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Kuga ST-Line X FWD FHEV με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Blue Metallic 
(προαιρετική επιλογή).
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ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ
Γιατί να είναι τόσο δύσκολο και περίπλοκο να ζήσετε την 
περιπέτεια; Η περιπέτεια είναι παντού. Δεν χρειάζεστε ένα σακίδιο 
20 κιλών και έξι μήνες άδεια από τη δουλειά για να την ζήσετε. 
Κάθε μέρος, κάθε ώρα και κάθε στιγμή φέρνει κάτι νέο. Από τα 
λαμπερά φώτα της πόλης μέχρι την απεραντοσύνη του ουρανού. 
Σας παρουσιάζουμε το Ford Kuga. Απολαύστε την περιπέτεια σε 
κάθε διαδρομή.

Η εικόνα περιλαμβάνει πρόσθετα αξεσουάρ.

Kuga ST-Line X PHEV με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος White Platinum 
(προαιρετική επιλογή).
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ΒΑΛΤΕ ΜΠΡΟΣ
Με δύο υβριδικές εκδόσεις, το Ford Kuga σας προσφέρει πιο καθαρούς και πιο οικονομικούς τρόπους για 
να απολαύσετε την οδήγηση ενός SUV. Η επιλογή Plug-In Hybrid (PHEV) συνδυάζει την ηλεκτρική ισχύ με 
τον αποδοτικό βενζινοκινητήρα κύκλου Atkinson των 2,5L. Μπορείτε λοιπόν να αντιμετωπίσετε 
οτιδήποτε. 

Μπορείτε να οδηγήσετε αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια με αυτονομία που φτάνει τα 62 km*, κάτι που 
κάνει το αυτοκίνητο ιδανικό για οδήγηση σε πυκνή κυκλοφορία και ζώνες χαμηλών εκπομπών ρύπων. 
Όταν ωστόσο χρειαστεί να κινηθείτε εκτός των τειχών, σε μεγαλύτερες διαδρομές, αναλαμβάνει δράση ο 
βενζινοκινητήρας.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

*Με πλήρη φόρτιση. Η αυτονομία αποκλειστικά με ηλεκτροκίνηση έως και 62 km κατά WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test 
Procedure) αφορά μία διαθέσιμη διαμόρφωση. Η πραγματική εμβέλεια ποικίλει και εξαρτάται από παράγοντες όπως οι εξωτερικές συνθήκες, 
ο τρόπος οδήγησης, η συντήρηση του οχήματος και η ηλικία της μπαταρίας ιόντων λιθίου.

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

Καλώδιο και τσάντα καλωδίου
Φορτίστε το Ford Kuga PHEV οπουδήποτε 
βρεθείτε χρησιμοποιώντας το πρακτικό καλώδιο 
φόρτισης με την ειδική τσάντα. (Αξεσουάρ)

Κάλυμμα προστασίας φόρτισης από τις καιρικές 
συνθήκες
Ο καιρός μπορεί να είναι απρόβλεπτος. 
Σχεδιάσαμε αυτό το αξεσουάρ για την αποφυγή 
του παγώματος του καλωδίου πάνω στην 
υποδοχή φόρτισης όταν ο καιρός είναι ψυχρός. 
(Αξεσουάρ) 
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ST-LINE X  
BLACK PACKAGE
Δώστε περισσότερο χαρακτήρα στο νέο σας Ford Kuga. Το 
πακέτο ST-Line X Black Package εφοδιάζει το Kuga σας με ζάντες 
ελαφρού κράματος 20" σε απόχρωση Absolute Black. Για να σας 
βοηθήσει να ξεχωρίσετε ακόμα περισσότερο όπου και αν πάτε, 
περιλαμβάνει επίσης μαύρη οροφή, μαύρους εξωτερικούς 
καθρέφτες και μεγάλη πίσω αεροτομή, καθώς και ειδικό μαύρο 
σήμα ST-Line, μαύρο σήμα Kuga πίσω, κόκκινες δαγκάνες 
φρένων ενώ διατίθεται και μια εκτεταμένη γκάμα αξεσουάρ της 
συλλογής Ford Lifestyle Collection, την οποία μπορείτε να δείτε 
παρακάτω.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση ford-
accessories.com 
Kuga ST-Line X PHEV με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Frozen White 
(προαιρετική επιλογή) και ζάντες ελαφρού κράματος 20" Absolute Black 
(προαιρετική επιλογή).

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ1



ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΤΟΝ 
ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΣΑΣ
Το Ford Kuga είναι εξίσου κατάλληλο τόσο για εξορμήσεις στην 
εξοχή όσο και για τις καθημερινές μετακινήσεις σας μέσα στην 
πόλη. Όποια και αν είναι η διαδρομή σας, θα απολαύσετε τον 
ιδανικό τρόπο με τον οποίο συνδυάζει τη στιβαρότητα ενός SUV 
με τον όμορφο σχεδιασμό.   

Ο εντυπωσιακός 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.

Ή φορτώστε απλά ένα ποδήλατο στον άπλετο χώρο αποσκευών 
και εξορμήστε στην εξοχή. Την ίδια στιγμή, προηγμένες 
τεχνολογίες όπως η έξυπνη τετρακίνηση Intelligent All-Wheel 
Drive και οι επιλέξιμες λειτουργίες οδήγησης Selectable Drive 
Modes σας επιτρέπουν να επιλέγετε τη συμπεριφορά του 
αυτοκινήτου και τον τρόπο που οδηγείτε ανάλογα με τις 
συνθήκες.

*Μόνο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Kuga ST-Line X PHEV με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Blue Metallic 
(προαιρετική επιλογή).

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ1



ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ 
ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Η αίσθηση της κίνησης και της ελευθερίας συνεχίζεται μέσα στο 
όχημα και επεκτείνεται σε κάθε εσωτερικό χαρακτηριστικό. Από 
τον σχεδιασμό του ταμπλό και της κεντρικής κονσόλας με τις 
συνεχείς ρευστές γραμμές μέχρι την υψηλή πολυτέλεια των 
εμπρός καθισμάτων με επένδυση Sensico® (βασικός εξοπλισμός 
στα Titanium (AGR), Titanium X, ST-Line (AGR) και ST-Line X), 
το νέο Ford Kuga δημιουργεί στο εσωτερικό του έναν χώρο 
μοναδικής άνεσης.

Τα έξυπνα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά έρχονται να υποστηρίξουν 
έναν δραστήριο τρόπο ζωής. Τα πίσω καθίσματα είναι συρόμενα, 
προσφέροντας τη δυνατότητα επιλογής είτε μεγαλύτερου χώρου 
για τα πόδια των πίσω επιβατών είτε επέκτασης του χώρου 
αποσκευών για μεγαλύτερες δυνατότητες αποθήκευσης. 
Παράλληλα, η πόρτα του χώρου αποσκευών με αυτόματο 
άνοιγμα-κλείσιμο επιτρέπει την πρόσβαση στον χώρο αποσκευών 
ακόμα και αν δεν έχετε τα χέρια σας ελεύθερα (βασικός 
εξοπλισμός).

Kuga ST-Line X PHEV με ένθετα Rapton σε Ebony με πλαϊνά καθισμάτων 
Sensico® (βασικός εξοπλισμός).

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ1



Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ

*Μόνο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Εάν το αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα, ο οδηγός πρέπει να 
επέμβει και να πατήσει το κουμπί "RES" ή το πεντάλ του γκαζιού για να επανενεργοποιηθεί το σύστημα. 
ØΧρησιμοποιεί αισθητήρες. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού. Σημείωση: Οι λειτουργίες υποβοήθησης του οδηγού είναι 
συμπληρωματικές και δεν υποκαθιστούν την προσοχή, την κρίση και την ανάγκη ελέγχου του οχήματος από τον οδηγό.

Kuga Vignale PHEV με premium δερμάτινη επένδυση Windsor (βασικός εξοπλισμός).

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

Μια σειρά από έξυπνα συστήματα στο νέο σας Kuga σας βοηθούν ώστε να κάνετε τη ζωή σας στον 
δρόμο ευκολότερη και ασφαλέστερη.

