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Kuga ST-Line X AWD FHEV v kovinski barvi Blue Metallic (za doplačilo).



NOVE PUSTOLOVŠČINE
Zakaj bi bile pustolovščine samo enkratna izkušnja? Za 
vas je to način razmišljanja. Za uživanje v dogodivščinah 
ne potrebujete 20-kilogramskega nahrbtnika in šestih 
mesecev dopusta. Od sijajnih mestnih luči do neskončne 
modrine neba – vsak kraj, čas in trenutek prinašajo nekaj 
novega. Z našo najširšo izbiro elektrificiranih vozil, med 
katerimi je tudi Kuga Hybrid, in izboljšano ponudbo 
razpoložljivih funkcij za pomoč vozniku obljublja Ford Kuga 
pustolovščino v vsaki vožnji.

Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema. 

Kuga ST-Line X PHEV v unikatni kovinski barvi White Platinum (za 
doplačilo). 
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Kuga ST-Line X PHEV v unikatni kovinski barvi z niansiranim prozornim slojem Lucid Red (za doplačilo).



*Pri povsem napolnjeni bateriji doseg od 71-88 km s povsem električnim pogonom po svetovno usklajenem 
preskusnem postopku za lahka vozila (WLTP). velja za razpoložljivo konfiguracijo za mestni cikel. Dejanski 
doseg je odvisen od pogojev, kot so zunanje razmere, način vožnje, vzdrževanje vozila in starost litij-ionske 
baterije.

Kuga ST-Line X PHEV v kovinski barvi Solar Silver (za doplačilo).

ZALOGA MOČI
Z električnim hibridnim pogonom je vaša Kuga pripravljena na vse 
izzive. Na voljo sta dve novi hibridni različici Ford Kuge, ki omogočata 
sodobnejšo, čistejšo in varčnejšo vožnjo s športnim terencem. Ford 
Kuga Plug-In Hybrid (PHEV) združuje poseben elektromotor z 
baterijskim napajanjem in učinkovit 2,5-litrski bencinski motor z 
Atkinsonovim ciklom. 

Elektromotor se vključi in zagotovi dodatno podporo, ko jo 
potrebujete. Z izboljšanim dosegom 71-88 km z izključno električnim 
pogonom (po WLTP)* se idealno izkaže v gostem prometu in na 
območjih z zelo nizkimi dovoljenimi izpusti. Zunaj mesta lahko 
brezskrbno potujete, saj lahko s preklopom na bencinski motor 
prevozite 964-1000 km*. 

Z aplikacijo FordPass lahko preverite stanje napolnjenosti baterije in 
doseg električne vožnje ter nastavite želeni čas polnjenja doma, da 
kar najbolje izkoristite cenejše tarife. Prav tako vas bo aplikacija 
obvestila, ko bo dosežena želena stopnja napolnjenosti.

Baterijo pogona PHEV lahko preprosto napolnite na večini javnih 
polnilnic. Aplikacija FordPass vam lahko pomaga poiskati najbližjo 
polnilnico in vas vodi do nje. Vozilu je priložen tudi kabel za polnjenje 
prek gospodinjske vtičnice.
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ODPRAVITE SE NA POT
Ford Kuga enako navduši pri raziskovanju hribovitih pokrajin kot pri iskanju 
dogodivščin na poti do pisarne v mestu. Kamorkoli vas popelje pot, boste uživali v 
idealnem ravnovesju zmogljivosti trpežnega športnega terenca in čudovito 
izklesanega oblikovanja.   

Osupljiv nabor razpoložljivih asistenčnih funkcij – vključno s sistemom SYNC 3 z 
navigacijo, modemom FordPass Connect in prilagodljivim tempomatom s funkcijo 
Stop & Go* – se idealno izkaže v zgoščenem prometu mestnih okolij s pogostim 
ustavljanjem in speljevanjem.

Lahko pa v prostoren prtljažnik spravite gorsko kolo in se odpravite na teren. Z 
naprednimi tehnologijami, ki so na voljo, kot sta inteligentni štirikolesni pogon in 
sistem z možnostjo izbire voznih načinov, lahko vozno izkušnjo prilagodite pogojem 
na cestišču.
*Na voljo samo pri modelih s samodejnim menjalnikom.

Kuga ST-Line X PHEV v kovinski barvi Blue Metallic (za doplačilo).
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NAELEKTRITE SVOJO VOŽNJO
Z uvedbo Kuge Hybrid, popolnoma hibridnega vozila (znanega tudi kot FHEV ali 
HEV), ponuja Kuga največ elektrificiranih pogonskih sklopov med vsemi Fordovimi 
modeli. Kuga Hybrid običajni motor dopolnjuje z elektromotorjem, kar zagotavlja 
lahkotno delovanje ter uglajeno in prefinjeno vožnjo v vseh razmerah. 
Visokonapetostna litij-ionska baterija, ki poganja elektromotor in je za čim 
učinkovitejšo izrabo prostora nameščena pod tlemi, omogoča, da lahko Kuga Hybrid 
kratke razdalje prevozi samo na elektriko in lahko ‘križarite’ z manjšo hitrostjo brez 
izpušnih plinov.

RAZIŠČITE1

Kuga ST-Line X AWD FHEV v kovinski barvi Blue Metallic(za doplačilo).



NOV POGLED NA PROSTOR
Občutek gibanja in svobode se nadaljuje v vozilu in ga odraža vsak 
element notranjosti. Od tekočega oblikovanja armaturne plošče in 
sredinske konzole do razkošja voznikovega in sovoznikovega sedeža z 
oblazinjenjem Sensico® (serijsko pri opremi Titanium X in ST-Line X) 
– Kuga je vaše zatočišče z vrhunskim udobjem.

Domiselno zasnovane možnosti dopolnjujejo vaš aktivni življenjski 
slog. Funkcija vzdolžnega pomika zadnjih sedežev vam omogoča 
razvajanje potnikov z dodatnim prostorom za noge ali povečevanje 
prtljažnika za prevoz zajetnih predmetov. Prostoročni pomik prtljažnih 
vrat omogoča dostop do prtljažnika, ko imate polne roke (serijsko pri 
različicah Titanium X, ST-Line X in Vignale).

RAZIŠČITE1

Kuga ST-Line X PHEV z oblazinjenjem iz Sensico® umetnega usnja in tkanine z 
rdečimi šivi (serijsko).



*Na voljo samo pri modelih s samodejnim menjalnikom. Če je zaustavitev daljša od treh sekund, mora za nadaljevanje 
delovanja sistema voznik poseči s pritiskom na tipko 'RES' ali stopalko za pospeševanje. 
ØDeluje s pomočjo tipal. 2)Funkcija za pomoč vozniku. Opomba Asistenčne funkcije so namenjene le za pomoč vozniku in 
ne nadomeščajo njegove pozornosti, presoje ter odgovornosti za upravljanje in nadzor vozila.

