
Marka FORD
Cena katalogowa 
z wyposażeniem dodatkowym [netto]

125 081,30 zł

Model Kuga Skrzynia biegów Manualna

Wersja Kuga 1.5 EcoBoost FWD ST-Line X Ilość siedzeń                                 5 

Rok produkcji 2020 Ilość drzwi                                 5 

Kolor Biały Pojemność silnika [cm3]                          1 499 

Rodzaj paliwa Benzyna Moc [KM]                             150 

ID oferty 21044 Napęd Napęd przedni

Radio SYNC 3,DAB+,nawigacja,B&O,wyś 8" i 
12.3",Applink,ACP,AA,Bluetooth,10 głoś.,USB,ster.z kierow.

Relingi bagażnika dachowego - z wykończeniem w kolorze czarnym System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam)

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

koło zapasowe

Komputer pokładowy

lakier metalizowany

Lane Keeping Alert, pakiet

Centralny zamek - sterowany pilotem

Drzwi bagażnika - zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo

Dywaniki podłogowe z logo z tyłu

Emblemat ST-Line

Gniazdko 12V w konsoli centralnej

Kierownica wykończona skóra, splaszczona w dolnej części

Blokada elektryczna zamków tylnych drzwi - uniemożliwiająca otwarcie od 
środka przez dzieci

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód

Dywaniki podłogowe z logo z przodu

elektryczna klapa bagażnika

FordPass Connect z modemem GSM

Kanapa tylna przesuwana, składana, dzielona w proporcji 60:40, z regulacją 
pochylenia oparć

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

ABS Active Noise Control - system aktywnej redukcji hałasu

Koło zapasowe dojazdowe

Konsola centralna z podłokietnikiem

Lakier metalizowany specjalny

Lusterka boczne obudowy lakierowane w kolorze nadwozia

Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z 
lampkami oświetlajacymi podłoże

Oświetlenie wnętrza LED z elementami nastrojowego oświetlenia

Obramowania szyb bocznych w kolorze czarnym

Pakiet Drive Assist

Pakiet ST-Line

Pakiet Winter

System wyboru trybu jazdy

Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętu
Tylna kanapa ze składanym podłokietnikiem na środku, z uchwytami na 
kubki

Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, konfigurowalny

SPECYFIKACJA POJAZDU

Pakiet ST Line



Zaczepy do mocowania bagażu

Klimatyzacja elektroniczna, dwustrefowa z automatyczną regulacja 
temperatury (DEATC)

Konsola sufitowa - ze schowkiem na okulary

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach

Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach

Fotele przednie - styl sportowy

Gniazdko 230V w konsoli centralnej

Immobiliser PATS

Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach

System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji 
- Pre-Collision Assist

Światła awaryjnego hamowania - pulsujące światła stop, włączające się 
podczas gwałtownego hamowania

Uchwyt dźwigni zmiany biegów - wykończony skórą

Wskaźnik sugerujący odpowiedni moment zmiany biegu

Wycieraczka szyby tylnej

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

Lakier Uni

Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie

Czujniki odległości przy parkowaniu - tył

Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne

Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym

EBD - system rozdziału siły hamowania

ESC

Ford MyKey - funkcja programowania i przypisania właściwości kluczykowi

Zestaw do napawy przebitej opony

Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

Tempomat

Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA)

Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne (EPAS)

Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu

        Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, konfigurowalny6-100
    PL20195684PLBRDisplay on the clock panel - 4.2

Lampki do czytania

Ładowarka bezprzewodowa do smartfona

Podsufitka ciemna

Przycisk Ford Power - uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku

Spoiler tylny

System poprawiający stabilność w zakrętach (TVC)

Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego

Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego

Gniazdko 12V w bagażniku

Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie

Poduszki powietrzne czołowe, boczne, kolanowa, kurtyny boczne

Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową

System Auto-Start-Stop

Hamulec postojowy elektryczny


