
  

 

ТОВ «Віннер Автомотів» 
Офіційний дилер Ford, Volvo, Jaguar та Land Rover 

Пр-т С. Бандери, 24д, Київ, 04655, Україна. 
Тел.: +38 (044) 496 00 06, www.winnerauto.ua 

FORD KUGA TITANIUM 4x4 

МОДЕЛЬ: KUGA 

VIN НОМЕР: WF0AXXWPMAGR71861 

РІК ВИРОБНИЦТВА: 2016 

КОЛІР: DEEP IMPACT BLUE 

ДВИГУН: 2.0 TDCI 180 К.С.  

КРУТНИЙ МОМЕНТ: 400 НМ ПІД ЧАС 2000 ОБ/ХВ 

ТРАНСМІСІЯ: 6-ТЬ ШВИДКОСТЕЙ, АВТОМАТИЧНА  

КОЛІСНА ФОРМУЛА: 4х4 

ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО, Л/100 КМ: 5,2 (КОМБІНОВАНИЙ) 

БЕЗПЕКА 
Протиблокувальна система гальм (ABS)  
Електронна система стабілізації (ESP) 
Система, що перешкоджає перекиданню 
Передні подушки безпеки для водія та пасажира, бокові 
подушки безпеки для водія та переднього псажира, шторки 
безпеки для передніх та задніх пасажирів 
Подушка безпеки колін водія 
Система екстреного гальмування (EBA) 
Центральний замок з дистанційним керуванням 
Система безключевого доступу та кришка багажника з 
електроприводом 
 
ІНТЕР’ЄР  
Часткове оздоблення сидінь штучною шкірою 
Сидіння водія з електроприводом 
Сидіння переднього пасажира  з механічним регулюванням 
вздовж/регулювання кута нахулу спинки 
Задні сидіння складаються у співвідношенні 60/40 
Кермо регулюється за глибиною/висотою 
Шкіряне оздоблення керма  
Підлокітник у вигляді бокса (між передніми сидіннями) та 
підлокітник для задніх пасажирів 
 

 
 
КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ 
Круїз-контроль  
Протитуманні фари передні та задні 
Електропривод та підігрів зовнішніх  
Електропривод передніх та задніх вікон 
Двозонний клімат-контроль 
Магнітола SONY, екран `8, навігація, CD/MP3/Bluetooth/USB 
Електрообігрів лобового скла (вся площина) 
Підігрів передніх сидінь 
 
ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ 
Легкосплавні диски R17 (гума не для використання взимку) 
Датчики тиску коліс 
Парковочні датчики позаду 
Камера для огляду позаду 
Бі-ксенонові фари головного світла з омивачем 
Датчик світла/дощу 
Тонування задніх вікон 
Рейлінги сріблястого кольру 
Ручки дверей кольору кузова 
Запасне колесо – аварійне 
Металізована фарба 

Регулярна вартість автомобіля: 1 026 827 грн. 
Акційна пропозиція: 954 636 грн. 
Додаткова знижка 5%: 47 732 грн. 

Спеціальна ціна: 906 904 грн

Ціни розраховано станом на 13 березня 2017 за міжбанківський валютним курсом, що відображається на веб-сайті - 
http://www.winner.ua.   
Акційна пропозиція діє з 01 до 31 березня 2017 р. в автосалоні ТОВ "Віннер Автомотів" на автомобілі 2016 виробництва, що знаходяться 
в наявності на складі в Україні.  
Спеціальна ціна діє з 01 до 31 березня 2017 р. в автосалоні  ТОВ "Віннер Автомотів" на автомобіль: WF0AXXWPMAGR71861. 
Спеціальна ціна розраховується за наступною формулою: C = (Z – 5%) х Е, де С - спеціальна ціна, Z – акційна пропозиція (еквівалент ціни 
автомобіля євро), Е - міжбанківський валютний курс української гривні до євро, що відображається на веб-сайті - http://www.winner.ua , 
5% – додаткова знижка.  
Остаточна вартість автомобіля визначається на день укладання Договору купівлі-продажу. 
Зазначені ціни включають доставку до м. Києва, митне оформлення, податки та збори, що підлягають сплаті під час митного 
оформлення. 
 

З повагою та побажанням успіхів, 

ВІННЕР АВТОМОТІВ 

 +30 044 496 00 06 