Kuga Vignale PHEV z vrhunskim usnjem Windsor (serijsko).

LAHKOTNA VOŽNJA

PREPROSTO OBVLADAJTE ZGOŠČEN PROMET
Prilagodljivi tempomat s funkcijo Stop & Go vam lahko pomaga na vaši poti, saj lahko glede na promet upočasni in celo ustavi vozilo ter nato spet spelje. 
Obenem pomoč pri vzdrževanje smeri z nadzorom mrtvih kotov in pomoč pri preprečevanju trčenja s pomočjo krmiljenja pri izogibanju pozorno spremljata 
dogajanje v vaši okolici in vas lahko opozorita na morebitne nevarnosti.

 ■ Prilagodljivi tempomat s funkcijo Stop & Go*2) vzdržuje ustrezno 
razdaljo do vozila, ki vozi spredaj, ter lahko celo povsem ustavi avto in 
ponovno spelje, ko to omogočajo razmere v prometu.

 ■ Pomoč pri preprečevanju trčenjaØ2) z zaznavanjem pešcev in 
kolesarjev preverja, ali so v okolici druga vozila, kolesarji in pešci ter vas 
lahko opozori na nevarnost nezgode. Pomoč v križiščih lahko pred 
zavijanjem v levo v križiščih zazna vozila, ki peljejo nasproti, in aktivira 
zavore, če vašemu vozilu preti nevarnost trčenja (del paketa opreme za 
doplačilo).

 ■ Pomoč krmiljenja pri izogibanjuØ2) zazna potrebno spremembo smeri in 
vam pomaga, da obvozite oviro na svoji poti (del paketa opreme za 
doplačilo).

 ■ Sistem za zaznavanje mrtvega kota z asistencoØ2) vas s prižgano lučko v 
ustreznem zunanjem ogledalu opozori na vozila, zaznana v vašem mrtvem 
kotu. Če poskušate zamenjati vozni pas, medtem ko je prikazano opozorilo, 
bo sistem poskrbel za rahel upor krmiljenja, da bi tako zmanjšal nevarnost 
trčenja (del paketa opreme za doplačilo).

 ■ Prepoznavanje prečnega prometa s samodejnim zaviranjem, ki je del 
sistema za zaznavanje vozila v mrtvem kotu, vam pomaga pri vzvratni 
vožnji in omejeni vidljivosti. Tehnologija aktivira opozorilni zvok, med 
instrumenti pa se prikaže dodatno opozorilo. Za dodatno zaščito vas in 
vaših bližnjih celo samodejno zavira.
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†Aplikacija FordPass, združljiva z izbranimi sistemi pametnih telefonov, je na voljo prek prenosa iz spletne trgovine. Za 
prenos sporočil in podatkov lahko veljajo določene tarife.

Kuga ST-Line X PHEV v nekovinski barvi Frozen White (za doplačilo).

NAČINI ELEKTRIČNEGA VOZILA (EV)
Nova Kuga Plug-In Hybrid vam z uporabo dveh pogonskih virov pomaga 
učinkoviteje pripeljati do cilja. Izbirate lahko med električnim pogonom in 
uporabo varčnega 2,5-litrskega bencinskega motorja z Atkinsonovim ciklom 
– lahko pa z načinom Auto EV to izbiro prepustite svoji Kugi. Med vsako 
vožnjo vozilo pri upočasnjevanju ali zaviranju pridobiva energijo.

 ■ Način Auto EV glede na pogoje pri vožnji in razpoložljivo napolnjenost 
baterije preklaplja med elektromotorjem in kombinacijo elektromotorja/
bencinskega motorja (hibrid).

 ■ Način EV Now (EV zdaj) omogoča vožnjo samo na elektriko, dokler ni 
baterija skoraj povsem izpraznjena, nato vozilo preklopi na hibridno 
delovanje.

 ■ Način EV Later (EV pozneje) omogoča, da napolnjenost baterije 
prihranite za poznejšo uporabo. Vozilo pretežno deluje s hibridnim 
pogonom, dokler ne preklopite na električni način.

 ■ Način za polnjenje baterije omogoča polnjenje baterije z uporabo 
bencinskega motorja z Atkinsonovim ciklom.

 ■ Tehnologija za geografsko omejevanje poskrbi za še preprostejšo vožnjo 
v območjih z nizkimi dovoljenimi izpusti. Navigacijski sistem bo prikazal 
nadzorovano območje, na primer območje z nizkimi dovoljenimi izpusti, da 
boste vedeli, kdaj preklopiti v način EV Now (EV zdaj)

a) Domača polnilna postaja in javne polnilnice
Prek na zid nameščene domače polnilne postaje (na voljo za doplačilo) in na večini 
javnih polnilnic baterijo povsem napolnite v 3,5 ure.
b) Polnjenje prek vtičnice

Prek 230-voltne električne vtičnice baterijo povsem napolnite v 6 urah.

ELEKTRIČNA MOČ V VAŠIH ROKAH

POLNJENJE VAŠE KUGE
Ko ste doma ali na poti, lahko svojo Kugo preprosto polnite prek 
gospodinjske vtičnice, domače polnilne postaje (wallbox) ali s pomočjo 
javnih polnilnic. Z aplikacijo FordPass† preverite stanje baterije, poiščite 
lokacije za polnjenje in prejmite obvestila o stanju polnjenja. Vozilu je serijsko 
priložen kabel za polnjenje prek gospodinjske vtičnice (dolžina 7,1 metra).

RAZIŠČITE1



*Del sistema za zaznavanje mrtvega kota.
2)Funkcija za pomoč vozniku. Opomba Asistenčne funkcije so namenjene le za pomoč vozniku in ne 
nadomeščajo njegove pozornosti, presoje ter odgovornosti za upravljanje in nadzor vozila.

Kuga ST-Line X PHEV v kovinski barvi Solar Silver (za doplačilo).

RAZIŠČITE1
VIDETI IN BITI VIDEN

SISTEM PRILAGODLJIVE OSVETLITVE 
Novi Kugini privlačni napredni žarometi LED zagotavljajo izjemno 
osvetlitev ponoči in pri slabi vidljivosti. Dinamični žarometi LED s 
povsem prilagodljivo osvetlitvijo uporabljajo kamero, da spremenijo 
svetlobni snop in osvetlijo ovinke, še preden zapeljete vanje – tudi 
ponoči boste vozili povsem sproščeno.

 ■ Osvetlitev glede na znake lahko prepozna da se bližate krožišču 
ali znaku STOP in prilagodi svetlobni snop poteku ceste.

 ■ Osvetlitev ovinka s predvidevanjem s pomočjo oznak na cestišču 
zazna ovinke in jih osvetli, še preden zapeljete vanje.  

 ■ Dolge luči brez bleščanja prilagodijo kot svetlobnega snopa za 
maksimalno osvetlitev, naprej usmerjena kamera pa pomaga 
zaščititi druge voznike pred bleščanjem.

