară, cârligul de tractare
poate să reziste la diferite kg, în
funcţie de motor (pentru mai multe
detalii, apelaţi la dealerul Ford).
Cârligul de tractare poate să fie
demontat, dacă nu este folosit.
(Opţiune și/sau accesoriu)

Personalizare3
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*Îndeplineşte normele europene de siguranţă ECE-R17/ISO27955.
+Articol acoperit de garanţia furnizorilor terţi; consultaţi coperta din spate pentru detalii.

Accesorii cutie
portbagaj Thule®+

Accesorii ușor de montat și de înaltă
calitate pentru cutia portbagaj
Thule®, inclusiv suportul pentru
biciclete (Accesoriu) și un suport
pentru echipamente de schi
complet blocabil, adecvat pentru
până la șase perechi de schiuri sau
patru snowboarduri. (Accesoriu)

Covorașe pentru toate
anotimpurile
Covorașele cu marginile ridicate, cu
simbolul Kuga, sunt adaptate
pentru a se potrivi perfect și a
proteja împotriva mizeriei și a
umezelii. Covorașul șoferului este
fixat direct de podeaua vehiculului
pentru a împiedica alunecarea.
(Opţiune și/sau accesoriu)

Cutie portbagaj pentru
plafon G3
Concepută să transporte o gamă
largă de încărcături și să le protejeze
împotriva intemperiilor și a furtului.
Cele mai multe modele oferite au o
deschidere dublă pentru un acces
facil. (Accesoriu, disponibilă în
diferite mărimi)

Accesorii
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*Autonomia modelului Kuga în modul de funcţionare exclusiv electrică este de până la 56 km, în funcţie de condiţiile de deplasare și
vârsta bateriei. Nivel oficial de emisii CO2 testate prin procedura WLTP de 32 g/km.
+Articol acoperit de garanţia furnizorilor terţi; consultaţi coperta din spate pentru detalii.

4
Specificaţii
Familiarizaţi-vă cu noul Ford Kuga în interior
și la exterior, de la tehnologia inteligentă a
motorului la spaţiul util generos.

Motorul electric

Motorul electric vă permite să conduceţi în modul electric pur la viteze
de până la 135 km/h 

Portul de încărcare

Vehiculul se poate încărca complet în 6 ore de la o priză de 230 volţi
sau 3,5 ore de la Staţia de încărcare EVBox+ Elvi oferită de Ford
(accesoriu) sau de la o staţie de încărcare publică.

a

225 CP (165 kW)
2,5L Ford Plug-In
Motor hibrid pe benzină (PHEV)
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EAC

Instalaţie de climatizare folosește ca sursă de energie bateria de
înaltă tensiune.

Încălzitorul electric

Vă permite să încălziţi habitaclul pe vreme mai rece în timp ce
conduceţi în regim electric.

Motor 225 CP pe benzină

Motorizarea 225 CP combină un motor pe benzină cu ciclu
Atkinson de 2,5 litri, motorul electric și o transmisie Power Split
pentru o mai bună eficienţă a combustibilului.

Baterie de înaltă tensiune

Cu acumulatorul litiu-ion de 14,4 kWh, Kuga Plug-In
Hybrid oferă până la 56 km* în modul electric pur, pentru
o conducere cu emisii zero.

Încălziţi maşina înainte de plecare

Aplicaţia FordPass vă permite să încălziţi mașina de
la distanţă, astfel încât pe vreme rece să fiţi sigur că
habitaclul este primitor și confortabil de cum intraţi
în mașină.

Timpul este totul
Pentru o mai mare comoditate, puteţi seta un cronometru
care să vă activeze încălzirea, de exemplu, pentru a încălzi
habitaclul în fiecare dimineaţă, pe tot parcursul iernii,
pentru a vă pregăti de plecare.

c

d

e

f

Puterea
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Noua tehnologie Plug-In Hybrid (PHEV) de la Kuga oferă performanţe deosebite, împreună cu o
economie impresionantă de combustibil și emisii remarcabil de scăzute.

Ce este PHEV?
Vehiculele Plug-In Hybrid (PHEV) au
funcţionalitatea completă a tehnologiei Hybrid
(HEV), cu avantajul suplimentar că pot fi
încărcate de la o sursă externă de electricitate.