 ■ Το αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας Adaptive Cruise Control με αυτόματη 
ακινητοποίηση/επανεκκίνηση Stop & Go*2) διατηρεί την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα 
και μπορεί να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητό σας και να το θέσει πάλι σε κίνηση ακολουθώντας τη ροή 
της κυκλοφορίας. (Μέρος πακέτου προαιρετικού εξοπλισμού)

 ■ Το σύστημα υποβοήθησης έναντι σύγκρουσης Pre-Collision Assist (PCA)Ø2) με ανίχνευση πεζών 
και δικυκλιστών, παρακολουθεί πόσο κοντά βρίσκεστε σε άλλα οχήματα, μοτοσικλετιστές, ποδηλάτες 
και πεζούς και μπορεί να σας ειδοποιήσει για τον κίνδυνο σύγκρουσης. Η υποβοήθηση εισόδου σε 
κόμβο Intersection Assist μπορεί να ανιχνεύσει διερχόμενα οχήματα κατά την είσοδο σε κόμβο και να 
ενεργοποιήσει τα φρένα αν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης. (Μέρος πακέτου προαιρετικού εξοπλισμού)

 ■ Η υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής Evasive Steering AssistØ2) έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει πιθανό 
εμπόδιο στην πορεία σας και να σας βοηθάει να το παρακάμψετε. (Μέρος του Pre-Collision Assist)

 ■ Το ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας Lane-Keeping System με υποβοήθηση τυφλών σημείων 
Blind Spot AssistØ2) ανιχνεύει οχήματα στο τυφλό σημείο σας και ενεργοποιεί μια φωτεινή ένδειξη 
στον αντίστοιχο καθρέφτη για να σας ειδοποιήσει. Αν επιχειρήσετε να αλλάξετε λωρίδα όσο είναι 
ενεργοποιημένη η φωτεινή προειδοποίηση, το σύστημα θα αντιδράσει με μια ελαφρά αντίσταση στο 
τιμόνι προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος σύγκρουσης. (Μέρος πακέτου προαιρετικού εξοπλισμού)

 ■ Το σύστημα προειδοποίησης για διερχόμενο όχημα Cross-Traffic Alert (CTA) με ενεργή πέδησηØ2) 
χρησιμοποιεί αισθητήρες για να ελέγξει δεξιά και αριστερά αν πλησιάζει όχημα όταν κάνετε όπισθεν 
από κάθετη θέση στάθμευσης. Το σύστημα θα σας προειδοποιήσει αν ανιχνευτεί κινούμενο όχημα ή 
άλλος κίνδυνος. (Μέρος του συστήματος επιτήρησης τυφλών σημείων Blind Spot Information 
System, περιλαμβάνει ενεργή πέδηση Active Braking) (Προαιρετική επιλογή, μέρος πακέτου)
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Kuga ST-Line X FWD FHEV με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Blue Metallic (προαιρετική επιλογή).

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

Φτάστε στον προορισμό σας με μεγαλύτερη αποδοτικότητα με το Kuga Plug-In Hybrid. Επιλέξτε πότε θα 
χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτροκινητήρα και πότε τον υψηλής αποδοτικότητας κινητήρα βενζίνης 2,5 
λίτρων κύκλου Atkinson ή αφήστε το Kuga να επιλέξει αυτόματα για σας. Και σε κάθε διαδρομή, το 
αυτοκίνητο θα ανακτά ενέργεια κάθε φορά που επιβραδύνει ή φρενάρει.

 ■ Η λειτουργία Auto EV επιλέγει μεταξύ πλήρως ηλεκτρικής και υβριδικής λειτουργίας βενζινοκινητήρα/
ηλεκτροκινητήρα, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης και το διαθέσιμο επίπεδο φόρτισης

 ■ Η λειτουργία EV Now χρησιμοποιεί μόνο τον ηλεκτροκινητήρα. Όταν η μπαταρία έχει σχεδόν 
εξαντληθεί, το σύστημα επανέρχεται στην υβριδική λειτουργία

 ■ Η λειτουργία EV Later σας δίνει τη δυνατότητα να εξοικονομήσετε ενέργεια από τη μπαταρία για να τη 
χρησιμοποιήσετε αργότερα, προωθώντας κυρίως την υβριδική λειτουργία, μέχρι να αποφασίσετε εσείς

 ■ Η επιλογή Battery charge σας επιτρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία χρησιμοποιώντας τον κινητήρα 
βενζίνης κύκλου Atkinson

 ■ Η τεχνολογία Geofencing κάνει ακόμα ευκολότερη την οδήγηση σε ζώνες χαμηλών εκπομπών ρύπων. 
Το σύστημα πλοήγησης θα εμφανίσει μια ελεγχόμενη περιοχή, όπως μια ζώνη χαμηλών εκπομπών 
ρύπων, ώστε να σας ενημερώσει για το πότε να επιλέξετε τη λειτουργία EV Now
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ΑΠΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

2)Το Ford Connected Wallbox είναι διαθέσιμο ως πρόσθετο αξεσουάρ.
†Η εφαρμογή FordPass, συμβατή με επιλεγμένες πλατφόρμες smartphone, διατίθεται 
μέσω λήψης από το διαδίκτυο. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις δεδομένων και 
μηνυμάτων.
*Οι χρόνοι φόρτισης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του οικιακού σας 
δικτύου.

Kuga ST-Line X PHEV με απλό χρώμα αμαξώματος Frozen White 
(προαιρετική επιλογή).

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

Είτε είστε στον χώρο σας είτε όχι, η φόρτιση του Ford Kuga Plug-
In Hybrid γίνεται πανεύκολα μέσω οικιακής πρίζας, επιτοίχιου 
φορτιστή Ford Connected Wallbox2) ή σε δημόσιο σταθμό 
φόρτισης. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή FordPass† για να 
ελέγξετε τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας, να βρείτε σημεία 
φόρτισης και να λάβετε ειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση 
φόρτισης. Στον βασικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου 
περιλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης μήκους 7,1 μέτρων και τσάντα 
καλωδίου.

 ■ Το Ford Connected Wallbox προσφέρει την άνεση της 
γρήγορης φόρτισης στο σπίτι. Είναι εύκολο στη χρήση, μπορεί 
να τοποθετηθεί σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο και μπορεί να 
πετύχει πλήρη φόρτιση σε μόλις 3,5 ώρες* 

 ■ Φόρτιση από την κεντρική παροχή μέσω οικιακής πρίζας 230 
volt, η οποία μπορεί να φορτίσει πλήρως το Kuga σας μέσα σε 
μόλις 6 ώρες*
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*Μέρος του συστήματος Active Lane-Keeping System με Blind Spot Assist.
2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού. 
Σημείωση Οι λειτουργίες υποβοήθησης του οδηγού είναι συμπληρωματικές και δεν υποκαθιστούν την προσοχή, την κρίση και την ανάγκη ελέγχου του 
οχήματος από τον οδηγό.

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

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ KUGA ΝΑ ΠΑΡΚΑΡΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ
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 περιορισμένους χώρους. 

 ■ Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Active Park Assist2) ελέγχει το τιμόνι ενώ παράλληλα σας καθοδηγεί 
κατά την είσοδο σε μια θέση στάθμευσης ή την έξοδο από αυτή. Εκτός από την ευρυγώνια κάμερα 
οπισθοπορείας το σύστημα περιλαμβάνει και μία ευρυγώνια κάμερα μπροστά. (Μόνο με χειροκίνητο κιβώτιο 
ταχυτήτων. Μέρος πακέτου προαιρετικού εξοπλισμού) 

 ■ Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Active Park Assist 22) ελέγχει τιμόνι, κιβώτιο ταχυτήτων και γκάζι, 
ενώ εσείς διατηρείτε τον έλεγχο του αυτοκινήτου πατώντας το κουμπί Park Assist οποιαδήποτε στιγμή κατά 
τη διάρκεια των ελιγμών. (Μόνο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Μέρος πακέτου προαιρετικού εξοπλισμού) 

 ■ Το σύστημα προειδοποίησης για διερχόμενο όχημα Cross Traffic Alert*2) προειδοποιεί για όχημα που μπορεί 
να πλησιάζει από τη μία η την άλλη πλευρά όταν βγαίνετε με την όπισθεν από κάθετη θέση στάθμευσης. 
(Περιλαμβάνει ενεργή πέδηση Active Braking και κάλυψη ρυμουλκούμενου Trailer Coverage) (Μέρος πακέτου 
προαιρετικού εξοπλισμού)

 ■ Η κάμερα οπισθοπορείας2) προσφέρει ανεμπόδιστη ορατότητα δεξιά και αριστερά, πίσω από το αυτοκίνητο, 
όταν είναι επιλεγμένη η όπισθεν. (Βασικός εξοπλισμός σε όλα τα μοντέλα) 
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ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ
Εξαιρετικός φωτισμός τη νύχτα και σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας χάρη στους προηγμένους 
προβολείς LED του Kuga με τον σαγηνευτικό σχεδιασμό. Και για ευκολότερη και πιο ξεκούραστη οδήγηση 
τη νύχτα, οι προσαρμοζόμενοι προβολείς Adaptive Lighting με Dynamic LED χρησιμοποιούν τεχνολογία 
κάμερας που μεταβάλλει τον τρόπο διασποράς της δέσμης του φωτός για να φωτίσει μια στροφή προτού 
ακόμα μπείτε σε αυτήν.