PUSTITE KUGO, DA PARKIRA 
SAMA

AKTIVNA POMOČ PRI PARKIRANJU
Od prepoznavanja primernega parkirnega mesta do varnega 
usmerjanja vanj in iz njega – nova Kuga poskrbi za preprosto 
parkiranje kljub pomanjkanju prostora. 

 ■ Aktivna pomoč pri parkiranju2) prevzame krmiljenje pri 
usmerjanju vozila v parkirno mesto in iz njega. Poleg širokokotne 
kamere za vzvratno vožnjo sistem vključuje tudi prednjo 
širokokotno kamero. (Samo z ročnim menjalnikom. Del paketa 
opreme za doplačilo.) 

 ■ Aktivna pomoč pri parkiranju 22) prevzame upravljanje volana in 
stopalk ter prestavljanje, vi pa s pritiskanjem na tipko aktivne 
pomoči nadzirate premikanje vozila med celotnim manevrom (del 
Paketa za pomoč vozniku za vozila s samodejnim menjalnikom).

 ■ Prepoznavanje prečnega prometa*2) pomaga pri vzvratni vožnji iz 
parkirnega mesta, saj vas opozori na vozila, ki se bližajo iz ene ali 
druge smeri (vključuje aktivno zaviranje in upoštevanje prikolice, del 
Paketa za pomoč vozniku).

 ■ Kamera za vzvratno vožnjo2) zagotovi jasen pregled nad levo in 
desno stranjo za vozilom, ko izberete prestavo za vzvratno vožnjo 
(serijsko).



Upoštevajte: popolna integracija pametnega telefona in sistema SYNC 3 je na voljo samo s telefoni iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ali novejšimi. Pri uporabi funkcije AppLink lahko nastanejo dodatni stroški. Ali sta Apple CarPlay in Android Auto na voljo 
na vašem trgu, preverite na uradni spletni strani programov Apple CarPlay in Android Auto, kjer so objavljene najnovejše informacije. Posodobitve zemljevidov so brezplačno na voljo v omejenem obdobju po registraciji vozila.
*Ne dopustite motenj med vožnjo. Ko je izbrana prestava za vožnjo, so lahko nekatere možnosti blokirane. Nekatere funkcije niso združljive z vsemi telefoni.
** Povezava vgrajenega modema FordPass Connect bo vzpostavljena ob dobavi vozila. Sami lahko izberete/prekličete deljenje določenih podatkov z drugimi. Pokritost z omrežjem in storitev prenosa podatkov nista zagotovljena povsod. Funkcija Ford 
Pass Connect je brezplačno na voljo 5 let.
†Funkciji Live  Traffic in obvečanje o nevarnostih v okolici v Sloveniji nista na voljo.
†††Zagon na daljavo je na voljo samo pri modelih s samodejnim menjalnikom.
‡Ford eCall posreduje lokacijo vozila in potnikom v primeru trčenja s sproženjem varnostnih blazin ali izklopom črpalke goriva pomaga v ustreznem jeziku poklicati lokalni center za obveščanje. Funkcija deluje v več kot 40 evropskih državah in regijah. 
øAplikacija FordPass, združljiva z izbranimi sistemi pametnih telefonov, je na voljo prek prenosa iz spletne trgovine. Za prenos sporočil in podatkov lahko veljajo določene tarife.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 se brezhibno poveže z vašim pametnim telefonom, da zagotovi 
preprosto komunikacijo in navigacijo*. Funkcija AppLink omogoča upravljanje 
aplikacij, združljivih s sistemom SYNC, Apple CarPlay in Android Auto pa 
poskrbita, da lahko barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝) 
uporabite kot zaslon svojega pametnega telefona.

Za telefoniranje, pisanje in poslušanje sporočil ter upravljanje glasbe in 
navigacijskega sistema lahko uporabite zaslon na dotik ali preproste 
izgovorjene ukaze (na voljo v določenih jezikih).

FORDPASS CONNECT
Modem FordPass Connect**  vam omogoča vrsto možnosti za preprostejšo 
in prijetnejšo vožnjo. Med njimi sta tudi funkcija Live Traffic†, ki pošilja 
informacije o prometu neposredno v navigacijo sistema SYNC 3, in 
obveščanje o nevarnostih v okolici†, ki vas opozori, da se bližate nevarnosti, 
še preden naletite nanjo. V primeru nezgode sistem eCall‡ potnikom pomaga 
poklicati reševalne službe in jim sporoči vašo lokacijo. 

APLIKACIJA FORDPASS
Z aplikacijo FordPassø lahko kar najbolje izkoristite izkušnjo povezanega 
avtomobila, saj vam s pametnimi funkcijami prek pametnega telefona na 
daljavo omogoča dostop do še več funkcij. Tako lahko za popolno 
brezskrbnost vozilo zaženete†††, zaklenete ali odklenete, ne glede na to, kje 
ste, in celo odmrznete vetrobransko steklo ter v mrzlem zimskem jutru 
aktivirate ogrevanje sedežev in volana (če je ta funkcija del opreme). (Na 
voljo samo v državah EU.)

Povežite svojo Kugo z aplikacijo FordPass 

RAZIŠČITE1
POVEZANI IN Z NADZOROM



Projekcijski zaslon
Prikazuje ključne informacije v vašem vidnem 
polju, da lahko s pogledom ves čas spremljate 
promet pred sabo. Jasna in svetla slika prikazuje 
informacije, ki jih sami izberete, vključno s hitrostjo 
vozila, navigacijskimi napotki, sporočili 
tempomata in podatki prepoznavanja prometnih 
znakov. Omogoča tudi uporabo s polariziranimi 
sončnimi očali.
Ne dopustite motenj med vožnjo. Podrobnosti in omejitve sistema najdete v 
navodilih za uporabo vozila.

Zvočni sistem B&O BeoSonicTM

Z zvočnim sistemom Bang & Olufsen BeoSonic™ 
poskrbite za razpoloženje na svojih potovanjih. 
Intuitivni vmesnik z enim dotikom omogoča, da 
vaši najljubši izvajalci zvenijo še bolje. Lahkotno 
izbirajte med štirimi zvočnimi prostori: z 
možnostmi Warm (Toplo), Excited (Navdušeno), 
Bright (Svetlo) in Relaxed (Sproščeno) prilagodite 
zvok svojemu okusu.

Dodatne prednastavljene profile lahko prilagodite 
svoji dejavnosti za večje udobje in prijetno počutje 
ter še več navdušenja.
Blagovna znamka BeoSonicTM je last družbe Bang & Olufsen a/s ter jo je lastnik 
prijavil, registriral in jo uporablja v pristojnosti več sodnih oblasti po vsem svetu.

