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DET ENKLA SÄTTET ATT
KÖRA EN NY FORD KUGA

1UTFORSKA

VÄLJ

ANPASSA

SPECIFIKATIONER

KÖP

2
3
4
5

Kuga ST-Line X AWD Elhybrid i Chrome Blue metallic (tillval).

Lås upp den interaktiva broschyren online
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ÄVENTYR MED NYA ÖGON
Varför ska äventyr ses som något ovanligt? För dig är det
snarare en sinnesstämning. Du vet att du inte behöver en
20-kilos ryggsäck och sex månaders tjänstledighet för att
ge dig ut och hitta dem. Från storstadens neonljusgloria till
en oändlig horisont – varje tid, plats och ögonblick rymmer
något helt nytt. Vi presenterar splitter nya Ford Kuga.
Äventyr i varje körning.

Kuga ST-Line X Plug-In Hybrid i White Platinum-metalliclack
(tillval).

1UTFORSKA
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EXPLORE1
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Kuga ST-Line X Plug-In Hybrid i Lucid Red metallic (tillval).
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Kuga ST-Line X Plug-In Hybrid i Lucid Red metallic (tillval).
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Kuga ST-Line X Plug-In Hybrid i Solar Silver-metalliclack (tillval).

*Baserat på full laddning. Upp till 56 km körsträcka med ren eldrift enligt WLTP (Worldwide Harmonised Light
Vehicle Test Procedure) gäller för en tillgänglig konfiguration. Den faktiska sträckan kan variera beroende på t.
ex. yttre faktorer, körsätt, fordonsunderhåll och litiumjonbatteriets ålder.

TRYGG, PIGG OCH
KRAFTFULL

Gör dig redo för allt med Kugas elhybridmotor. Ford Kuga finns
tillgänglig med Plug-In Hybrid (PHEV) som kombinerar en separat
batteridriven elmotor med den effektiva 2,5-liters bensinmotorn med
Atkinson-cykel.

Elmotorn kopplas in för att ge extra stöd när så behövs, vilket innebär
att du kan köra längre med lägre utsläpp. Du kan köra bilen helt på el i
upp till 56 km* – perfekt vid körning i tung trafik och extra strikta
utsläppszoner. Och när du ger dig ut ur stan för en längre
landsvägsresa växlar motorn över till bensin, så du behöver aldrig
oroa dig över om du ska nå resmålet.

Plug-In-batteriet är enkelt att ladda på de flesta offentliga
laddstationer.

UTFORSKA1
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Kuga ST-Line X Plug-In Hybrid i Solar Silver-metalliclack (tillval).

*Baserat på full laddning. Upp till 56 km körsträcka med ren eldrift enligt WLTP (Worldwide Harmonised Light
Vehicle Test Procedure) gäller för en tillgänglig konfiguration. Den faktiska sträckan kan variera beroende på t.
ex. yttre faktorer, körsätt, fordonsunderhåll och litiumjonbatteriets ålder.

TRYGG, PIGG OCH
KRAFTFULL

Gör dig redo för allt med Kugas elhybridmotor. Ford Kuga finns
tillgänglig med Plug-In Hybrid (PHEV) som kombinerar en separat
batteridriven elmotor med den effektiva 2,5-liters bensinmotorn med
Atkinson-cykel.

Elmotorn kopplas in för att ge extra stöd när så behövs, vilket innebär
att du kan köra längre med lägre utsläpp. Du kan köra bilen helt på el i
upp till 56 km* – perfekt vid körning i tung trafik och extra strikta
utsläppszoner. Och när du ger dig ut ur stan för en längre
landsvägsresa växlar motorn över till bensin, så du behöver aldrig
oroa dig över om du ska nå resmålet.

Plug-In-batteriet är enkelt att ladda på de flesta offentliga
laddstationer.

UTFORSKA1
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*Endast tillgängligt för modeller med automatväxellåda.

Ford Kuga är lika bekväm med att utforska böljande landskap som att ge sig ut på
äventyr under stadspendling. Oavsett vart du styr kosan kan du njuta av den
perfekta balansen mellan robust SUV-kapacitet och elegant skulpterad design.

Bilen har en imponerande samling assistansfunktioner – inklusive SYNC
3-navigering, FordPass Connect med Live Traffic och adaptiv farthållare med stopp/
start* – vilket gör att den passar perfekt i den intensiva gasa-bromsa-miljö som
dominerar storstadstrafiken.

Eller varför inte slänga in en mountainbike i det generösa lastutrymmet och ge dig ut
i vildmarken? Med sofistikerad teknik som intelligent fyrhjulsdrift och det nya
systemet med valbara körlägen kan du anpassa körupplevelsen efter
vägförhållandena.

Kuga ST-Line X Plug-In Hybrid i Chrome Blue metallic (tillval).

VÄRLDEN FÖR DINA FÖTTER
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Med introduktionen av nya Kuga Elhybrid, ett komplett hybridfordon (ibland känt
som FHEV eller HEV), erbjuder nya Kuga de mest elektrifierade drivlinealternativen
för alla Ford. I likhet med Kuga EcoBlue Hybrid (mildhybrid eller mHEV) kombinerar
Kuga Hybrid en konventionell motor med en elmotor för att ge bra prestanda och en
smidig, förfinad körning under alla förhållanden. Högspänningslitiumjonbatteriet
som driver elmotorn - som ligger placerat under golvet - gör det också möjligt för
Kuga Elhybrid att köra korta sträckor med enbart el, så att du kan köra med låg
hastighet utan några utsläpp!

ELEKTRIFIERA DIN KÖRNING

UTFORSKA1

Kuga ST-Line X AWD Elhybrid i Chrome Blue metallic (tillval).
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UTRYMME UR ETT NYTT
PERSPEKTIV
Känslan av rörelse och frihet fortsätter även inne i bilen och
genomsyrar varje detalj i interiören. Det gäller allt från den svepande
instrumentpanelen och mittkonsolen till de skinnklädda framsätenas
extravaganta stil (standard på Titanium X och Vignale) – nya Kuga
skapar en fristad av exklusiv komfort.

Andra smarta designfunktioner är en hyllning till en aktiv livsstil.
Baksätena har en helt ny glidfunktion som kan erbjuda extra
benutrymme till passagerarna om så behövs – eller möjlighet att
utöka lastutrymmet inför nästa långresa. Tack vare smart öppning av
bakluckan kan du komma åt lastutrymmet även när du har händerna
fulla med bagage (standard på Vignale).

UTFORSKA1

Kuga ST-Line X Plug-In Hybrid
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Kuga Vignale PHEV med premium Windsor Läderklädsel (standard).
*Endast tillgängligt för modeller med automatväxellåda.

GÖR LÄTT ARBETE AV TUNG TRAFIK
Adaptiv farthållare med Stop & Go kan hjälpa dig att ta dig på din resa, sakta
ner eller till och med stanna och sen öka farten. Medan ett aktivt
körhållningssystem med dödavinkelövervakning och förberedande
kollisionssystem med undanmanöverassistent håller ett vakande öga på
vägen runt dig och kan varna dig om potentiella faror.

■ Adaptiv farthållare med stopp/start*‡ bibehåller ett komfortabelt
avstånd från det framförvarande fordonet och kan även få bilen att stanna
helt och sedan köra iväg igen när trafiken tillåter

■ Kollisionsförberedande system†‡ med fotgängaridentifiering övervakar
avståndet till andra fordon och fotgängare och kan varna dig vid en
potentiell kollision

■ Undanmanöverassistenten†‡ är konstruerad för att upptäcka en
undanmanöver och hjälpa dig styra förbi ett hinder i din väg

■ Aktiv filövervakning med dödavinkelvarningØ2) varnar dig för fordon
som upptäcks i dina döda vinklar genom att belysa ett ljus i motsvarande
backspegel. Om du försöker byta körfält medan en varning visas kommer
systemet att använda ett lätt motstånd på styrningen för att minska risken
för kollision (del av ett tillvalspaket)

UTFORSKA1
BEKYMMERSFRI KÖRNING
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Kuga Vignale PHEV med premium Windsor Läderklädsel (standard).
*Endast tillgängligt för modeller med automatväxellåda.

GÖR LÄTT ARBETE AV TUNG TRAFIK
Adaptiv farthållare med Stop & Go kan hjälpa dig att ta dig på din resa, sakta
ner eller till och med stanna och sen öka farten. Medan ett aktivt
körhållningssystem med dödavinkelövervakning och förberedande
kollisionssystem med undanmanöverassistent håller ett vakande öga på
vägen runt dig och kan varna dig om potentiella faror.

■ Adaptiv farthållare med stopp/start*‡ bibehåller ett komfortabelt
avstånd från det framförvarande fordonet och kan även få bilen att stanna
helt och sedan köra iväg igen när trafiken tillåter

■ Kollisionsförberedande system†‡ med fotgängaridentifiering övervakar
avståndet till andra fordon och fotgängare och kan varna dig vid en
potentiell kollision

■ Undanmanöverassistenten†‡ är konstruerad för att upptäcka en
undanmanöver och hjälpa dig styra förbi ett hinder i din väg

■ Aktiv filövervakning med dödavinkelvarningØ2) varnar dig för fordon
som upptäcks i dina döda vinklar genom att belysa ett ljus i motsvarande
backspegel. Om du försöker byta körfält medan en varning visas kommer
systemet att använda ett lätt motstånd på styrningen för att minska risken
för kollision (del av ett tillvalspaket)

UTFORSKA1
BEKYMMERSFRI KÖRNING
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Kuga ST-Line X Plug-In Hybrid i Frozen White-lack (tillval).

†FordPass-appen, kompatibel med utvalda smarttelefoner, är tillgänglig via en nedladdning.
Meddelande- och datahastigheter kan gälla.app,
Artiklar markerade med + omfattas av respektive leverantörs garantivillkor; mer information finns på
baksidan.

EV-LÄGEN (ELECTRIC VEHICLE)
Helt nya Kuga Plug-In Hybrid hjälper dig att nå destinationen mer effektivt
genom två kraftkällor. Du kan välja när du vill köra på el och när du vill
använda bilens effektiva 2,5-liters bensinmotor med Atkinson-cykel – eller
låta Kuga välja åt dig i Auto EV-läget. Bilen återvinner energi under alla resor
när du saktar in eller bromsar.

■ Auto EV-läge Växlar mellan elmotor- och kombinerad el-/
bensinmotordrift (hybrid) beroende på körförhållanden och tillgänglig
laddning

■ EV Now-läge Låter dig köra på endast el tills batteriet är nästan tömt.
Därefter växlar bilen tillbaka till hybriddrift

■ EV Later-läge Låter dig spara el i batteriet för senare användning.
Fordonet körs huvudsakligen i hybridläget, tills du växlar till eldrift

■ Batteriladdningsläge Används för att ladda batteriet med hjälp av
■ bensinmotorn med Atkinson-cykel när bilen står stilla
■ Geofencing-teknik** Gör det lättare att köra i zoner med låga utsläpp.