 ■ Ο φωτισμός που διαβάζει την οδική σήμανση αναγνωρίζει αν πλησιάζετε σε πλατεία ή πινακίδα στοπ 
και προσαρμόζει τη δέσμη ανάλογα με την περίπτωση. (Μέρος πακέτου προαιρετικού εξοπλισμού)

 ■ Ο προληπτικός φωτισμός στροφών Predictive curve light χρησιμοποιεί τη διαγράμμιση του 
οδοστρώματος για να ανιχνεύσει έγκαιρα τις στροφές του δρόμου και να στρέψει ανάλογα τη δέσμη 
των προβολέων. (Μέρος πακέτου προαιρετικού εξοπλισμού)

 ■ Η αντιθαμβωτική λειτουργία στη μεγάλη σκάλα ρυθμίζει τη γωνία των προβολέων για μέγιστο 
φωτισμό ενώ η μπροστινή κάμερα φροντίζει να προστατεύσει τους άλλους οδηγούς από το θάμπωμα. 
(Μέρος πακέτου προαιρετικού εξοπλισμού)
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Η ΖΩΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ

Παρακαλούμε σημειώστε: Η πλήρης ενσωμάτωση smartphone στο Ford SYNC 3 είναι δυνατή μόνο για iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ή 
νεώτερο. 100% σύνδεση. Μόνο το AppLink ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις. Για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμα στη δική σας αγορά τα Apple 
CarPlay και Android Auto, δείτε τις επίσημες ιστοσελίδες των Apple CarPlay και Android Auto για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Οι 
ενημερώσεις των χαρτών διατίθενται δωρεάν για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά την ταξινόμηση του αυτοκινήτου.
*Μην οδηγείτε με αποσπασμένη την προσοχή σας. Όταν είναι δυνατόν, χρησιμοποιείτε τα συστήματα φωνητικού ελέγχου. Μην 
χρησιμοποιείτε συσκευές χειρός κατά την οδήγηση. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να κλειδωθούν, όταν επιλεγεί κάποια ταχύτητα στο 
κιβώτιο. Δεν είναι όλες οι λειτουργίες συμβατές με όλα τα τηλέφωνα.
**Το FordPass Connect ενεργοποιεί τις συνδεδεμένες υπηρεσίες και είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα οχήματα ή οχήματα με πλοήγηση. Το 
FordPass Connect θα ενεργοποιηθεί κατά την παράδοση του οχήματος. Μπορείτε να επιλέξετε συμμετοχή ή εξαίρεση από συγκεκριμένες 
υπηρεσίες κοινής χρήσης δεδομένων. Η κάλυψη και η υπηρεσία δεδομένων δεν είναι διαθέσιμες παντού. Ενδέχεται να προκύψουν χρεώσεις 
δεδομένων. Ισχύουν πολιτικές απορρήτου FordPass και συνδεδεμένων αυτοκινήτων, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον τοπικό σας ιστότοπο 
Ford. 
†Η πρόσβαση στο Live Traffic είναι δωρεάν για την πρώτη δοκιμαστική περίοδο μετά από την έκδοση της άδειας ενός καινούργιου Ford με 
SYNC 3 και σύστημα πλοήγησης, ενώ στη συνέχεια απαιτείται συνδρομή.
††Η πρόσβαση στο Local Hazard Information είναι δωρεάν για την πρώτη δοκιμαστική περίοδο μετά από την έκδοση της άδειας ενός 
καινούργιου Ford με συγκεκριμένες λειτουργίες ενημέρωσης του οδηγού, ενώ στη συνέχεια απαιτείται συνδρομή.
‡Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford eCall κοινοποιεί τη θέση του αυτοκινήτου και βοηθά τους επιβάτες του οχήματος να καλέσουν 
στη γλώσσα τους τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετά από μια σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία 
καυσίμου να διακόψει τη λειτουργία της. Το σύστημα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.
Σημείωση: Η λειτουργία εκκίνησης του κινητήρα από απόσταση είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

FORD SYNC 3
Το σύστημα Ford SYNC 3 ενσωματώνεται 
απρόσκοπτα με το smartphone σας για να κάνει 
την επικοινωνία και την πλοήγηση πιο εύκολη*. 
Μπορείτε να ελέγχετε εφαρμογές συμβατές με το 
SYNC μέσω του AppLink, ενώ Apple CarPlay και 
Android Auto σας επιτρέπουν να χειρίζεστε την 
έγχρωμη οθόνη αφής 8", σαν να βρισκόταν στο 
smartphone σας. Χρησιμοποιώντας την οθόνη 
αφής ή με απλές φωνητικές εντολές, μπορείτε να 
ελέγχετε τα πάντα, από τηλεφωνικές κλήσεις και 
γραπτά μηνύματα μέχρι το ηχοσύστημα και τη 
δορυφορική πλοήγηση.

FORDPASS CONNECT
Τα Kuga που είναι εφοδιασμένα με FordPass 
Connect** προσφέρουν μια σειρά από λειτουργίες 
που κάνουν την οδήγηση ευκολότερη και πιο 
απολαυστική. Αυτές περιλαμβάνουν το Live Traffic† 
που μεταδίδει ενημερωμένες πληροφορίες για την 
κυκλοφορία απευθείας στο σύστημα πλοήγησης 
του SYNC 3, ενώ το Local Hazard Information†† 
σας προειδοποιεί για τυχόν κινδύνους στη 
διαδρομή που ακολουθείτε. Σε περίπτωση 
ατυχήματος, το σύστημα eCall‡ βοηθάει τους 
επιβάτες να καλέσουν τις υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης, στις οποίες δίνει τη θέση του 
αυτοκινήτου. 
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ FORDPASS
Από τις έξυπνες λειτουργίες εξ αποστάσεως μέχρι τις λεπτομερείς αναφορές για την κατάσταση του 
οχήματος, η εφαρμογή FordPassØ σας παρέχει πρόσβαση σε ακόμα περισσότερες δυνατότητες μέσα από 
το smartphone σας. Για να είστε πάντα ξέγνοιαστοι μπορείτε να κλειδώνετε ή να ξεκλειδώνετε το 
αυτοκίνητό σας, όπου και αν βρίσκεστε, ακόμη και να ξεπαγώνετε το παρμπρίζ, να ενεργοποιείτε τα 
θερμαινόμενα καθίσματα και το θερμαινόμενο τιμόνι (εάν υπάρχουν) τα κρύα πρωινά (μόνο σε μοντέλα 
με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων). (Διατίθεται μόνο στις αγορές της ΕΕ.)

ØΗ εφαρμογή FordPass είναι συμβατή με επιλεγμένες πλατφόρμες smartphone και διατίθεται μέσω λήψης από το διαδίκτυο. Ενδέχεται να 
ισχύουν χρεώσεις δεδομένων και μηνυμάτων. 

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ1



ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΡΜΠΡΙΖ
Το σύστημα Head-up display (HUD) προβάλλει βασικές ενδείξεις 
εντός του πεδίου της ορατότητας σας για να μπορείτε να διατηρείτε 
την προσοχή σας στον δρόμο. Η διαυγής, λαμπερή 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.

