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Kuga ST-Line X PHEV με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Lucid Red με σκούρα
διαφανή επίστρωση (προαιρετική επιλογή).

Απολαύστε την
οδήγηση με το νέο
Ford Kuga

1Εξερεύνηση

Επιλογή

Διαμόρφωση

Προδιαγραφές

Ιδιοκτησία

2
3
4
5

Δείτε το ηλεκτρονικό προσπέκτους στο διαδίκτυο.
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Απολαύστε την
περιπέτεια
Γιατί να είναι τόσο δύσκολο και περίπλοκο να ζήσετε την
περιπέτεια; Γιατί να χρειάζεστε τόση προετοιμασία και τόσο
χρόνο για να μπορέσετε να την απολαύσετε; Η περιπέτεια
είναι παντού. Κάθε μέρος, κάθε ώρα και κάθε στιγμή φέρνει
κάτι νέο. Από τα λαμπερά φώτα της πόλης μέχρι την
απεραντοσύνη του ουρανού. Σας παρουσιάζουμε το νέο
Ford Kuga που σας επιτρέπει να απολαμβάνετε την
περιπέτεια σε κάθε οδηγική διαδρομή.

Kuga ST-Line X PHEV με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος White
Platinum (προαιρετική επιλογή).

1Εξερεύνηση
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Kuga ST-Line X PHEV με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Solar Silver (προαιρετική
επιλογή).

*Με πλήρη φόρτιση. Η εμβέλεια αποκλειστικά με ηλεκτροκίνηση έως και 56 km κατά WLTP (Worldwide
Harmonised Light Vehicle Test Procedure) ισχύει για μία διαθέσιμη διαμόρφωση. Η πραγματική εμβέλεια
διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες, όπως εξωτερικοί παράγοντες, οι συμπεριφορές οδήγησης, η συντήρηση του
αυτοκινήτου και η ηλικία της μπαταρίας λιθίου.
+Καλύπτεται από την εγγύηση του προμηθευτή, δείτε το πίσω εξώφυλλο για λεπτομέρειες.

Κορυφαία απόδοση
Η ηλεκτρική ενέργεια ανοίγει νέους ορίζοντες. Με δύο νέες υβριδικές
ηλεκτρικές εκδόσεις, το Ford Kuga προσφέρει πιο σύγχρονους, πιο
καθαρούς και πιο οικονομικούς τρόπους για να απολαμβάνετε την
οδήγηση ενός SUV. Η προαιρετική επιλογή του Ford Kuga Plug-In
Hybrid (PHEV) συνδυάζει έναν αυτόνομο ηλεκτροκινητήρα που
τροφοδοτείται από μπαταρία και έναν κινητήρα βενζίνης υψηλής
απόδοσης 2,5 λίτρων κύκλου Atkinson.

Ο ηλεκτροκινητήρας παρέχει πρόσθετη υποστήριξη όταν χρειάζεται,
για να μπορείτε να οδηγείτε περισσότερο με χαμηλότερες εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα. Μπορείτε να οδηγήσετε αποκλειστικά με
ηλεκτρική ενέργεια σε μια εμβέλεια που φτάνει τα 56 km*, κάτι που
κάνει το αυτοκίνητο ιδανικό για οδήγηση σε πυκνή κυκλοφορία και
ζώνες χαμηλών εκπομπών ρύπων. Παράλληλα, όταν βγαίνετε από την
πόλη για ένα ταξίδι, με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης δεν
χρειάζεται να ανησυχείτε για το πώς θα φθάσετε στον προορισμό
σας.

Η μπαταρία επαναφορτίζεται εύκολα στα περισσότερα δημόσια
σημεία φόρτισης, ενώ, μαζί με το αυτοκίνητο, διατίθεται καλώδιο για
φόρτιση από οικιακή πρίζα. Για ταχύτερη φόρτιση μπορείτε να
επιλέξετε επιτποίχιο φορτιστή EVBox Elvi+ που θα εγκαταστήσετε στο
σπίτι σας (αξεσουάρ).

Εξερεύνηση1
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*Μόνο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Το Ford Kuga είναι εξίσου κατάλληλο τόσο για εκδρομικές εξορμήσεις στην εξοχή όσο
και για τις καθημερινές μετακινήσεις σας μέσα στην πόλη. Όπου και αν πηγαίνετε,
απολαμβάνετε τον ιδανικό τρόπο με τον οποίο συνδυάζει τη στιβαρότητα του SUV
με το εντυπωσιακό στυλ ενός σπορ αυτοκινήτου.  

Ο εκπληκτικός εξοπλισμός που διαθέτει, από το σύστημα ήχου και πληροφόρησης
Ford SYNC 3 με σύστημα πλοήγησης, modem FordPass Connect και σύστημα
κυκλοφοριακής ενημέρωσης Live Traffic, μέχρι το αυτορρυθμιζόμενο σύστημα
σταθερής ταχύτητας με αυτόματη ακινητοποίηση και επανεκκίνηση ACC με Stop &
Go*, το κάνει ιδανικό για να ξεπεράσετε τις δυσκολίες στην πυκνή κυκλοφορία της
πόλης.

Ενώ, ο πλούσιος χώρος αποσκευών σας επιτρέπει να φορτώσετε απλά ένα ποδήλατο
και να φύγετε, για μια εξόρμηση στην εξοχή. Παράλληλα, προηγμένες τεχνολογίες,
όπως έξυπνη τετρακίνηση και διαφορετικές λειτουργίες οδήγησης σας επιτρέπουν να
επιλέξετε τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου και τον τρόπο που οδηγείτε ανάλογα με
τις συνθήκες.

Kuga ST-Line X PHEV με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Sedona Orange (προαιρετική επιλογή).

Απολαμβάνετε το περιβάλλον
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Εξερεύνηση1

Kuga ST-Line X PHEV με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Lucid Red με
σκούρα διαφανή επίστρωση (προαιρετική επιλογή).
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Kuga ST-Line X PHEV με επένδυση Miko Dinamica με τμήματα βινυλίου σε μαύρο
χρώμα Ebony (κατόπιν διαθεσιμότητας).

Επαναπροσδιορίστε τον
χώρο σας
Η αίσθηση της δυναμικότητας και της ελευθερίας συνεχίζεται μέσα
στο όχημα και επεκτείνεται σε κάθε εσωτερικό χαρακτηριστικό. Από τη
δυναμική σχεδίαση του ταμπλό και της κεντρικής κονσόλας μέχρι την
πολυτέλεια και το κορυφαίο στυλ των εμπρός καθισμάτων με τη
δερμάτινη επένδυση (βασικός εξοπλισμός στο Vignale), το νέο Ford
Kuga προσφέρει στο εσωτερικό του έναν πλούσιο χώρο πολυτέλειας
και άνεσης.

Τα έξυπνα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά έρχονται να υποστηρίξουν
έναν δραστήριο τρόπο ζωής. Τα πίσω καθίσματα είναι συρόμενα,
δίνοντας τη δυνατότητα μετακίνησης εμπρός και πίσω, για να
μπορείτε να προσφέρετε περισσότερο χώρο για τα πόδια στους πίσω
επιβάτες ή να επεκτείνετε τον χώρο αποσκευών για μεγαλύτερη
αποθηκευτική ικανότητα, αν χρειάζεται. Ενώ, η πόρτα του χώρου
αποσκευών που ανοίγει και κλείνει μόνη της σας δίνει τη δυνατότητα
πρόσβασης στον χώρο αποσκευών ακόμα και αν έχετε τα χέρια σας
γεμάτα (βασικός εξοπλισμός στο Vignale).

Εξερεύνηση1
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*Μόνο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
†Χρησιμοποιεί αισθητήρες.
‡Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.

Άνετη οδήγηση
Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής
ταχύτητας με ελιγμό αποφυγής
Το νέο Ford Kuga διευκολύνει την οδήγηση στην πυκνή κυκλοφορία.
Το αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας με αυτόματη
ακινητοποίηση/επανεκκίνηση Adaptive Cruise Control με Stop & Go
διατηρεί αυτόματα μια ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο
όχημα, ακόμα και αν χρειαστεί να επιβραδύνει μέχρι να σταματήσει.
Και όταν η κυκλοφορία ξεκινήσει πάλι, το αυτοκίνητό σας θα ξεκινήσει
και αυτό. Το σύστημα υποβοήθησης έναντι σύγκρουσης Pre-Collision
Assist (PCA) με υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής Evasive Steering
Assist παρακολουθεί τον δρόμο εμπρός και σας ειδοποιεί για
πιθανούς κινδύνους.

■ Το αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας με
αυτόματη ακινητοποίηση/επανεκκίνηση ACC με Stop & Go*‡

διατηρεί μια άνετη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και
μπορεί ακόμα και να σταματήσει το αυτοκίνητο τελείως και να
ξεκινήσει πάλι όταν το επιτρέψει η κυκλοφορία.

■ Το σύστημα υποβοήθησης έναντι σύγκρουσης Pre-Collision
Assist (PCA)†‡ με ανίχνευση πεζών και δικυκλιστών, παρακολουθεί
πόσο κοντά είστε σε άλλα οχήματα, μοτοσικλετιστές, ποδηλάτες και
πεζούς και μπορεί να σας ειδοποιήσει για τον κίνδυνο σύγκρουσης.

■ Το σύστημα υποβοήθησης ελιγμού αποφυγής Evasive Steering
Assist†‡ έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει ενδεχόμενο εμπόδιο στην
πορεία σας και σας βοηθά να το παρακάμψετε (περιλαμβάνεται στο
σύστημα υποβοήθησης έναντι σύγκρουσης Pre-Collision Assist).

Εξερεύνηση1

Kuga Vignale PHEV με επένδυση από διάτρητο δέρμα Windsor/Arona σε μαύρο
χρώμα Ebony (βασικός εξοπλισμός).
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Ford Kuga ST-Line X PHEV με χρώμα αμαξώματος Frozen White (προαιρετική επιλογή).

+Καλύπτεται από την εγγύηση του προμηθευτή, δείτε το πίσω εξώφυλλο για λεπτομέρειες.