Navigationssystemet visar ett kontrollerat område, till exempel en
lågutsläppszon, så att du vet när du ska växla till EV Now-lägeM

UTFORSKA1

a. Laddbox/wallbox och publika laddpunkter
Fullständig laddning på 3,5 h via väggmonterad laddningsenhet (tillbehör), och på de
flesta offentliga laddstationer.
b. Laddning via eluttag
Fullständig laddning på ca 6 h via ett vanligt 230 V eluttag.

ELEKTRICITET I DINA HÄNDER

LADDA KUGA
Oavsett om du är borta eller hemma är det enkelt att ladda Kuga via ett
vanligt eluttag, en laddbox/wallbox (tillbehör) eller en publik laddpunkt.
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Kuga ST-Line X Plug-In Hybrid i Frozen White-lack (tillval).

†FordPass-appen, kompatibel med utvalda smarttelefoner, är tillgänglig via en nedladdning.
Meddelande- och datahastigheter kan gälla.app,
Artiklar markerade med + omfattas av respektive leverantörs garantivillkor; mer information finns på
baksidan.

EV-LÄGEN (ELECTRIC VEHICLE)
Helt nya Kuga Plug-In Hybrid hjälper dig att nå destinationen mer effektivt
genom två kraftkällor. Du kan välja när du vill köra på el och när du vill
använda bilens effektiva 2,5-liters bensinmotor med Atkinson-cykel – eller
låta Kuga välja åt dig i Auto EV-läget. Bilen återvinner energi under alla resor
när du saktar in eller bromsar.

■ Auto EV-läge Växlar mellan elmotor- och kombinerad el-/
bensinmotordrift (hybrid) beroende på körförhållanden och tillgänglig
laddning

■ EV Now-läge Låter dig köra på endast el tills batteriet är nästan tömt.
Därefter växlar bilen tillbaka till hybriddrift

■ EV Later-läge Låter dig spara el i batteriet för senare användning.
Fordonet körs huvudsakligen i hybridläget, tills du växlar till eldrift

■ Batteriladdningsläge Används för att ladda batteriet med hjälp av
■ bensinmotorn med Atkinson-cykel när bilen står stilla
■ Geofencing-teknik** Gör det lättare att köra i zoner med låga utsläpp.

Navigationssystemet visar ett kontrollerat område, till exempel en
lågutsläppszon, så att du vet när du ska växla till EV Now-lägeM

UTFORSKA1

a. Laddbox/wallbox och publika laddpunkter
Fullständig laddning på 3,5 h via väggmonterad laddningsenhet (tillbehör), och på de
flesta offentliga laddstationer.
b. Laddning via eluttag
Fullständig laddning på ca 6 h via ett vanligt 230 V eluttag.

ELEKTRICITET I DINA HÄNDER

LADDA KUGA
Oavsett om du är borta eller hemma är det enkelt att ladda Kuga via ett
vanligt eluttag, en laddbox/wallbox (tillbehör) eller en publik laddpunkt.
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Kuga ST-Line X Plug-In Hybrid i Solar Silver-metalliclack (tillval).

UTFORSKA1
SE OCH SYNAS

ADAPTIVA STRÅLKASTARE (STANDARD VIGNALE;
TILLVAL FÖR ÖVRIGA)
Kugas iögonfallande, sofistikerade LED-strålkastare ger enastående
ljus nattetid och vid dålig sikt. Dynamiska adaptiva LED-strålkastare
använder kamerateknik för tidigare anpassning av ljuskäglan för att
lysa upp kurvorna innan du kör in i dem, vilket ger enklare och mer
avslappnad mörkerkörning.

■ Skyltstyrd belysning som känner av när du närmar dig en rondell
eller en stoppskylt, och anpassar helljuset till väglayouten

■ Intelligent kurvljus använder körfältsmarkeringar för att
identifiera kurvor och lyser upp kurvorna innan du kör in i dem

■ Bländfritt helljus justerar strålkastarnas vinkel för maximal
belysning, samtidigt som den främre kameran hjälper systemet att
förhindra att andra förare bländas
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*Del av aktiva filövervakingssystemet med dödavinkel-övervakning.
**Kameror används kör bara med hastigheter under 10 km/h.
2)Förarassistansfunktion. OBS Förarassistansfunktioner är kompletterande och ersätter inte förarens
uppmärksamhet, bedömning och behov av att kontrollera fordonet.

LÅT KUGA TA HAND OM
PARKERINGEN

AKTIV PARKERINGSHJÄLP
Kuga fixar allt – från att hitta en lämplig parkeringsplats till att säkert
lotsa dig in och ut. För smidig parkering, även när det är ont om plats.

■ Aktiv parkeringshjälp kontrollerar styrningen och vägleder dig in
och ut ur rutan. Systemet omfattar inte bara en bakre kamera, utan
också en kamera i fronten (Del av tillvalspaket)

■ Aktiv parkeringshjälp 2 tar över styrning, växlar och pedaler,
samtidigt som du behåller kontrollen över bilen genom att hålla
inne Parkeringshjälp-knappen under hela manörern (standard för
Vignale. Del av ett tillvalspaket på andra modeller)

■ Varning för korsande trafik med aktiv bromsning* hjälper till att
backa ut ur en parkeringsplats genom att varna för trafik som
närmar sig från någon sida och kan automatiskt ansätta
bromsarna om du inte reagerar (del i ett tillvalspaket)

■ Backkamera ger klar sikt över området till vänster och höger om
bilens bakparti när backväxeln är ilagd (del i ett tillvalspaket)
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*Del av aktiva filövervakingssystemet med dödavinkel-övervakning.
**Kameror används kör bara med hastigheter under 10 km/h.
2)Förarassistansfunktion. OBS Förarassistansfunktioner är kompletterande och ersätter inte förarens
uppmärksamhet, bedömning och behov av att kontrollera fordonet.

LÅT KUGA TA HAND OM
PARKERINGEN

AKTIV PARKERINGSHJÄLP
Kuga fixar allt – från att hitta en lämplig parkeringsplats till att säkert
lotsa dig in och ut. För smidig parkering, även när det är ont om plats.

■ Aktiv parkeringshjälp kontrollerar styrningen och vägleder dig in
och ut ur rutan. Systemet omfattar inte bara en bakre kamera, utan
också en kamera i fronten (Del av tillvalspaket)

■ Aktiv parkeringshjälp 2 tar över styrning, växlar och pedaler,
samtidigt som du behåller kontrollen över bilen genom att hålla
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Obs! Fullständig SYNC 3-smarttelefonintegration är endast tillgänglig med iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) eller senare. Vissa SYNC 3-funktioner kräver en dataanslutning, vilket kan medföra kostnader för mobildataöverföring. Du kan undersöka om
Apple CarPlay och Android Auto är tillgängliga för din marknad via aktuell information på den officiella Apple CarPlay- och Android Auto-webbplatsen. Kartuppdateringar erbjuds kostnadsfritt under begränsad tid efter fordonsregistrering.
†Ford akuthjälpsystem är en innovativ SYNC-funktion som genom en Bluetooth®-parkopplad och ansluten mobiltelefon hjälper de åkande att ringa larmtjänst efter en olycka där krockkuddar har lösts ut eller bränslepumpen stängts av. Funktionen är
tillgänglig i mer än 40 europeiska länder och regioner.
*FordPass Connect är en tillvalsfunktion. Det inbyggda modemet ansluts vid tiden för leveransen. Du kan välja om du vill godkänna viss datadelning. Tekniken kommer att lanseras på vissa marknader 2019, övriga marknader följer under 2020.
**Wi-Fi-hotspot (upp till 4G LTE) inkluderar trådlös uppkoppling som startar när kunden aktiverar försöksperioden med Telenor och upphör efter 3 månader eller när 3 GB data använts, beroende på vilket som inträffar först. Därefter kan datapaket
köpas från Telenor. Se Telenors webbplats för information om datapaket. För användning av den inbyggda Wi-Fi-hotspotfunktionen måste en Ford-bil vara utrustad med nödvändiga komponenter och ett dataabonnemang krävs. Datatäckning och
-tjänsten är inte tillgängliga överallt och speciella villkor för ditt dataabonnemang, inklusive meddelande- och datatariffer, kan gälla.
††Åtkomst till Live Traffic är gratis de första 2 åren efter registrering av en ny Ford med SYNC 3-navigering; därefter tillkommer en licensavgift.
‡Åtkomst till Live Traffic är gratis de första 2 åren efter registrering av en ny Ford med SYNC 3-navigering; därefter tillkommer en licensavgift.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 integreras smidigt med din smartphone för att underlätta
kommunikation och navigering. Du kan styra SYNC-kompatibla appar med
AppLink, och med Apple CarPlay och Android Auto kan du använda 8-tums
färgpekskärmen på samma sätt som om den vore telefonens display
(Android Auto är ej tillgängligt i Sverige vid trycktillfället).

Via pekskärmen eller enkla röstkommandon kan du ringa samtal, skriva och
lyssna på textmeddelanden och sköta både musik och satellitnavigering.
Om då råkar ut för en olycka får du hjälp av akuthjälpsystemet† med att ringa
samtal och uppge fordonets plats.

FORDPASS CONNECT
FordPass Connect-modemet som är inbyggt i din bil möjliggör en rad
funktioner som är utformade för att göra körningen enklare och roligare **.
Dessa inkluderar Live Traffic † som levererar uppdaterad trafikinformation till
ditt SYNC 3-navigationssystem och lokal farainformation † † som kan varna
dig för kommande faror innan de stöter på. I händelse av en olycka hjälper
eCall ‡ passagerare att ringa ett samtal med räddningstjänsten och delar din
plats. Medan det finns optimal anslutning, tillhandahåller det också inbyggt
Wi-Fi *** för högst tio enheter.

FORDPASS-APPEN
Få ut mesta möjliga av din anslutna bilupplevelse med FordPass-appen ‡‡.
Från smarta fjärrfunktioner till detaljerade fordonshälsorapporter, FordPass-
appen låter dig komma åt ännu fler funktioner via din smartphone. För
trygghet kan du låsa eller låsa upp ditt fordon var du än är, och till och med
avfrosta vindrutan och aktivera de uppvärmda sätena och uppvärmda ratten
(där sådana finns) en kall vintermorgon (endast modeller med automatisk
växellåda).

Hälsovarningar skickar viktig information, till exempel däcktryck och
bränslenivåvarningar, direkt till din telefon. Dessutom, om ditt fordon är
utrustat med ett larm (tillval), kommer en push-avisering att varna dig om
systemet utlöses.

FordPass-appen levererar också nya elektrifierade fordonsfunktioner för
Kuga Plug-in Hybrid-ägare. Dessa gör att du kan se batteriets
laddningsnivåstatus och elektriska räckvidd, ställa in föredragna
laddningstider för att bäst utnyttja elavgifterna och meddelas när önskad
laddningsnivå uppnås. Du kan också hitta och navigera till din närmaste
offentliga laddstation och betala för att använda den via appen.