Μην οδηγείτε με αποσπασμένη την προσοχή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για 
λεπτομέρειες και για τους περιορισμούς των συστημάτων.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ B&O BEOSONICTM

Βρείτε τον ρυθμό που σας ταιριάζει για τις διαδρομές σας με το 
ηχοσύστημα Bang & Olufsen BeoSonic™. Η επαφή με τους 
αγαπημένους σας καλλιτέχνες γίνεται απλή χάρη στην αμεσότητα 
χρήσης που παρέχει η επιφάνεια χειρισμού. Μετακινηθείτε 
απρόσκοπτα ανάμεσα σε τέσσερα προφίλ ήχου: Warm, Excited, 
Bright και Relaxed, για να προσαρμόσετε τον ήχο στο προσωπικό 
σας στυλ.

Πρόσθετα προ-ρυθμισμένα προφίλ μπορούν να προσαρμοστούν 
στις δραστηριότητές σας για να σας προσφέρουν μεγαλύτερη 
άνεση, ικανοποίηση, ακόμα και ενθουσιασμό.

Το εμπορικό σήμα BeoSonicTM είναι ιδιοκτησία της Bang & Olufsen a/s και είναι σήμα 
κατατεθέν, καταχωρημένο και σε χρήση από τον κάτοχο σε πολλές χώρες παγκοσμίως.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να συμπεριφέρεται το Kuga 
ανάλογα με τις συνθήκες, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες 
επιλογές οδήγησης. Το σύστημα ρυθμίζει διάφορες παραμέτρους, 
όπως την απόκριση του γκαζιού και την αίσθηση του τιμονιού, 
καθώς και τη συμπεριφορά της αλλαγής ταχυτήτων σε 
αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΡΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας του χώρου αποσκευών είναι εύκολο, ακόμα και όταν τα χέρια σας δεν 
είναι ελεύθερα. 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. Μπορείτε 
επίσης να την ανοίξετε και να την κλείσετε ακόμα και αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο.

ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΚΑΜΕΡΕΣ2)

Η πραγματοποίηση ελιγμών στάθμευσης σε περιορισμένο χώρο μπορεί να γίνει με επιδεξιότητα χάρη 
στην εικόνα από το εμπρός και το πίσω μέρος του οχήματος που προβάλλεται στην επιφάνεια της οθόνης 
αφής. Η κάμερα οπισθοπορείας ενεργοποιείται όταν επιλεγεί η όπισθεν.

2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού. 
Σημείωση: Οι λειτουργίες υποβοήθησης του οδηγού είναι συμπληρωματικές και δεν υποκαθιστούν την προσοχή, την κρίση και την ανάγκη 
ελέγχου του οχήματος από τον οδηγό.
Οι κάμερες λειτουργούν μόνο σε ταχύτητες κάτω των 10 km/h.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ1



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ
Ο ηλεκτρικά αναδιπλούμενος κοτσαδόρος της Ford αποσύρεται αυτόματα πίσω από τον πίσω 
προφυλακτήρα όταν δεν χρησιμοποιείται χωρίς να επηρεάζει το στυλ του αυτοκινήτου και 
διευκολύνοντας την πρόσβαση στον χώρο αποσκευών. Για πρόσθετες δυνατότητες μεταφοράς και 
αποθήκευσης φορτίου, ο κοτσαδόρος έχει ελκτική ικανότητα έως 2.100 kg*, ανάλογα με τον κινητήρα 
(απευθυνθείτε στο δίκτυο Ford για περισσότερες λεπτομέρειες).

*Η μέγιστη δυνατότητα έλξης εξαρτάται από το φορτίο, τον εξοπλισμό του οχήματος, τα αξεσουάρ και τον αριθμό επιβατών.

ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ
Ηλεκτρικά καθίσματα 12 ρυθμίσεων με πιστοποίηση AGR (με ημιδερμάτινη 
επένδυση Sensico®) συγκρατούν εσάς και τον συνοδηγό σας όσο διασχίζετε 
δρόμους με αλλεπάλληλες στροφές ή αυτοκινητοδρόμους, βοηθώντας σας 
να φτάσετε στον προορισμό σας ξεκούραστοι. (Προαιρετική επιλογή) 
(Διαθέσιμο στα Titanium και ST-Line)

Εργονομικά καθίσματα με πιστοποίηση AGR**

Η οργάνωση AGR ερευνά την πρόληψη της οσφυαλγίας, με την ευρεία 
υποστήριξη γιατρών και θεραπευτών.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

**Με τη σφραγίδα ποιότητας της ιατρικής οργάνωσης για υγιείς οσφύες AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.), όπως πιστοποιείται και 
συνιστάται από την ιατρική οργάνωση προαγωγής υγείας της οσφύος για καλύτερη ζωή 'Association Forum Healthy Back e.V. – Better 
Living' και την ομοσπονδία γερμανικών σχολών οσφυαλγίας 'Federal Association of German Back Schools (BdR) e.V.'. Περισσότερες 
πληροφορίες: AGR e.V., Stader Str. 6, D - 27432 Bremervörde, Τηλέφωνο + 49 4761/926 358 0. 
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Με πολλές διαφορετικές επιλογές για 
το εσωτερικό και το εξωτερικό στυλ, 
θα βρείτε ένα Ford Kuga που σας 
ταιριάζει. 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝΕΠΙΛΟΓΗ

ST-Line X
Με περίσσεια αθλητικού χαρακτήρα και προηγμένης 
τεχνολογίας, το Kuga ST-Line X είναι προετοιμασμένο 
για κάθε ευκαιρία για οδήγηση.

Titanium X
Υψηλά επίπεδα εκλεπτυσμένου γούστου και 
ιδιωτικότητας μέσα από premium τεχνολογίες, 
κορυφαία άνεση και εσωτερικό σχεδιασμό.

Titanium
Τα πολυτελή μοντέλα του Kuga διαθέτουν ανώτερα 
επίπεδα κομψότητας και άνεσης με υλικά άριστης 
ποιότητας και επιπλέον τεχνολογίες.

ST-Line
Το εντυπωσιακό Kuga ST-Line X έχει σπορτίφ 
χαρακτήρα που ξεχωρίζει χάρη στο μοναδικό 
εξωτερικό του στυλ και τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες 
στο εσωτερικό.

Vignale
Με μοναδικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και 
αποκλειστικές επενδύσεις από απαλά δέρματα, το 
Kuga Vignale σας φιλοξενεί σε έναν κόσμο 
απαράμιλλης κομψότητας.
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TITANIUM
Βασικά εξωτερικά 
χαρακτηριστικά

 ■ Ζάντες ελαφρού κράματος 
17" 5x2 ακτίνων Shadow 
Silver

 ■ Ράγες οροφής με ασημί 
φινίρισμα

 ■ Κάμερα οπισθοπορείας
 ■ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και 

ανακλινόμενοι θερμαινόμενοι 
εξωτερικοί καθρέφτες, με 
δείκτες κατεύθυνσης, κελύφη 
στο χρώμα του αμαξώματος 
και φώτα εδάφους

Βασικά εσωτερικά 
χαρακτηριστικά

 ■ Ατμοσφαιρικός κρυφός 
φωτισμός

 ■ Αυτόματος αντιθαμβωτικός 
εσωτερικός καθρέφτης

 ■ 2 θύρες USB στο πίσω μέρος 
της κάτω κονσόλας

 ■ Καθίσματα οδηγού και 
συνοδηγού με 8 ρυθμίσεις, 
χειροκίνητη ρύθμιση κλίσης 
πλάτης

Κινητήρες

Βενζίνη

2.5L Ford Plug-In Hybrid 
(PHEV) 225 PS (165 kW)
2.5L Ford Full Hybrid (FHEV) 
190 PS (140 kW) 
1.5L Ford EcoBoost 150 PS (110 
kW)

Diesel

1.5L Ford EcoBlue 120 PS  
(88 kW)