Tehnologia PHEV, precum Hybrid complet,
folosește două surse de alimentare separate, care
comută între motorul convenţional pe benzină al
vehiculului și un motor electric acţionat de
baterie. Cu toate acestea, deoarece PHEV se
bazează mai ales pe încărcarea externă, odată ce
bateria este aproape epuizată, vehiculul se
comportă ca un hibrid, motorul pe benzină
funcţionând atunci când este necesar.

Un PHEV are o baterie mai mare în comparaţie cu
alte vehicule hibride. Acest lucru vă permite să
conduceţi mai departe doar cu energie electrică,
Kuga fiind capabil să conducă până la 56 km* cu
emisii zero. Ca hibrizi, vehiculele PHEV au, de
asemenea, capacitatea de a „recupera” energia la
decelerare sau la frânare (energie care altfel ar fi
irosită) pentru a ajuta la încărcarea bateriei.

Energie electricăSpecificaţii4

*Autonomia modelului Kuga în modul de funcţionare exclusiv electrică este de
până la 56 km, în funcţie de condiţiile de deplasare și vârsta bateriei. Nivel
oficial de emisii CO2 testate prin procedura WLTP de 32 g/km.

033ff374895248b7de59c2011e1c90ab-f4183b635b364984d0dc193e7560ff8a-00000_book.indb   109 26/06/2020   14:29:08

CX482_20.5MY_V3_#SF_ROU_RO_14:43_26.06.2020

��
��

��
��
��
��

��
��

��
��
�
��
�
��
��
�
�
�
�

��

�
	�

��
��
��

�	
��
��
��

�

��
��

�
�

��
��

��
��
��
��

��
�

�

��
�
��
�
��
�
�
�
�
�

��

�
	�

��
��
��

�	
��
��
��

�

��
��

�
�

��
��

��
��
��
��

��
�

�

��
�
��
�
��
�
�
�
�
�

��

�
	�

��
��
��

�	
��
��
��

�

��
��

�
�

��
�
�
��

��
��

��
�

�

�
��

��
��
��
�

��
��
��
�
�
�
�

��

�
	�

��
��
��

�	
��
��
��

�

��
��

�
�

��
�
��
��
��
��

��
�

�

��
�
��
�
��
��

�
�
�
�

��

�
	�

��
��
��

�	
��
��
��

�

��
��

�
�

��
��

��
��
��
�
�

 
��

�
��

��
��
�
�
��

	�
��
��

��
��

��
��
��

��
��

��
�

�

��� �� � ���

������ �������� ���� �� ���� ���� �� ���� ���� �� ���� ���� �� ���� ���� �� ���� ���� �� ����

������������� �� ��
 	�� 		�
 	�� ��
 	�� ��
 	�� 		�
 	�� 	��
 ��� 	��


����� �� ��
�� ���������������
 ��� ��� ��� ��� ��� �

������ ��� ���� ���� �������

� ��
 	���	�� 	���		� 		��	�� 			�		� 	���	�	 ��

��� ����������� ������� ������ ������ ������ ������ ������� 
��������

���������� ������� �� �
������

������� �� �
������

��������� �
������

������� �� �
������

��������� �
������

�������� �� �
������ �����

����
��������



��������� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�������� �� �����������
���
 �	��� ����

������� ����� ��	���� ������� ������� ������� �������

������������ ������� ������� ��	���� ������� ������	

������� ������ ������� ������� ������� ������� �������

������� ������ ������ ����� ��� ��� ������	 ������� �������

������� ������� ������� ��	���� ������� ������� ������� 	��

������ ���
 ��	���
�����������

������ ��� ������� ����� � ��
 	���	�	 	���	�� 	���	�� 	���	�� 	����	�

������ ��� ������������ � ��
 	���	�� 	���	�� 	���	�� 	���	�	 	���	��

������ ��� ������� ������ � ��
 	���	�� 		��	�� 	���	�� 		��	�� 	���	��

������ ��� ������� ������ ������ � ��
 	���	�� 	���	�� 	���	�� 	���	�� 	���	��

������ ��� ������� ������� � ��
 	���	�� 	���	�� 	�	�	�� 	���	�� 	���	�� ��

������������

���������� �� �
 	�� 	�� 	�� 	�� ��� ���

��	�� �� � ����
 ��� 		�� 	� ��� ��� ���

���� �� �������

���� ������� ��
� 	��� 	��� 	��� 	��� 	��� 	���

���������� ���������� ��
 ���� ���� �		� �	�� ���� ����

������� ����� ��
 �		 ��� �		 ��� �	� ���

���������� ���������� ����������

��
 	��� ��� 	��� ��� 	��� ��� 	��� ��� �	�� ��� 	��� �� ��

	��� �� 	�� ���

����������������������������� ����������
	��������������������������������������������

Combustibil, performanţă și emisii noxe

*În treapta a patra. ØCifre rezultate din teste Ford. Toate motoarele pe benzină
sunt prevăzute cu un convertor catalitic. 
#Reprezintă greutatea proprie cea mai mică, presupunând că șoferul are 75 kg,
cu niveluri complete de lichide și 90% niveluri de combustibil, în funcţie de
toleranţele producătorului și opţiunile etc. montate. Limitele de tractare
menţionate reprezintă capacitatea maximă de tractare a vehiculului calculată
pentru masa maximă autorizată, la repornirea într-o pantă cu o înclinare de 12
procente faţă de nivelul mării. Performanţa și economia tuturor modelelor vor
fi reduse dacă acestea sunt folosite pentru tractare. Masa totală admisă
include greutatea remorcii.
ØØConsumul declarat de combustibil/energie, emisiile de CO2 și autonomia
vehiculului electric sunt măsurate conform cerinţelor tehnice și specificaţiilor
reglementărilor europene (CE). Aceste valori sunt masurate in conformitate cu
dispozitiile legale in vigoare (Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei din 1
iunie 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului
European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea
ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la
vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6). Vehiculele utilitare cu sarcină
utilă redusă, omologate conform procedurii de testare armonizată la nivel
mondial a vehiculelor ușoare (WLTP), vor avea informaţii privind consumuri de
combustibil/energie și emisii de CO2 pentru Noul Ciclu European de Condus
(NEDC) și WLTP. WLTP va înlocui complet NEDC până la sfârșitul anului 2020.
Procedurile de testare standard folosite permit comparaţia între diferite tipuri
de vehicule și diferiţi producători. Pe lângă eficienţa în ceea ce privește
combustibilul a unui vehicul, comportamentul la rulare, dar și alţi factori
non-tehnici joacă un rol important în stabilirea consumului de combustibil/
energie al acestuia, emisiilor de CO2 și a autonomiei vehiculului electric. Emisiile
de CO2 reprezintă principalul gaz cu efect de seră responsabil de încălzirea
globală. Un ghid al economiei de combustibil și al emisiilor de CO2 care conţine
date despre toate modelele noi de autoturisme este disponibil pe https://
www.ford.ro/service/informatii-utile/consum/consumul-real.
ØØConsumul declarat de combustibil/energie, emisiile de CO2 și autonomia
vehiculului electric sunt măsurate conform cerinţelor tehnice și specificaţiilor
reglementărilor europene (CE) 715/2007 și (CE) 692/2008, cu ultimele
modificări. Consumul de combustibil şi emisiile de CO2 sunt specificate pentru
un model de vehicule și nu pentru o anumită mașină. Procedura de testare
standard folosită permite compararea diferitelor tipuri de vehicule și a
diferiţilor producători. Pe lângă eficienţa în ceea ce privește combustibilul a
unui vehicul, comportamentul la rulare, dar și alţi factori non-tehnici joacă un
rol important în stabilirea consumului de combustibil/energie al acestuia,
emisiilor de CO2 și a autonomiei vehiculului electric. Emisiile de CO2 reprezintă
principalul gaz cu efect de seră responsabil de încălzirea globală.
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‡Măsurare în conformitate cu ISO 3832. Dimensiunile pot să varieze în funcţie de model și de echipamentele montate.

Vreţi să consultaţi noile
specificaţii?
Pentru a consulta caracteristicile și specificaţiile complete
ale acestui vehicul, descărcaţi broșura digitală sau
consultaţi broșura interactivă pe www.ford.ro.