UTFORSKA1
UPPKOPPLAD OCH UNDER KONTROLL
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†Ford akuthjälpsystem är en innovativ SYNC-funktion som genom en Bluetooth®-parkopplad och ansluten mobiltelefon hjälper de åkande att ringa larmtjänst efter en olycka där krockkuddar har lösts ut eller bränslepumpen stängts av. Funktionen är
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Head-up display
Projicerar viktig information i ditt synfält, så att du
kan hålla ögonen på vägen framför dig. Den
tydliga, ljusa bilden kan visa den information du
önskar, inklusive hastighet, navigation,
farthållarmeddelanden och data för
trafikskyltsidentifiering. Kompatibel med
polariserade solglasögon.
Kör inte medan du är distraherad. Se ägarmanualen för detaljer och
systembegränsningar.

B&O-ljudanläggning
Överlägset ljud och smakfull design som passar
perfekt i din nya Kuga. Unika Bang &
Olufsenhögtalarmönster kompletterar bilens
distinkta stil perfekt – samtidigt som den
sofistikerade, modellspecifika ljudinställningen
förhöjer ljudupplevelsen vid varje färd och låter
dig uppleva musiken på det sätt som artisterna
tänkt sig.

Valbara körlägen
Anpassa din Kuga-körupplevelse till omgivningen
genom att välja mellan tillgängliga körlägen.
Systemet justerar inställningar som exempelvis
gasrespons och styrkänsla, samt
växlingskarakteristik på bilar med
automatväxellåda.

UTFORSKA1
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Front- och backkamera2)

Vyer över bilens front- och bakparti visas på
pekskärmen. Väldigt praktiskt när du ska parkera i
trånga utrymmen, eftersom du kan se området
runt bilen. Backkameran aktiveras när du lägger i
backväxeln.
2)Förarassistansfunktion. Obs! Förarassistansfunktioner är kompletterande och
ersätter inte förarens uppmärksamhet, bedömning och behov av att kontrollera
fordonet.
Kameror fungerar endast med hastigheter under 10 km/h

Elmanövrerad dragkrok
Fords fullständigt elmanövrerade, infällbara
dragkrok dras in automatiskt och döljs under den
bakre stötfångaren när den inte används, så att
bilens eleganta linjer bevaras och du enklare
kommer åt lastutrymmet. Dragkroken ger extra
transportkapacitet och har, beroende på
motoralternativ, upp till 2 100 kg dragkapacitet
(kontakta närmaste Ford-återförsäljare för mer
information).
*Maximal dragvikt varierar beroende på last, fordonskonfiguration, tillbehör och
antal passagerare.

Smart öppning av bakluckan
Att öppna och stänga bakluckan på helt nya Kuga
är enkelt även när du har händerna fulla. Du kan
öppna och stänga bakluckan med en lätt
sparkrörelse under den bakre stötfångarens
mittdel. På så sätt slipper du krångla med nycklar
och behöver inte ens vidröra bilen. Den kan även
öppnas och stängas när du sitter i bilen.

DETALJER
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2
VÄLJ
Med ett stort urval av både exteriör- och
interiördesigner finns det garanterat en ny Ford
Kuga som passar just dig.

Trend (ej för Sverige!)
Förstklassiga material och extra funktioner ger
Kugas lyxmodeller en sofistikerad miljö med
högsta komfort.

Titanium och Titanium X

Viktiga funktioner

■ 17-tums 5 x 2-ekrade lättmetallfälgar i Shadow Silver*
■ Vindrutetorkare med regnsensor
■ 12,3-tums digitala urtavlor
■ Fords nyckelfria system med Ford Power-startknapp
■ Luftkonditionering med tvåzons elektronisk

automatisk temperaturreglering (DEATC)
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MODELLÖVERSIKT

Magnifika Kuga ST-Line och ST-Line X har distinkt
sportig karaktär tack vare de unika exteriörlinjerna
och detaljrik interiör.

ST-Line och ST-Line X

Viktiga funktioner

■ 18-tums 5 x 2-ekrade lättmetallfälgar i Rock Metallic
■ Sportig ST-Line-ratt med röda sömmar
■ Tröskelplåtar fram i aluminiumfinish med unik

ST-Line-logotyp

Med sina unika designinslag och mjukt, exklusivt
skinn tar Kuga Vignale dig till en värld av oslagbar
finess.

Vignale

Viktiga funktioner

■ 18-tums 5 x 4-ekrade lättmetallfälgar i Luster Nickel
■ Läderklädd instrumentpanel
■ Exklusiv läderklädsel
■ Automatiska strålkastare utrustade med fyra

LED-lampor som ger bländfritt helljus och LED-
varselljus
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Trend (ej för Sverige!)

VÄLJ2
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Bluetooth® ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Ford Motor
Company Limited och dess närstående företag sker under licens. Andra varumärken och
handelsnamn tillhör respektive ägare.

Titanium
Exteriör

■ 17-tums 5 x 2-ekrade lättmetallfälgar i Shadow Silver
■ Vindrutetorkare med regnsensor
■ Svart övre grill med kromade lister och infattningar
■ Parkeringssensorer fram & bak
■ Halvljus i LED (ej Plug-In Hybrid)
■ Kromad takreling

Interiör

■ Fords nyckelfria system med Ford Power-startknapp
■ Två-zons klimatanläggning (DEATC)
■ Stämningsbelysning
■ 8" pekskärm med SYNC 3 & navigation
■ 12,3" digitalt instrumenthus
■ Backkamera
■ Trådlös laddningsplatta

Motorer

Bensin
2,5-liters Elhybrid 190 hk (140 kW)
2,5-liters Plug-In Hybrid 225 hk (165 kW)
1,5-liters Ford EcoBoost 150 hk (110 kW)

Diesel
2,0-liters Ford EcoBlue AWD 190 hk (140 kW)

VERSION
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Titanium X
Exteriör utöver Titanium

■ Automatiska LED-strålkastare med LED-varselljus &
strålkastarspolare

■ Mörktonade rutor
■ LED-dimstrålkastare
■ Helljusautomatik

Interiör utöver Titanium

■ Fällbart mittarmstöd med inbyggda mugghållare
■ B&O-ljudanläggning
■ Elmanövrerad förarstol
■ Elmanövrerad baklucka
■ Elmanövrerade barnlås bak
■ Laminerade främre sidorutor

Motorer

Bensin
2,5-liters Elhybrid 190 hk (140 kW)
2,5-liters Plug-In Hybrid 225 hk (165 kW)
1,5-liters Ford EcoBoost 150 hk (110 kW)

Diesel
2,0-liters Ford EcoBlue AWD 190 hk (140 kW)

Bluetooth®  ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av
Ford Motor Company Limited och dess närstående företag sker under licens.
Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

VÄLJ2
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ST-Line
Exteriör utöver Titanium

■ 18-tums 5 x 2-ekrade lättmetallfälgar i Rock Metallic
■ Övre grill med honungskakemönster i Carbon Black och

blanksvarta lister och infattningar
■ Lack och stötfångare i sportigt utförande med högblanka detaljer

på bakvagnen
■ Dubbla avgasrör med unik ST-Line-finish
■ Sportfjädring

Interiör utöver Titanium

■ Sportig ST-Line-ratt med röda sömmar
■ Velourgolvmattor fram och bak med röda sömmar
■ Unik, skinnklädd växelspak med satinslipad aluminiuminfattning

och röda damasksömmar
■ Svart innertak

Motorer

Bensin
2,5-liters Elhybrid 190 hk (140 kW)
2,5-liters Plug-In Hybrid 225 hk (165 kW)

Diesel
2,0-liters Ford EcoBlue AWD 190 hk (140 kW)

VÄLJ2
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Bluetooth® ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Ford Motor
Company Limited och dess närstående företag sker under licens. Andra varumärken och
handelsnamn tillhör respektive ägare.

ST-Line X
Exteriör utöver ST-Line

■ Automatiska LED-strålkastare med LED-varselljus &
strålkastarspolare

■ Automatiskt helljus
■ Mörktonade rutor

Interiör utöver ST-Line

■ Fällbart mittarmstöd med inbyggda mugghållare
■ B&O-ljudanläggning
■ Elmanövrerad förarstol
■ Elmanövrerad baklucka
■ Elmanövrerade barnlås bak
■ Laminerade främre sidorutor

Motorer

Bensin
2,5-liters Elhybrid 190 hk (140 kW)
2,5-liters Plug-In Hybrid 225 hk (165 kW)

Diesel
2,0-liters Ford EcoBlue AWD 190 hk (140 kW)

VERSION
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Vignale
Exteriör

■ 18-tums 5 x 4-ekrade lättmetallfälgar i Luster Nickel
■ Övre grill i unik Vignale-design med Carbon Blackgaller

och lister och infattningar i satinslipat aluminium
■ Automatiska strålkastare utrustade med fyra

LED-lampor som ger bländfritt helljus och
LEDvarselljus

■ Elmanövrerad baklucka med handsfree
■ Dubbla avgasrör med unik Vignale-finish
■ Metalliclack

Interiör

■ Läderklädd instrumentpanel
■ B&O-ljudanläggning
■ Exklusiv läderklädsel
■ 10-vägs elmanövrerat förarsäte med minne
■ Uppvärmbara yttre sittplatser bak
■ Uppvärmbar läderratt

Motorer

Bensin
2,5-liters Elhybrid 190 hk (140 kW)
2,5-liters Plug-In Hybrid 225 hk (165 kW)

Diesel
2,0-liters Ford EcoBlue AWD 190 hk (140 kW)

VÄLJ2
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3
ANPASSA
Välj lack, fälgar, tillval och extrautrustning, så
att din Kuga blir helt unik.

Lucid Red
Metalliclack
med tonad klarlack*

En speciell lackeringsprocess i flera steg ger Ford Kuga en attraktiv
och hållbar exteriör. Tack vare allt från vaxfyllda karosshålrum till

det skyddande täckskiktet, bidrar nya material och
appliceringsprocesser till att din nya Ford Kuga ser lika elegant ut

även efter många års användning.

SÄTT FÄRG PÅ TILLVARON
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Blazer Blue†

Solid lack
Solar Silver
Metalliclack*

Frozen White†

Solid lack

Chrome Blue†

Metalliclack*

Magnetic
Metalliclack*

White Platinum††

Metalliclack*

Agate Black
Metalliclack*

Lucid Red
Metalliclack med tonad klarlack*

LACK

*Mot extra kostnad.
†Ej tillgänglig på Vignale.
††Ej tillgänglig på Trend.
Ford Kuga omfattas av Fords 12-åriga rostskyddsgaranti från och med bilens
första registreringsdatum. Enligt gällande villkor.
Obs! Bilderna är endast avsedda för att illustrera karossfärgerna och kan avvika
från aktuella specifikationer eller de produkter som finns tillgängliga på vissa
marknader. Färger och klädslar som återges i broschyren kan av trycktekniska
skäl avvika från de faktiska färgerna.
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Ej för Sverige! Ray i Ebony/Eton i Ebony
Standard på Titanium

Ray i Ebony/Salerno-läder i Ebony
Standard på Titanium X**

Zaha i Ebony/Eton i Ebony
Standard på ST-Line

Rapton/Neo Suede med Sensico® man-made läder
Standard på ST-Line X*

Windsor-skinn Arona Perforated i Ebony/Windsorläder
i Ebony
Standard på Vignale

PERSONALISE3 KLÄDSEL
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17" 18" 19"
5-ekrade lättmetallfälgar i Shadow Silver
Ej för Sverige!