Prednja kamera in kamera za 
vzvratno vožnjo2)

Na zaslonu na dotik si lahko ogledate prikaz 
območja pred in za vozilom. Spremljanje okolice 
vozila vam zelo olajša manevre pri parkiranju, ko 
je prostor zelo omejen. Kamera za vzvratno vožnjo 
se aktivira, ko izberete vzvratno prestavo.
2) Funkcija za pomoč vozniku. Opomba Asistenčne funkcije so namenjene le za 
pomoč vozniku in ne nadomeščajo njegove pozornosti, presoje ter odgovornosti 
za upravljanje in nadzor vozila.
Kameri delujeta samo pri hitrosti pod 10 km/h.

Izbira voznega načina
Z izbiro enega od voznih načinov lahko vozno 
izkušnjo s svojo Kugo prilagodite pogojem. Sistem 
prilagodi različne nastavitve vključno z 
odzivnostjo pospeševanja in občutkom pri 
krmiljenju, pri vozilih s samodejnim menjalnikom 
pa tudi prestavljanje.

Poklopna vlečna kljuka
Fordova električno poklopna vlečna kljuka se 
samodejno skrije pod zadnji odbijač, ko je ne 
uporabljate, in tako poskrbi, da nič ne zmoti 
elegantnega videza vozila, prav tako je prtljažnik 
preprosto dostopen. Za dodatno zmogljivost pri 
prevozu je možno z vlečno kljuko glede na motor 
vleči prikolice s težo do 2100 kg* (za dodatne 
informacije se obrnite na svojega trgovca z vozili 
Ford). (Za doplačilo in kot dodatna oprema) 
*Največja dovoljena vlečna obremenitev se razlikuje glede na natovorjenost, 
konfiguracijo vozila, dodatno opremo in število potnikov.

Prostoročno pomična prtljažna 
vrata
Odpiranje in zapiranje prtljažnih vrat nove Kuge je 
nadvse preprosto tudi takrat, ko imate polne roke. 
S ključem v žepu ali torbi preprosto nežno 
zamahnite z nogo pod sredino zadnjega odbijača 
in prtljažna vrata se bodo pomaknila v ustrezno 
smer, ne da bi se morali česa dotakniti. Prtljažna 
vrata lahko odprete in zaprete tudi, ko sedite v 
vozilu.

ZNAČILNOSTIRAZIŠČITE1



2
IZBERITE
Z možnostjo izbire zunanjega in notranjega 
oblikovanja boste zagotovo našli idealno novo 
Ford Kugo zase. 

PREGLED RAZLIČIC

Titanium in Titanium X
Razkošni modeli Kuge z odličnimi materiali in dodatnimi tehnologijami 
zagotavljajo vrhunsko raven dovršenosti in udobja.

Glavne značilnosti
 ■ 5x2 kraka Shadow Silver platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17")
 ■ Vzdolžni strešni nosilci v srebrni barvi
 ■ Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
 ■ Dvopodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
 ■ Digitalni zaslon potovalnega računalnika z diagonalo 31,2-cm (12,3˝)
 ■ Pomoč pri vzdrževanju smeri (LKA) z opozarjanjem na nenamerno menjavo 

smernega pasu
 ■ Zadnji sedeži s funkcijo vzdolžnega pomika

ST-Line in ST-Line X
Osupljivi Kugi ST-Line in ST-Line X imata z edinstvenim zunanjim 
oblikovanjem in podrobnostmi v notranjosti izrazito športen značaj.

Glavne značilnosti
 ■ 5x2-kraka Rock Metallic platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18")
 ■ Unikaten ST-Line volanski obroč z ravnim spodnjim delom in rdečimi šivi
 ■ Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi
 ■ Prednja in zadnja tepiha iz velurja z ST-Line logotipom

Vignale
Z unikatnimi oblikovnimi elementi in mehkim usnjem izbranih dobaviteljev 
vas Kuga Vignale razvaja z vrhunsko prefinjenostjo.

Glavne značilnosti
 ■ Luster Nickel platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18")
 ■ Zvočni sistem B&O BeoSonicTM

 ■ Digitalni zaslon potovalnega računalnika z diagonalo 31 cm (12,3")
 ■ Premium sedežne prevleke Vignale (kombinacija usnja in Sensico umetnega usnja)



Znak in logotipi Bluetooth® so v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc.; podjetje Ford Motor Company 
Limited in njegova združena podjetja jih uporabljajo z dovoljenjem lastnika. Druge zaščitene 
blagovne znamke in imena so last njihovih posameznih lastnikov.

IZBERITE2 RAZLIČICE

Titanium
Serijska zunanja oprema

 ■ 5x2 kraka Shadow Silver platišča iz lahke zlitine 43,2 cm (17")
 ■ Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
 ■ Prednja brisalca s senzorjem za dež
 ■ Kromirana prednja maska
 ■ Vzdolžni strešni nosilci v srebrni barvi

Serijska notranja oprema 
 ■ Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik + DAB 

Vsebuje: radio, DAB, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm 
(8"), 6 zvočnikov SYNC 3 (Bluetooth®, funkcija povezljivosti z 
Android Auto in Apple Car Play, glasovno upravljanje, funkcija za 
klic v sili), volanske kontrole, USB vtičnica, navigacija

 ■ Zagon vozila brez ključa in odklepanje/zaklepanje vozila brez ključa 
(prednja vrata)

 ■ Dvopodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo 
temperature

 ■ Ambientalna LED osvetlitev notranjosti
 ■ Samozatemnitveno vzvratno ogledalo 

Motorji
Bencinski motor
2.5 Ford Plug-In Hybrid (PHEV) z 165 kW (225 KM)  
2.5 Ford Full Hybrid (FHEV) s 140 kW (190 KM)  
1.5 Ford EcoBoost s 110 kW (150 KM)

Dizelski motor
1.5 Ford EcoBlue s 88 kW (120 KM)

Titanium X
Serijska zunanja oprema dodatno k Titanium

 ■ LED žarometi: LED zasenčeni in LED dolgi žarometi, LED dnevne 
luči in LED zadnje luči, samodejno preklapljanje med dolgimi in 
zasenčenimi žarometi

 ■ Dodatno zatemnjena stekla
 ■ Prednji meglenki LED

Serijska notranja oprema dodatno k Titanium
 ■ Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik + B&O 

BeoSonicTM Sound System + DAB 
Vsebuje: radio, DAB, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm 
(8"), SYNC 3 (Bluetooth®,funkcija povezljivosti z Android Auto in 
Apple Car Play, glasovno upravljanje, funkcija klic v sili) B&O 
BeoSonicTM Sound System z 10 zvočniki, vključno s 
Subwooferjem, volanske kontrole, USB vtičnica, navigacija

 ■ Sedežne prevleke iz Sensico® umetnega usnja in tkanine z 
električnim nastavljanjem voznikovega sedeža v 8 smeri