Η δύναμη του ηλεκτρισμού
στα χέρια σας
Πολλαπλές επιλογές ηλεκτρικής λειτουργίας
(EV)
Το νέο Ford Kuga Plug-In Hybrid σας προσφέρει υψηλότερη απόδοση για κάθε
σας διαδρομή, χρησιμοποιώντας δύο πηγές ενέργειας. Μπορείτε να επιλέγετε
πότε να χρησιμοποιείτε τον ηλεκτροκινητήρα και πότε τον υψηλής απόδοσης
κινητήρα βενζίνης 2,5 λίτρων κύκλου Atkinson ή να αφήνετε το Kuga να επιλέγει
αυτόματα για σας. Στη διάρκεια κάθε διαδρομής, χάρη στην αναγεννητική
λειτουργία, το αυτοκίνητο ανακτά ενέργεια κάθε φορά που επιβραδύνει ή
φρενάρει.

■ Auto EV – Χρησιμοποιεί εναλλακτικά τον ηλεκτροκινητήρα και συνδυασμένη
υβριδική λειτουργία κινητήρα βενζίνης και ηλεκτροκινητήρα, ανάλογα με τις
συνθήκες οδήγησης και το φορτίο του αυτοκινήτου.

■ EV Now – Σας επιτρέπει να οδηγείτε χρησιμοποιώντας μόνο ηλεκτρική
ενέργεια, μέχρι να εξαντληθεί σχεδόν η μπαταρία. Στη συνέχεια, το
αυτοκίνητο επανέρχεται στη χρήση της υβριδικής λειτουργίας.

■ EV Later – Σας επιτρέπει να εξοικονομείτε τη φόρτιση της μπαταρίας για να
τη χρησιμοποιήσετε αργότερα. Το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί κυρίως υβριδική
λειτουργία μέχρι να επιλέξετε ηλεκτρική λειτουργία.

■ EV Charge – Σας επιτρέπει να φορτίσετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας τον
κινητήρα βενζίνης κύκλου Atkinson όταν το αυτοκίνητο είναι ακίνητο.

Φόρτιση του Kuga σας
Η φόρτιση του Ford Kuga Plug-In Hybrid είναι εύκολη, είτε στον χώρο σας μέσω
οικιακής πρίζας ή επιτοίχιου φορτιστή Elvi EVBox+ (αξεσουάρ), είτε στον δρόμο
σε έναν δημόσιο σταθμό φόρτισης.

a. Επιτοίχιος φορτιστής EVBox Elvi+ και δημόσιο σημείο
φόρτισης 
Πλήρης επαναφόρτιση σε 3,5 ώρες στους περισσότερους
δημόσιους σταθμούς φόρτισης ή με φορτιστή που θα
εγκαταστήσετε στον χώρο σας (αξεσουάρ).

b. Φόρτιση σε οικιακή πρίζα
Πλήρης επαναφόρτιση σε 6 ώρες μέσω οικιακής πρίζας 230 V.

Εξερεύνηση1
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Βλέπετε και σας βλέπουν
Κατευθυντικοί προβολείς LED Ford
Dynamic
Οι εντυπωσιακοί προηγμένοι προβολείς LED του Ford Kuga παρέχουν
εκπληκτικό φωτισμό τη νύχτα καθώς και σε συνθήκες χαμηλής
ορατότητας. Το προηγμένο σύστημα προβολέων χρησιμοποιεί κάμερα
υπερύθρων για να τροποποιεί δυναμικά τη δέσμη των προβολέων,
φωτίζοντας τις στροφές πριν μπείτε, για ευκολότερη και πιο άνετη
οδήγηση τη νύχτα.

■ Με τη βοήθεια των οδικών πινακίδων αναγνωρίζουν αν
πλησιάζετε σε πλατεία ή στοπ και προσαρμόζουν ανάλογα τη δέσμη
τους.

■ Χρησιμοποιούν τη διαγράμμιση του δρόμου για να ανιχνεύσουν
έγκαιρα τις στροφές του δρόμου και στρέφουν ανάλογα τη δέσμη
τους.

■ Η αντιθαμβωτική λειτουργία στη μεγάλη σκάλα ρυθμίζει τη
γωνία των προβολέων για μέγιστο φωτισμό, ενώ παράλληλα
διαμορφώνει ανάλογα τη δέσμη τους για να προστατεύει τους
άλλους οδηγούς όταν η κάμερα ανιχνεύει επερχόμενο όχημα.

Εξερεύνηση1

Στην εικόνα δεξιά εμφανίζεται Kuga ST-Line X-PHEV με μεταλλικό χρώμα
αμαξώματος Solar Silver (προαιρετική επιλογή).
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*Περιλαμβάνεται με σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων Blind Spot Information System (BLIS).

Το Ford Kuga παρκάρει
μόνο του
Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης
Active Park Assist
Από τον εντοπισμό κατάλληλης θέσης στάθμευσης έως την ασφαλή
είσοδο και έξοδο από αυτή, το Ford Kuga σας επιτρέπει να παρκάρετε
εύκολα, ακόμα και σε στενούς χώρους.

■ Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Active Park Assist
ελέγχει το τιμόνι για την είσοδο του αυτοκινήτου σε μια θέση
στάθμευσης ή την έξοδο από μια θέση στάθμευσης ενώ εσείς
ελέγχετε γκάζι, φρένο και κιβώτιο ταχυτήτων. Περιλαμβάνει κάμερα
οπισθοπορείας και κάμερα εμπρός (μόνο με μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων) (βασικός εξοπλισμός στο Vignale, σε προαιρετικό
πακέτο στα άλλα μοντέλα).

■ Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Active Park Assist 2
ελέγχει τιμόνι, κιβώτιο ταχυτήτων και γκάζι, ενώ εσείς μπορείτε
πάντα να αποκτήσετε πάλι τον έλεγχο του αυτοκινήτου πατώντας
το κουμπί (μόνο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) (βασικός
εξοπλισμός στο Vignale, σε προαιρετικό πακέτο στα άλλα μοντέλα).

■ Το σύστημα προειδοποίησης για διερχόμενο όχημα Cross-
Traffic Alert (CTA) με αυτόματη ενεργοποίηση των φρένων*
προειδοποιεί όταν βγαίνετε με την όπισθεν από μια θέση
στάθμευσης και φρενάρει αυτόματα αν δεν αντιδράσετε (σε
προαιρετικό πακέτο).

■ Η κάμερα οπισθοπορείας προσφέρει ορατότητα πίσω από το
αυτοκίνητο, δεξιά και αριστερά, όταν είναι επιλεγμένη η όπισθεν (σε
προαιρετικό πακέτο).
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Παρακαλούμε σημειώστε: Πλήρης ενσωμάτωση smartphone στο Ford SYNC 3 είναι δυνατή μόνο για iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ή ανώτερο. Ορισμένες λειτουργίες του Ford SYNC 3 απαιτούν σύνδεση δεδομένων, οπότε επιβαρύνονται με την
αντίστοιχη χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμα στη δική σας αγορά τα Apple CarPlay και Android Auto, παρακαλούμε να δείτε τις επίσημες ιστοσελίδες των Apple CarPlay και Android Auto για τελευταίες πληροφορίες. Το Ford
SYNC δεν υποστηρίζει ενδείξεις οθόνης και φωνητικές εντολές στην Ελληνική γλώσσα.
†Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford SYNC που χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ασύρματα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth®  για να καλέσει αυτόματα το τοπικό κέντρο πολιτικής προστασίας μετά από σύγκρουση
που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα. Το σύστημα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.
*Το FordPass Connect αποτελεί προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος. Το ενσωματωμένο modem συνδέεται κατά την παράδοση του οχήματος. Μπορείτε να επιλέξετε συμμετοχή ή εξαίρεση από συγκεκριμένες υπηρεσίες κοινής χρήσης δεδομένων. Η
τεχνολογία διατίθεται σε συγκεκριμένες αγορές από το 2019 και στις άλλες αγορές, όπως και στην Ελληνική αγορά, από το 2020.
**Η πρόσβαση στο Live Traffic είναι χωρίς χρέωση τα πρώτα 2 χρόνια από την ταξινόμηση καινούργιου Ford με SYNC 3 και σύστημα πλοήγησης και στη συνέχεια με συνδρομή.
‡Η πρόσβαση στο Local Hazard Information είναι χωρίς χρέωση τα πρώτα 2 χρόνια από την ταξινόμηση καινούργιου Ford και στη συνέχεια με συνδρομή (κατόπιν διαθεσιμότητας στην τοπική αγορά).
***Το κέντρο πρόσβασης Wi-Fi (έως 4G LTE) περιλαμβάνει σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, η οποία διατίθεται δοκιμαστικά από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για 3 μήνες ή κατανάλωση 3 GB δεδομένων, ό,τι προηγηθεί. Στη συνέχεια απαιτείται
συνδρομή Vodafone. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα τους για λεπτομέρειες σχετικά με τα πακέτα δεδομένων που διαθέτουν. Για να αξιοποιήσει την ενσωματωμένη δυνατότητα Wi-Fi, ένα μοντέλο Ford πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και
πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Η κάλυψη και η υπηρεσία δεδομένων δεν είναι παντού διαθέσιμες και μπορεί να ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για το πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, καθώς και χρεώσεις για μηνύματα και
δεδομένα.

Το σύστημα Ford SYNC 3
Το σύστημα Ford SYNC 3 ενσωματώνεται απρόσκοπτα με το κινητό σας
τηλέφωνο και σας επιτρέπει να ελέγχετε τα πάντα, από τηλεφωνικές κλήσεις
μέχρι το ηχοσύστημα και τη δορυφορική πλοήγηση, μέσω της οθόνης αφής
8" ή με απλές φωνητικές εντολές. Με τις περιοδικές ενημερώσεις συστήματος
και χαρτών, φροντίζουμε να έχετε πάντα την τελευταία έκδοση, βελτιώνοντας
συνεχώς την εμπειρία της οδήγησης.

Ελέγχετε εφαρμογές συμβατές με το SYNC 3 μέσω του AppLink, και χειρίζεστε
το κινητό σας τηλέφωνο μέσω της οθόνης του SYNC 3, όπως ακριβώς στη
συσκευή σας. Η έγχρωμη οθόνη αφής υποστηρίζει πολλαπλή λειτουργία με
'σάρωση' και 'τσίμπημα ή τέντωμα' για ζουμ, επιτρέποντάς σας παράλληλα
να διαμορφώσετε τα εικονίδια και το φόντο της οθόνης σας, όπως ακριβώς
θα κάνατε και στο tablet ή το smartphone.

Παράλληλα, το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης† βοηθά τους
επιβαίνοντες να καλέσουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, στις οποίες δίνει
τη θέση του αυτοκινήτου στην τοπική γλώσσα.