5 x 2-ekrade, magnetiskt bearbetade lättmetallfälgar
Tillval på Titanium och Titanium X

10-ekrade, borstade lättmetallfälgar i Luster Nickel
Tillval på Titanium och Titanium X

FÄLGAR

Alla aluminiumfälgar är tillgängliga som tillbehör via din Ford-återförsäljare mot en extra kostnad. Besök ford-accessories.com

19" 19" 20"
10-ekrade lättmetallfälgar i Luster Nickel
Tillval på Vignale

15-ekrade, borstade lättmetallfälgar i högblank Ebony
Black
Tillvalet är en del i ett paket för ST-Line och ST-Line X

10-ekrade, borstade lättmetallfälgar i Pearl Grey
Tillval på Titanium X, Vignale och ST-Line X
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17" 18" 19"
5-ekrade lättmetallfälgar i Shadow Silver
Ej för Sverige!

5 x 2-ekrade, magnetiskt bearbetade lättmetallfälgar
Tillval på Titanium och Titanium X

10-ekrade, borstade lättmetallfälgar i Luster Nickel
Tillval på Titanium och Titanium X

FÄLGAR

Alla aluminiumfälgar är tillgängliga som tillbehör via din Ford-återförsäljare mot en extra kostnad. Besök ford-accessories.com

19" 19" 20"
10-ekrade lättmetallfälgar i Luster Nickel
Tillval på Vignale

15-ekrade, borstade lättmetallfälgar i högblank Ebony
Black
Tillvalet är en del i ett paket för ST-Line och ST-Line X

10-ekrade, borstade lättmetallfälgar i Pearl Grey
Tillval på Titanium X, Vignale och ST-Line X
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Vinterpaket
■ Uppvärmbar läderratt
■ Uppvärmbara yttre sittplatser bak

3

Förarassistanspaket
■ Adaptiv farthållare (traffic jam assist med automatlåda)
■ Vägskyltscanning
■ Dödavinkelövervakning
■ Helt aktiv parkeringsassistans inkl parkeringssensorer
■ Intelligent speed assist
■ Främre kamera
■ Dörruppslagsskydd

ANPASSA TILLVAL OCH PAKET
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Teknikpaket
■ Full- LED strålkastare (aktiva)
■ Head-up display

ST-Line designpaket
■ Stor bakre spoiler
■ Rödlackerade bromsok
■ Aluminiumpedaler
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TILLBEHÖRANPASSA3
1. System för ett organiserat

lastutrymme*

2. Fack för lastfack

3. Vändbar bagagerumsmatta

4. Folie för dörrtrösklar

5. Stötfångarskydd bak

6. Avtagbar dragkrok

7. Lasträcken

8. Uebler + bakre cykelhållare I21,
för 2 cyklar, fällbar 90 °

9. Premium bilöverdrag

10. ZEV offentlig laddningskabel

11. EVBox + Elvi Wallbox med fast
kabel**

12. EVBox + kabeldocka för
användning med Elvi Wallbox**

13. Box-in-Box-system
*Uppfyller de europeiska säkerhetsföreskrifterna i ECE-R17/
ISO27955.
Artiklar markerade med + omfattas av respektive leverantörs
garantivillkor; mer information finns på baksidan.
** Ej tillgängligt i Sverige

Ladda  ner Kuga tillbehörsguide här

For fler Kuga tillbehör besök
www.ford-tillbehoer.se

För Ford Lifestyle produkter besök
fhttps://fordlifestylecollection.com/
se
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†FordPass app, kompatibel med utvalda smarttelefoner, är tillgänglig via
en nedladdning. Meddelande- och datahastigheter kan gälla.

4
SPECIFIKATIONER
Utforska de elektrifierade drivlinealternativen i nya Ford Kuga. Sofistikerade
lösningar inkluderar Kuga Plug-in Hybrid, Kuga EcoBlue Hybrid (mildhybrid)
och Kuga Elhybrid (fullhybrid) versioner, tillsammans med Fords avancerade
2,0-liters EcoBlue-diesel och 1,5-liters EcoBoost-bensinmotorer.
Tillsammans kan de hjälpa dig att hitta rätt lösning för din livsstil, samtidigt
som övergången till elektrifierad körning är enkel och trevlig.

FordPass app för Kuga Plug-In
Hybrid
Med FordPass-appen † kan du
se din Kuga Plug-In Hybrids
batteriladdningsstatus,
elektriska körområde, ställa in
laddningstider för hemmet och
varnas när önskad
laddningsnivå uppnås.
Dessutom kan du hitta och
navigera till offentliga
laddstationer.

Batteri räckvidd -

Diesel räckvidd*** 1,055-1,125 km

Laddningstid -

Kuga EcoBlue Hybrid (mHEV)

Kombinerar en dieselmotor och en batteridriven elmotor. Den
elektriska motorn ökar motorn för kraftfullare acceleration
med minskad bränsleförbrukning och lägre utsläpp.

■ 2.0L Ford EcoBlue diesel 150 hk
■ 48-volt lithium-ion batteri
■ Regenerativ bromsning

Regenerativ laddning

Laddning via motorn

Plug-in laddning

230V laddning

Laddning via laddbox

Laddning via publik laddstolpe

CO2 utsläpp** 116-109 g/km

*Baserat på full laddning. Upp till 56 km av enbart elektrisk räckvidd med hjälp av Worldwide Harmonized Light Vehicle
Test Procedure (WLTP) gäller för en tillgänglig konfiguration. Det faktiska räckvidden varierar beroende på förhållanden,
till exempel externa faktorer, körbeteende, fordonsunderhåll och litiumjonbatteriets ålder. ** De deklarerade
koldioxidutsläppen bestäms enligt de tekniska kraven och specifikationerna i de europeiska förordningarna (EG)
715/2007 och (EU) 2017/1151, senast ändrade. Typgodkända lätta fordon med hjälp av World Harmonized Light Vehicle
Test Procedure (WLTP) kommer att ha information om bränsle / energiförbrukning och koldioxidutsläpp för New
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HYBRID DRIVLINOR, ÖVERSIKT

Batteri räckvidd - Batteri räckvidd* 56 km

Bensin räckvidd*** 945-1,000 (FWD), 915-945 (AWD) km Bensin räckvidd*** 690 km (745 km bensin/el††)

Laddningstid - Laddningstid**** 6 timmar

Kuga Elhybrid (FHEV)

Kombinerar en bensin- och en elmotor som arbetar
tillsammans för att förbättra prestanda och
bränsleeffektivitet. Kuga Hybrid kan också köra korta sträckor
på el endast med noll utsläpp.

■ 2.5L Atkinson-bensinmotor
■ 1.1 kWh 48-volt lithium-ion batteri
■ Helelektisk körning
■ Laddar via motorn

Kuga Plug-in Hybrid (PHEV)

Kombinerar el- och bensinkraft för enkel prestanda, medan
endast el-läget låter dig köra utan utsläpp. Kuga Plug-In
Hybrid kan laddas hemma eller på en offentlig laddstation.

■ 2.5L Atkinson-cycle bensinmotor
■ 14.4 kWh 48-volt lithium-ion batteri
■ Helelektrisk körning
■ Plug-in laddning

CO2-utsläpp** 121-118 (FWD), 125-120 (AWD) g/km CO2-utsläpp** 32 g/km

European Drive Cycle (NEDC) och WLTP. WLTP kommer helt att ersätta NEDC senast i slutet av år 2020. De tillämpade standardtestförfarandena möjliggör jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare. Under avvecklingen av NEDC
korreleras WLTP-bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp till NEDC. Det kommer att finnas en viss avvikelse från den tidigare bränsleekonomin och utsläppen eftersom vissa delar av testerna har förändrats, så samma bil kan ha olika bränsleförbrukning
och koldioxidutsläpp. *** Potentiell räckviddsberäkning baserad på bränsleeffektivitet från 4,8 l - 5,1 l / 100 km (WLTP) på Kuga EcoBlue Hybrid (mHEV), 5,4 l - 5,7 l / 100 km (WLTP) på Kuga Hybrid (FHEV) och 54- liter bränsletank kapacitet. På Kuga
Plug-In Hybrid är det potentiella bränsleåkningsområdet baserat på bränsleeffektivitet från 6,5 liter / 100 km (WLTP) i laddningshållningsläge (när högspänningsbatteriet är urladdat) och kapacitet på 45 liter bränsletank. Det totala räckvidden på
Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) -cykel är 3200 km. Det faktiska räckvidden varierar beroende på förhållanden, som externa element, körbeteende och underhåll av fordonet. † † Baserat på full batteriladdning och full tank
utan laddning / tankning. Det totala räckvidden för Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) -cykel är 3200 km.
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HYBRID DRIVLINOR, ÖVERSIKT

Batteri räckvidd - Batteri räckvidd* 56 km

Bensin räckvidd*** 945-1,000 (FWD), 915-945 (AWD) km Bensin räckvidd*** 690 km (745 km bensin/el††)

Laddningstid - Laddningstid**** 6 timmar

Kuga Elhybrid (FHEV)

Kombinerar en bensin- och en elmotor som arbetar
tillsammans för att förbättra prestanda och
bränsleeffektivitet. Kuga Hybrid kan också köra korta sträckor
på el endast med noll utsläpp.

■ 2.5L Atkinson-bensinmotor
■ 1.1 kWh 48-volt lithium-ion batteri
■ Helelektisk körning
■ Laddar via motorn

Kuga Plug-in Hybrid (PHEV)

Kombinerar el- och bensinkraft för enkel prestanda, medan
endast el-läget låter dig köra utan utsläpp. Kuga Plug-In
Hybrid kan laddas hemma eller på en offentlig laddstation.

■ 2.5L Atkinson-cycle bensinmotor
■ 14.4 kWh 48-volt lithium-ion batteri
■ Helelektrisk körning
■ Plug-in laddning

CO2-utsläpp** 121-118 (FWD), 125-120 (AWD) g/km CO2-utsläpp** 32 g/km

European Drive Cycle (NEDC) och WLTP. WLTP kommer helt att ersätta NEDC senast i slutet av år 2020. De tillämpade standardtestförfarandena möjliggör jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare. Under avvecklingen av NEDC
korreleras WLTP-bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp till NEDC. Det kommer att finnas en viss avvikelse från den tidigare bränsleekonomin och utsläppen eftersom vissa delar av testerna har förändrats, så samma bil kan ha olika bränsleförbrukning
och koldioxidutsläpp. *** Potentiell räckviddsberäkning baserad på bränsleeffektivitet från 4,8 l - 5,1 l / 100 km (WLTP) på Kuga EcoBlue Hybrid (mHEV), 5,4 l - 5,7 l / 100 km (WLTP) på Kuga Hybrid (FHEV) och 54- liter bränsletank kapacitet. På Kuga
Plug-In Hybrid är det potentiella bränsleåkningsområdet baserat på bränsleeffektivitet från 6,5 liter / 100 km (WLTP) i laddningshållningsläge (när högspänningsbatteriet är urladdat) och kapacitet på 45 liter bränsletank. Det totala räckvidden på
Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) -cykel är 3200 km. Det faktiska räckvidden varierar beroende på förhållanden, som externa element, körbeteende och underhåll av fordonet. † † Baserat på full batteriladdning och full tank
utan laddning / tankning. Det totala räckvidden för Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) -cykel är 3200 km.
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*Kuga har en räckvidd på upp till cirka 56 km med bara eldrift beroende på
körförhållandena och batteriets ålder. Officiella WLTP-tester har uppmätt
koldioxidutsläpp på 32 g/km.