ΕΚΔΟΣΕΙΣΕΠΙΛΟΓΗ2



TITANIUM X
Βασικά εξωτερικά 
χαρακτηριστικά επιπλέον του 
Titanium

 ■ Αυτόματοι προβολείς LED με 
αντιθαμβωτική λειτουργία 
και φώτα ημέρας LED

 ■ Αυτόματη ηλεκτρικά 
ανοιγόμενη πόρτα χώρου 
αποσκευών

 ■ Φιμέ κρύσταλλα
 ■ Προβολείς ομίχλης LED 

εμπρός

Βασικά εσωτερικά 
χαρακτηριστικά επιπλέον του 
Titanium

 ■ Ηχοσύστημα B&O 
BeoSonicTM

 ■ Αναδιπλούμενο κεντρικό 
υποβραχιόνιο με 
ενσωματωμένη ποτηροθήκη

 ■ Ημιδερμάτινα καθίσματα 
Sensico® με ηλεκτρικά 
ρυθμιζόμενο κάθισμα 
οδηγού 10 ρυθμίσεων

Κινητήρες

Βενζίνη

2.5L Ford Plug-In Hybrid 
(PHEV) 225 PS (165 kW)
2.5L Ford Full Hybrid (FHEV) 
190 PS (140 kW)
1.5L Ford EcoBoost 150 PS  
(110 kW)

Diesel

1.5L Ford EcoBlue 120 PS  
(88 kW)

ΕΚΔΟΣΕΙΣΕΠΙΛΟΓΗ2



ST-LINE
Βασικά εξωτερικά 
χαρακτηριστικά επιπλέον του 
Titanium

 ■ Ζάντες ελαφρού κράματος 
18" 5x2 ακτίνων Rock 
Metallic

 ■ Πάνω μάσκα εμπρός με 
κυψελοειδές πλέγμα Carbon 
Black και πλαίσιο σε μαύρο 
χρώμα υψηλής στιλπνότητας

 ■ Ράγες οροφής με μαύρο 
φινίρισμα

 ■ Διπλές απολήξεις εξάτμισης 
με ειδικό φινίρισμα υψηλής 
κατηγορίας

Βασικά εσωτερικά 
χαρακτηριστικά επιπλέον του 
Titanium

 ■ Σκούρα επένδυση οροφής
 ■ Ταπέτα από βελουτέ μοκέτα 

εμπρός και πίσω με κόκκινη 
ραφή

 ■ Ειδική επένδυση Sensico® 
στη λαβή του μοχλού 
ταχυτήτων με ένθετο σε 
Satin Aluminium και κάλυμμα 
με κόκκινη ραφή

Κινητήρες

Βενζίνη

2.5L Ford Plug-In Hybrid 
(PHEV) 225 PS (165 kW)
2.5L Ford Full Hybrid (FHEV) 
190 PS (140 kW)
1.5L Ford EcoBoost 150 PS  
(110 kW)

Diesel

1.5L Ford EcoBlue 120 PS  
(88 kW)

ΕΚΔΟΣΕΙΣΕΠΙΛΟΓΗ2



ST-LINE X
Βασικά εξωτερικά 
χαρακτηριστικά επιπλέον του 
ST-Line

 ■ Αυτόματοι προβολείς 
reflector LED με 
αντιθαμβωτική λειτουργία, 
αυτόματη αλλαγή μεγάλης 
σκάλας προβολέων και φώτα 
ημέρας LED

 ■ Φιμέ κρύσταλλα
 ■ Αυτόματη ηλεκτρικά 

ανοιγόμενη πόρτα χώρου 
αποσκευών

Βασικά εσωτερικά 
χαρακτηριστικά επιπλέον του 
ST-Line 

 ■ Αναδιπλούμενο κεντρικό 
υποβραχιόνιο με 
ενσωματωμένη ποτηροθήκη

 ■ Ημιδερμάτινα καθίσματα 
Sensico® με ηλεκτρικά 
ρυθμιζόμενο κάθισμα 
οδηγού 10 ρυθμίσεων

 ■ Σύστημα εισόδου χωρίς 
κλειδί στις εμπρός πόρτες 
Ford KeyFree, κουμπί 
εκκίνησης Ford Power και 
αυτόματα ανοιγόμενη πόρτα 
χώρου αποσκευών 

Κινητήρες

Βενζίνη

2.5L Ford Plug-In Hybrid 
(PHEV) 225 PS (165 kW)
2.5L Ford Full Hybrid (FHEV) 
190 PS (140 kW)

Diesel

1.5L Ford EcoBlue 120 PS  
(88 kW)

ΕΚΔΟΣΕΙΣΕΠΙΛΟΓΗ2



VIGNALE

ΕΚΔΟΣΕΙΣΕΠΙΛΟΓΗ

Βασικά εξωτερικά 
χαρακτηριστικά επιπλέον του 
Titanium X

 ■ Ζάντες ελαφρού κράματος 
18" 5x4 ακτίνων Luster 
Nickel

 ■ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και 
ανακλινόμενοι θερμαινόμενοι 
εξωτερικοί καθρέφτες με 
λειτουργία μνήμης

 ■ Εμπρός και πίσω 
προφυλακτήρας στο χρώμα 
του αμαξώματος και πίσω 
λεπτομέρειες υψηλής 
στιλπνότητας

Βασικά εσωτερικά 
χαρακτηριστικά επιπλέον του 
Titanium X

 ■ Πολυτελής επένδυση 
τιμονιού Sensico®

 ■ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο 
κάθισμα οδηγού με 10 
ρυθμίσεις και λειτουργία 
μνήμης

 ■ Καλύμματα μαρσπιέ εμπρός 
με φινίρισμα αλουμινίου και 
λογότυπο Vignale

 ■ Δερμάτινα καθίσματα 
Sensico®/Windsor

Κινητήρες

Βενζίνη

2.5L Ford Plug-In Hybrid 
(PHEV) 225 PS (165 kW)
2.5L Ford Full Hybrid (FHEV) 
190 PS (140 kW)
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ΧΡΩΜΑΤΑ

Blazer Blue†  
Απλό χρώμα αμαξώματος

Blue Metallic 
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Solar Silver 
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Frozen White† 
Απλό χρώμα αμαξώματος*

Lucid Red 
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος με 
σκούρα διαφανή επίστρωση*

White Platinum 
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Agate Black 
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Magnetic Grey 
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Lucid Red 
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος με 
σκούρα διαφανή επίστρωση*

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

*Με πρόσθετο κόστος.
†Δεν διατίθεται στο Vignale.
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 των περιορισμών της 
διαδικασίας εκτύπωσης.

Επιλέξτε τα στοιχεία που σας 
ταιριάζουν μέσα από μια γκάμα 
χρωμάτων, ζαντών και 
πρόσθετου εξοπλισμού.
Το Ford Kuga οφείλει το ανθεκτικό εξωτερικό του σε μια ειδική διαδικασία 
βαφής πολλαπλών σταδίων. Η έγχυση προστατευτικού κεριού στις 
κοιλότητες, η τελική προστατευτική επικάλυψη και οι διαδικασίες 
εφαρμογής εξασφαλίζουν από κοινού τη διατήρηση της καλής 
εμφάνισης του Kuga σας για πολλά χρόνια.