FordPass Connect*
Το modem FordPass Connect* σε συνδυασμό με την εφαρμογή FordPass
σας προσφέρουν μια σειρά από νέες δυνατότητες, σχεδιασμένες να κάνουν
κάθε σας διαδρομή ευκολότερη και να σας κρατούν σε επαφή με το
αυτοκίνητό σας. Το σύστημα Live Traffic** μεταδίδει ενημερωμένες

πληροφορίες για την κυκλοφορία απευθείας στο σύστημα πλοήγησης του
SYNC 3 και το σύστημα πλοήγησης αναπροσαρμόζει την προτεινόμενη
διαδρομή με βάση τις κυκλοφοριακές συνθήκες ώστε να φτάσετε πιο εύκολα
και έγκαιρα στον προορισμό σας. Παράλληλα, με το κέντρο πρόσβασης
Wi-Fi*** έχετε σήμα σύνδεσης στο Internet έως 4G και μπορείτε να
συνδέσετε έως 10 συσκευές, ώστε εσείς και οι επιβάτες σας να απολαμβάνετε
το Internet στο αυτοκίνητο όπως και στο σπίτι σας.

FordPass
Το FordPass Connect γίνεται ακόμα πιο ισχυρό όταν συνδυάζεται με την
εφαρμογή FordPass στο κινητό σας τηλέφωνο, παρέχοντάς σας πρόσβαση
σε μια σειρά από δυνατότητες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας
τηλέφωνο για να ελέγξετε αν το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο. Βάζετε εμπρός
τον κινητήρα για να ξεπαγώσετε το παρμπρίζ (μόνο με αυτόματο κιβώτιο).
Παρακολουθείτε τη στάθμη καυσίμου, τα χιλιόμετρα και την πίεση των
ελαστικών από το κινητό σας τηλέφωνο. Εντοπίζετε εύκολα το αυτοκίνητό
σας στον χάρτη. Λαμβάνετε ειδοποιήσεις για την κατάσταση του αυτοκινήτου
σας στο κινητό σας τηλέφωνο.

Εξερεύνηση1

Σύνδεση και έλεγχος
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Προβολή ενδείξεων εμπρός στο
παρμπρίζ
Το σύστημα Head-up display (HUD) προβάλλει
βασικές ενδείξεις στο πεδίο της ορατότητας σας,
σε ένα κρύσταλλο εμπρός στο παρμπρίζ, για να
μπορείτε να έχετε τα μάτια σας στον δρόμο. Η
καθαρή, φωτεινή εικόνα του εμφανίζει τις ενδείξεις
που επιλέγετε, όπως την ταχύτητα του
αυτοκινήτου, οδηγίες του συστήματος
πλοήγησης, ενδείξεις του cruise control και
σήματα κυκλοφορίας από την αναγνώριση οδικής
σήμανσης Traffic Sign Recognition (TSR).
Συμβατό με πολωτικά γυαλιά ηλίου.

Ηχοσύστημα B&O
Με απαράμιλλο ήχο και κομψή σχεδίαση ταιριάζει
ιδανικά με το νέο σας Kuga. Το χαρακτηριστικό
σχέδιο των ηχείων B&O συνδυάζεται άψογα με το
εκπληκτικό στυλ του αυτοκινήτου – ενώ η
εξελιγμένη απόδοση του ήχου, που έχει ρυθμιστεί
ειδικά για το συγκεκριμένο μοντέλο, προσφέρει μια
εξαιρετική εμπειρία σε κάθε σας διαδρομή, αφού
σας επιτρέπει να ακούτε τη μουσική όπως
ακριβώς θα ήθελε ο δημιουργός της.

Επιλογές οδήγησης
Επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να συμπεριφέρεται
το αυτοκίνητο ανάλογα με τις συνθήκες,
χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές
οδήγησης. Το σύστημα ρυθμίζει διαφορετικά τον
τρόπο που λειτουργεί το γκάζι, το τιμόνι και, στις
εκδόσεις με αυτόματο κιβώτιο, η αλλαγή
ταχυτήτων.

Εξερεύνηση1
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Κάμερα εμπρός και κάμερα
οπισθοπορείας
Η κάμερα διαιρούμενης εικόνας εμπρός εμφανίζει
στην κεντρική οθόνη εικόνα από το εμπρός μέρος
του αυτοκινήτου, σε όλο το πλάτος, προς τα
εμπρός, προς τα δεξιά και προς τα αριστερά.
Ιδιαίτερα χρήσιμη σε διασταυρώσεις και όταν
βγαίνετε από θέσεις στάθμευσης με περιορισμένη
πλευρική ορατότητα. Η κάμερα οπισθοπορείας
εμφανίζει αυτόματα στην κεντρική οθόνη εικόνα
πίσω από το αυτοκίνητο όταν επιλεγεί η όπισθεν,
για να σας βοηθήσει όταν μπαίνετε ή βγαίνετε σε
χώρους με περιορισμένη ορατότητα.

Αναδιπλούμενος κοτσαδόρος
Ο ηλεκτρικά αναδιπλούμενος κοτσαδόρος της
Ford αποσύρεται αυτόματα πίσω από τον πίσω
προφυλακτήρα όταν δεν χρησιμοποιείται,
διατηρώντας την κομψή εμφάνιση του
αυτοκινήτου και διευκολύνοντας την πρόσβαση
στον χώρο αποσκευών. Για πρόσθετη μεταφορική
και αποθηκευτική ικανότητα, ο κοτσαδόρος
μπορεί να δεχθεί τρέιλερ με βάρος έως και 2.100
κιλά, ανάλογα με τον κινητήρα (απευθυνθείτε στο
δίκτυο Ford για περισσότερες λεπτομέρειες).

Πόρτα χώρου αποσκευών που
ανοίγει και κλείνει μόνη της
Η αυτόματη ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα του
χώρου αποσκευών ανοίγει και κλείνει εύκολα,
ακόμα και όταν έχετε τα χέρια σας γεμάτα. Αρκεί
να έχετε το κλειδί στην τσέπη ή στην τσάντα σας
και με μια γρήγορη κίνηση του ποδιού κάτω από
το κέντρο του πίσω προφυλακτήρα η πόρτα
ανοίγει χωρίς να αγγίξετε τίποτα.

Αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά

3430d706b60a4007d08e8d4e5530a47d-d1eea5751cc74bcdfa44b5f1dee381fb-00000_book.indb 88 24/02/2020   13:00:54



2
Επιλογή
Με πολλές διαφορετικές επιλογές για το στυλ, τα
χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό, τόσο στο
εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του Ford Kuga,
θα μπορέσετε σίγουρα να βρείτε ένα μοντέλο που
θα είναι ιδανικό για σας.

Το κομψό βασικό μοντέλο του Ford Kuga διαθέτει
το πλουσιότερο επίπεδο βασικού εξοπλισμού που
είχε ποτέ, έχοντας ενσωματωμένες εντυπωσιακές
τεχνολογίες.

Trend

Κινητήρες βενζίνης
■ 1.5L Ford EcoBoost 150 ίππων (110 kW)

Κινητήρες diesel
■ 1.5L Ford EcoBlue 120 ίππων (88 kW)

Βασικά χαρακτηριστικά
■ Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 5 ακτίνων Shadow

Silver
■ Συρόμενα πίσω καθίσματα
■ Air Condition
■ Αυτόματοι προβολείς
■ Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA) με

προειδοποίηση διατήρησης λωρίδας

Το πολυτελές μοντέλο του Ford Kuga διαθέτει
ανώτερα επίπεδα κομψότητας και άνεσης με υλικά
άριστης ποιότητας και επιπλέον τεχνολογίες.

Titanium

Κινητήρες βενζίνης
■ 1.5L Ford EcoBoost 150 ίππων (110 kW)

Κινητήρες diesel
■ 1.5L Ford EcoBlue 120 ίππων (88 kW)
■ 1.5L Ford EcoBlue 120 ίππων (88 kW) με αυτόματο

κιβώτιο
■ 2.0L Ford EcoBlue mHEV 150 ίππων (110 kW)
■ 2.0L Ford EcoBlue 190 ίππων (140 kW) με αυτόματο

κιβώτιο AWD

Επιπλέον βασικά χαρακτηριστικά
■ Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 5x2 ακτίνων Shadow

Silver
■ Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής
■ Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Ford KeyFree με κουμπί

εκκίνησης/διακοπής του κινητήρα Ford Power 
■ Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού

(DEATC)
■ Πολυτελή καλύμματα μαρσπιέ με χρωμιωμένο

φινίρισμα στις πόρτες εμπρός
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Μοντέλα

Τα εντυπωσιακά Ford Kuga ST-Line και ST-Line X
έχουν έναν ξεχωριστό σπορ χαρακτήρα με
ιδιαίτερη εξωτερική σχεδίαση και στυλ, και
ιδιαίτερες λεπτομέρειες στο εσωτερικό.

ST-Line και ST-Line X

Κινητήρες βενζίνης
■ 1.5L Ford EcoBoost 150 ίππων (110 kW)
■ 2.5L Ford Duratec PHEV 225 ίππων (165 kW) με

αυτόματο κιβώτιο

Κινητήρες diesel
■ 1.5L Ford EcoBlue 120 ίππων (88 kW)
■ 1.5L Ford EcoBlue 120 ίππων (88 kW) με αυτόματο

κιβώτιο
■ 2.0L Ford EcoBlue mHEV 150 ίππων (110 kW)
■ 2.0L Ford EcoBlue 190 ίππων (140 kW) με αυτόματο

κιβώτιο AWD

Επιπλέον βασικά χαρακτηριστικά
■ Ζάντες ελαφρού κράματος 18" 5x2 ακτίνων Rock

Metallic
■ Ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3"
■ Σπορ τιμόνι ST-Line με διάτρητη δερμάτινη επένδυση

με κόκκινη ραφή
■ Καλύμματα μαρσπιέ με φινίρισμα αλουμινίου και το

λογότυπο ST-Line στις πόρτες εμπρός

Με μοναδικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και
δέρματα αποκλειστικής προέλευσης με απαλή
υφή, το Ford Kuga Vignale σας προσφέρει έναν
κόσμο απαράμιλλης κομψότητας.