DimensiuniSpecificaţii4
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Lăţime (cu oglinzi): 2,178 mm

Lungime: 4,614 - 4,629 mm

Lăţime (fără oglinzi): 1,883 mm

În
ăl

ţim
e:

 1,
67

8 
- 1

,6
81

 m
m
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*opţiune contra cost.

Disponibilă
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Culori și tapiţerie
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*Janta pe care o alegeţi va fi echipată cu o anvelopă de dimensiune specificată, dar nu este posibilă nicio opţiune de marcă.

Standard

Opţiune, contra cost

Parte a unui pachet opţional contra cost
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*Janta pe care o alegeţi va fi echipată cu o anvelopă de dimensiune specificată, dar nu este posibilă nicio opţiune de marcă.

Standard

Opţiune, contra cost

Parte a unui pachet opţional contra cost
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1)Funcţie de siguranţă. 2)Funcţie de asistenţă a șoferului.

Standard

Opţiune, contra cost

Parte a unui pachet opţional contra cost

Experienţa șofatului
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Performanţa şi eficienţa
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���� �� ������� ���� ��  ������� ���� ����������� �� ����� ������� ����� �� ����������� ������� ����� �� ������� �� ����� ����������� ������������ ��

������������������ �����
����

 ���� �������� �� ����� ������ �� ��� ����� �����	 �� ����������� �� ���� 	�������� ���� ����	����� ������ ����� ������� ������ ��� ����
��
������ ��� �������� ��
���� ������� �� ������
��� ������ �� 
���� ����� �� ������� ���� ��  ������� ��� ������� �� ����� ����������� ������������ ��

������������������ �����
����

 ���� �������� �� ����� ������ �� ��� ����� �����	 �� ����������� �� ���� 	��� �� ���
 ����� ����	����� ������ ����� ������� ������ ��� ����
��
������ ��� �������� ��
���� ������� �� ������
��� ������ �� 
���� ����� �� ������� ���� � �������� �
����� ������ ��  ������� ����� ����� �� �����������

������� ������ ������ ���������������������� �� ���������� ����������� ���� �� ������� �� �����
����

 ���� ���� ����� �������� �� ����� ������ �� ��� ����� �����	 �� ����������� �� ���� 	�������� ����� ����	����� ���� ��
������ ������ �� 
����
���� �� ������� ���� � �������� �
����� ������ ��  ������� ����� ����������� �� ����� ������� ����� �� ����������� ������� ������ ������ ������������

���������� �� ���������� ����������� ���� �� ������� �� ����� ������������ ���� �� ������������������ �����
����

 ���� ���� ����� �������� �� ����� ������ �� ��� ����� �� ����������� �� ���� 	��� �� ���
 ����� ����	����� ���� ��
������ ������ �� 
���� ���� ��
������� ���� � �������� �
����� ������ ��  ������� ����� ����������� �� ����� ������� ����� �� ����������� ������� ������ ������ ����������������������

�� ���������� ����������� ���� �� ������� �� �����
����

 ���� �������� �� ����� ������ �� ��� ����� �����	 �� ����������� �� ���� 	�������� ����� ����	����� ������ ����� ������� ������ ��� ����
��
������ ��� �������� ��
���� ������� �� ������
��� ������ �� 
���� ����� �� ������� ���� � �������� �
����� ������ ��  ������� ����� ����� �� �����������

������� ������ ������ ���������������������� �� ���������� ����������� ���� �� ������� �� ����� ������������ ���� �� ������������������ �����
����

������� ������� �����

��������� ������������ � �

��� ����������� � ������ ���������� �� ������� ������� �� ������������ �� ���� ���� �������� �������� ������ ������ ��� ����� �� ������� �� ��������� ��
������������������ ���� ������ ������ ����� �������

�������� ������ ������ ��� ����� �� ������� � �������� �������� ���������� �� ������� ������� �� ������������ �� ���� ����� �����

�������� ��������� ���� ����������� ���� �� ������������������ ������� �����

������ �� ��������� �������� ��������� ��� ����������� ���� �� ������������������ ����� �����

�������� ��������� � ��������� �� ����������� ��� ���� ���������� �� ������������������ ����� �������� �������� 
������ ����������� ����� �� ������
���������� �� 
������� �����

��������������������������������������
	�������������������	������������������������

Notă: Marca și logourile Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc și utilizarea acestor mărci de către Ford Motor Company Limited și companiile asociate este sub licenţă. Celelalte mărci și denumiri comerciale sunt deţinute de
respectivii proprietari.