Nya Kugas innovativa Plug-In Hybrid (PHEV)-teknik levererar enastående prestanda tillsammans med
imponerande bränsleekonomi och förvånansvärt låga utsläpp.

VAD ÄR LADDHYBRID (PLUG-IN
HYBRID / PHEV)?
Laddhybrid (PHEV) erbjuder samma
funktionalitet som en elhybrid (HEV), men med
den extra fördelen att de kan laddas från en
extern elförsörjning.

I likhet med elhybrid använder PHEV-tekniken två
separata kraftkällor och växlar mellan bilens
konventionella bensinmotor och en batteridriven
elmotor. Eftersom laddhybrider huvudsakligen
förlitar sig på extern laddning uppför sig bilen som
en elhybrid när batteriet är nästan tomt, och
kopplar in bensinmotorn när så behövs.

En PHEV har större batteri än andra hybrider. På
så sätt kan du köra längre på enbart el, och med
Kuga kan du köra upp till cirka 56 km* utan
utsläpp. I egenskap av elhybrider kan PHEVfordon
också ”återvinna” energi från hastighetssänkning
eller inbromsning (energi som annars hade gått
förlorad) och använda den för att ladda batteriet.

ELKRAFTSPECIFIKATIONER4
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*På 4:ans växel. ØFords testvärden. Alla bensinmotorer är utrustade med
en katalysator.
#Minsta tjänstevikt baserad på 75 kg förare, påfyllda vätskor och 90 %
bränslenivå, med förbehåll för tillverkningstoleranser och monterade tillval
etc. Angivna gränser för körning med släp representerar maximal
dragkapacitet vid fordonets totalvikt och start i 12 % lutning på havsnivå.
Prestanda och driftekonomi försämras för alla modeller vid körning med
släp. Maximalt kultryck är 100 kg för alla modeller. Total tågvikt inkluderar
släpvagnsvikt.
ØØDen angivna bränsle-/energiförbrukningen, CO2-utsläppen och
körsträckan med eldrift är fastställda enligt tekniska krav och
specifikationer i de senast uppdaterade EU-förordningarna (EC) 715/2007
och (EU) 2017/1151. Lätta fordon typgodkända enligt WLTP (Worldwide
Harmonised Light Vehicle Test Procedure) kommer att ha bränsle-/
energiförbruknings- och CO2–utsläppsinformation för NEDC (New
European Drive Cycle) och WLTP. WLTP kommer att ersätta NEDC helt
senast i slutet av år 2020. Tillämpade standardtestmetoder medger
jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare. Utöver fordonets
bränsleeffektivitet påverkar även körbeteende och andra icke-tekniska
faktorer fordonets faktiska bränsle-/energiförbrukning, CO2- utsläpp och
körsträcka med eldrift. CO2 är den växthusgas som ger upphov till global
uppvärmning. En guide om bränsleekonomi och CO2- utsläpp med data
för alla nya personbilar kan fås gratis hos alla återförsäljare eller laddas
ned under "www.ford.se".
ØØDen angivna bränsle-/energiförbrukningen, CO2 -utsläppen och
körsträckan med eldrift är uppmätta enligt tekniska krav och
specifikationer i de senast uppdaterade EU-förordningarna 715/2007 och
692/2008. Bränsleförbrukning och CO2- utsläpp anges för en
fordonsvariant och inte för en enskild bil. Standardtestmetoden som
använts medger jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare.
Utöver en bils bränsleeffektivitet påverkar även körbeteende samt andra
icke-tekniska faktorer en bils faktiska bränsle-/energiförbrukning och
CO2- utsläpp och körsträcka med eldrift. CO2 är den växthusgas som ger
upphov till global uppvärmning. En guide om bränsleekonomi och CO2-
utsläpp med data för alla nya passagerarbilmodeller finns tillgänglig gratis
hos alla återförsäljare eller kan laddas ned på www.ford.se

Bränsle, prestanda och utsläpp

1.5
L F

or
dE

co
Bo

os
t

15
0 
hk

 (1
10

 kW
)

(m
ed

Au
to

St
ar
t‑S

to
p)

2.
0
Fo

rd
Ec

oB
lu
e

19
0 
hk

 (1
40

kW
)

(m
ed

Au
to

St
ar
t‑S

to
p)

2.
5L

Fo
rd

El
hy

br
id

be
ns

in
m
ot

or
19

0 
hk

 (1
40

kW
)

2.
5L

Fo
rd

El
hy

br
id

be
ns

in
m
ot

or
19

0 
hk

 (1
40

kW
)

2.
5L

Fo
rd
 Pl

ug
‑in

Hy
br
id
 be

ns
in
m
ot

or
22

5 h
k (

16
5 k

W
)

5-dörrars SUV

Utsläppsnorm Euro 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp

Maximal effekt hk (kW) 150 (110) 190 (140) 190 (140) 190 (140) 225 (165)

Vridmoment Nm (Nm med överladdning) 240 400 – – –

CO2 utsläpp (g/km) WLTP blandadøø 149 149-150 123-125 130-131 32

Bränsletyp Bensin Diesel Bensin/El Bensin/El Bensin/El

Växellåda 6-växlad manuell 8-växlad automat eCVT automat eCVT automat eCVT automat

Drivning Fram AWD Fram AWD Fram

Bränsleförbrukning i L/100 km WLTPøø

Blandad körning 6,6 5,7 5,4 5,7 1,4

Prestandaø

Maxhastighet (km/h) 195 208 196 196 200

0-100 km/h (sek) 9,7 8,7 9,1 9,5 9,2

0-100 km/h* (sek) 9,5 – – – –

Vikt och last

Tjänstevikt (kg)# 1564 1735 1701 1773 1844

Totalvikt (kg) 2075 2245 2215 2280 2320

Total tågvikt (kg) 3875 4345 3815 3780 3820

Max. släpvagnsvikt (bromsad) (kg) 1800 2100 1600 1500 1200

Max. släpvagnsvikt (obromsad) (kg) 750 750 750 750 750
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*På 4:ans växel. ØFords testvärden. Alla bensinmotorer är utrustade med
en katalysator.
#Minsta tjänstevikt baserad på 75 kg förare, påfyllda vätskor och 90 %
bränslenivå, med förbehåll för tillverkningstoleranser och monterade tillval
etc. Angivna gränser för körning med släp representerar maximal
dragkapacitet vid fordonets totalvikt och start i 12 % lutning på havsnivå.
Prestanda och driftekonomi försämras för alla modeller vid körning med
släp. Maximalt kultryck är 100 kg för alla modeller. Total tågvikt inkluderar
släpvagnsvikt.
ØØDen angivna bränsle-/energiförbrukningen, CO2-utsläppen och
körsträckan med eldrift är fastställda enligt tekniska krav och
specifikationer i de senast uppdaterade EU-förordningarna (EC) 715/2007
och (EU) 2017/1151. Lätta fordon typgodkända enligt WLTP (Worldwide
Harmonised Light Vehicle Test Procedure) kommer att ha bränsle-/
energiförbruknings- och CO2–utsläppsinformation för NEDC (New
European Drive Cycle) och WLTP. WLTP kommer att ersätta NEDC helt
senast i slutet av år 2020. Tillämpade standardtestmetoder medger
jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare. Utöver fordonets
bränsleeffektivitet påverkar även körbeteende och andra icke-tekniska
faktorer fordonets faktiska bränsle-/energiförbrukning, CO2- utsläpp och
körsträcka med eldrift. CO2 är den växthusgas som ger upphov till global
uppvärmning. En guide om bränsleekonomi och CO2- utsläpp med data
för alla nya personbilar kan fås gratis hos alla återförsäljare eller laddas
ned under "www.ford.se".
ØØDen angivna bränsle-/energiförbrukningen, CO2 -utsläppen och
körsträckan med eldrift är uppmätta enligt tekniska krav och
specifikationer i de senast uppdaterade EU-förordningarna 715/2007 och
692/2008. Bränsleförbrukning och CO2- utsläpp anges för en
fordonsvariant och inte för en enskild bil. Standardtestmetoden som
använts medger jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare.
Utöver en bils bränsleeffektivitet påverkar även körbeteende samt andra
icke-tekniska faktorer en bils faktiska bränsle-/energiförbrukning och
CO2- utsläpp och körsträcka med eldrift. CO2 är den växthusgas som ger
upphov till global uppvärmning. En guide om bränsleekonomi och CO2-
utsläpp med data för alla nya passagerarbilmodeller finns tillgänglig gratis
hos alla återförsäljare eller kan laddas ned på www.ford.se
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5-dörrars SUV

Utsläppsnorm Euro 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp

Maximal effekt hk (kW) 150 (110) 190 (140) 190 (140) 190 (140) 225 (165)

Vridmoment Nm (Nm med överladdning) 240 400 – – –

CO2 utsläpp (g/km) WLTP blandadøø 149 149-150 123-125 130-131 32

Bränsletyp Bensin Diesel Bensin/El Bensin/El Bensin/El

Växellåda 6-växlad manuell 8-växlad automat eCVT automat eCVT automat eCVT automat

Drivning Fram AWD Fram AWD Fram

Bränsleförbrukning i L/100 km WLTPøø

Blandad körning 6,6 5,7 5,4 5,7 1,4

Prestandaø

Maxhastighet (km/h) 195 208 196 196 200

0-100 km/h (sek) 9,7 8,7 9,1 9,5 9,2

0-100 km/h* (sek) 9,5 – – – –

Vikt och last

Tjänstevikt (kg)# 1564 1735 1701 1773 1844

Totalvikt (kg) 2075 2245 2215 2280 2320

Total tågvikt (kg) 3875 4345 3815 3780 3820

Max. släpvagnsvikt (bromsad) (kg) 1800 2100 1600 1500 1200

Max. släpvagnsvikt (obromsad) (kg) 750 750 750 750 750

Confidential - PDF Created: 25 February 2021, 12:12:1 - Origin: CX482_202125_Fuel_SWE_SE_bro_0.xdt [IDML]

1b750aa6694340abda1a08fc2b10c5ed-5bd88621d4f04a61d330293f48d48969-00000_book.indb 2 18/03/2021 15:46:53

Kuga 21.25MY V3 SWE se_15:55_18.03.2021



Total längd utan dragkrok (mm) 4614-4629

Total bredd med utfällda/infällda/utan speglar (mm) 2178/2000/1883

Total höjd utan/med takreling (mm) 1666-1680

Svängradie – trottoarkant till trottoarkant (m) 11,4-11,5

Lastkapacitet (liter)‡

5-sitsigt läge (lastad till ryggstödets slut) (med däckreparationssats) – ej El- & Plug-In Hybrid 475-645

5-sitsigt läge (lastad till ryggstödets slut) (med däckreparationssats) – El- & Plug-In Hybrid 411-581

2-sitsigt läge (lastad till taket) (med däckreparationssats) ej El- & Plug-In Hybrid 1534

2-sitsigt läge (lastad till taket) (med däckreparationssats) El- & Plug-In Hybrid 1481

Bränsletankvolym (liter)

Bensin & elhybrid 54

Diesel 54

Plug-in Hybrid 45

Confidential - PDF Created: 19 February 2021, 12:12:16 - Origin: CX482_202125_Di _SWE_SE_bro_0.xdt [IDML]

‡Uppmätt enligt ISO 3832. Måtten kan variera beroende på modell och utrustning.