Vignale

Κινητήρες βενζίνης
■ 1.5L Ford EcoBoost 150 ίππων (110 kW)
■ 2.5L Ford Duratec PHEV 225 ίππων (165 kW) με

αυτόματο κιβώτιο

Κινητήρες diesel
■ 1.5L Ford EcoBlue 120 ίππων (88 kW) με αυτόματο

κιβώτιο
■ 2.0L Ford EcoBlue mHEV 150 ίππων (110 kW)
■ 2.0L Ford EcoBlue 190 ίππων (140 kW) με αυτόματο

κιβώτιο AWD

Επιπλέον βασικά χαρακτηριστικά
■ Ζάντες ελαφρού κράματος 18" 5x4 ακτίνων Luster

Nickel 
■ Head Up Display
■ Ολοδερμάτινα καθίσματα
■ Αυτόματοι τετραπλοί κατευθυντικοί προβολείς LED με

δυναμική αντιθαμβωτική λειτουργια στη μεγάλη σκάλα
και φώτα ημέρας LED
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Trend
Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά
■ Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 5 ακτίνων Shadow Silver
■ Πάνω μάσκα εμπρός με χρωμιωμένο πλαίσιο και μαύρο πλέγμα
■ Αυτόματοι προβολείς αλογόνου και φώτα ημέρας LED
■ Προβολείς ομίχλης αλογόνου
■ Πίσω φώτα LED
■ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι

εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος με
ενσωματωμένα φλας και φώτα εδάφους

■ Αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά
■ Ραδιόφωνο AM/FM με ψηφιακό δέκτη DAB, σύστημα πλοήγησης,

κεντρική οθόνη αφής 8" TFT, 2 υποδοχές USB και ασύρματη
σύνδεση Bluetooth® για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών,
χειριστήρια στο τιμόνι και 6 ηχεία

■ Air Condition
■ Κονσόλα δαπέδου με κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός, πρίζες 12 V

εμπρός και πίσω, αεραγωγούς πίσω και ηλεκτρικό χειρόφρενο
■ Σύστημα σταθερής ταχύτητας με ρυθμιζόμενο σύστημα

περιορισμού της ταχύτητας
■ Σύστημα αυτόματης διακοπής/εκκίνησης του κινητήρα όταν

σταματά το αυτοκίνητο Auto-Start-Stop

Κινητήρες
Βενζίνης
1.5L Ford EcoBoost 150 ίππων (110 kW)

Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 ίππων (88 kW)

Επιλογή2
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Μοντέλα

Titanium
Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον του Trend
■ Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 5x2 ακτίνων Shadow Silver
■ Αυτόματοι προβολείς και αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με

αισθητήρα βροχής
■ Μάσκα εμπρός με μαύρο πλέγμα και πλαίσιο και μπάρες με

χρωμιωμένο φινίρισμα
■ Πλαίσιο πλαϊνών παραθύρων με μεταλλικό φινίρισμα

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον του Trend
■ Ford KeyFree – Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί με κουμπί εκκίνησης/

διακοπής του κινητήρα Ford Power
■ Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού (DEATC)
■ Bάση ασύρματης φόρτισης κινητών συσκευών
■ Ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός
■ Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης
■ Καλύμματα μαρσπιέ στις πόρτες εμπρός με γυαλιστερό φινίρισμα

ανοξείδωτου χάλυβα

Κινητήρες
Βενζίνης
1.5L Ford EcoBoost 150 ίππων (110 kW)

Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 ίππων (88 kW)
1.5L Ford EcoBlue 120 ίππων (88 kW) με αυτόματο κιβώτιο
2.0L Ford EcoBlue mHEV 150 ίππων (110 kW)
2.0L Ford EcoBlue 190 ίππων (140 kW) με αυτόματο κιβώτιο AWD
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Επιλογή2
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Μοντέλα
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ST-Line
Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον του Trend
■ Ζάντες ελαφρού κράματος 18" 5x2 ακτίνων Rock Metallic
■ Πάνω μάσκα εμπρός με μαύρο κυψελοειδές πλέγμα Carbon Black

και μαύρο γυαλιστερό πλαίσιο
■ Σπορ προφυλακτήρες εμπρός και πίσω στο χρώμα του

αμαξώματος
■ Δύο απολήξεις εξάτμισης χαρακτηριστικής σχεδίασης ST-Line με

φινίρισμα ανοξείδωτου χάλυβα
■ Σπορ ανάρτηση

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον του Trend
■ Σπορ τιμόνι ST-Line με διάτρητη δερμάτινη επένδυση με κόκκινη

ραφή
■ Ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3"
■ Ταπέτα δαπέδου από βελούδο εμπρός και πίσω με κόκκινη ραφή
■ Δερμάτινη λαβή μοχλού ταχυτήτων με ένθεμα με φινίρισμα ματ

αλουμινίου και κάλυμμα με κόκκινη ραφή
■ Σκούρα επένδυση οροφής

Κινητήρες
Βενζίνης
1.5L Ford EcoBoost 150 ίππων (110 kW)
2.5L Ford Duratec PHEV 225 ίππων (165 kW) με αυτόματο κιβώτιο

Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 ίππων (88 kW)
1.5L Ford EcoBlue 120 ίππων (88 kW) με αυτόματο κιβώτιο
2.0L Ford EcoBlue 150 ίππων mHEV (110 kW)
2.0L Ford EcoBlue 190 ίππων (140 kW) με αυτόματο κιβώτιο AWD

Επιλογή2
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ST-Line X
Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον του ST-Line
■ Προβολείς LED με αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας και φώτα

ημέρας LED
■ Φιμέ κρύσταλλα πίσω

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον του ST-Line
■ Ηχοσύστημα B&O με ραδιόφωνο AM/FM, ψηφιακό δέκτη DAB,

σύστημα πλοήγησης, SYNC 3 με κεντρική οθόνη αφής 8" TFT, 2
υποδοχές USB και ασύρματη σύνδεση BLuetooth® για τη σύνδεση
εξωτερικών συσκευών και 10 ηχεία (με κεντρικό ηχείο και
subwoofer)

■ Αναδιπλούμενο κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω
■ Hμιδερμάτινα καθίσματα

Κινητήρες
Βενζίνης
1.5L Ford EcoBoost 150 ίππων (110 kW)
2.5L Ford Duratec PHEV 225 ίππων (165 kW) με αυτόματο κιβώτιο

Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 ίππων (88 kW)
1.5L Ford EcoBlue 120 ίππων (88 kW) με αυτόματο κιβώτιο
2.0L Ford EcoBlue 150 ίππων mHEV (110 kW)
2.0L Ford EcoBlue 190 ίππων (140 kW) με αυτόματο κιβώτιο AWD

Μοντέλα

3430d706b60a4007d08e8d4e5530a47d-d1eea5751cc74bcdfa44b5f1dee381fb-00000_book.indb 96 24/02/2020   13:01:35



Vignale
Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά
■ Ζάντες ελαφρού κράματος, 18" 5x4 ακτίνων Luster

Nickel
■ Πάνω μάσκα εμπρός χαρακτηριστικής σχεδίασης

Vignale με μαύρο κυψελοειδές πλέγμα Carbon Black
και ενθέματα και πλαίσιο με φινίρισμα ματ αλουμινίου

■ Τετραπλοί αυτόματοι κατευθυντικοί προβολείς LED
εστιασμένης δέσμης με δυναμική αντιθαμβωτική
λειτουργια στη μεγάλη σκάλα και φώτα ημέρας LED

■ Αυτόματη ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα χώρου
αποσκευών

■ Δύο απολήξεις εξάτμισης χαρακτηριστικής σχεδίασης
Vignale με φινίρισμα ανοξείδωτου χάλυβα

■ Εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος, με
ενσωματωμένα φλας και φώτα εδάφους, ηλεκτρικά
ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι

Κινητήρες
Βενζίνης
1.5L Ford EcoBoost 150 ίππων (110 kW)
2.5L Ford Duratec PHEV 225 ίππων (165 kW) με
αυτόματο κιβώτιο

Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 ίππων (88 kW) με αυτόματο
κιβώτιο
2.0L Ford EcoBlue mHEV 150 ίππων (110 kW)
2.0L Ford EcoBlue 190 ίππων (140 kW) με αυτόματο
κιβώτιο AWD

Επιλογή2
Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά
■ Ηχοσύστημα B&O με ραδιόφωνο AM/FM, ψηφιακό

δέκτη DAB, σύστημα πλοήγησης, SYNC 3 με κεντρική
οθόνη αφής 8" TFT, 2 υποδοχές USB και ασύρματη
σύνδεση BLuetooth® για τη σύνδεση εξωτερικών
συσκευών και 10 ηχεία (με κεντρικό ηχείο και
subwoofer)

■ Δερμάτινο τιμόνι, δερμάτινο ταμπλό και (με μηχανικό
κιβώτιο) δερμάτινη λαβή μοχλού ταχυτήτων 

■ Προβολή ενδείξεων εμπρός στο παρμπρίζ (Head Up
Display)

■ Ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3"
■ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με 10

ρυθμίσεις και μνήμη ρύθμισης καθίσματος οδηγού και
εξωτερικών καθρεφτών
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Μοντέλα
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3
Διαμόρφωση
Επιλέξτε το χρώμα, τις ζάντες, τον προαιρετικό
εξοπλισμό και τα πρόσθετα της αρεσκείας σας
και κάντε το Kuga πραγματικά δικό σας.

Lucid Red
Μεταλλικό χρώμα
αμαξώματος με σκούρα διαφανή επίστρωση*

Το αμάξωμα του νέου Ford Kuga είναι τόσο όμορφο και ανθεκτικό
χάρη σε μια ειδική πολυβάθμια διαδικασία βαφής. Από την

επικέρωση τμημάτων του αμαξώματος, μέχρι την τελική επίστρωση
προστασίας, νέα υλικά και διαδικασίες εφαρμογής εξασφαλίζουν τη

διατήρηση της καλής εμφάνισης του νέου Ford Kuga για πολλά
χρόνια.