 ■ Prostoročno odpiranje prtljažnih vrat

Motorji
Bencinski motor
2.5 Ford Plug-In Hybrid (PHEV) z 165 kW (225 KM)
2.5 Ford Full Hybrid (FHEV) s 140 kW (190 KM)
1.5 Ford EcoBoost s 110 kW (150 KM)

Dizelski motor
2.0 Ford EcoBlue s 140 kW (190 KM)



ST-Line
Serijska zunanja oprema dodatno k Titanium 

 ■ 5x2-kraka Rock Metallic platišča iz lahke zlitine 45,7 cm (18") 
 ■ ST-Line paket zunanjosti prednji in zadnji ST-Line odbijač v barvi 

karoserije, unikatna ST-Line mrežica za zajem zraka, pragovi in 
obroba kolesnih obokov v barvi karoserije 

 ■ Dvojna ovalna izpušna cev

Serijska notranja oprema dodatno k Titanium
 ■ Unikaten ST-Line volanski obroč z ravnim spodnjim delom in 

rdečimi šivi 
 ■ Prednja in zadnja tepiha iz velurja z ST-Line logotipom
 ■ Temna ST-Line stropna obloga

Motorji
Bencinski motor
2.5 Ford Plug-In Hybrid (PHEV) z 165 kW (225 KM)  
2.5 Ford Full Hybrid (FHEV) s 140 kW (190 KM)  
1.5 Ford EcoBoost s 110 kW (150 KM)  

Dizelski motor
1.5 Ford EcoBlue s 88 kW (120 KM)

Znak in logotipi Bluetooth® so v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc.; podjetje Ford Motor Company 
Limited in njegova združena podjetja jih uporabljajo z dovoljenjem lastnika. Druge zaščitene 
blagovne znamke in imena so last njihovih posameznih lastnikov

ST-Line X
Serijska zunanja oprema dodatno k ST-Line

 ■ LED žarometi: LED zasenčeni in LED dolgi žarometi, LED dnevne 
luči in LED zadnje luči, samodejno preklapljanje med dolgimi in 
zasenčenimi žarometi

 ■ Dodatno zatemnjena stekla
 ■ Prostoročno odpiranje prtljažnih vrat 

Serijska notranja oprema dodatno k ST-Line
 ■ Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik + B&O Beo 

SonicTM Sound System + DAB.  
Vsebuje: radio, DAB, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm 
(8"), SYNC 3 (Bluetooth®,funkcija povezljivosti z Android Auto in 
Apple Car Play, glasovno upravljanje, funkcija klic v sili) B&O 
BeoSonicTM Sound System z 10 zvočniki, vključno s 
Subwooferjem, volanske kontrole, USB vtičnica, navigacija  

 ■ Naslon za roke z držalom za pločevinke na zadnjih klopi
 ■ Sedežne prevleke iz Sensico® umetnega usnja in tkanine, z rdečimi 

šivi in električno nastavljiv voznikov sedež v 8 smeri 

Motorji
Bencinski motor
2.5 Ford Plug-In Hybrid (PHEV) z 165 kW (225 KM)  
2.5 Ford Full Hybrid (FHEV) s 140 kW (190 KM)  
1.5 Ford EcoBoost 110 kW (150 KM)

Dizelski motor
2.0 Ford EcoBlue s 140 kW (190 KM)

IZBERITE2 RAZLIČICE



Vignale
Serijska zunanja oprema dodatno k Titanium

 ■ Luster Nickel platišča iz lahke zlitine 45,7 cm (18˝) 
 ■ Unikatna Vignale mrežica za zajem zraka, unikatni 

prednji in zadnji Vignale odbijač
 ■ Električno nastavljivi, ogrevani in poklopni vzvratni 

ogledali z lučkama za osvetlitev tal s spominsko 
funkcijo

 ■ Ogrevano vetrobransko steklo Quickclear
 ■ Dvojna Vignale izpušna cev

Serijska notranja oprema dodatno k Titanium
 ■ Ogrevan volanski obroč
 ■ Ogrevana sedeža spredaj in zadnja stranska sedeža
 ■ Premium sedežne prevleke Vignale (kombinacija usnja 

in Sensico umetnega usnja):  
- v 8 smeri električno nastavljiv voznikov sedež s 
spominsko nastavitvijo  
- električno nastavljiva ledvena opora na voznikovem 
sedežu

 ■ Zaščita pragov pri prednjih vratih z Vignale logotipom

Motorji
Bencinski motor
2.5 Ford Plug-In Hybrid (PHEV) z 165 kW (225 KM)  
2.5 Ford Full Hybrid (FHEV) s 140 kW (190 KM)

Dizelski motor
2.0 Ford EcoBlue s 140 kW (190 KM)

RAZLIČICEIZBERITE2
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OSEBNI PEČAT
Izberite barvo, platišča, opremo za doplačilo in 
dodatke, s katerimi bo vaša Kuga res samo 
vaša.

Blazer Blue† 
Nekovinska barva 

Solar Silver
Kovinska barva*

Blue Metallic† 
Kovinska barva*

Magnetic
Posebna kovinska barva*

Agate Black
Kovinska barva*

Lucid Red
Unikatna kovinska barva  
karoserije*

Frozen White†

Nekovinska barva*
White Platinum
Unikatna kovinska barva*

Lucid Red 
Unikatna kovinska barva*

BARVE

*Za doplačilo.
†Ni na voljo za Vignale. 
Ford Kuga ima Fordovo garancijo proti prerjavenju, ki traja 12 let od datuma prve 
registracije vozila. Po veljavnih pogojih. 
Opomba: slike vozil so uporabljene samo za prikaz barv karoserije in morda ne 
ustrezajo trenutnim specifikacijam ali razpoložljivosti izdelka na posameznih 
trgih. Barve in oblazinjenja, ki smo jih predstavili v tej brošuri, lahko zaradi 
omejitev uporabljenih postopkov za tisk odstopajo od dejanskih barv.

ŽIVLJENJE V VELIČASTNIH 
BARVAH

Zasluge za elegantno in trajno zunanjost Ford Kuge ima poseben 
večstopenjski postopek lakiranja. Novi materiali in postopki 

obdelave, od vbrizgavanja voska v jeklene dele karoserije do 
zaščitnega zgornjega sloja, zagotavljajo ohranjanje izjemnega 

videza vaše nove Kuge tudi po dolgoletni uporabi.