3



Ray σε Ebony/Sensico® σε Ebony 
Βασικός εξοπλισμός στο Titanium X

Foundry σε Ebony/Eton σε Ebony με κόκκινη 
ραφή 
Βασικός εξοπλισμός στο ST-Line

Ray σε Ebony/Eton σε Ebony 
Βασικός εξοπλισμός στο Titanium

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σημείωση Το Sensico® είναι εμπορικό σήμα της Ford EU για 
πολυτελή συνθετικά υφάσματα που έχουν αναπτυχθεί για 
εσωτερικούς χώρους αυτοκινήτων. Ως ταπετσαρία vegan, 
συνδυάζει υψηλής ποιότητας και απαλή αίσθηση, είναι ανθεκτική 
και έχει υπέροχη εμφάνιση. Φιλική στη συντήρηση, καθαρίζεται 
εύκολα και αντέχει σε λεκέδες και οσμές. Με εμφάνιση υψηλής 
ποιότητας, το Sensico® δεν προσφέρει μόνο υπέροχη αίσθηση όταν 
κάθεστε στο κάθισμα κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης διαδρομής 
αλλά σας ικανοποιεί και ηθικά καθώς γνωρίζετε ότι δεν είναι ζωικής 
προέλευσης. Πρόκειται για τον σχεδιασμό που θα χαρίσει στους 
σύγχρονους και στους μελλοντικούς οδηγούς αυτοκινήτων την 
ψυχική ηρεμία που αναζητούν.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ3



ΖΑΝΤΕΣ

Σημείωση Όλες οι ζάντες ελαφρού κράματος διατίθενται από το 
δίκτυο της Ford ως αξεσουάρ με πρόσθετο κόστος για όσο διάστημα 
υπάρχει απόθεμα. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση ford-accessories.com

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ζάντες ελαφρού κράματος γυαλισμένες 5X2 
ακτίνων Magnetic 
Προαιρετική επιλογή στο Titanium

18"
Ζάντες ελαφρού κράματος γυαλισμένες, 
υψηλής στιλπνότητας 15 ακτίνων Ebony Black 
Προαιρετική επιλογή στα ST-Line και ST-Line X

19"
Ζάντες ελαφρού κράματος 10 ακτίνων Luster 
Nickel 
Προαιρετική επιλογή στο Vignale

Ζάντες ελαφρού κράματος γυαλισμένες 10 
ακτίνων Premium Pearl Grey 
Προαιρετική επιλογή στα Titanium X, ST-Line X και 
Vignale

Ζάντες ελαφρού κράματος 5x4 ακτίνων 
Absolute Black 
Προαιρετική επιλογή στο ST-Line X

19"

20" 20"
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ST-LINE X BLACK PACKAGE
 ■ Ζάντες ελαφρού κράματος 20" Absolute Black
 ■ Μαύρη οροφή και μεγάλη πίσω αεροτομή
 ■ Μαύροι εξωτερικοί καθρέφτες
 ■ Μαύρο πλαίσιο προβολέων ομίχλης με μαύρο κάτω τμήμα προφυλακτήρα
 ■ Ειδικό μαύρο σήμα ‘ST-Line’
 ■ Ειδικό μαύρο σήμα ‘KUGA’ πίσω
 ■ Κόκκινες δαγκάνες φρένων
 ■ Καλύμματα πεντάλ ελαφρού κράματος
 ■ Καλύμματα μαρσπιέ
 ■ Μαύρο πάνω μέρος πόρτας χώρου αποσκευών
 ■ Μαύρο κάλυμμα μεντεσέ
 ■ Μαύρη κεραία τύπου πτερυγίου καρχαρία

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

WINTER PACK
 ■ Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και 

συνοδηγού
 ■ Θερμαινόμενα πίσω καθίσματα
 ■ Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear
 ■ Θερμαινόμενο τιμόνι
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

TECHNOLOGY PACK
 ■ Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (HUD) 
 ■ Τετραπλοί προβολείς full LED (με δυναμική λειτουργία στροφής, LED προβολείς ομίχλης μπροστά, 

LED πίσω φώτα, αυτόματη ρύθμιση ύψους προβολέων και αυτόματοι προβολείς με αντιθαμβωτική 
μεγάλη σκάλα)

DRIVER ASSISTANCE PACK
 ■ Intelligent Speed Assist (ISA) – Έξυπνο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας
 ■ Adaptive Cruise Control με υποβοήθηση κυκλοφοριακής συμφόρησης (μόνο με αυτόματο κιβώτιο 

ταχυτήτων) ή Adaptive Cruise Control (μόνο με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων)
 ■ Blind Spot Information System (BLIS) with secondary warning system – Σύστημα επιτήρησης 

τυφλών σημείων με δευτερεύον σύστημα προειδοποίησης
 ■ Lane Change Warning Aid –  Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας και υποβοήθηση
 ■ Collision Mitigation system – Σύστημα αποφυγής σύγκρουσης
 ■ Traffic Sign Recognition (TSR) – Αναγνώριση πινακίδων οδικής σήμανσης
 ■ Active Park Assist – Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης
 ■ Ευρυγώνια κάμερα μπροστά και πίσω
 ■ Προστατευτικά στα άκρα των θυρών
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Για περισσότερα αξεσουάρ Kuga επισκεφθείτε τη διεύθυνση ford-accessories.com
Για τη σειρά επώνυμων εμπορευμάτων Ford επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
fordlifestylecollection.com

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1 Χώρισμα χώρου αποσκευών* 
2 Δάπεδο χώρου αποσκευών
3 Ταπέτο χώρου αποσκευών
4 Κάμερα ταμπλό
5 Κάλυμμα προστασίας φόρτωσης 

πίσω προφυλακτήρα 
6 Αποσπώμενος κοτσαδόρος

7 Μπάρες οροφής
8 Βάση ποδηλάτων οροφής Thule®+

9 Λασπωτήρες
10 Καλώδιο φόρτισης ηλεκτρικού 

οχήματος για σταθμούς φόρτισης
11 Ford Connected Wallbox 
12 Βάση μπαγκαζιέρας G3+ με 

μπαγκαζιέρα G3+

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

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ3



KUGA HYBRID (FHEV)
Συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα και έναν ηλεκτροκινητήρα, οι οποίοι 
συνεργάζονται για να ενισχύσουν την απόδοση και την εξοικονόμηση 
καυσίμου. Το Kuga Hybrid μπορεί επίσης να καλύψει μικρές αποστάσεις 
με αποκλειστικά ηλεκτρική λειτουργία και μηδενικές εκπομπές ρύπων.

 ■ Κινητήρας βενζίνης κύκλου Atkinson 2,5L
 ■ Μπαταρία ιόντων λιθίου 1,1 kWh 48-volt
 ■ Δυνατότητα πλήρως ηλεκτρικής λειτουργίας
 ■ Δυνατότητα φόρτισης από τον βενζινοκινητήρα

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

**Οι εκπομπές CO2 που δηλώνονται καθορίζονται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και 
προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 715/2007 και (ΕΕ) 2017/1151 όπως έχουν 
τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Ελαφρά επαγγελματικά 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 κατανάλωσης 
καυσίμου/ενέργειας και εκπομπών CO2 για το πρότυπο του Νέου Ευρωπαϊκού Κύκλου Οδήγησης 
(NEDC) και για το πρότυπο 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 οχημάτων διαφορετικών τύπων και διαφορετικών κατασκευαστών. 
Κατά τη διάρκεια της σταδιακής διακοπής εφαρμογής του NEDC, οι τιμές κατανάλωσης 
καυσίμου και εκπομπών CO2 βάσει WLTP θα συσχετίζονται με τις τιμές βάσει NEDC. Θα υπάρχουν 
κάποιες διαφορές σε σχέση με τις προηγούμενες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών 
CO2, γιατί ορισμένες παράμετροι των δοκιμών έχουν αλλάξει, με αποτέλεσμα το ίδιο αυτοκίνητο 
να εμφανίζει διαφορετικές τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2.
***Υπολογισμός πιθανής αυτονομίας οδήγησης με βάση κατανάλωση καυσίμου από 4,9-
5,5L/100 km (WLTP) για το Kuga EcoBlue Hybrid (mHEV), 5,4-5,7L/100 km (WLTP) για το Kuga 
Hybrid (FHEV) και με δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας 54 λίτρων. Στο Kuga Plug-In Hybrid η 
πιθανή αυτονομία οδήγησης με καύσιμο βασίζεται σε κατανάλωση από 5,3-6,1L/100 km (WLTP) 
σε λειτουργία διατήρησης φόρτισης Charge Sustain Mode (όταν η μπαταρία υψηλής τάσης έχει 
εξαντληθεί) και με δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας 45 λίτρων. Η συνολική αυτονομία στον 
κύκλο της παγκόσμιας εναρμονισμένης διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) είναι 
3.200 km. Η πραγματική αυτονομία ποικίλει με βάση παράγοντες όπως η οδηγική συμπεριφορά 
και η συντήρηση του οχήματος. 