Vill du se fullständiga
specifikationer?
För fullständiga beskrivningar och specifikationer,
ladda ned den digitala e-broschyren, öppna den
interaktiva broschyren på www.ford.se eller
skanna QR-koden.

SPECIFIKATIONER4 Mått
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Bredd (med sidospeglar): 2 178 mm

Längd: 4 614 mm

Bredd (utan sidospeglar): 1 883 mm

H
öj

d:
16

80
m

m

MÅTT

1b750aa6694340abda1a08fc2b10c5ed-5bd88621d4f04a61d330293f48d48969-00000_book.indb 2 18/03/2021 15:46:56

Kuga 21.25MY V3 SWE se_15:55_18.03.2021

Bredd (med sidospeglar): 2 178 mm
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*Tillval mot extra kostnad.

Tillgänglig

Solida lacker Metalliclacker* Premiumlacker*
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Titanium
Sätesinlägg, klädsel och färg: Ray i Ebony

Klädsel och färg för sätesdynor: Eton i Ebony
Instrumentpanelfärg övre: Ebony

Instrumentpanelfärg nedre: Ebony

Titanium X
Sätesinlägg, klädsel och färg: Ray i Ebony

Klädsel och färg för sätesdynor: Sensico-läder i Ebony
Instrumentpanelfärg övre: Ebony

Instrumentpanelfärg nedre: Ebony

Vignale
Sätesinlägg, klädsel och färg: Windsor-läder Arona perforerad i Ebony

Klädsel och färg för sätesdynor: Windsor-läder i Ebony
Instrumentpanelfärg övre: Ebony

Instrumentpanelfärg nedre: Ebony

ST-Line
Sätesinlägg, klädsel och färg: Foundry i Ebony

Klädsel och färg för sätesdynor: Eton i Ebony
Instrumentpanelfärg övre: Ebony

Instrumentpanelfärg nedre: Ebony

ST-Line X
Sätesinlägg, klädsel och färg: Rapton i Ebony

Klädsel och färg för sätesdynor: Sensico-läder i Ebony
Instrumentpanelfärg övre: Ebony

Instrumentpanelfärg nedre: Ebony
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Del av ett tillvalspaket mot extra kostnad

Standard

Tillval mot extra kostnad

Del av ett tillvalspaket mot extra kostnad
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Fälgar

Lättmetall – 17"x7", 5x2-ekrad, Shadow Silver-finish (med 225/65 R17-däck*) D2YBU

Lättmetall – 18"x7½", 5x2-ekrad, Magnetic/polerad finish (med 225/60 R18-däck*) D2UB2

Lättmetall – 18"x7½", 5x4-ekrad, Premium Luster Nickel-finish (med 225/60 R18-däck*) D2UB4

Lättmetall – 18"x7½", 5x2-ekrad, Rock Metallic-finish (med 225/60 R18-däck*) D2UB3

Lättmetall – 19"x7½", 10-ekrad, Premium Luster Nickel (med 225/55 R19-däck*) D2VCA

Lättmetall – 19"x7½", 10-ekrad, Liquid Aluminium (Premium)-finish (med 225/55 R19-däck*) D2VCB

Lättmetall – 19"x7½", 15-ekrad, blank Ebony Black/polerad finish (med 225/55 R19-däck*) D2VBR

Lättmetall – 20"x8", 10-ekrad, Premium Pearl Grey/polerad finish (med 245/45 R20-däck*) D2FCC

Låsbara hjulmuttrar D5EAD

Däckreparationssats AHTAC

Reservhjul – liten 17" stålfälg (med mekanisk domkraft och litet reservdäck) D17AH

Designdrag

Vignale-emblem på vänster och höger framskärm, och bak AB5GA

ST-Line-emblem på vänster och höger framskärm AB5GP

AWD-emblem på baklucka (endast på fyrhjulsdrivna (AWD)) AF1AJ

"Plug-in Hybrid"-emblem på baklucka AE8BD

"Hybrid"-emblem på baklucka AE8BM

Kuga-emblem AD8AX

Övre kylargrill – svart galler med horisontellt stag och infattning i krom B2LAL

Övre kylargrill – unik Vignale med galler i Carbon Black och infattning och inlägg i borstat aluminium B2LAM

Övre kylargrill – Carbon Black-galler med bikakemönster och blanksvart infattning B2LBB

Nedre kylargrill – svart BLFAF
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Del av ett tillvalspaket mot extra kostnad

Standard

Tillval mot extra kostnad

Del av ett tillvalspaket mot extra kostnad
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Fälgar

Lättmetall – 17"x7", 5x2-ekrad, Shadow Silver-finish (med 225/65 R17-däck*) D2YBU

Lättmetall – 18"x7½", 5x2-ekrad, Magnetic/polerad finish (med 225/60 R18-däck*) D2UB2

Lättmetall – 18"x7½", 5x4-ekrad, Premium Luster Nickel-finish (med 225/60 R18-däck*) D2UB4

Lättmetall – 18"x7½", 5x2-ekrad, Rock Metallic-finish (med 225/60 R18-däck*) D2UB3

Lättmetall – 19"x7½", 10-ekrad, Premium Luster Nickel (med 225/55 R19-däck*) D2VCA

Lättmetall – 19"x7½", 10-ekrad, Liquid Aluminium (Premium)-finish (med 225/55 R19-däck*) D2VCB

Lättmetall – 19"x7½", 15-ekrad, blank Ebony Black/polerad finish (med 225/55 R19-däck*) D2VBR

Lättmetall – 20"x8", 10-ekrad, Premium Pearl Grey/polerad finish (med 245/45 R20-däck*) D2FCC

Låsbara hjulmuttrar D5EAD

Däckreparationssats AHTAC

Reservhjul – liten 17" stålfälg (med mekanisk domkraft och litet reservdäck) D17AH

Designdrag

Vignale-emblem på vänster och höger framskärm, och bak AB5GA

ST-Line-emblem på vänster och höger framskärm AB5GP

AWD-emblem på baklucka (endast på fyrhjulsdrivna (AWD)) AF1AJ

"Plug-in Hybrid"-emblem på baklucka AE8BD

"Hybrid"-emblem på baklucka AE8BM

Kuga-emblem AD8AX

Övre kylargrill – svart galler med horisontellt stag och infattning i krom B2LAL

Övre kylargrill – unik Vignale med galler i Carbon Black och infattning och inlägg i borstat aluminium B2LAM

Övre kylargrill – Carbon Black-galler med bikakemönster och blanksvart infattning B2LBB

Nedre kylargrill – svart BLFAF
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Nedre kylargrill – blanksvart med kromdetaljer BLFAP

Nedre kylargrill – Ebony Black-galler BLFAZ

Stötfångarlist fram och bak – svart med silverfärgade hasplåtar fram och bak CL5AE/CL6AE

Vignale stötfångarlist fram och bak – karossfärgad CL5AD/CL6AD

ST-Line stötfångarlist fram och bak – karossfärgad CL5AH/CL6AH

Stötfångare fram och bak – karossfärgade detaljer CLFBW/CLMAK

Stötfångare fram och bak – hög utrustningsnivå, karossfärgade med krominfattning bak CLFBV/CLMHK

Stötfångare fram och bak – sport, karossfärgade med blank Ebony-infattning bak CLFA1/CLMA1

Tröskellådslister – svarta BMDAX

Tröskellådslister – karossfärgade BMDAH

Tröskellådslister – karossfärgade med ST-Line-design BMDAG

Nedre dörrlister, midjelinje – svarta BMEAD

Nedre dörrlister, midjelinje – Bright med svarta ändar BMEAB

Nedre dörrlister, midjelinje – Bright med Bright formade ändar BMEAH

Övre dörrlister, midjelinje – Bright med Bright formade ändar BMFAB

Övre dörrlister, midjelinje – svarta BMFAD

Nedre karossidolist – svart BMLAN

Nedre karossidolist – karossfärgad med krominfattning BMLAW

Nedre karossidolist – karossfärgad BMLAM

Yttre dörrhandtag – karossfärgade CAAAC

Bakluckehandtag – karossfärgat CACAC

Tonat glas – komplett B2GAB

Mörktonade rutor B2GAE

Rutor fram – laminerat glas B2MAC
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Takrelingar – silverfärgade BLYAX

Takrelingar – Svarta BLYAZ

Takrelingar – lastbågar BMWAB

Bakspoiler BPFAJ

Bakspoiler – stor (inkluderas med designpaket) BPFAH

Avgasrör – dubbla avgasrör F2ACG

Avgasrör – dubbla avgasrör med unik finish i polerat rostfritt stål F2AEJ

Avgasrör – dubbla avgasrör med unik finish i borstat rostfritt stål F2AAR

Baklucka – Manuell A7FAB

Baklucka – smart öppning (inkluderas med Fords nyckelfria system med Ford Power-startknapp och elmanövrerad baklucka) A7FAL

Tröskelplåtar – fram, rostfritt stål med "Titanium"-logotyp A1PAD

Tröskelplåtar – fram, aluminiumfinish med "Vignale"-logotyp A1PA3

Tröskelplåtar – fram, aluminiumfinish med "ST-Line"-logotyp A1PBS

Innertak – lyxmodell BBZAX

Innertak – sport, mörk (Ebony) BBZBA

Pedalutformning – standard GCEAB

Pedalutformning – aluminiumkåpor GCEAF

Dörrhandtag – kromfinish BCFAF
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Takrelingar – silverfärgade BLYAX

Takrelingar – Svarta BLYAZ

Takrelingar – lastbågar BMWAB

Bakspoiler BPFAJ

Bakspoiler – stor (inkluderas med designpaket) BPFAH

Avgasrör – dubbla avgasrör F2ACG

Avgasrör – dubbla avgasrör med unik finish i polerat rostfritt stål F2AEJ

Avgasrör – dubbla avgasrör med unik finish i borstat rostfritt stål F2AAR

Baklucka – Manuell A7FAB

Baklucka – smart öppning (inkluderas med Fords nyckelfria system med Ford Power-startknapp och elmanövrerad baklucka) A7FAL