Tkanina Ray v barvi Ebony  
Serijsko pri Titanium

Sensico®  umetno usnje/tkanina Ray v barvi Ebony  
Serijsko pri Titanium X

Tkanina Foundry v barvi Ebony  
Serijsko pri ST-Line

Sensico®  umetno usnje/tkanina Rapton v barvi Ebony 
Serijsko pri ST-Line X

Perforirano usnje Windsor/Sensico® umetno usnje v 
barvi Ebony 
Serijsko pri Vignale

18"
5x2 kraka Magnetic platišča iz lahke zlitine s 
premerom 45,7 cm (18") 
Za doplačilo pri Titanium X

OSEBNI PEČAT OBLAZINJENJA3 PLATIŠČA

Opomba Sensico® je blagovna znamka družbe Ford EU za sintetično oblazinjenje, razvito za avtomobilsko notranjost. To vegansko oblazinjenje odlikuje vrhunski, mehak občutek ter je trpežno in navduši z odličnim videzom. Je preprosto za čiščenje in 
zaščiteno pred madeži in neprijetnimi vonjavami. Ob odličnem videzu oblazinjenje Sensico® ne zagotavlja le prijetne namestitve na dolgih potovanjih, temveč tudi mirno vest, saj ni živalskega izvora. To je brezskrbna zasnova za sodobne nadobudne 
voznike avtomobilov.

19" 20"
ST-Line design Ebony Black platišča iz lahke zlitine s 
premerom 48,3 cm 19") 
Za doplačilo pri ST-Line X

10-kraka Premium Pearl Grey platišča iz lahke zlitine s 
premerom 50,8 cm (20") 
Za doplačilo pri Vignale

tkambic
Označi

tkambic
Označi

tkambic
Označi



Zimski paket
 ■ Ogrevana sedeža spredaj
 ■ Ogrevana zadnja sedeža (stranska)
 ■ Ogrevano vetrobransko steklo Quickclear 
 ■ Ogrevan volan

 

Tehnološki paket
 ■ Projekcijski zaslon 'Head-Up Display' 
 ■ Dinamična žarometa s tehnologijo LED z aktivnim prilagajanjem svetlobnega 

snopa: LED dnevne luči, LED zadnje luči, samodejno preklapljanje med dolgimi in 
zasenčenimi žarometi (dolge luči brez bleščanja)

PAKETI OPREME ZA DOPLAČILOOSEBNI PEČAT3

Paket za pomoč vozniku
 ■ Prilagodljivi tempomat
 ■ Stop&Go funkcija (samo samodejni menjalnik)
 ■ Sistem za prepoznavanje prometnih znakov
 ■ Inteligentni omejevalnik hitrosti
 ■ Sistem za preprečevanje trčenja pri višjih hitrostih (s kamero in radarjem): 

- preprečevanje trčenja v križišču 
- pomoč krmiljenja pri izogibanju

 ■ Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vzvratnih ogledal 'BLIS' z asistenco in 
prepoznavanjem prečnega prometa

 ■ Opozorilo na menjavo voznega pasu z asistenco
 ■ Aktivna pomoč pri parkiranju
 ■ Prednja širokokotna kamera
 ■ Zaščita robov vrat
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OSEBNI PEČAT DODATNA OPREMA3
1. Sistemi za zadrževanje prtljage*

2. Prtljažno korito

3. Obojestranska zaščitna obloga 
prtljažnega prostora

4. Zaščitna folija za prag vrat

5. Zaščita zadnjega odbijača

6. Snemljiva vlečna kljuka

7. Prečni strešni nosilci

8. Nosilec za kolesa Uebler+  

9. Kolesne zavesice

10. Polnilni kabel za javne polnilnice 
ZEV

11. EVBox+ polnilna omarica Elvi s 
fiksnim kablom

12. EVBox+ priklop za kabel za 
uporabo s polnilno omarico Elvi

13. Sistem ‘omarica v omarici’

+ Za to opremo velja garancija zunanjega dobavitelja, za 
podrobnosti glejte zadnjo stran.
*Izpolnjuje varnostne zahteve evropskega standarda ECE-R17/
ISO27955.

Za več dodatne opreme za Kugo 
obiščite spletno mesto  

ford.si

Za ponudbo izdelkov znamke Ford 
obiščite  
fordlifestylecollection.com



Doseg z baterijo* 71-88 km

Doseg z gorivom***  790 km  
                                                (964-1000 km pri kombinirani uporabi bencin/elektrika††)

Čas polnjenja**** 6 ur

Izpusti CO2** 21-29 g/km

4
TEHNIČNI PODATKI
Raziščite možnosti elektrificiranih pogonskih sklopov nove Ford Kuge. 
Dovršene rešitve vključujejo različici Kuga Plug-In Hybrid in Kuga Hybrid 
(polni hibrid), Fordove napredne 2,0-litrske in 1,5-litrske dizelske motorje 
EcoBlue ter 1,5-litrske bencinske motorje EcoBoost. Med njimi boste 
zagotovo našli pravo rešitev za svoj življenjski slog, prehod na elektrificirano 
vožnjo pa bo preprost in prijeten.

Aplikacija FordPass za Kugo PHEV

Z aplikacijo FordPass† si lahko ogledate stanje 
napolnjenosti baterije svoje Kuge PHEV in doseg 
vožnje z električnim pogonom, določite čas 
polnjenja na domu in prejmete opozorilo, ko je 
dosežena želena stopnja napolnjenosti. Poleg 
tega lahko prek aplikacije poiščete javne 
polnilnice in izberete vodenje do njih ter plačate 
polnjenje avtomobila.

†Aplikacija FordPass, združljiva z izbranimi sistemi pametnih telefonov, 
je na voljo prek prenosa iz spletne trgovine. Za prenos sporočil in 
podatkov lahko veljajo določene tarife.

PREGLED HIBRIDNEGA POGONSKEGA SKLOPA

Kuga Hybrid (FHEV)

Združuje bencinski motor in elektromotor, ki skupaj povečata 
zmogljivost in zmanjšata porabo goriva. Poleg tega lahko 
Kuga Hybrid kratke razdalje prevozi izključno z električnim 
pogonom brez izpušnih plinov.

 ■ 2,5-litrski bencin motor z Atkinsonovim ciklom
 ■ Visokonapetostna baterija s kapaciteto 1,1 kWh
 ■ Možnost vožnje na izključno električni pogon
 ■ Možnost polnjenja prek motorja

Kuga Plug-In Hybrid (PHEV)

Združuje pogon na elektriko in bencin za lahkotno 
zmogljivost, v izključno električnem načinu deluje brez 
izpušnih plinov. Kugo PHEV je možno polniti doma ali na 
javnih polnilnicah za doseg z izključno električnim načinom 
71-88 km (po WLTP)* in 790 km* pri uporabi bencinskega 
motorja.

