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Modele Ford în STOC



Ford Noul Kuga 5 usi Titanium AWD 2.0 EcoBlue 190 CP
VIN: WF0FXXWPMFLD24141
Culoare: Vopsea nemetalizată, Frozen White
Transmisie: Automată, 8 viteze
Combustibil: Diesel

28,085€

29,414€

34,900€

Preţ Rabla
(cu TVA)

Preţ promoţional
(cu TVA)

Preţ de listă
(cu TVA)

Speciﬁcaţii
Culoare: Vopsea nemetalizată, Frozen White

Ampatament: 2710 mm

Garda maxima la sol : 194 mm

Latime maxima (inclusiv oglinzi exteriore):

Latime: 1883 mm

Inaltime maxima: 1681 mm

Lungime: 4614 mm

Sarcina utila: 510 kg

Masa proprie: 1735 kg

Masa maxima autorizata: 2245 kg

Acceleratie 0-100km: 8,7 sec

Viteza maxima: 208 km/h

Norma emisii: Euro 6d Temp

Tractiune: 4x4

Transmisie: Automată, 8 viteze

Cuplu: 400

Tip combustibil: Diesel

Putere maxima: 190 CP

Capacitate rezervor: 54 l

Emisii mixte CO2 NEDC: 127 g/km

Airbag frontale şofer şi pasager, laterale faţă

Anvelope 225/65 R17

2178 mm

Dotări standard
Aer condiţionat dual cu reglare automată

şi cortină (faţă şi spate)
Asistent inteligent viteză

Asistent pentru condus eco

Banchetă cu funcţia de glisare (faţă şi
spate)

Banchetă fractionabila 60/40

Blocare electrică a uşilor spate

Claxon cu o singura tonalitate

Compartiment pentru ochelari

Grilă cu inserţii cromate

Iluminare parasolar (şofer şi pasager)

Jante aliaj 17" Shadow Silver

Lumini de zi cu tehnologie LED

Lumină ambientală

Modem incorporat FordPass Connect

My Key

Mânere portiere vopsite în culoarea
caroseriei

Oglindă electrocromată

Oglinzi exterioare electrice, încălzite,

Oglinzi în culoarea caroseriei

rabatabile electric, iluminare podea
Pilot automat cu limitator de viteză

Plafoniera cu lumini de lectura

Priza 12V în spaţiul de depozitare

Proiectoare de ceaţă

Protecţii praguri faţă

SYNC, touchscreen 8", Navigaţie, ecran 4.2',
DAB, 6 difuzoare

Scaun pasager ajustabil manual pe 8 direcţii
(inclusiv lombar)
Computer de bord

Consolă centrală cu cotieră

Covoraşe faţă şi spate

Dezactivare airbag pasager

E shifter (selector rotativ)

Faruri cu aprindere automată
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Faruri low LED (faza scurtă tip LED)

Frână de parcare electrică

Functie e-Call

Geamuri cu acţionare electrică (faţă şi

Scaun şofer ajustabil manual pe 8 direcţii

Selector moduri de conducere

spate)

(inclusiv lombar)

Senzori de parcare faţă şi spate

Sistem Keyless Entry

Sistem Post Impack Braking

Sistem de asistare mentinere a benzii de

Sistem de asistenţă pre-coliziune (camera)

Sistem de imobilizare motor

rulare (inclusiv detectare margine de drum)

cu frânare post impact

Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri

Sistem de pornire cu buton

Spoiler de dimensiuni mici

Stopuri cu tehnologie LED

Tapiţerie textilă Titanium

Volan imbracat în piele

Închidere centralizată

Încărcare telefon wireless

Ştergatoare cu senzori de ploaie

Ştergator parbriz cu viteză intermitentă

Dotări opţionale
Vopsea nemetalizată, Frozen White

Roată de rezervă temporară

Pachet iarnă (Scaune faţă încălzite, Scaune
spate încălzite, Parbriz încălzit, Volan
încălzit)

Ford va depune eforturi susţinute pentru a asigura acurateţea şi actualizarea conţinutului acestei pagini de internet, dar nu îşi asumă răspunderea pentru niciun fel de daune sau pierderi
cauzate de utilizarea informaţiilor de pe pagina de internet. Este posibil ca unele informaţii de pe această pagină de internet să nu ﬁe corecte ca urmare a modiﬁcărilor aduse produselor
de la lansarea acestora. Unele dintre echipamentele descrise sau ilustrate pot ﬁ disponibile doar pentru anumite pieţe sau la un preţ suplimentar. Ford îşi rezervă dreptul de a modiﬁca în
orice moment speciﬁcaţiile produselor. Pentru speciﬁcaţiile produselor comercializate în ţara dumneavoastră, vă rugăm să apelaţi la dealerul Ford local.
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