Αυτονομία καυσίμου***
944-999 km

Χρόνος φόρτισης
–

Εκπομπές CO2**
125-133 g/km

Αυτονομία μπαταρίας
–

Αναγεννητική φόρτιση

Φόρτιση από τον βενζινοκινητήρα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η εξηλεκτρισμένη μονάδα 
κίνησης που σας ταιριάζει.
Η μετάβαση στην εξηλεκτρισμένη οδήγηση δεν ήταν ποτέ ευκολότερη. 
Βρείτε την κατάλληλη λύση για τον τρόπο ζωής σας επιλέγοντας 
ανάμεσα από τις εκδόσεις Kuga Plug-In Hybrid και Kuga Hybrid (πλήρως 
υβριδικό), παράλληλα με τους προηγμένους βενζινοκινητήρες EcoBoost 
2.0 L και 1.5 L της Ford. 
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KUGA PLUG-IN HYBRID (PHEV)
Συνδυάζει ηλεκτροκινητήρα και βενζινοκινητήρα για ξεκούραστη 
απόδοση ενώ η αποκλειστικά ηλεκτρική λειτουργία σας επιτρέπει να 
οδηγείτε με μηδενικές εκπομπές ρύπων. Για τη μεγιστοποίηση της 
απόστασης που μπορείτε να καλύψετε με την αποκλειστικά ηλεκτρική 
λειτουργία, το Kuga PHEV μπορεί να φορτιστεί στο σπίτι ή σε δημόσιο 
σταθμό φόρτισης.

 ■ Κινητήρας βενζίνης κύκλου Atkinson 2,5L
 ■ Μπαταρία ιόντων λιθίου 14,4 kWh 48-volt

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

*Με πλήρη φόρτιση. Η αυτονομία αποκλειστικά με ηλεκτροκίνηση έως και 62 km κατά WLTP 
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) αφορά μία διαθέσιμη διαμόρφωση. Η 
πραγματική εμβέλεια ποικίλει και εξαρτάται από παράγοντες όπως οι εξωτερικές συνθήκες, ο 
τρόπος οδήγησης, η συντήρηση του οχήματος και η ηλικία της μπαταρίας ιόντων λιθίου.
**Οι εκπομπές CO2 που δηλώνονται καθορίζονται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και 
προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 715/2007 και (ΕΕ) 2017/1151 όπως έχουν 
τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Ελαφρά επαγγελματικά 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 κατανάλωσης 
καυσίμου/ενέργειας και εκπομπών CO2 για το πρότυπο του Νέου Ευρωπαϊκού Κύκλου Οδήγησης 
(NEDC) και για το πρότυπο 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 οχημάτων διαφορετικών τύπων και διαφορετικών κατασκευαστών. 
Κατά τη διάρκεια της σταδιακής διακοπής εφαρμογής του NEDC, οι τιμές κατανάλωσης 
καυσίμου και εκπομπών CO2 βάσει WLTP θα συσχετίζονται με τις τιμές βάσει NEDC. Θα υπάρχουν 
κάποιες διαφορές σε σχέση με τις προηγούμενες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών 
CO2, γιατί ορισμένες παράμετροι των δοκιμών έχουν αλλάξει, με αποτέλεσμα το ίδιο αυτοκίνητο 
να εμφανίζει διαφορετικές τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2.
***Υπολογισμός πιθανής αυτονομίας οδήγησης με βάση κατανάλωση καυσίμου από 4,9-
5,5L/100 km (WLTP) για το Kuga EcoBlue Hybrid (mHEV), 5,4-5,7L/100 km (WLTP) για το Kuga 
Hybrid (FHEV) και με δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας 54 λίτρων. Στο Kuga Plug-In Hybrid η 
πιθανή αυτονομία οδήγησης με καύσιμο βασίζεται σε κατανάλωση από 5,3-6,1L/100 km (WLTP) 
σε λειτουργία διατήρησης φόρτισης Charge Sustain Mode (όταν η μπαταρία υψηλής τάσης έχει 
εξαντληθεί) και με δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας 45 λίτρων. Η συνολική αυτονομία στον 
κύκλο της παγκόσμιας εναρμονισμένης διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) είναι 
3.200 km. Η πραγματική αυτονομία ποικίλει με βάση παράγοντες όπως η οδηγική συμπεριφορά 
και η συντήρηση του οχήματος.
****Οι χρόνοι φόρτισης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του οικιακού σας δικτύου.
††Με βάση πλήρως φορτισμένη μπαταρία και γεμάτη δεξαμενή καυσίμου χωρίς φόρτιση/
ανεφοδιασμό. Η συνολική αυτονομία με βάση την παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών 
ελαφρών οχημάτων (WLTP) είναι 3.200 km.

Αυτονομία καυσίμου***
688-462 km (συνδυασμός 

βενζίνης/ηλεκτρικού ††)

Χρόνος φόρτισης****
3,5 ώρες (καλώδιο τύπου 2) ή 6 

ώρες (τυπικό καλώδιο 3 
ακίδων)

Εκπομπές CO2**
22-29 g/km

Αυτονομία μπαταρίας*
62 km

Φόρτιση από εγκατεστημένο wallbox

Φόρτιση από δημόσιο σταθμό φόρτισης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Φόρτιση από τον βενζινοκινητήρα

Αναγεννητική φόρτιση

Απαιτείται φόρτιση με σύνδεση σε 
παροχή

Φόρτιση από παροχή 230 V

 ■ Δυνατότητα πλήρως ηλεκτρικής λειτουργίας
 ■ Δυνατότητα φόρτισης με σύνδεση σε παροχή
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5-ΘΥΡΟ SUV

Εκπομπές CO2
øø (g/km) – Στοιχεία κατά το πρότυπο WLTP 149-152 123-128 130-133 122-126 149-152 156-158

Κατανάλωση καυσίμουøø σε λίτρα/100 km – Στοιχεία κατά το πρότυπο WLTP 6,6-6,7 5,4-5,6 5,7-5,8 5,4-5,5 5,7-5,8 5,9-6,0

Πρότυπο εκπομπών Euro 6d Temp Stage 6d Temp Stage 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp

Μέγιστη ισχύς σε ίππους (kW) 150 (110) 190 (140) 190 (140) 225 (165) 120 (88) 120 (88)

Ροπή σε Nm (με overboost) 240 2.5L Κινητήρας βενζίνης: 200 
Ηλεκτρικός κινητήρας: 230

2.5L Κινητήρας βενζίνης: 200 
Ηλεκτρικός κινητήρας: 230

2.5L Κινητήρας βενζίνης: 200 
Ηλεκτρικός κινητήρας: 230 340 340

Τύπος καυσίμου Βενζίνη Βενζίνη/Ηλεκτρικό Βενζίνη/Ηλεκτρικό Βενζίνη/Ηλεκτρικό Diesel Diesel

Κιβώτιο ταχυτήτων 6-τάχυτο μηχανικό (H4F45 (eCVT αυτόματο)) (H4F45 (eCVT αυτόματο)) (H4F45 (eCVT αυτόματο)) 8-τάχυτο αυτόματο 8-τάχυτο αυτόματο

Μετάδοση κίνησης 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣØ

Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 195 km/h 196 km/h 196 km/h 200 km/h 180 km/h 180 km/h

0-100 km/h (sec) 9.7 9.1 9.5 9.2 11.6 11.9

50-100 km/h* (sec) 9.5 _ _ _ _ _

ΒΆΡΗ ΚΆΙ ΦΟΡΤΙΆ

Απόβαρο (kg)# 1564 1701 1773 1844 1667 1735

Μικτό βάρος οχήματος (kg) 2075 2215 2280 2320 2200 2245

Μικτό βάρος συρμού (kg) 3875 3815 3780 3820 4345 4345

Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένου (με φρένα) (kg) 1800 1600 1500 1500 2100 2100

Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένου (χωρίς φρένα) (kg) 750 750 750 750 750 750