 ■ 2,5-litrski bencin motor z Atkinsonovim ciklom
 ■ Visokonapetostna baterija s kapaciteto 14,4 kWh
 ■ Možnost vožnje na izključno električni pogon
 ■ Možno je polnjenje s priključkom

Regenerativno polnjenje

Polnjenje prek motorja

Potrebno je polnjenje s priključkom

Polnjenje prek 230-voltne vtičnice

Polnjenje z nameščeno polnilno omarico

Polnjenje z javno polnilnico

Doseg z baterijo ni na voljo

Doseg z gorivom*** 850-1000 (FWD), 850-940 (AWD) km

Čas polnjenja ni na voljo

Izpusti CO2** 124-146 (FWD), 130-145 (AWD) g/km

*Pri povsem napolnjeni bateriji doseg 71-88 km s povsem električnim pogonom pri preskusu WLTP velja za razpoložljivo 
konfiguracijo za mestni cikel. Dejanski doseg je odvisen od pogojev, kot so zunanje razmere, način vožnje, vzdrževanje vozila 
in starost litij-ionske baterije. **Objavljeni izpusti CO2 so določeni v skladu s tehničnimi zahtevami in specifikacijami zadnje 
različice uredb Evropske komisije (EC) 715/2007 in (EU) 2018/1832AP. Za lahka vozila, homologirana po svetovno 
usklajenem preskusnem postopku za lahka vozila (WLTP) so na voljo WLTP podatki o porabi goriva/energije in izpustih.

WLTP je povsem nadomestil NEDC. Uporabljeni standardni preskus omogoča primerjavo med različnimi tipi vozil in različnimi proizvajalci. V času opuščanja NEDC se je  vzpostavila korelacija podatkov o porabi in izpustih CO2 pri ciklu WLTP in prejšnjim 
ciklom NEDC. Ker je prišlo do spremembe nekaterih elementov preskusov, lahko pride do odstopanj v primerjavi s prejšnjimi podatki o porabi in izpustih, kar pomeni, da bo lahko imel isti model vozila drugačno porabo in izpuste CO2. ***Izračun 
potencialnega dosega vožnje temelji na porabi goriva (po WLTP) pri modelu Kuga Hybrid (FHEV), 5,4-6,4 l/100 km (FWD), 5,7-6,3 l/100 km (AWD) (po WLTP) pri modelu Kuga Hybrid (FHEV) in 54-litrskem rezervoarju goriva. Pri modelu Kuga Plug-In 
Hybrid potencialni doseg vožnje z uporabo goriva temelji na porabi goriva 5,3-6,1 l/100 km (po WLTP) v načinu odloženega polnjenja (ko je visokonapetostna baterija prazna) in pri 45-litrskem rezervoarju goriva. Celoten doseg v ciklu WLTP (svetovno 
usklajeni preskusni postopek za lahka vozila) znaša 4.500 km. Dejanski doseg je odvisen od pogojev, kot so zunanji dejavniki, način vožnje in vzdrževanje vozila. ††Pri povsem napolnjeni bateriji in povsem polnem rezervoarju brez vmesnega polnjenja/
dolivanja goriva.



TEHNIČNI PODATK ELEKTRIČNEGA POGONA4
Napredna tehnologija priključnega pogona (PHEV) v Kugi zagotavlja izjemno zmogljivost ob 
osupljivo varčni porabi goriva in zelo nizkih vrednostih izpustov.

KAJ JE PHEV?
Priključna hibridna vozila (PHEV) delujejo tako kot 
vozila s povsem hibridnim pogonom (FHEV), njihova 
prednost pa je možnost polnjenja prek zunanjih virov 
elektrike. Tehnologija PHEV tako kot hibridna 
tehnologija uporablja dva ločena pogonska vira ter 
preklaplja med običajnim bencinskim motorjem in 
elektromotorjem z baterijskim napajanjem. Ker PHEV 
pretežno uporablja zunanje polnjenje, se vozilo obnaša 
kot hibrid, ko je baterija skoraj povsem izpraznjena in 
bencinski motor deluje, ko je to potrebno.

PHEV ima v primerjavi z drugimi hibridnimi vozili večjo 
baterijo. To vam omogoča, da povsem na elektriko 
prevozite večje razdalje – Kuga lahko brez izpustov 
prevozi do 71–88 km*. Kot je značilno za hibride, lahko 
vozila PHEV ‘pridobijo’ energijo pri upočasnjevanju ali 
zaviranju (ta energija bi bila sicer izgubljena) in z njo 
pomagajo polniti baterijo.

*Doseg Kuge z izključno električnim pogonom znaša do 
71-88 km in je odvisen od razmer pri vožnji in starosti baterije. 
Uradno izmerjeni izpusti CO2 pri preskusu WLTP znašajo 
21-29 g/km.

Gorivo, zmogljivost in izpusti
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) *V 4. prestavi. ØFordove testne 
vrednosti.  
#Predstavlja najnižjo maso praznega 
vozila s 75 kg za voznika, vsemi 
delovnimi tekočinami in 90 % 
napolnjeno posodo za gorivo v skladu 
s proizvodnimi odstopanji in 
nameščeno opremo. Navedene 
vlečne obremenitve predstavljajo 
največjo dovoljeno zmogljivost za 
vleko pri skupni masi vozila, ki mora 
speljati na cestišču z naklonom 12 
odstotkov na nadmorski višini 0. 
Vleka vpliva na zmogljivost in 
varčnost porabe goriva pri vseh 
modelih. Največja dovoljena 
vertikalna obremenitev vlečne kljuke 
pri vseh modelih znaša največ 100 kg. 
Skupna masa vleke vključuje maso 
prikolice. 
øøObjavljena poraba goriva/energije, 
emisij CO2 in doseg električnih vozil po 
WLTP so določeni v skladu s 
tehničnimi zahtevami in 
specifikacijami zadnje različice uredb 
Evropske komisije (EC) 715/2007 in 
(EC) 2018/1832AP. Uporabljeni 
standardni testni postopek omogoča 
primerjavo med različnimi tipi vozil in 
različnimi proizvajalci. Pri PHEV so 
podatki za kombinirano merjenje.  
Poleg učinkovitosti vozila na porabo 
goriva/energije, izpuste CO2 in doseg 
električnih vozil vplivajo tudi način 
vožnje in drugi netehnični dejavniki. 
CO2 je glavni toplogredni plin, ki vpliva 
na globalno ogrevanje. Vodnik glede 
porabe goriva in izpustov CO2 
s podatki za vse nove modele osebnih 
vozil je brezplačno na voljo na 
prodajnem mestu in na ford.si. 
Poleg učinkovitosti vozila na porabo 
goriva/energije, izpuste CO2 in doseg 
električnih vozil vplivajo tudi način 
vožnje in drugi netehnični dejavniki. 
CO2 je glavni toplogredni plin, ki vpliva 
na globalno ogrevanje. Vodnik glede 
porabe goriva in izpustov CO2 s 
podatki za vse nove modele osebnih 
vozil je brezplačno na voljo na 
prodajnem mestu.