Standard

Opţiune, contra cost

Parte a unui pachet opţional contra cost

Confort și utilitate
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	��
 �����

������ 	���� �
�	��������� �� ������� �����

������ � �

������ ���� � ����� �
�� �� ������������ �� � 	
������ ���� �� � ��� �� ����� 	� �������� �� �����������	
� �������� ����� �� �	��� �������� �� ��	
�
�
���� �����

������ ���� � ����� �
�� �� ����� �������� ��   	
������ ���� �� � ��� �� ����� 	� ��������� �����������	
� �� �������� �������� �	��� �������� ��������
��	
� �
��� ������� �� ����� 	����� �� ������������ �� � 	
������ �����

������ ���� � ����� 	����� �� ������������ �� � 	
������ ���� �� � ��� �� ����� �����������	
� �������� ����� �� �	��� ��������� �����

������ ���� � ����� 	����� �� ������������ �� � 	
������ ���� �� � ��� �� ����� 	� �������� �� �����������	
� �������� ����� �� �	��� �������� ��
��	
� �
���� �����

������ ���� � ������� 	���� ���� 	� �	����� �������
 �
������ �� �� 	��������� �����������

������ ��� ���� � ������ 	����� �� ������������ 	� �������� �� ��
��� �����

������ ���� � ������ �
�� �� 	����� ��������� �������� �� 	������� �� �
��� ��������� �� ��������

������ ��� ���� � ���� �	
�� �
�� �� � �� 	��� �������� �����

������ ���� � ��	��� ���� ������ �����

������ �	��� � �
���� ������� ���������� �� ��	
� 	���� 	���� ������� �������� �� 	������� �� ��	����� 	����� ��� 	���� ��� ��� 	����� �����

������ �	��� � ���� 	���� �������� 	
������ �������
 ������������	
�� �����

������ �	��� � ��������� �����

������ ��� �	��� � ��������
�
�� �� ��
��� � ������� �����

������ ��� �	��� � ������ 	���� �
��� �������
� �����

������ �	��� � ������ ��������� �������� �
��� �������� �� ������ �����
��� �� �
��
� ���
��� �� ���	������ �� �
�� �
��� �����

����������� �� ������� � �

������� ������� � �������� �������� ��������� �� ��������� �������� �� ������ �� ���
��� ��
������ ����������
�� ������� �� ������ �� ���
��� �����������

������� �������� �������� �������� ��������� �� ��������� �������� �����
��� �� ������ �� ���
��� ��
������ ����������
�� ������� ������������ ���
��� �����������

����
� 	��
���� � ����
��� ������� �������� ��� �� 	���
� ������� �	���� ��������� ��������� �� �������� �� �
�����
�� ������� 	����
������������������� ����
 �� � 	���
����� 	��
���� ����
��� �������� � ���

������
�� � ������
�� 	���� ����������� �������� �����

������
�� � �� ����
 �� 	�
��� �������� ������ �� ���
��� ���
����� �����

������
 � ������
 ������ ���������� �����

������ ��������
���� �� ������� ���� �������� �� 	���� �� ������� ��	�����
��� ��
�� ����	
����� �
� 	���� ����������������� �����

������ ��������
���� �� ������� ���� �������� �� 	���� �� ������ ������ �� ������� ��	�����
��� ��
�� �� ����
� �� ������� ������
 ���
����	
����� �
� 	���� ����������������� �����

������ ��������
���� �� ������� ������� �� �������� ������� �� ����
� �� ������� ��� ����	
����� �
� 	���� ����������������� �����

������ ��������
���� �� ������ �������� ����	
������ �
� 	���� ����������������� �����

��������������������������������������
	����	
�������������	������������������������

Confort și utilitate
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������ �������������� �� ������ � �������� ���������� �� ������ ���������� ������� ����������� ���� ������ ���������� ��������
 	����

	������ �� �������� � ��������� �� �������� �� �� ���������� �����

	������ �� �������� � ������� ��������� �����

����� � � ����� �������� �� ����� �� �������� ����� ����  ���

������ �������� �� ����� �� �������� ������ ����� ����� ����

������ ��� ����� ������ �������� �� ����� ��������� �� �������� ��� ��	�

����� � �������� �������� ������ ���� ��������� ������ ����� �� �������
 ����

����� ���������� � ��������� 	����

����� �� ������� ���� ����� 	����

������ ���� ������� �� ����� �� ������� ���� ����� 	����

������ ���� ������� �� ����� �� ������� ���� ����� �� ����� �������� ���������� �������� ����� ��������
 	����

��������� ������������ 	����

�������������������� ������������ ����� 	����

�������������������� ������������ ����� �� ������ ��������� ������� �� �������� �� �������� ��������� �� ���������� ���������
 	���	

������� � ��������� �������� �� ���� �� ����� �� ������� �� ������������������ ��� � ������� �������� �� ������ ��������� ��	��������

���������� � �

��������� ��������������� �����

������� ������ �������� �� ���	 �
 �����

������� �������� ���� ����� ������� �� �������� ������ �� �������� � ������ �� ������ �� ����� ��������
 �����

������� ������� �������� ���� ����� ����	

������� ������������������� �����

������� ������������ �������������� �����

����� �����

���� ���� ���� ������ ����� �� ���������� ��������� ����������� ���� �� ������������������ ����
 ����

��������������������������������������
	�����	�������������	������������������������

Notă: Marca și logourile Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc și utilizarea acestor mărci de către Ford Motor Company Limited și companiile asociate este sub licenţă. Celelalte mărci și denumiri comerciale sunt deţinute de
respectivii proprietari.

Standard

Opţiune, contra cost

Parte a unui pachet opţional contra cost

Confort și utilitate
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��������� � �

����� ��������� �� ������� ����� ��� ���� ��
�	

������������������������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������������
	������ �� ���������� ���������� �� ��������� �� �������� �� ������� ������� ������ �� ������� � ������� �� ������������ �� ���� ���������� �� ����

������������� �����
�����

�	��� ���� 

�������� ������ ������� � ������� ������ ����� �� ����������������� ����� �����

�������� � ����� �� �������� ��� ����◆�� 	�����	����

�������� � �������� �������� ����� ����� �� �������� ��� ���� 	�����	����

�������� � ���� ����� ����������� �������� ��������� ��� ����◆�� 	����

�������� � �������� ��� ������� ��� ���� �� �������� 	�����	����

	����� �� �������� � ������ �� ����������� �������� ������ �� �������� ����� ������ ������� �� ������� ��� ����� �� �����

	����� �� �������� � �� ����� � � ����� �� ������� � ��������� �� ��������� 	����

	����� �� �������� � �� ����� ��������� �� ���������� 	����

	����� �� �������� � �� ������ ������ �� �������� ����� ������ ������������ �� ������ �� � ����� ����� ����� ���������� 	�	��

����� � ����������������� ������ ����� ������� �� ��������� ����� ����� ����� ������� �������� ��� �������� 	����

��������������������������������������
�	��	�����������	������������������������������

Siguranţa și securitatea
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��������� ��������������������� �����

����� �������� �� 
������ � ������ 	������ �� �������� �� ���������� ��������� �����

����������� �� 
������ ������ ��������� ��������� ��������� �������� ������ ����� ��� ����� �����

����� �� ���������� ������ �������� �����

���
������������� � 
������ �� ��������� �����

����� � �

������� �� �� � ��������� ����

������� �� �� � ������� ��� �����

� ���� ������� �� ������� �� �� �� �� ����� �����������

��������������������������������������
�	��	�
���������	��������������������������� ��

1)Funcţie de siguranţă. 2)Funcţie de asistenţă a șoferului. ◆Notă: Dacă scaunul pasagerului din faţă are airbag activat, pe scaunul respectiv nu se va monta niciodată un scaun pentru copil orientat spre spate. Cel mai sigur
loc pentru copii este bancheta din spate.