Η ζωή με λαμπερά
χρώματα
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Blazer Blue
Απλό χρώμα αμαξώματος

Blue Panther
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Magnetic
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Solar Silver
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Frozen White
Απλό χρώμα αμαξώματος

Chrome Blue
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Moondust Silver
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

White Platinum
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Agate Black
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Diffused Silver
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Sedona Orange
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Lucid Red
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος με
σκούρα διαφανή επίστρωση*

Χρώματα

*Με πρόσθετο κόστος.
Το Ford Kuga καλύπτεται από εγγύηση αντισκωριακής προστασίας για 12 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης. Σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις.
Σημείωση: Οι φωτογραφίες των αυτοκινήτων χρησιμοποιούνται μόνο για την παρουσίαση των χρωμάτων και μπορεί να μην απεικονίζουν την τρέχουσα προδιαγραφή του αυτοκινήτου ή τα μοντέλα που μπορεί να διατίθενται σε συγκεκριμένες αγορές. Τα
χρώματα και οι επενδύσεις που εμφανίζονται εδώ μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα, λόγω περιορισμών της διαδικασίας εκτύπωσης.
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Zaha σε Ebony/Eton σε Ebony
Βασικός εξοπλισμός στο Trend

Ray σε Ebony/Eton σε Ebony
Βασικός εξοπλισμός στο Titanium

Ray σε Ebony/δέρμα Salerno σε Ebony
(δεν διατίθεται στην Ελληνική αγορά)

Επενδύσεις καθισμάτωνΔιαμόρφωση3

Foundry σε Ebony/Eton σε Ebony
Βασικός εξοπλισμός στο ST-Line

Miko Dinamica με τμήματα βινυλίου
Βασικός εξοπλισμός στο ST-Line X*

Δέρμα Windsor και ύφασμα Arona διάτρητο σε Ebony/
δέρμα Windsor σε Ebony
Βασικός εξοπλισμός στο Vignale

*Σε συνδυασμό με κάθισμα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο στο ST-Line X (κατόπιν διαθεσιμότητας).
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17" 18" 19"

19" 19" 20"

ελαφρού κράματος 5 ακτίνων με φινίρισμα Shadow
Silver
(βασικός εξοπλισμός στο Trend)

ελαφρού κράματος 5x2 ακτίνων με φινίρισμα μαύρο
Magnetic/φρεζαριστό μεταλλικό
(κατόπιν διαθεσιμότητας)

ελαφρού κράματος 10 ακτίνων με φινίρισμα Luster
Nickel/φρεζαριστό μεταλλικό
(προαιρετική επιλογή στο Titanium)

ελαφρού κράματος 10 ακτίνων με φινίρισμα Luster
Nickel
(κατόπιν διαθεσιμότητας στο Vignale)

ελαφρού κράματος 15 ακτίνων με φινίρισμα μαύρο
γυαλιστερό Ebony Black/φρεζαριστό μεταλλικό
(σε προαιρετικό πακέτο σε ST-Line και ST-Line Χ)

ελαφρού κράματος 10 ακτίνων με φινίρισμα Pearl
Grey/φρεζαριστό μεταλλικό
(κατόπιν διαθεσιμότητας)

Ζάντες
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Trend TitaniumΓια να κάνουμε το νέο Ford Kuga ακόμα πιο ελκυστικό, προσφέρουμε
τις σημαντικότερες τεχνολογίες που διατίθενται σε όλη τη γκάμα ως
βασικό εξοπλισμό, ενώ αναδιαμορφώσαμε τα πακέτα ειδικού
εξοπλισμού. Υπάρχει, επίσης, προαιρετικός εξοπλισμός που διατίθεται
μεμονωμένα, για να μπορείτε να διαμορφώσετε το ιδανικό για σας Ford
Kuga. Παρακαλούμε, απευθυνθείτε στο δίκτυο της Ford για τις
προαιρετικές επιλογές που διατίθενται.

Winter Pack
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός και πίσω
Θερμαινόμενο τιμόνι
Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control
(DEATC) – Αυτόματο ηλεκτρονικό διζωνικό σύστημα
κλιματισμού

Driver Assistance Pack
Pre-Collision Assist (PCA) – Υποβοήθηση έναντι
σύγκρουσης
Adaptive Cruise Control (ACC) – Aυτορρυθμιζόμενο
σύστημα σταθερής ταχύτητας με ρυθμιζόμενο σύστημα
περιορισμού της ταχύτητας (με μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων)
ACC με Stop & Go – Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής
ταχύτητας με αυτόματη ακινητοποίηση/επανεκκίνηση και
ευθυγράμμιση στη λωρίδα (με αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων)
Driver Alert Control (DAC) – Έλεγχος επαγρύπνησης του
οδηγού
Blind Spot Information System (BLIS) – Σύστημα
επιτήρησης τυφλών σημείων με δευτερεύον σύστημα
προειδοποίησης
Traffic Sign Recognition (TSR) – Αναγνώριση οδικών
πινακίδων ορίου ταχύτητας
Προστατευτικά στα άκρα των θυρών
Active Park Assist - Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης
Κάμερα εμπρός και πίσω

Technology Pack
Head-Up-Display (HUD) για προβολή ενδείξεων εμπρός
από το παρμπρίζ
Κατευθυντικοί προβολείς LED τετραπλής δέσμης με
αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας και δυναμική ρύθμιση
ύψους δέσμης

ST-Line Enhancement Pack
Ζάντες ελαφρού κράματος 19", 15 ακτίνων, με φινίρισμα
Ebony Black γυαλιστερό/φρεζαριστό μεταλλικό
Κόκκινες δαγκάνες φρένων
Μεγάλο πίσω σπόιλερ οροφής με μία αεροτομή

Winter Pack

Driver Assistance Pack

 Technology Pack

Προαιρετικές επιλογές:
Μίνι χαλύβδινη ρεζέρβα 17" με μίνι ελαστικό
Ράγες οροφής με ασημί φινίρισμα
Περιμετρικός συναγερμός με αισθητήρα όγκου Thatcham

Προαιρετικές επιλογές:
Μίνι χαλύβδινη ρεζέρβα 17" με μίνι ελαστικό
Αυτόματα ανοιγόμενη ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών
Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Active Park Assist
Κατευθυντικοί προβολείς LED τετραπλής δέσμης
Περιμετρικός συναγερμός με αισθητήρα όγκου Thatcham

Διαμόρφωση3
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ST-Line ST-Line X Vignale

ST-Line Enhancement Pack

Προαιρετικές επιλογές:
Μίνι χαλύβδινη ρεζέρβα 17" με μίνι ελαστικό
Αυτόματα ανοιγόμενη ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών
Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Active Park Assist
Κάμερα εμπρός και κάμερα πίσω
Κατευθυντικοί προβολείς LED τετραπλής δέσμης
Προβολή ενδείξεων εμπρός στο παρμπρίζ (HUD)
Περιμετρικός συναγερμός με αισθητήρα όγκου Thatcham

Προαιρετικές επιλογές:
Μίνι χαλύβδινη ρεζέρβα 17" με μίνι ελαστικό
Αυτόματα ανοιγόμενη ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών
Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Active Park Assist
Κατευθυντικοί προβολείς LED τετραπλής δέσμης
Περιμετρικός συναγερμός με αισθητήρα όγκου Thatcham

Προαιρετικές επιλογές:
Μίνι χαλύβδινη ρεζέρβα 17" με μίνι ελαστικό
Ηλεκτρικά συρόμενη πανοραμική ηλιοροφή
Περιμετρικός συναγερμός με αισθητήρα όγκου Thatcham

Προαιρετικές επιλογές και προαιρετικά πακέτα
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Χωρίσματα χώρου
αποσκευών*
Ανθεκτικά χωρίσματα που
συγκρατούν τις αποσκευές σας με
ασφάλεια στον χώρο αποσκευών. Το
χώρισμα πίσω από τη 2η σειρά
καθισμάτων διατίθεται μόνο ως
εργοστασιακός εξοπλισμός γιατί τα
μπρακέτα στήριξης δεν μπορούν να
τοποθετηθούν στο συνεργείο
(κατόπιν διαθεσιμότητας). Το
χώρισμα πίσω από την 1η σειρά
καθισμάτων διατίθεται ως αξεσουάρ
(μόνο με χώρισμα πίσω από τη 2η
σειρά καθισμάτων ως προαιρετική
επιλογή και όχι σε συνδυασμό με
πανοραμική ηλιοροφή).

Προστασία πίσω
προφυλακτήρα
Ανθεκτικά καλύμματα προστασίας,
ειδικά σχεδιασμένα, προστατεύουν
τον προφυλακτήρα από την
καθημερινή φθορά και τριβή, χωρίς
να αλλοιώνουν την εμφάνιση του
αυτοκινήτου (αξεσουάρ).

Κοτσαδόροι
Ο ηλεκτρικά αναδιπλούμενος
κοτσαδόρος της Ford αποσύρεται
κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα,
όταν δεν χρησιμοποιείται, και το
αυτοκίνητο διατηρεί την κομψή του
εμφάνιση (προαιρετική επιλογή και
αξεσουάρ). Διατίθεται επίσης
αποσπώμενος κοτσαδόρος
(προαιρετική επιλογή και αξεσουάρ)
και σταθερός κοτσαδόρος
(αξεσουάρ).

Για περισσότερα αξεσουάρ, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό κατάλογο αξεσουάρ www.fordaccessories.gr
Για μια συλλογή προϊόντων με το σήμα της Ford – από είδη ρουχισμού μέχρι προσωπικά αξεσουάρ και μινιατούρες αυτοκινήτων – επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.
fordlifestylecollection.com

Προστασία χώρου
αποσκευών
Αναδιπλούμενο δάπεδο χώρου
αποσκευών. Έχει τη δυνατότητα να
επεκτείνεται πάνω από τα πίσω
καθίσματα αλλά και πάνω από τον
πίσω προφυλακτήρα για προστασία
(αξεσουάρ). Διατίθεται, επίσης,
ανθεκτικό δάπεδο με υπερυψωμένο
χείλος, σχεδιασμένο να διατηρεί τον
χώρο αποσκευών καθαρό και
τακτοποιημένο, ιδανικό για τη
μεταφορά υγρών και ρυπαρών
φορτίων (αξεσουάρ).

Ταπέτα δαπέδου
παντός καιρού
Από ελαστικό υλικό, με περιμετρικό
χείλος και το λογότυπο του Kuga,
είναι κατασκευασμένα ακριβώς στα
μέτρα του αυτοκινήτου και
παρέχουν προστασία από λάσπες
και χώματα. Το ταπέτο του οδηγού
στερεώνεται με ασφάλεια στο
δάπεδο για να μη μετακινείται
(αξεσουάρ).

Διαμόρφωση3
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*Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας ECE-R17/ISO27955.
+Καλύπτεται από την εγγύηση του προμηθευτή, δείτε το πίσω εξώφυλλο για λεπτομέρειες.

