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ПОЗНАЙОМИМОСЬ?

ВКАЗАНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ.ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО

КОМПЛЕКТАЦІЯ
КОМПЛЕКТАЦІЯ 2022
2022 РОКУ
РОКУ ВИРОБНИЦТВА
ВИРОБНИЦТВА11
ОСВІТЛЕННЯ
ТАк.с.)
ОБЗОРНІСТЬ
1.5 EcoBoost (182

BUSINESS
BUSINESS
2WD

БЕНЗИН

AT8

ОСВІТЛЕННЯ

Кузов 5 дверей

Фари головного світла (прожекторні): світлодіодні – ближнього світла, галогенові – дальнього світла
ДОПЛАТА ЗА КОЛІР МЕТАЛІК
Датчик світла
Agate Black,регулювання
Solar Silver, Blue
Metallic
Механічне
кута
нахилу фар
Magnetic
Світлодіодні
денні ходові вогні (LED)
Світлодіодні
задні
ліхтарі (LED)
Lucid Red, White
Platinum
Передні протитуманні фари

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

ОБЗОРНІСТЬ
ЗАСОБИ АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ
Електросклопідйомники передніх та задніх вікон
ABS - антиблокувальна
система / закриття вікон
Система
"глобального" відкриття
ESP - електронна
система стабілізації
Обігрів
лобового скла
RSC - cистема
Датчик
дощу запобігання перекиданню
EBP - система
попередньо
ДЗЕРКАЛА
ЗАДНЬОГО
ВИДУ підвищує тиск в гальмівній системі
EBA - система екстреного гальмування
Зовнішні дзеркала кольору кузова з електричним регулюванням, підігрівом, електричним складанням та освітленням
HLA -посадки
асистент
рушання
на підйомі
зони
водія
і пасажира
та покажчиками поворотів
Автоматичне
внутрішнього дзеркала
TSС - системазатемнення
контролю розгойдування
причепа
ІНТЕР’ЄР
TPMS - система контролю тиску в шинах
Попередження про виїзд на іншу смугу руху (Lane departure warning)
КОМФОРТ
Асистент
в запобіганні
на іншу смугу
руху (Lane
keeping aid)
Keyless
Start
- системавиїзду
безключового
запуску
двигуна

Speed Sign
Recognition
- cистема розпізнавання
знаків
(швидкості)
Keyless
Entry
- система безключового
доступу додорожніх
автомобіля
(передні
двері)
Система
Startкруїз-контроль
Stop
Адаптивний
з асистентом руху у заторах (Traffic Jam Assist)
Ford
Easyпопередження
Fuel - заливна горловина
бензобаку
без
кришкипопередження фронтальних зіткнень, система активного
Система
про можливе
зіткнення
(система
Електромеханічне
стоянкове
гальмо
маневрування (Evasive
Steering
Assist), допомога при екстреному гальмуванні, система автономного екстреного
із нормальний,
системою виявлення
зустрічного
трафіку
при повороті
наліво
(Intersection Assist),
функція попередження
5гальмування
режимів їзди:
спортивний,
екологічний,
слизьким
покриттям,
позашляховими
трасами
про небезпечну
дистанцію))
Функція
"проведи
мене додому" (затримка вимк. світла)
ЗАСОБИ
ПАСИВНОЇ
БЕЗПЕКИ
Поле
для
бездротового
зарядження мобільних пристроїв (Wireless charging pad)
Датчики
паркування
передні
таводія
задніта пасажира
Передні подушки
безпеки
для
Камера заднього виду
Бокові подушки безпеки для водія та пасажира
Сонцезахисні козирки з підсвічуваними люстерками з боку водія та переднього пасажира
Бокові шторки безпеки (передні та задні)
Шторка для багажного відсіку (ролет)
Кріплення для дитячих сидінь
ISOFIX
Мультифункціональне
кермо:
Електропідсилювач керма
ПРОТИУГІННІ ЗАСОБИ
Регулювання рульової колонки у 4-х напрямах
Центральний замок з дистанційним керуванням
Підігрів керма
ЕКСТЕР’ЄР
1-й ряд сидінь:
Верхні секції переднього
та заднього бамперів
кольору
кузова
Механічне регулювання
сидіння водія
в 8-ми
напрямках
Механічне регулювання
сидіння пасажира
в 8-ми напрямках
Нижні секції переднього
та заднього бамперів
темного кольору
Сидіння
водія
та переднього
пасажира з поперековою опорою
Передня верхня
решітка
радіатора
з хромуванням
Підігрів передніх
Поясна лінія чорного
кольору сидінь
Центральний передній підлокітник
Ручки кольору кузова
2-й ряд сидінь:
Молдинги чорного кольору
Розкладання спинки заднього ряду сидінь 60/40
Релінги на даху
ІНТЕР’ЄР
Колісні диски легкосплавні, шини 225/65 R17
ОЗДОБЛЕННЯ
САЛОНУ
Малорозмірне
запасне колесо, шини 165/70 R17
Шкіряне оздоблення керма (штучна шкіра)
Тканинне оздоблення сидінь
Підсвічування салону Ambient Lighting
Відділення для речей з освітленням
Освітлення простору для ніг водія і переднього пасажира
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СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ
Двухзонний клімат-контроль