Standard

Opţiune, contra cost

Parte a unui pachet opţional contra cost

Siguranţa și securitatea
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	�
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*De la data începerii garanţiei de bază. Garanţia Extinsă FordProtect este un pachet adiţional disponbil contra cost. Verificaţi termenii și condiţiile de aplicare a FordProtect.

Standard

Opţional

Parte a unui pachet opţional contra cost

Garanţie și Asistenţă Rutieră Ford
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Căutaţi un dealer și solicitaţi un
test drive.
Puteţi căuta un dealer Ford în funcţie de locaţie
sau după denumirea dealerului pe site-ul Ford și
să solicitaţi on-line un test drive. Doar completaţi
detaliile dumneavoastră, iar Dealerul
dumneavoastră vă va contacta pentru a stabili
data.

www.ford.ro

Construiţi-vă propriul autoturism
Construiţi-vă și personalizaţi-vă autoturismul
Ford Kuga on-line. Doar accesaţi site-ul Ford,
selectaţi modelul, apoi alegeţi motorul, vopseaua
caroseriei și extraopţiunile. Veţi putea vizualiza
preţul recomandat și veţi putea trimite
configuraţia dumneavoastră unui dealer Ford
dacă doriţi acest lucru.

www.ford.ro

5
Achiziţia
Urcarea la volanul noului Ford Kuga este
simplă, având la dispoziţie o varietate de
opţiuni de finanţare.
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Ford Insure
Conceput special pentru deţinătorii de
autoturisme Ford, Ford Insure† oferă valoare,
simplitate și o gamă de beneficii care chiar
contează pentru dumneavoastră.

■ Reparaţiile sunt efectuate de tehnicienii instruiţi
la Ford în cadrul Centrului de Reparaţii Ford.

■ Piesele originale Ford au o garanţie de 5 ani.
■ Pe durata reparaţiile, vi se pune la dispoziţie o

mașină de curtoazie.
■ Puteţi găsi experţii Ford Insure dacă contactaţi

centralele telefonice din Marea Britanie.
■ Recuperare în 24 ore de la accident.
■ Acoperire pe teritoriul Europei de până la 90 

de zile.
■ Înlocuire scaune pentru copii în caz de accident.

www.ford.ro

Aplicaţia FordPass
Aplicaţia FordPass vă oferă acces la o serie de
caracteristici utile concepute pentru a vă face
călătoriile mai ușoare și pentru a vă ajuta să vă
menţineţi vehiculul sănătos.

Vă puteţi monitoriza nivelul de combustibil,
kilometrajul și presiunile pe pneuri de pe
smartphone-ul dumneavoastră; vă puteţi bloca și
debloca mașina și încălzi mașina în timp ce
sunteţi în altă parte; puteţi găsi drumul de
întoarcere către mașina dumneavoastră parcată
pe o hartă; puteţi primi alertele de sănătate ale
mașinii direct pe telefonul dumneavoastră și
multe altele.

www.ford.ro

Finanţare
Asigurăm o gamă largă de produse financiare
pentru ca deţinerea unui nou autoturism Ford să
devină simplă.

Ford Credit* oferă diverse produse financiare
pentru vehiculul dumneavoastră, indiferent dacă
sunteţi persoană fizică sau juridică.

Ford Lease** este specializată în contracte de
închiriere și leasing și oferă o gamă alternativă de
planuri de finanţare care pot să fie adaptate
afacerii dumneavoastră.

www.ford.ro

Proprietatea

†Se aplică clauzele și condiţiile. Ford Insure este vândut și administrat de Europa
Group Limited care este autorizată și reglementată de Autoritatea pentru
conduită financiară. Număr de înregistrare 309794 Înregistrată în Anglia sub
numărul de înregistrare 3279177. Sediul social: Europa House, Midland Way,
Thornbury, Bristol, BS35 2JX.