Αξεσουάρ οροφής
Thule®+ 
Διατίθεται μια σειρά από αξεσουάρ
οροφής, όπως μπαγκαζιέρες, βάσεις
ποδηλάτων και βάσεις σκι και
snowboard, που ασφαλίζουν
πλήρως (αξεσουάρ).

Μπαγκαζιέρα οροφής
G3+

Είναι σχεδιασμένη να μεταφέρει
διάφορα είδη φορτίων παρέχοντας
προστασία από τις καιρικές
συνθήκες και από κλοπή. Τα
περισσότερα μοντέλα ανοίγουν και
από τις δύο πλευρές για εύκολη
πρόσβαση (αξεσουάρ, διατίθεται σε
διάφορα μεγέθη).

Βάση ποδηλάτων
Uebler+ για τον
κοτσαδόρο
Υψηλής ποιότητας βάση ποδηλάτων
με προαιρετικό πρακτικό μηχανισμό
κατάκλισης (ανάλογα με το μοντέλο
της βάσης ποδηλάτων) για εύκολη
πρόσβαση στον χώρο αποσκευών
(αξεσουάρ).

Λασπωτήρες
Καμπυλωτοί λασπωτήρες που
προστατεύουν το αμάξωμα από τα
νερά και τις πέτρες που πετάγονται
από τον δρόμο. Σε σετ για εμπρός
και πίσω (αξεσουάρ).

Αξεσουάρ
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*Το εύρος οδήγησης μόνο με ηλεκτρική ενέργειεα του Kuga είναι έως και 56 km, με βάση τις συνθήκες οδήγησης και την ηλικία της
μπαταρίας. Εκπομπές CO2 32 g/km με επίσημη δοκιμή WLTP.
+Καλύπτεται από την εγγύηση του προμηθευτή, δείτε το πίσω εξώφυλλο για λεπτομέρειες.

4
Προδιαγραφές
Γνωρίστε το Ford Kuga σας εξωτερικά και
εσωτερικά, από την έξυπνη τεχνολογία του
κινητήρα του έως τον άπλετο χώρο
αποσκευών του. 

Ηλεκτροκινητήρας

Με ηλεκτρική ισχύ 225 ίππων, ο ηλεκτροκινητήρας σάς επιτρέπει να
οδηγήσετε πλήρως με την ηλεκτρική λειτουργία με ταχύτητες έως και
135 km/h (85 mph).

Θύρα φόρτισης

Το όχημα μπορεί να επαναφορτιστεί πλήρως σε 6 ώρες μέσω μιας
πρίζας 230-volt ή σε 3,5 ώρες μέσω του EVBox+ Elvi Wallbox
(αξεσουάρ) που παρέχει η Ford ή σε έναν δημόσιο σταθμό φόρτισης. 

a

225 ίππων (165
kW)
2,5L Ford Plug-In
Υβριδικός βενζινοκινητήρας
(PHEV)
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EAC

Το Ηλεκτρονικό Air Condition χρησιμοποιεί ενέργεια από την
μπαταρία HV.

Ηλεκτρικό καλοριφέρ

Σας επιτρέπει να θερμαίνετε το εσωτερικό του αυτοκινήτου όταν
κάνει κρύο ενώ οδηγείτε με την ηλεκτρική λειτουργία.

Πετρελαιοκινητήρας 225 ίππων

Ο κινητήρας 225 ίππων συνδυάζει έναν πετρελαιοκινητήρα 2,5L
κύκλου Atkinson με κιβώτιο ταχυτήτων διαχωρισμού ισχύος για
μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου.

Μπαταρία HV

Με την μπαταρία ιόντων λιθίου 14,4 kWh που διαθέτει, το
Kuga Plug-In Hybrid προσφέρει οδήγηση έως και 56 km*
μόνο με την ηλεκτρική λειτουργία για μηδενικές εκπομπές
ρύπων.

Προθερμάνετε το όχημά σας πριν ξεκινήσετε

Η εφαρμογή FordPass App σάς επιτρέπει να
προθερμάνετε το όχημά σας από μακριά, έτσι ώστε
τις κρύες μέρες να είστε σίγουροι ότι το περιβάλλον
στο εσωτερικό του αυτοκινήτου σας είναι φιλόξενο
και άνετο από τη στιγμή που θα μπείτε μέσα.

Ο συγχρονισμός είναι τα πάντα 
Για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία, μπορείτε να ρυθμίσετε ένα
χρονόμετρο για να ενεργοποιήστε τη θέρμανση, για
παράδειγμα, για να θερμαίνετε το εσωτερικό του
αυτοκινήτου κάθε πρωί στη διάρκεια του χειμώνα καθώς
ετοιμάζεστε να πάτε στη δουλειά σας. 

c

d

e

f

Ισχύς
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Η πρωτοποριακή τεχνολογία Plug-In Hybrid (PHEV) του ολοκαίνουργιου Kuga παραδίδει εκπληκτική
απόδοση μαζί με εντυπωσιακή οικονομία καυσίμου και αξιοσημείωτα χαμηλές μετρήσεις εκπομπών
ρύπων.

Τι είναι το PHEV;
Τα οχήματα Plug-In Hybrid (PHEV) έχουν τη
λειτουργικότητα πλήρους Υβριδικής (HEV)
τεχνολογίας, με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι
μπορούν να φορτιστούν από μια εξωτερική
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η τεχνολογία PHEV, ως πλήρως Υβριδική,
χρησιμοποιεί δύο ξεχωριστές πηγές ενέργειας,
εναλλάσσοντας τον συμβατικό βενζινοκινητήρα
του οχήματος με έναν ηλεκτροκινητήρα που
τροφοδοτείται με ενέργεια από την μπαταρία.
Ωστόσο, επειδή τα οχήματα PHEV βασίζονται
κυρίως στην εξωτερική φόρτιση, μόλις εξαντληθεί
σχεδόν η μπαταρία, το όχημα συμπεριφέρεται ως
υβριδικό, με τον βενζινοκινητήρα να λειτουργεί
όταν είναι απαραίτητο.

Ένα όχημα PHEV έχει μεγαλύτερη μπαταρία σε
σύγκριση με άλλα υβριδικά οχήματα. Αυτό σας
επιτρέπει να οδηγείτε μεγαλύτερη απόσταση μόνο
με ηλεκτρική ενέργεια, με το Kuga να προσφέρει
δυνατότητα οδήγησης έως και 56 km* με
μηδενικές εκπομπές. Όπως τα υβριδικά, τα
οχήματα PHEV έχουν επίσης τη δυνατότητα να
«ανακτούν» ενέργεια κατά την επιβράδυνση ή το
φρενάρισμα (ενέργεια που διαφορετικά θα
πήγαινε χαμένη) για να βοηθούν στην
επαναφόρτιση της μπαταρίας. 

Ηλεκτρική ενέργειαΠροδιαγραφές4

*Το εύρος οδήγησης μόνο με ηλεκτρική ενέργειεα του Kuga είναι έως και 56 km,
με βάση τις συνθήκες οδήγησης και την ηλικία της μπαταρίας. Εκπομπές CO2 32
g/km με επίσημη δοκιμή WLTP.

3430d706b60a4007d08e8d4e5530a47d-d1eea5751cc74bcdfa44b5f1dee381fb-00000_book.indb   109 24/02/2020   13:02:51

�

��
��

��
��
��
��

��
��

��
��
�
��
�
�
�
��
��
�
��
�


�
�
�
��

�

	�

��
�

	�

��

��
��

��
��

��
��

��
�

��
�
��
�
�
�
��
�
�
��
�


�
�
�
��

�
	�

��
�

	�

��

��
��

��
��

��
��

��
�

��
�
��
�
�
�
��
�
�
��
�


�
�
�
��

�

	�

��
�

	�

��

��
�
��
��

��
��
��

�
��
�

�
��

��
��
��

�
��


��
�
��
�
�
�
��
��
�
��
�


�
�
�
��

�

	�

��
�

	�

��

��
�
��
��

��
��
��

�
��
�

��
�
��
�
�
�
��
��

�
��
�


�
�
�
��

�

	�

��
�

	�

��

��
��

� 
��
��

��

��
�

��
��
��

��
�

�
�
��


��

�
��
�
�
�
��
��

��
��



������ ��� � � � � � �

������� �������� ���� �� ���� ���� �� ���� ���� �� ���� ���� �� ���� ���� �� ���� ���� �� ����

������� ���� �� 
����� ���� ��� ����� �� ���� �� ���� ��� ����� ��� ��
�� � �����

	��� 	� �	�
�� ���������� 
� ��� ��� ��� 
�� �

�������� �� �������� ������ ������� ������ ������� ����� �

����� ����
��� ����
�� �����  �����  �����  �����  ����
��

������� ��������
�������
�������

�������
�������

�������
��������

�������
�������

�������
��������

�������
��������

�
�
� �����

�
����� 
� 
� 
� 
� 
�
 
�

���������� ��������

�� ��������� ���� � � � � � �

����� ����� ������� 
���
�� ������ 
�� ������� �

����� ����� 
����� ����
�� 
���
�� 
���
� 
���
�� �

������ ������� ������� 
��
�
 
�
�
�� 
���
�� 
������ ��

���
���	� � � � � � �

������� ������� ������ ��� ��� ��� ��
 �� ��

����� ���� ����� ��� ���� ��� ��� ��� ��

����� ����� ����� ��� ���� � ��� � �

���� ��� ������ � � � � � �

������� ����� ���
 ���� ���� ���� ���� ��



����� ����� �������������� ���� ��� ��� ��� ��� 
� ��

����� ����� �� ������������� ���� ���� ���� ���� 
��� 
�
� �������

������� ����� ��������������� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��������

������� ����� ������������������
� ������ ���� ��� ��� ��� ��� ��� ���

 ������ ����
� ��� ��� ��� 
�� ��� 
��

��������������������������������������
�
��	
���������������������
�
�
������������������

Κατανάλωση καυσίμου, επιδόσεις και εκπομπές

*Με 4η ταχύτητα. ØΣτοιχεία δοκιμών της Ford. ØØΤα δηλούμενα στοιχεία
κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) και ηλεκτρικής εμβέλειας μετρούνται σύμφωνα με τις τεχνικές
απαιτήσεις και προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 715/2007 και
(ΕΚ) 2017/1151 όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Ελαφρά οχήματα που
έχουν λάβει έγκριση τύπου με βάση την παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία
δοκιμών ελαφρών οχημάτων (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test
Procedure ή WLTP) θα διαθέτουν στοιχεία τόσο σύμφωνα με τον νέο
ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New European Drive Cycle ή NEDC) όσο και κατά
WLTP. Το πρότυπο WLTP θα αντικαταστήσει πλήρως το NEDC το αργότερο
μέχρι τα τέλη του 2020. Η τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται
επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ τους οχημάτων διαφορετικών τύπων και
διαφορετικών κατασκευαστών. Εκτός από την απόδοση στην κατανάλωση
καυσίμου, η συμπεριφορά στην οδήγηση, καθώς και άλλοι μη τεχνικοί
παράγοντες παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της κατανάλωσης καυσίμου και
ηλεκτρικής ενέργειας, των εκπομπών CO2 και της ηλεκτρικής εμβέλειας ενός
οχήματος. Το CO2 αποτελεί το βασικό αέριο του θερμοκηπίου που είναι
υπεύθυνο για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ένας οδηγός για την
εξοικονόμηση καυσίμου και τον περιορισμό των εκπομπών CO2, ο οποίος
περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων,
διατίθεται δωρεάν σε κάθε σημείο πώλησης ή μπορείτε να τον κατεβάσετε από
τη διεύθυνση http://www.seaa.gr. Όλοι οι κινητήρες diesel είναι εφοδιασμένοι
με φίλτρο σωματιδίων αιθάλης DPF (Diesel Particulate Filter). Όλοι οι
κινητήρες βενζίνης είναι εφοδιασμένοι με καταλυτικό μετατροπέα. (Οι
αναγραφόμενες τιμές εκπομπών ρύπων CO2 και κατανάλωσης καυσίμου του
διπλανου πίνακα αναφέρονται στο επίπεδο μέτρησης NEDC).
#Αντιπροσωπεύει το μικρότερο απόβαρο με πλήρη πληρότητα σε υγρά, 90% σε
καύσιμα και 75 kg για τον οδηγό, ανάλογα με τις κατασκευαστικές ανοχές και
επιλογές. Τα φορτία ρυμούλκησης αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη ικανότητα
ρυμούλκησης του αυτοκινήτου με το μέγιστο μικτό βάρος του, για να μπορεί
να ξεκινήσει σε ανοδική κλίση 12% στο επίπεδο της θάλασσας. Οι επιδόσεις και η
οικονομία όλων των μοντέλων περιορίζονται όταν χρησιμοποιούνται για
ρυμούλκηση. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος στον κοτσαδόρο είναι 90 kg
για όλα τα μοντέλα. Μικτό βάρος συρμού είναι το βάρος αυτοκινήτου και
τρέιλερ.
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‡Μέτρηση κατά ISO 3832. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό.

Θέλετε να δείτε τις πλήρεις
προδιαγραφές; 
Για να εξετάσετε τα πλήρη χαρακτηριστικά και τις
προδιαγραφές αυτού του οχήματος, πραγματοποιήστε
λήψη στο ψηφιακό φυλλάδιο ή δείτε το διαδραστικό
φυλλάδιο στη διεύθυνση www.ford.gr ή σαρώστε τον
κωδικό QR.

ΔιαστάσειςΠροδιαγραφές4
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Πλάτος (με καθρέφτες): 2,178 mm

Μήκος: 4,614 mm

Πλάτος (χωρίς καθρέφτες): 1,882 mm

Ύ
ψ

ος
: 1

,6
66

 m
m
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H U R E  O N L Y
*Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.

Διαθέσιμο
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Χρώμα και επενδύσεις
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D I G I T A L  B R
*Οι ζάντες που επιλέξατε θα φέρουν ελαστικά αυτού του μεγέθους, αλλά δεν μπορείτε να επιλέξετε μάρκα ελαστικών.

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
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1)Εξοπλισμός ασφαλείας. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

Απόδοση και οικονομία

Οδήγηση

3430d706b60a4007d08e8d4e5530a47d-d1eea5751cc74bcdfa44b5f1dee381fb-00000_book.indb 118 24/02/2020   13:02:57



Y

�

��
��

�

��
��

��
��

��
��
��
�

��
��
��
�
�

�
��
��

��

�
�

��������� ��������� � � � � � �

�������� ������� � ������������ ����������� �����
� �� ���	������
� �����
 �� � �����
 ��� ����� ���������
 ��	��	 ����� ��� 	�������� ���������� ����� �����

��������
����	 ���	 �	
 �����
 �� �� ��� ������������ �����

����� ������� �����
 �� ���	 ������ �����

���� ������� ��	��� ��� ����	��� �� ������� �����������

��������� ���� ��� ����������� � � � � � �

��������� ����� �� �	����� ����	 ��� �������� ����	 ���
 �� 
�
� ����	�� �����	�	
� 	 	���� �� �����
� � ������ ���� � �� ������� � ���
� �������	 ������	
���������� ��� � ������
 ��� ��� ����������� ��� ������ � � ���� 

��������� ����� �� �	����� ����	 ��� �������� ����	 ���
 �� 
�
��	����� ������ ������� ������ ����	�� �����	�	
� 	 	���� �� �����
� � ������ ���� � �� �������
� ���
� �������	 ������	 ���������� ��� � ������
 ��� ��� ����������� ��� ������ � � � ����

������	�� ��� �� ��������� �������	����� ����	 ��� �������� ����	 ���
 �� 
�
��	����� ������ ������� ������ ����	�� �����	�	
� �� 	���� �� �����
� � �����
������������ �������� 	���� ��� ����������� ���� � �� ������� � ���
� �������	 ������	 ���������� ��� � ������
 ��� ��� ����������� ��� ������ � � � �����

�������� ������� ������ ������	
 ��� �������� �� ������ �������	
����� �����

����
�� �	��������� � � � � � �

��� ��������� � � � �����

�������� ���������� ��������� 
���������� ������� ���
���������� �������� ����	�� ����������� � ����� ������

��������� ���� ��	� ������ � � ����

���������� �������� � � � �

������������
 ����
 �������
 �� ��� ���������� ��� ����� ������������� ������� ���� ���� ��� ������� � �����

������� ������ ���������� �����

���������� ���� ���� �������� �����

��������� � � � � � �

��������� �����
 � ��������	�� ���������� ������� ��	��� �� � �������
�������
������ ���������� ����	 �	
 ����	
 ��� ����� 	 �	
 ���	
� � �����

��������� �����
 ��������� ���������� ������� ��	��� �� �� �������
�������
������ ���������� ����	 �� ���������
� ����	 �	
 ����	
 ��� ����� 	 �	
 ���	
� � � � �����

��������� �����
 � ��������	�� ���������� ������� ����	��� �� � �������
�������
����� ��� ����	 �	
 ����	
� � � � ���

��������� �����
 � ��������	�� ���������� ������� ����	��� �� � �������
�������
������ ���������� ����	 �	
 ����	
 ��� ����� 	 �	
 ���	
� � ����

��������� �����
 � ���������� ��������	�� ���������� �� ���
 �����

��������� �����
 ������������� ��������� ��	��� ��� ����	��� ��� ������� �� ������������ ������� � �����������

��������� �����
 � ����� �� ����� �� �� ��������� ������ ���� 

��������� �����
 � ��������� ���
 ������
 ��� ���������� �����

��������� ���� �������������� �������� ����������� �� �����������	 ���	�����	 � � � �����

��������� ���� � ���������� �����
����� ����

��������� ���� �������������� �����

��������� ���� � ���������� ���������� �� ���
 �����

��������� ���� � ���������� ��	� �������� ���	 ���� �����

� � � � �

��������������������������������������
�
��	������
���������������
�
�
������������������

Άνεση και ευκολία

3430d706b60a4007d08e8d4e5530a47d-d1eea5751cc74bcdfa44b5f1dee381fb-00000_book.indb   119 24/02/2020   13:02:58

D I G I T A L  B R

�

��
��

�

��
��

��
��

��
��
��
�

��
��
��
�
�

�
��
��

��

�
�

������ ��� ����������� � � � � � �

���������� ��������� � �������� �����
	�������������	����� ��� ��������������� ��� ����� ��� ����������� �� ������������ ���� ��� ���� ������ � �����������

���������� ��������� � �������� �����
	�������������	����� ��� ��������������� �� ����� ��������� ��� ����� ��� ����������� �� ������������ ���� ��� ����
������

� � � �����������

���������� �������� ��������� ���	����������������� ����� ���� ������ �� ������� ��� ��
��	�������������� ����	���� ���� ����� ��� ����������	
��������������� ��������� ��� ��������������� ��� ���������� � �����

���������������� � ���������������� �������
 ���������� �������	����� ����������� � � � �����

���������������� � ���	����� ���������������� �� ��������� ���������������������� ���	����� ��������� �� ������	 ���������� � �����

���������������� � ���������������� ���� �������
 �������	����� ����������� �����

 ���	� ��������� � ������� ���� �� ���������	 ������ ����� ��	�� �� �������	 �������� � � �����

 ���	� ��������� � ��������� �������� ���� �� ���������	 ������ ����� ��� ���� ��	���� ���� ��� ������ �������	�� �� �������	 �������� � � � �����

 ���	� ��������� � ��������� �������� ���� �� ��� ������ ���������� ��� �	����� ���� ��	���� ���� ��� ������ �������	�� �� �������	 �������� � � � �����

 ���	� ������������	�� �� �������	 �������� �� ��

����������� ��������� � �����������	� ����������	���	�� �� ���	���� �������� �� ��

���	�� � ������ �������� �����
	���� ����	������ ��� ������� ����

���	�� � �������� ������� ��������� ��������� ����

���	�� � � �������� �� �������� �������� ��� ����� ���� ����� �	��� � � �����

���	�� � � �������� �������� ��� ��������� ��
�� ����� � � � �����

���	�� � �������� ����� �� ������� �������� �������� ��� �	����� ���� � � � ���� 

��������� ��� �	���� ��� ����� ��������� ��	 ���� �����

���� ����� � ������ ������������������ ����������� ��� �������� ����� ������ � � � �����

���� ������� � ������� ���	��� ����� ������ �� ������ ������������������ ��� �������� ���� ����� � � �����

���� ������� � ������� ���	��� ����� ������ �� ������ ������������������ ��� �������� ���� ����� ��� ���	���� �������� �����	���� �	��� ����� ��������� � ����

���	���� ������������� ��� ����� �����

����������	 ��������������� ��������� �����

��������������������������������������
�
��	���	������������������
�
�
������������������

Σημείωση: Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company Limited και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν αδείας. Η ονομασία iPod
είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
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1)Εξοπλισμός ασφαλείας. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού. uΣημείωση: Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται στο κάθισμα του συνοδηγού παιδικό κάθισμα στραμμένο προς τα πίσω, όταν το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο
με αερόσακο συνοδηγού που είναι ενεργοποιημένος. Η ασφαλέστερη θέση για τα παιδιά είναι να κάθονται σωστά δεμένα στο πίσω κάθισμα.
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Άνεση και ευκολία
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1)Εξοπλισμός ασφαλείας. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού. Σημείωση: Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται στο κάθισμα του συνοδηγού παιδικό κάθισμα στραμμένο προς τα πίσω, όταν το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με αερόσακο
συνοδηγού που είναι ενεργοποιημένος. Η ασφαλέστερη θέση για τα παιδιά είναι να κάθονται σωστά δεμένα στο πίσω κάθισμα.