Tröskelplåtar – fram, rostfritt stål med "Titanium"-logotyp A1PAD

Tröskelplåtar – fram, aluminiumfinish med "Vignale"-logotyp A1PA3

Tröskelplåtar – fram, aluminiumfinish med "ST-Line"-logotyp A1PBS

Innertak – lyxmodell BBZAX

Innertak – sport, mörk (Ebony) BBZBA

Pedalutformning – standard GCEAB

Pedalutformning – aluminiumkåpor GCEAF

Dörrhandtag – kromfinish BCFAF
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Förarassistans

Parkeringssensorer – bak (med främre parkeringssensorer) (inkluderas med aktiv parkeringshjälp, aktiv parkeringshjälp 2 och 230 V omvandlare) HNKAB

Aktiv parkeringshjälp2) – Inkluderar parkeringshjälp för parallella och vinkelräta parkeringsplatser och utkörning från parkeringsplats (med parkeringssensorer fram och bak, låsningsfritt
bromssystem (ABS) och hjulhastighetsgivare) (inkluderas med parkeringspaket) (endast manuell växellåda) HNSAB

Aktiv parkeringshjälp 2 (utökad)2) – Inkluderar parkeringshjälp för parallella och vinkelräta parkeringsplatser (med parkeringssensorer fram och bak, låsningsfritt bromssystem (ABS) med
elektronisk bromsservo och hjulhastighetsgivare) (inkluderas med parkeringspaket) (endast automatväxellåda) (inkluderas med parkeringspaket) HNSAC

Kamera fram och bak J3KAE

Körriktningsvarning1) (inkluderas med navigeringscenter) HLRAB

Körfältsvarning2) (inkluderas med körfältsassistans) HLEAC

Körfältsassistans2) (inkluderar körfältsvarning) HLNAB

Trafikskyltsidentifiering1) (inkluderas i förarassistanspaket) HLQAB

Intelligent hastighetsbegränsare GTCAV

Farthållare med justerbar hastighetsbegränsare GTDAJ

Adaptiv farthållare med justerbar hastighetsbegränsare (inkluderar främre stötfångarsensorenhet) (endast på manuella växellådor) GTDAC

Intelligent adaptiv farthållare med justerbar hastighetsbegränsare, Stop & Go och körfältscentrering (med främre stötfångarsensorenhet och låsningsfritt bromssystem (ABS) med
elektronisk bromsservo (på Plug-In Hybrid och dieselmotorer)) (endast på automatväxellådor) GTDAV

Kollisionsförberedande system – endast kamera FBFAB

Kollisionsförberedande system 2 – Radar med kamera, styrassistans, framåtvarning, dynamiska bromsar, aktiv bromsning och avståndsindikering (med hjulhastighetsgivare med
riktningsigenkänning och avståndsavkänning för hastighetsreglering) (inkluderas i gruppaket för elektronik) FBFAC

Död vinkel-informationssystem med sekundärt varningssystem (med elmanövrerade, eluppvärmda och elinfällbara sidospeglar med karossfärgade hus, blinkers och instegsbelysning
(på Titanium, Titanium X, ST-Line, ST-Line X) och elmanövrerade, eluppvärmda och elinfällbara sidospeglar med minne, karossfärgade hus, blinkers och instegsbelysning (på Vignale))

(inkluderas i förarassistanspaket)
HLLAD

Elektrisk servostyrning (EPAS) GPAAJ
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Yttre belysning
Strålkastare – halogen projektion och reflektor, med LED-varselljus (med dimstrålkastare av halogentyp (på Titanium), LED-dimstrålkastare med kurvljus (på ST-Line) och LED-bakljus)

endast El- & Plug-In Hybrid JBBBL/JBCAB

Strålkastare – LED-reflektorstrålkastare, med LED-varselljus (med LED-dimstrålkastare (på Titanium X), LED-dimstrålkastare med kurvljus (på ST-Line X), LED-bakljus och automatiska
strålkastare) JBBAK/JBCAB

Strålkastare – fyra LED-projektionsstrålkastare, med LED-varselljus (med LED-dimstrålkastare med dynamiskt kurvljus (på Titanium och Titanium X), LED-dimstrålkastare med kurvljus
(på Vignale, ST-Line, ST-Line X), LED-bakljus, automatisk inställning av strålkastarhöjd och automatiska strålkastare med bländningsfritt helljus) JBBAL/JBCAB

Strålkastare – LED-varselljus JBCAB

Strålkastare – automatisk follow-me home-belysning (inkluderas med vindrutetorkare med regnsensor) JB1AB

Strålkastare – spolare CFKAB

Strålkastare – dynamiska kurvljus (inkluderas med fyra LED-projektionsstrålkastare) JBDAQ

Strålkastare – unika kurvljus JBDAU

Strålkastare – manuell nivåreglering (inkluderas med projektions- och reflektorstrålkastare av halogentyp) JEAAB

Strålkastare – automatisk nivåreglering (inkluderas med fyra LED-projektionsstrålkastare) JEAAC

Strålkastare – automatiskt på/av JEDAC

Strålkastare – automatiskt på/av med helljusautomatik (inkluderas med LED-reflektorstrålkastare) JEDAF

Strålkastare – automatiskt på/av med bländningsfritt helljus (inkluderas med fyra LED-projektionsstrålkastare) JEDAG

Dimljus – fram (med reostat i instrumentgruppen) (inkluderas med projektions- och reflektorstrålkastare av halogentyp) JBKAB

Dimljus – LED fram (med reostat i instrumentgruppen) (inkluderas med fyra LED-projektionsstrålkastare (på Titanium X) och LED-reflektorstrålkastare (på Titanium och Titanium X)) JBKAK

Dimljus – LED fram med kurvljus (med reostat i instrumentgruppen) (inkluderas med projektions- och reflektorstrålkastare av halogentyp (på ST-Line), fyra LED-projektionsstrålkastare
(på ST-Line X) och LED-reflektorstrålkastare (på Vignale, ST-Line, ST-Line X) JBKAN

Dimljus – enkelt bak JDJAC

LED-bakljus JDAAB

Högt monterat bromsljus JDDAB

Fjädring

Fjädring – Standardtyp DWAAF

Hjulupphängning – Sport DWAAC
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Yttre belysning
Strålkastare – halogen projektion och reflektor, med LED-varselljus (med dimstrålkastare av halogentyp (på Titanium), LED-dimstrålkastare med kurvljus (på ST-Line) och LED-bakljus)

endast El- & Plug-In Hybrid JBBBL/JBCAB

Strålkastare – LED-reflektorstrålkastare, med LED-varselljus (med LED-dimstrålkastare (på Titanium X), LED-dimstrålkastare med kurvljus (på ST-Line X), LED-bakljus och automatiska
strålkastare) JBBAK/JBCAB

Strålkastare – fyra LED-projektionsstrålkastare, med LED-varselljus (med LED-dimstrålkastare med dynamiskt kurvljus (på Titanium och Titanium X), LED-dimstrålkastare med kurvljus
(på Vignale, ST-Line, ST-Line X), LED-bakljus, automatisk inställning av strålkastarhöjd och automatiska strålkastare med bländningsfritt helljus) JBBAL/JBCAB

Strålkastare – LED-varselljus JBCAB

Strålkastare – automatisk follow-me home-belysning (inkluderas med vindrutetorkare med regnsensor) JB1AB

Strålkastare – spolare CFKAB

Strålkastare – dynamiska kurvljus (inkluderas med fyra LED-projektionsstrålkastare) JBDAQ

Strålkastare – unika kurvljus JBDAU

Strålkastare – manuell nivåreglering (inkluderas med projektions- och reflektorstrålkastare av halogentyp) JEAAB

Strålkastare – automatisk nivåreglering (inkluderas med fyra LED-projektionsstrålkastare) JEAAC

Strålkastare – automatiskt på/av JEDAC

Strålkastare – automatiskt på/av med helljusautomatik (inkluderas med LED-reflektorstrålkastare) JEDAF

Strålkastare – automatiskt på/av med bländningsfritt helljus (inkluderas med fyra LED-projektionsstrålkastare) JEDAG

Dimljus – fram (med reostat i instrumentgruppen) (inkluderas med projektions- och reflektorstrålkastare av halogentyp) JBKAB

Dimljus – LED fram (med reostat i instrumentgruppen) (inkluderas med fyra LED-projektionsstrålkastare (på Titanium X) och LED-reflektorstrålkastare (på Titanium och Titanium X)) JBKAK

Dimljus – LED fram med kurvljus (med reostat i instrumentgruppen) (inkluderas med projektions- och reflektorstrålkastare av halogentyp (på ST-Line), fyra LED-projektionsstrålkastare
(på ST-Line X) och LED-reflektorstrålkastare (på Vignale, ST-Line, ST-Line X) JBKAN

Dimljus – enkelt bak JDJAC

LED-bakljus JDAAB

Högt monterat bromsljus JDDAB

Fjädring

Fjädring – Standardtyp DWAAF

Hjulupphängning – Sport DWAAC
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Instrument och reglage

Växelpaddlar (endast på diesel med automatväxellåda FLNAD

Ringtrycksövervakning (TPMS)1) D19AG

Teknik

Vindrutedisplay (inkluderas i teknikpaketet) JASAD

Valbara körlägen AAQAB

Tillvalspaket
Förarassistanspaket (med elektronikgrupp (med kollisionsförberedande system 2 och adaptiv farthållare med justerbar hastighetsbegränsare på manuella växellådor), elektronikgrupp

B (med kollisionsförberedande system 2 och adaptiv farthållare med Stop & Go och körfältscentrering på automatväxellådor), förarvakenhetsnivå, dödavinkel-informationssystem med
sekundärt varningssystem och skyltidentifiering, dörrkantskydd fram och bak, aktiv parkeringshjälp (på manuella växellådor), aktiv parkeringshjälp 2 (endast på automatväxellåda) och

kamera fram och bak)
AGKAS

Teknikpaket (head-up display och  LED-strålkastare) AGUAB
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Instrument och reglage

Färddator HEBAD

Digital instrumentgrupp – 12,3" HCAAV

Teknik

Auto Start-Stop (ej tillgängligt på El- & Plug-In Hybrid) DECAU
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Interiörkomfort

Mittkonsol – helt armstöd, mugghållare, CD-förvaring, 12 V-uttag fram och bak, friskluftsventiler för andra sätesraden och elektrisk parkeringsbroms (EPB) B5WAL

Minitakkonsol med hållare för solglasögon (endast i kombination med panoramasoltak) B5VAM

Enkelt solskydd för förare och passagerare med belysning BCAAE/BCBAE

Ljud- och kommunikationssystem
AM/FM-DAB-radio, 8" TFT-pekskärm, 12.3" instrumentgrupp med hög utrustningsnivå, navigering, tio B&O Sound System premiumhögtalare (inkluderar mittplacerad högtalare och

bashögtalare) (fem fram, fem bak), SYNC 3 (inkluderar kompassvisning och 2x USB-uttag), trafikmeddelandekanal (TMC), diversitetsantenn, mini-EPP-reglagepanel och rattreglage ICFAL