●

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ
Бортовий комп'ютер
4,2" кольоровий дисплей панелі приладів

●
●

МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ
Радіо, 8-дюймовий кольоровий сенсорний екран, 6 динаміків
SYNC 2.5, Bluetooth
Управління на кермі
USB роз'єм
App Link Android Auto/Apple CarPlay
Розетка у багажному відсіку (12V)

●
●
●
●
●
●

* Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 27 вересня 2022 (згідно курсу на www.winner.ua: 1 євро = 35,40 гривні).
ТОВ«Віннер
«ВіннерІмпортс
ІмпортсУкраїна,
Україна,Лтд»
Лтд»зберігає
зберігаєза
засобою
собоюправо
правобез
безпопередження
попередженнявносити
вноситизміни
змінидо
дотехнічних
технічниххарактеристик,
характеристик,складу
складуобладнання
обладнаннята
тавилучати
вилучатиззасортименту
асортиментупевні
певніпозиції.
позиції.Остаточна
Остаточнавартість
вартістьконкретної
конкретноїмоделі
моделіавтомобіля
автомобілявизначається
визначаєтьсяуудоговорі
договорікупівлі-продажу
купівлі-продажуна
надень
день
ТОВ
придбанняавтомобіля
автомобілята
тазалежить
залежитьвід
відмоделі
моделіта
такомплектації
комплектаціїавтомобіля.
автомобіля.За
Задовідками
довідкамипро
проактуальну
актуальнуінформацію
інформаціюпросимо
просимозвертатися
звертатисядо
доофіційного
офіційногодилерського
дилерськогоцентру
центруFord.
Ford.
придбання
Обладнанняавтомобіля,
автомобіля,враховане
врахованеууйого
йоговартості.
вартості.
●● Обладнання
2WD- передній привод. 4WD- повний привод.
1)
1)
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ПОЗНАЙОМИМОСЬ?

КОМПЛЕКТАЦІЯ 2022 РОКУ ВИРОБНИЦТВА1

BUSINESS

ОСВІТЛЕННЯ ТА ОБЗОРНІСТЬ
ОСВІТЛЕННЯ

Фари головного світла (прожекторні): світлодіодні – ближнього світла, галогенові – дальнього світла
Датчик світла
Механічне регулювання кута нахилу фар
Світлодіодні денні ходові вогні (LED)
Світлодіодні задні ліхтарі (LED)
Передні протитуманні фари

●
●
●
●
●
●

ОБЗОРНІСТЬ
Електросклопідйомники передніх та задніх вікон
Система "глобального" відкриття / закриття вікон
Обігрів лобового скла
Датчик дощу

●
●
●
●

ДЗЕРКАЛА ЗАДНЬОГО ВИДУ
Зовнішні дзеркала кольору кузова з електричним регулюванням, підігрівом, електричним складанням та освітленням
зони посадки водія і пасажира та покажчиками поворотів
Автоматичне затемнення внутрішнього дзеркала