Ωφέλιμο φορτίο 410 410 410 410 410 410

*Με 4η ταχύτητα. ØΣτοιχεία δοκιμών της Ford. Όλοι οι κινητήρες βενζίνης είναι εφοδιασμένοι με καταλυτικό μετατροπέα.  
#Αντιπροσωπεύει το μικρότερο απόβαρο με πλήρη πληρότητα σε υγρά, πληρότητα 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 φορτίο του, για να μπορεί να ξεκινήσει σε ανοδική κλίση 12% στο επίπεδο της θάλασσας. Οι επιδόσεις 
και η οικονομία όλων των μοντέλων περιορίζονται όταν αυτά χρησιμοποιούνται για ρυμούλκηση. Το μέγιστο φορτίο στον κοτσαδόρο είναι 100 kg σε όλα τα μοντέλα. Μικτό βάρος συρμού είναι το βάρος αυτοκινήτου και τρέιλερ.
øøΤα δηλούμενα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου/ενέργειας, εκπομπών CO2 και ηλεκτρικής αυτονομίας μετρούνται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 715/2007 και (ΕΕ) 2017/1151, όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Η τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ οχημάτων διαφορετικών 
τύπων και διαφορετικών κατασκευαστών.
Εκτός από την αποδοτικότητα ενός οχήματος ως προς την κατανάλωση καυσίμου/ενέργειας, στον προσδιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου/ενέργειας, των εκπομπών CO2 και της ηλεκτρικής αυτονομίας ενός αυτοκινήτου παίζει επίσης ρόλο η οδηγική συμπεριφορά, καθώς και άλλοι μη τεχνικοί παράγοντες. Το CO2 αποτελεί το βασικό αέριο του θερμοκηπίου που είναι υπεύθυνο για την 
υπερθέρμανση του πλανήτη. Σε κάθε σημείο πώλησης διατίθεται δωρεάν ένας οδηγός για την εξοικονόμηση καυσίμου και τον περιορισμό των εκπομπών CO2, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων.
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πλάτος (με καθρέφτες): 2.178 mm Πλάτος (χωρίς καθρέφτες): 1.883 mm

4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Συνολικό μήκος χωρίς κοτσαδόρο (mm) 4614-4629

Συνολικό πλάτος με καθρέφτες/με διπλωμένους καθρέφτες/χωρίς καθρέφτες (mm) 2178/2000/1883

Συνολικό ύψος (άφορτο) (χωρίς ράγες οροφής) (mm) 1666-1681

Συνολικό ύψος (άφορτο) (με ράγες οροφής) (mm) 1666-1680

Κύκλος στροφής – κράσπεδο με κράσπεδο (m) 11,4-11,5

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΆ ΧΩΡΟΥ ΆΠΟΣΚΕΥΩΝ (ΛΙΤΡΆ)‡

5-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι το επάνω μέρος της πλάτης καθίσματος) (με κιτ επισκευής ελαστικών) – Όχι PHEV 645**

2-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την οροφή) (με κιτ επισκευής ελαστικών) – Όχι PHEV/FHEV 1534

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΆ ΡΕΖΕΡΒΟΥΆΡ (ΛΙΤΡΆ)

Βενζίνης και FHEV 54

Diesel 54

Plug-in υβριδικό ηλεκτρικό όχημα (PHEV) 45

‡Μέτρηση κατά ISO 3832. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό.
**Σειρές Cargo με συρόμενα καθίσματα στη δεύτερη σειρά: 475-645L (όχι PHEV/FHEV) και 411-581L (FHEV/PHEV).



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ4 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Απλά χρώματα αμαξώματος Μεταλλικά χρώματα αμαξώματος* Χρώματα αμαξώματος 
premium*
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TITANIUM

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Ray σε Ebony 
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών τμημάτων καθισμάτων: Ύφασμα σε Ebony  
Χρώμα ταμπλό πάνω: Ebony 
Χρώμα ταμπλό κάτω: Ebony

n n n n n n n n

AGR επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Ray σε Ebony 
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών τμημάτων καθισμάτων: Sensico® σε Ebony  
Χρώμα ταμπλό πάνω: Ebony 
Χρώμα ταμπλό κάτω: Ebony

n n n n n n n n

TITANIUM X

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Ray σε Ebony 
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών τμημάτων καθισμάτων: Sensico® σε Ebony  
Χρώμα ταμπλό πάνω: Ebony 
Χρώμα ταμπλό κάτω: Ebony

n n n n n n n n

ST-LINE 

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Foundry σε Ebony 
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών τμημάτων καθισμάτων: Ύφασμα σε Ebony με ραφή Generic Red 
Χρώμα ταμπλό πάνω: Ebony 
Χρώμα ταμπλό κάτω: Ebony

n n n n n n n n

AGR επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Rapton σε Ebony 
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών τμημάτων καθισμάτων: Sensico® σε Ebony με ραφή Generic Red 
Χρώμα ταμπλό πάνω: Ebony 
Χρώμα ταμπλό κάτω: Ebony

n n n n n n n n

ST-LINE X

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Rapton σε Ebony  
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων: Sensico® σε Ebony με ραφή Generic Red 
Χρώμα ταμπλό πάνω: Ebony 
Χρώμα ταμπλό κάτω: Ebony

n n n n n n n n

VIGNALE

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Δέρμα Windsor σε Ebony 
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων: Βινύλιο σε Ebony  
Χρώμα ταμπλό πάνω: Ebony 
Χρώμα ταμπλό κάτω: Ebony

_ _ n n n n n n

*Τα μεταλλικά και Premium χρώματα αμαξώματος είναι προαιρετικές επιλογές με πρόσθετο κόστος.

n Διατίθεται _ Δεν διατίθεται 



ΚΛΕΙΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ 
TEST DRIVE
Ο καλύτερος τρόπος να ανακαλύψετε τη συναρπαστική γκάμα του Kuga είναι να το οδηγήσετε.

Κλείστε ραντεβού για ένα test drive και ο επίσημος έμπορος του δικτύου Ford της περιοχής σας θα χαρεί 
να σας εξυπηρετήσει το συντομότερο δυνατόν.

Φωτογραφίες, περιγραφές και προδιαγραφές: Το περιεχόμενο αυτού του προσπέκτους ήταν ακριβές τη στιγμή της εκτύπωσης. Πολιτική της Ford, όμως, είναι η συνεχής 
βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάζει τις προδιαγραφές, τα χρώματα και τις τιμές των μοντέλων και των προϊόντων που 
παρουσιάζονται και περιγράφονται στην παρούσα έκδοση. Για τις τελευταίες πληροφορίες να συμβουλεύεστε πάντα τον επίσημο έμπορο της Ford. Προαιρετικός 
εξοπλισμός: Σε όλη την παρούσα έκδοση, όταν ένα χαρακτηριστικό περιγράφεται ως “προαιρετικό” ή “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. Μπορεί να μην είναι διαθέσιμα όλα τα μοντέλα και όλοι οι 
χρωματικοί συνδυασμοί. Σημείωση: 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. Επιπλέον, ορισμένα από τα 
χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στο όχημα μπορεί να είναι προαιρετικά. Σημείωση: Το παρόν προσπέκτους περιλαμβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά 
επιλεγμένα προϊόντα προμηθευτών μας, τα οποία παρουσιάζονται με τη δική τους μάρκα. Η τοποθέτηση αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση καυσίμου του 
αυτοκινήτου σας. +Τα συγκεκριμένα αξεσουάρ είναι προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα άλλων προμηθευτών, τα οποία δεν καλύπτονται από εγγύηση της Ford αλλά από την 
εγγύηση των αντίστοιχων προμηθευτών, λεπτομέρειες για την οποία μπορείτε να μάθετε από τον αντιπρόσωπο της Ford. Σημείωση: Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® 
είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company 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.
Αυτή η διεθνής έκδοση του προσπέκτους περιέχει μόνο γενικές πληροφορίες. Οι προδιαγραφές που περιλαμβάνονται δεν αναφέρονται σε καμία αγορά συγκεκριμένα. Οι 
φωτογραφίες ή το κείμενο μπορεί να αναφέρονται σε μοντέλα, εκδόσεις ή χαρακτηριστικά που δεν είναι διαθέσιμα σε ορισμένες αγορές, είτε ως στάνταρ είτε ως προαιρετικός 
εξοπλισμός. Επιπλέον, μπορεί να μην αναφέρονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα. Γι’ αυτό παρακαλούμε πάντα να συμβουλεύεστε τον Επίσημο Έμπορο της 
Ford για τα τελευταία στοιχεία και προδιαγραφές, καθώς και για τις τρέχουσες τιμές.

Εκδόθηκε από την Ford Motor Company Limited, Laindon, Essex, Αγγλία. Εταιρεία καταχωρημένη στην Αγγλία με αριθμό 235446. © Ford Motor Company Limited.
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