*Ford Credit: Finanţarea este condiţionată de criterii legate de statut. Pot fi
solicitate garanţii. Freepost Ford Credit. Ford Credit este un stil de
tranzacţionare al FCE Bank plc. autorizat de Autoritatea de reglementare
prudenţială și reglementată de Autoritatea pentru conduită financiară și
Autoritatea de reglementare prudenţială, sub numărul de referinţă 204469.
**Ford Lease: Ford Lease este oferit de ALD Automotive Ltd, cu denumirea
comercială de Ford Lease, Oakwood Park, Emersons Green, Bristol, BS16 7LB.
ALD Automotive este înregistrată în Anglia sub nr. 987418. ALD Automotive este
autorizată și reglementată de Autoritatea pentru conduită financiară.
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Ford Protect
Extindeţi-vă garanţia standard cu Ford Protect.
Principalele beneficii includ:

■ Flexibilitate ridicată legată de durată și
kilometraj

■ Acoperirea costurilor neașteptate pentru
reparaţii electrice și mecanice în România și
Europa

■ Preţul pieselor acoperite și manopera sunt
garantate pe durata planului

Garanţiile Ford Protect pentru vehiculele noi sunt
transferabile către noul proprietar în cazul în care
decideţi să vă vindeţi mașina.

www.ford.ro

Ford Service
Ford Service este conceput să vă păstreze
vehiculul Ford în cea mai bună stare pe întreaga
durată de viaţă a acestuia.

■ Planuri complete pentru service și întreţinere
■ Folosirea pieselor de calitate Ford
■ Tehnicienii Ford bine pregătiţi folosesc cele mai

noi echipamente și instrumente de
diagnosticare

■ Rezervări on-line în Service-ul Ford
■ Video-check ( material video în care este

prezentată starea tehnică a vehicului )

www.ford.ro

Planurile de service Ford Protect
Printr-o singură plată, puteţi acoperi costul
serviciilor programate recomandate cu până la 5
ani din ziua livrării noului Ford.  Astfel poate să fie
mai ieftin decât dacă plătiţi fiecare serviciu și vă
oferă beneficii adăugate:

■ Un istoric complet al lucrărilor de service care
vă poate îmbunătăţi valoarea de vânzare a
mașinii dumneavoastră

■ Predictibilitatea costurilor

www.ford.ro

*Se aplică clauzele și condiţiile Ford Protect. Sunaţi la 0372 373 673

ProtecţiaAchiziţia5
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Pentru mai multe informaţii legate de
gama noastră de SUV-uri, consultaţi
www.ford.ro

Când nu mai aveţi nevoie de
această broşură, vă rugăm să o
reciclaţi.

Ilustraţii, descrieri şi specificaţii. În momentul în care a fost tipărită, informaţiile din această broşură erau corecte. Totuşi, politica Ford impune dezvoltarea continuă a produselor. De
aceea, Ford îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile, culorile şi preţurile modelelor şi ale articolele prezentate şi descrise în această publicaţie. Pentru a afla ultimele
detalii, consultaţi întotdeauna un dealer Ford. Echipament opţional. În această publicaţie, atunci când o caracteristică este descrisă ca ‘opţiune’ sau ‘configuraţie opţională/pachet
opţional’, etc., trebuie să presupuneţi că acestea vor fi la un cost suplimentar faţă de costul de bază al vehiculului, dacă nu este specificat contrariul. Toate modelele şi combinaţiile de
culori sunt în funcţie de disponibilitate. Notă: O parte din imaginile prezentate înfăţişează un model prototip şi/sau sunt generate pe calculator, de aceea, designul/caracteristicile versiunii
finale pot prezenta diferenţe sub anumite aspecte. În plus, unele din dotările prezentate ale vehiculelor pot fi opţionale Notă: Această broşură conţine atât accesorii originale Ford cât şi o
gamă de produse a furnizorilor noştri. Montajul accesoriilor poate afecta consumul de carburant al autovehiculului dumneavoastră. + Accesoriile identificate sunt accesorii alese cu grijă
de la furnizori terţi; acestea nu beneficiază de garanţie Ford, însă sunt acoperite de garanţia proprie a furnizorului terţ, toate aceste detalii pot fi obţinute de la dealerul dumneavoastră
Ford. Notă: Denumirea şi logourile mărcii Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare de către Ford Motor Company se face sub licenţă. Marca verbală şi siglele iPod
sunt proprietatea Apple Inc. Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt deţinute de respectivii proprietari. Notă: Unele sisteme de asistenţă a conducătorului sau elemente de siguranţă
descrise în această broşură funcţionează pe bază de senzori a căror performanţă poate fi afectată de anumite condiţii meteorologice sau de mediu.
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