Emisijeøø CO2 (g/km) – kombinirano WLTP 147-160 122-138 136-154 148-166 124-146 130-145 21-29

Poraba gorivaøø v l/100 km – kombinirano 
WLTP 6,4-7,0 4,6-5,3 5,2-5,9 5,6-6,4 5,4-6,4 5,7-6,3 0,9-1,3

5-vratni SUV

Emisijski standard Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM

Največja moč v kW (KM) 110 (150) 88 (120) 88 (120) 140 (190) 140 (190) 140 (190) 165 (225)

Navor v Nm (Nm s presežnim tlačnim 
polnjenjem) 240 300 300 400

2,5-litrski bencinski 
motor: 200 

Elektromotor: 230

2,5-litrski bencinski 
motor: 200 

Elektromotor: 230

2,5-litrski bencinski 
motor: 200 

Elektromotor: 230

Vrsta goriva bencin dizel dizel dizel bencin/elektrika bencin/elektrika bencin/elektrika

Menjalnik 6-stopenjski ročni 6-stopenjski ročni 8-stopenjski 
samodejni

8-stopenjski 
samodejni

(H4F45 
(samodejni eCVT))

(H4F45 
(samodejni eCVT))

(H4F45 
(samodejni eCVT))

Pogon 4x2 4x2 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2

Zmogljivostø

Najv. hitrost (km/h) 195 180 177 208 200 200 200

0–100 km/h (s) 9.7 11.7 12.0 8.7 9.1 9.5 9.2

50–100 km/h* (s) 9.5 11.5 – – – – –

Mase in obremenitve

Masa praznega vozila (kg)# 1564 1576 1599 1735 1701 1773 1844

Skupna masa vozila (kg) 2075 2085 2110 2245 2215 2280 2320

Skupna masa s prikolico (kg) 3875 3585 3610 4345 3815 3780 3820

Najv. vlečna obremenitev (z zavorami) (kg) 1800 1500 1500 2100 1600 1500 1500

Najv. vlečna obremenitev (brez zavor) (kg) 750 750 750 750 750 750 750

Uporabna obremenitev 511 509 511 510 514 507 476



Širina (z ogledali): 2178 mm

Dolžina: 4614-4626 mm

Širina (brez ogledal): 1883 mm
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TEHNIČNI PODATKI4 MERE

Mere

Skupna dolžina brez vlečne kljuke (mm) 4614–4626

Skupna širina z ogledali, s preklopljenimi ogledali in brez ogledal (mm) 2178/2000/1882

Skupna višina (nenatovorjeno vozilo) (s strešnimi nosilci) (mm) 1658-1690

Obračalni krog – od robnika do robnika (m) 11,4–11,5

Prostornina tovornega prostora (litri)‡

5-sedežni način (natovorjeno do vrha naslonjala) (s kompletom za popravilo pnevmatike) 
 – razen PHEV 645**

5-sedežni način (natovorjeno do vrha naslonjala) (s kompletom za popravilo pnevmatike)  
– PHEV/FHEV 581**

2-sedežni način (natovorjeno do stropa) (s kompletom za popravilo pnevmatike) 
 – razen PHEV/FHEV 1534

2-sedežni način (natovorjeno do stropa) (s kompletom za popravilo pnevmatike) 
– PHEV/FHEV 1481

Prostornina rezervoarja za gorivo (litri)

Bencinski motor in FHEV 54

Dizelski motor 54

Priključno hibridno električno vozilo 45

‡Izmerjeno v skladu s standardom ISO 3832. Mere se lahko razlikujejo glede na model in nameščeno opremo. 
**Prostor za tovor je odvisen od položaja vzdolžno nastavljivega sedeža v drugi vrsti: 475–645 l  

(razen PHEV/FHEV) in 411–581 l (FHEV/PHEV).



na voljo

ZA VEČ INFORMACIJ O NAŠI DRUŽINI 
ŠPORTNIH TERENCEV OBIŠČITE 
WWW.FORD.SI

Ilustracije, opisi in tehnični podatki Ta publikacija je ustrezala ponudbi v času, ko je bila poslana v tisk. Ford si prizadeva za nenehen razvoj svojih vozil, zato si pridržuje pravico do 
spremembe tehničnih podatkov, opreme, barv in cen prikazanih v tej publikaciji. Za najnovejše podatke se obrnite na vašega pooblaščenega trgovca z vozili Ford. Oprema za doplačilo 
Če je kjerkoli v publikaciji določena oprema opisana kot Oprema za doplačilo, Dodatna oprema ali Del paketa opreme za doplačilo se pojmuje, da je zanjo potrebno doplačati, razen, če 
ni navedeno drugače. Dobavljivost vseh izvedenk, opreme in barvnih kombinacij je pogojena z razpoložljivostjo. Opomba Na nekaterih fotografijah in slikah so lahko prikazane prototipne, 
predprodukcijske in/ali računalniško prirejene izvedenke, zato se lahko oblika, videz ter oprema končne izvedenke razlikujeta od prikazanih. Poleg tega je na nekaterih slikah prikazana 
Oprema za doplačilo, Dodatna oprema ali Del paketa opreme za doplačilo. Opomba Ta publikacija prikazuje tako originalno dodatno opremo Ford kot tudi paleto izdelkov naših 
dobaviteljev. Vgradnja dodatne opreme lahko vpliva na porabo goriva vašega vozila. +Med to opremo so skrbno izbrani proizvodi drugih proizvajalcev, za katere namesto Fordove 
garancije velja dobaviteljeva lastna garancija, o kateri lahko vse podrobnosti izveste pri svojem pooblaščenem trgovcu z vozili Ford. Opomba Ime in logotip Bluetooth® sta last podjetja 
Bluetooth SIG, Inc.; podjetje Ford Motor Company in z njim povezana podjetja to zaščiteno blagovno znamko uporabljajo licenčno. Naziv in logotipi iPod so last podjetja Apple Inc. Druge 
blagovne znamke in imena so last nosilcev teh znamk in imen. Opomba Nekatere funkcije za pomoč vozniku in varnostne funkcije, ki so opisane v tem katalogu, delujejo z uporabo 
senzorjev, na njihovo zmogljivost pa lahko vplivajo vremenski in okoljski pogoji.

Izdalo podjetje Ford Motor Company 
Limited, 

Laindon, Essex, Anglija. 
Podjetje registrirano v Angliji pod št. 
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Barve in oblazinjenja

Nekovinske barve Kovinske barve* Posebna 
kovinska 
barva*

Unikatne kovinske barve*
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Titanium
Material: tkanina Ray/Eton 

Barva: Ebony  
Barva armaturne plošče: Ebony

Titanium X
Material: Sensico umetno usnje/tkanina Ray 

Barva: Ebony  
Barva armaturne plošče: Ebony

ST-Line 
Material: tkanina Foundry z rdečimi šivi 

Barva: Ebony  
Barva armaturne plošče: Ebony

ST-Line X
Material: Sensico umetno usnje/tkanina Rapton z rdečimi šivi 

Barva: Ebony  
Barva armaturne plošče: Ebony

Vignale
Material: usnje Windsor/Sensico umetno usnje 

Barva: Ebony  
Barva armaturne plošče: Ebony

*Frozen White, kovinske, posebne kovinske in unikatne kovinske barve karoserije so na voljo za doplačilo.