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Προγράμματα εγγύησης και συντήρησης
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Test Drive
Επισκεφθείτε το δίκτυο της Ford και κάντε Test
Drive του Ford Kuga. Βρείτε έναν Επίσημο Έμπορο
Ford:

www.ford.gr

Συνθέστε
Συνθέστε το νέο σας Ford Kuga ακριβώς με τις
προδιαγραφές που θέλετε και δείτε πώς δείχνει
στην ιστοσελίδα μας:

www.ford.gr

5
Ιδιοκτησία
Κάνοντας την ιδιοκτησία εύκολη και
προσιτή.

Απολαύστε μια σειρά από ανεκτίμητες
υπηρεσίες και αξιοποιήστε απόλυτα το
αυτοκίνητό σας – όσο είναι στην ιδιοκτησία
σας.
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Ιδιοκτησία
Όταν φεύγετε οδηγώντας το νέο σας αυτοκίνητο,
εμείς εξακολουθούμε να είμαστε μαζί σας. Η Ford
έχει το μεγαλύτερο δίκτυο εξουσιοδοτημένων
συνεργείων που θα σας βοηθήσουν να
διατηρήσετε το αυτοκίνητό σας στην καλύτερη
κατάσταση.

Και αν ποτέ το νέο σας Ford χρειαστεί επισκευή
μετά από ατύχημα, το κέντρο επισκευής ζημιών
από ατύχημα της Ford είναι το καλύτερο μέρος για
να αποκαταστήσετε το αυτοκίνητό σας στην προ
του ατυχήματος κατάσταση για να το έχετε σε
κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό.

www.ford.gr

FordPass
Το FordPass είναι μια νέα εφαρμογή που θα σας
κάνει να αναθεωρήσετε τον τρόπο που κινείστε.
Παρέχει πληροφορίες για το όχημα, για το δίκτυο
της Ford, χρήσιμες οδηγίες και υπηρεσίες, όπως
αναζήτηση χώρων στάθμευσης, καθώς και άμεση
ενημέρωση για την κυκλοφορία μέσω της
εφαρμογής Live Traffic, απευθείας στο σύστημα
πλοήγησης του Ford SYNC.

www.ford.gr

Χρηματοδότηση
Ford Finance: Η χρηματοδότηση του νέου σας
αυτοκινήτου είναι μία απόφαση εξίσου σημαντική
με την επιλογή του. Απευθυνθείτε στον Επίσημο
Έμπορο Ford για να ενημερωθείτε για τα ευέλικτα
Χρηματοδοτικά Προγράμματα Ford Finance, τα
οποία σας επιτρέπουν να αποκτήσετε το
αυτοκίνητο που επιθυμείτε με τους όρους που
αναταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες.

Ford Lease: Ανεξάρτητα από το μέγεθος της
επιχείρησής σας, η Ford Lease σας υποστηρίζει
από το πρώτο όχημα που θα επιλέξετε για την
εξυπηρέτηση των αναγκών σας, προσφέροντας
ολοκληρωμένες λύσεις με τα νέα επιβατικά
αυτοκίνητα Ford.

www.ford.gr/ford-finance      
www.ford.gr/ford-lease

Ιδιοκτησία
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Ford Protect
Επέκταση της αρχικής εγγύησης έως 8 χρόνια και
200.000 χλμ. (ό,τι προηγηθεί) με το πρόγραμμα
Ford Protect.

Επεκτείνετε τη βασική εγγύηση των 2 ετών και
απολαμβάνετε το αυτοκίνητό σας χωρίς κανένα
προβληματισμό για πολλά ακόμα χρόνια. Το
πρόγραμμα Ford Protect προσφέρει μια σειρά από
πλεονεκτήματα όπως:

■ Υψηλή ευελιξία σε διάρκεια και χιλιόμετρα
■ Κάλυψη από απροσδόκητα κόστη επισκευής
■ Πανευρωπαϊκή κάλυψη
■ Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το Ford σας
■ Προστατεύεται η αξία μεταπώλησης του

αυτοκίνητου σας

Η εγγύηση καινούργιου αυτοκινήτου Ford Protect
μεταφέρεται στον νέο κάτοχο αν αποφασίσετε να
πουλήσετε το όχημά σας.

www.www.ford.gr/shop/extras/warranties

Ford Service
Το Ford Service έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί το
Ford σας σε άριστη κατάσταση σε όλη τη διάρκεια
της ζωής του.

■ Ολοκληρωμένα προγράμματα συντήρησης
■ Χρήση ανταλλακτικών Ford υψηλής ποιότητας
■ Τεχνικοί εκπαιδευμένοι από τη Ford που

χρησιμοποιούν εξοπλισμό και εργαλεία
τελευταίας τεχνολογίας στον διαγνωστικό
έλεγχο

■ Ηλεκτρονική κράτηση ραντεβού
προγραμματισμένης συντήρησης

■ Μία κλήση για όλα στη γραμμή Ford 210-
4805620

■ 12 μήνες οδική βοήθεια στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη (στους Επίσημους Εμπόρους /
Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές που
συμμετέχουν)

Προγράμματα FPSP
Το προγράμματα σέρβις FPSP προσφέρουν
σταθερές τιμές για όλα τα σέρβις της πρώτης
πενταετίας. Έτσι διατηρείτε το Ford σας σε άριστη
κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό:

■ Εξοικονομείτε χρήματα σε σύγκριση με την
πραγματοποίηση των  σέρβις εκτός του
παρόντος προγράμματος

■ Διατηρείτε τον έλεγχο των δαπανών σας
προγραμματίζοντας τις υπηρεσίες σέρβις σας

■ Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται με γνήσια
ανταλλακτικά Ford και από άριστα
εκπαιδευμένους τεχνικούς

■ Ενσωματώνετε εύκολα το Πρόγραμμα Σέρβις
Ford σε υφιστάμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
του οχήματός σας

■ Το πρόγραμμα μπορεί να μεταβιβαστεί σε
περίπτωση πώλησης του αυτοκινήτου

■ Έχοντας τα πλεονεκτήματα της συντήρησης
σύμφωνα με τα πρότυπα του κατασκευαστή
αυξάνετε την αξία της αγοράς σε περίπτωση
μεταπώλησης

ΠροστασίαΑγορά5
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Για περισσότερες πληροφορίες για την
οικογένεια SUV της Ford, επισκεφθείτε
τη διεύθυνση www.ford.gr

Ford και ΒP – Συνεργαζόμαστε για
να μειώσουμε την κατανάλωση και
τις εκπομπές καυσαερίων.

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το
προσπέκτους, φροντίστε να το
ανακυκλώσετε.

Φωτογραφίες, περιγραφές και προδιαγραφές: Το περιεχόμενο αυτού του προσπέκτους ήταν ακριβές τη στιγμή της εκτύπωσης. Ορισμένες από τις φωτογραφίες αυτού του προσπέκτους
ανήκουν σε μοντέλα προπαραγωγής και έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, επομένως, η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά της τελικής έκδοσης μπορεί να
διαφέρουν από διάφορες απόψεις.
Τα μοντέλα, ο εξοπλισμός και οι χρωματικοί συνδυασμοί που περιγράφονται ή εμφανίζονται, μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ή να είναι διαθέσιμα μόνο με πρόσθετο κόστος. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό των μοντέλων ανατρέξτε στους πίνακες χαρακτηριστικών στις πίσω σελίδες και στους επίσημους εμπόρους της Ford.
Σε όλη την παρούσα έκδοση, όταν ένα χαρακτηριστικό περιγράφεται ως προαιρετικό, προαιρετική επιλογή κλπ., πρέπει πάντα να υποτίθεται ότι διατίθεται με πρόσθετο κόστος σε σχέση
με το βασικό μοντέλο του αυτοκινήτου, εκτός αν επισημαίνεται ρητά το αντίθετο.
Πολιτική της Ford είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά στοιχεία, τις προδιαγραφές, τα χρώματα και τις τιμές των
μοντέλων και των προϊόντων που παρουσιάζονται χωρίς προειδοποίηση. Για τις τελευταίες πληροφορίες να απευθύνεστε πάντα στους επίσημους εμπόρους της Ford.
Η τοποθέτηση αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου σας.
Σημείωση: Το παρόν προσπέκτους περιλαμβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα προμηθευτών μας, με τη δική τους μάρκα, τα οποία δεν
καλύπτονται από εγγύηση της Ford αλλά από την εγγύηση των αντίστοιχων προμηθευτών. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στους επίσημους εμπόρους της Ford.
Σημείωση: Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company Limited γίνεται κατόπιν αδείας.
Το λογότυπο και η ονομασία iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Σημείωση: Ορισμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και συστήματα ασφαλείας που περιγράφονται σε αυτό το προσπέκτους είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με τη βοήθεια
αισθητήρων, η απόδοση των οποίων μπορεί να επηρεάζεται σε ορισμένες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.
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Ford Finance       
Για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Ford Finance
μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Επίσημο
‘Εμπορο Ford.

Ford Lease                   
Σε συνεργασία με την ALD Automotive, Αγίου Γερασίμου 2
και Τριών Ιεραρχών 1, 17455, Άλιμος, T 210 48.40.040                       
F 210 48.40.120 M fordlease.gr@aldautomotive.com

Γραμμή εξυπηρέτησης Ford

 Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
της Ford καλέστε στο τηλέφωνο 210-4805620. Η γραμμή
λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως
τις 18:00 πλην επισήμων αργιών.
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