ІНТЕР’ЄР

●
●

КОМФОРТ
Keyless Start - система безключового запуску двигуна
Keyless Entry - система безключового доступу до автомобіля (передні двері)
Система Start Stop
Ford Easy Fuel - заливна горловина бензобаку без кришки
Електромеханічне стоянкове гальмо
5 режимів їзди: нормальний, спортивний, екологічний, слизьким покриттям, позашляховими трасами
Функція "проведи мене додому" (затримка вимк. світла)
Поле для бездротового зарядження мобільних пристроїв (Wireless charging pad)
Датчики паркування передні та задні
Камера заднього виду
Сонцезахисні козирки з підсвічуваними люстерками з боку водія та переднього пасажира
Шторка для багажного відсіку (ролет)
Мультифункціональне кермо:
Електропідсилювач керма
Регулювання рульової колонки у 4-х напрямах
Підігрів керма
1-й ряд сидінь:
Механічне регулювання сидіння водія в 8-ми напрямках
Механічне регулювання сидіння пасажира в 8-ми напрямках
Сидіння водія та переднього пасажира з поперековою опорою
Підігрів передніх сидінь
Центральний передній підлокітник
2-й ряд сидінь:
Розкладання спинки заднього ряду сидінь 60/40

ІНТЕР’ЄР

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ
Шкіряне оздоблення керма (штучна шкіра)
Тканинне оздоблення сидінь
Підсвічування салону Ambient Lighting
Відділення для речей з освітленням
Освітлення простору для ніг водія і переднього пасажира

●
●
●
●
●

СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ
Двухзонний клімат-контроль

●

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ
Бортовий комп'ютер
4,2" кольоровий дисплей панелі приладів

●
●

МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ
Радіо, 8-дюймовий кольоровий сенсорний екран, 6 динаміків
SYNC 2.5, Bluetooth
Управління на кермі
USB роз'єм
App Link Android Auto/Apple CarPlay
Розетка у багажному відсіку (12V)

●
●
●
●
●
●

1)
ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день
придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.
● Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.

FORD KUGA

Ваша безпека – наш пріоритет.
ПОЗНАЙОМИМОСЬ?

FordKuga.com.ua

ДВИГУН

1.5

Привод
Пальне
Робочий об'єм (см3)
Максимальна потужність к.с. (кВт) / на частоті (об/хв)
Крутний момент Нм / на частоті (об/хв)
Циліндрів / клапанів на циліндр (шт)
Стандарт токсичності
Викиди СО2 (г/км)

2WD (передній)
Бензин
1 496
182 (134) / 6 000
240 / 3000
3/4
Євро 5
146-150

КПП

АВТО - 8 СТ.

Витрати пального **

заміський цикл
комбінований цикл
міський цикл
Об'єм паливного баку (л)
Динаміка розгону 0-100 км/год (с)
Максимальна швидкість (км/год)
РОЗМІРИ

5.8
6.6
8.1
54
9.6
200

Кузов
Загальна довжина (мм)
Загальна ширина із дзеркалами (мм)
Максимальна загальна висота з рейлінгами (мм)
Колісна база (мм)
Об'єм багажного відділення (л)
Маса автомобіля, кг

5 дверей
4 614
2178

1 678
2710

556
1 573

РОЗМІРИ
2 178

1 678

2 710
4 614

Дилери Ford
3

ford.ua/dealerships

** Всі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС або Європейських регулювань
(ЕС) 715/2007 з поправками 692/2008. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілі різних виробників. Витрата пального під
час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятись за рахунок ефективності пального, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобілю, стилю
керування, використання технічного обладнання (наприклад – кондиціонер), а також інших не технічних факторів.
3)
Під 3 роками гарантії без обмеження пробігу мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми "Спеціальна подовжена гарантія", що
не є гарантійним строком відповідно до чинного законодавства України.

КОЛЬОРИ
ЕМАЛЬ

FROZEN WHITE

BLAZER BLUE

КОЛЬОРИ МЕТАЛІК

AGATE BLACK

MAGNETIC

SOLAR SILVER

СПЕЦІАЛЬНІ КОЛЬОРИ МЕТАЛІК

WHITE PLATINUM

LUCID RED

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ
Тканина чорного
кольору (Business)

КОЛІСНІ ДИСКИ
Колісні диски легкосплавні,
шини 225/65 R17
(Business)