AM/FM DAB dubbel radio, 8" TFT-pekskärm, 12.3" instrumentgrupp med hög utrustningsnivå, navigering, sex högtalare (fyra fram, två bak), SYNC 3 (inkluderar kompassvisning och 2x
USB-uttag), 5:e kanalens fasad diversitet, trafikmeddelandekanal (TMC), diversitetsantenn, mini-EPP-reglagepanel och rattreglage ICFAQ

FordPass Connect IEPAM

Klimatreglering

Luftkonditionering – elektronisk automatisk luftkonditionering med två zoner (bakre munstycke på B-stolpen) AC--G (G1CAD)

Normala temperaturzoner ADIAB

Bakre munstycke på B-stolpe (inkluderas med elektronisk automatisk luftkonditionering med två zoner) G1CAD

Värmare – PTC (endast på dieselmotorer) GZAAH

Värmare – PTC elektrisk kylarvätskevärmare (endast på Plug-In Hybrid) GZAAG

Bränslevärmare – extra, fjärrkontroll (ej tillgänglig på el- eller Plug-In Hybrid) GZAAJ

Innerbelysning

LED-stämningsbelysning (Ice Blue) (med belysning i fotutrymmet) JCBAM

Handskfacksbelysning JCLAB

Belysning i lastutrymmet JCMAB

Confidential - PDF Created: 19 February 2021, 15:02: 6 - Origin: CX482_202125_Co _SWE_SE_bro_0.xdt [IDML]

Anm: Varumärket Bluetooth® och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och allt användande av sådana märken av Ford Motor Company och dotterbolag sker med vederbörligt tillstånd. Övriga varumärken och märkesnamn tillhör
respektive ägare.
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Interiörkomfort

Mittkonsol – helt armstöd, mugghållare, CD-förvaring, 12 V-uttag fram och bak, friskluftsventiler för andra sätesraden och elektrisk parkeringsbroms (EPB) B5WAL

Minitakkonsol med hållare för solglasögon (endast i kombination med panoramasoltak) B5VAM

Enkelt solskydd för förare och passagerare med belysning BCAAE/BCBAE

Ljud- och kommunikationssystem
AM/FM-DAB-radio, 8" TFT-pekskärm, 12.3" instrumentgrupp med hög utrustningsnivå, navigering, tio B&O Sound System premiumhögtalare (inkluderar mittplacerad högtalare och

bashögtalare) (fem fram, fem bak), SYNC 3 (inkluderar kompassvisning och 2x USB-uttag), trafikmeddelandekanal (TMC), diversitetsantenn, mini-EPP-reglagepanel och rattreglage ICFAL

AM/FM DAB dubbel radio, 8" TFT-pekskärm, 12.3" instrumentgrupp med hög utrustningsnivå, navigering, sex högtalare (fyra fram, två bak), SYNC 3 (inkluderar kompassvisning och 2x
USB-uttag), 5:e kanalens fasad diversitet, trafikmeddelandekanal (TMC), diversitetsantenn, mini-EPP-reglagepanel och rattreglage ICFAQ

FordPass Connect IEPAM

Klimatreglering

Luftkonditionering – elektronisk automatisk luftkonditionering med två zoner (bakre munstycke på B-stolpen) AC--G (G1CAD)

Normala temperaturzoner ADIAB

Bakre munstycke på B-stolpe (inkluderas med elektronisk automatisk luftkonditionering med två zoner) G1CAD

Värmare – PTC (endast på dieselmotorer) GZAAH

Värmare – PTC elektrisk kylarvätskevärmare (endast på Plug-In Hybrid) GZAAG

Bränslevärmare – extra, fjärrkontroll (ej tillgänglig på el- eller Plug-In Hybrid) GZAAJ

Innerbelysning

LED-stämningsbelysning (Ice Blue) (med belysning i fotutrymmet) JCBAM

Handskfacksbelysning JCLAB

Belysning i lastutrymmet JCMAB
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Säten

Framsäte – 8-vägs manuellt förarsäte, 4-vägs skena med höjdinställning och längsinställning (med vridbar ryggstödslutning och svankstöd) BYPAL

Framsäte – 10-vägs elmanövrerat förarsäte, 6-vägs skena med höjdinställning, längsinställning och lutning (med elmanövrerad ryggstödslutning, elmanövrerat svankstöd och 8-vägs
manuellt passagerarsäte) BYPAM

Framsäte – 8-vägs manuellt passagerarsäte, 4-vägs skena med höjdinställning och längsinställning (med vridbar ryggstödslutning och svankstöd) BYQAL

Framsäten – ryggstödsfickor på förar- och passagerarsidan BU6AB/BU7AB

Framsäten – 2-vägs manuell höjdinställning och passiva nackstöd BVRAC

Framsäten – sportdesign, V-form med hög dyna FS--H

Framsäten – höljen för sätesskenor BVWAB

Baksäten – fällbart mittarmstöd med integrerad mugghållare BWFAE

Baksäten – sätesjusteringsskenor (längsinställning) BWGAD

Baksäten – fällbara BYBAI

Baksäten – nackstöd med höjdinställning BWEAB

Baksäten – nackstöd i mitten BWJAB

Baksäten – eluppvärmda säten BY3AB

Instrument och reglage

Ytterbackspeglar – elmanövrerade, eluppvärmda och elinfällbara med karossfärgade hus, blinkers och instegsbelysning (inkluderas med död vinkel-informationssystem) BSHCZ/BSLAC

Ytterbackspeglar – elmanövrerade, eluppvärmda och elinfällbara med minne, karossfärgade hus, blinkers och instegsbelysning (inkluderas med död vinkel-informationssystem) BSHDK/BSLAC

Panoramatak – elmanövrerat, global öppning/stängning för dörrar och reglage för manövrering av panoramatak) A1GAN

Torkare – regnsensor (med automatisk follow-me home-belysning) CFFAN

Torkare – bakrutetorkare med intervalltorkning CFEAC

Växelspak – läderklädd växelspaksknopp med blanka inlägg i Ebony (endast på manuella växellådor) CAEAB

Växelspak – unik läderklädd växelspaksknopp med blanka inlägg i Ebony och Palazzo Grey-sömmar (endast på manuella växellådor) CAEBP

Växelspak – manuell (endast på manuella växellådor) CAWAE

Växelspak – automat, elektroniskt växelväljarvred (endast på automatväxellådor) CAWAF

Rattstång – Justerbar lutning och längd GRAAF

Rattaxel – elektriskt lås GRBAD
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Ratt – 3-ekrad, Sensicoklädd med Ebony Black-sömmar GTABT

Ratt – Sensicoklädd med Medium Light Stone-sömmar GTAAE

Ratt – ST-Line sportutförande, perforerad, Sensicoklädd med röda sömmar GTACW

Ratt – eluppvärmd GTBAB

Fjärrmanövrerad öppning av bakluckan CAQAB

Fords nyckelfria system med Ford Power-startknapp CBGAL

Fords nyckelfria system med Ford Power-startknapp och smart elmanövrerad baklucka (inkluderar elmanövrerad baklucka) CBGAR

Automatisk återlåsning av dörrar CB1AB

Global öppning/stängning – dörrar CB5AB

Global öppning/stängning – dörr och panoramatak (inkluderas med elmanövrerat panoramatak) CB5AC

Fönster – elmanövrerade fram och bak med öppningsautomatik på förarsidan B2CAF/B2DAG

Teknik

Trådlös laddningsplatta IEXAB

Kompassvisning HJFAB

Quickclear eluppvärmd vindruta (inkluderas med körfältsassistans och eluppvärmd ratt) B3MAB

Partiell Quickclear eluppvärmd vindruta B3MAC

Backspegel – elektrokromisk med automatisk avbländning BSBAF

MyKey A64AB

Ford Easy Fuel FF1AD

Ford Easy Fuel – lockfri med elmanövrerad öppning (endast på Plug-In Hybrid) GBTAN
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Anm: Varumärket Bluetooth® och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och allt användande av sådana märken av Ford Motor Company och dotterbolag sker med vederbörligt tillstånd. Övriga varumärken och märkesnamn tillhör
respektive ägare.

Standard

Tillval mot extra kostnad

Del av ett tillvalspaket mot extra kostnad

Komfort och bekvämlighet
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Ratt – 3-ekrad, Sensicoklädd med Ebony Black-sömmar GTABT

Ratt – Sensicoklädd med Medium Light Stone-sömmar GTAAE

Ratt – ST-Line sportutförande, perforerad, Sensicoklädd med röda sömmar GTACW

Ratt – eluppvärmd GTBAB

Fjärrmanövrerad öppning av bakluckan CAQAB

Fords nyckelfria system med Ford Power-startknapp CBGAL

Fords nyckelfria system med Ford Power-startknapp och smart elmanövrerad baklucka (inkluderar elmanövrerad baklucka) CBGAR

Automatisk återlåsning av dörrar CB1AB

Global öppning/stängning – dörrar CB5AB

Global öppning/stängning – dörr och panoramatak (inkluderas med elmanövrerat panoramatak) CB5AC

Fönster – elmanövrerade fram och bak med öppningsautomatik på förarsidan B2CAF/B2DAG

Teknik

Trådlös laddningsplatta IEXAB

Kompassvisning HJFAB

Quickclear eluppvärmd vindruta (inkluderas med körfältsassistans och eluppvärmd ratt) B3MAB

Partiell Quickclear eluppvärmd vindruta B3MAC

Backspegel – elektrokromisk med automatisk avbländning BSBAF

MyKey A64AB

Ford Easy Fuel FF1AD

Ford Easy Fuel – lockfri med elmanövrerad öppning (endast på Plug-In Hybrid) GBTAN
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Standard

Tillval mot extra kostnad

Del av ett tillvalspaket mot extra kostnad

Komfort och bekvämlighet
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Säkerhet

Elektrisk parkeringsbroms (EPB) med automatisk bromsning FAJAC

Låsningsfritt bromssystem (ABS)1) med utökad elektronisk stabilitetsreglering (ESC)1) med antispinnreglering1), nödbromsservo (EBA)1), Antikrängningssystem1) och backstarthjälp2)

(inkluderar krängningsstabilisering2)) (ej på El- & Plug-In Hybrid) (inkluderas med infällbar dragkrok och aktiv parkeringshjälp) FEAAP

Låsningsfritt bromssystem (ABS) med elektronisk bromsservo, utökad elektronisk stabilitetsreglering (ESC)1) med antispinnreglering1), nödbromsservo (EBA)1), backstarthjälp2) och
antikrängningssystem1) (inkluderar krängningsstabilisering2)) (standard på El- & Plug-In Hybrid) (inkluderas med  aktiv parkeringshjälp 2 och adaptiv farthållare med Stop & Go och

körfältscentrering)
FEABA

eCall HKSAD

Nödhjälpssystem* HKSAB

Akustiskt fordonsvarningssystem (AVAS) (endast på Plug-In Hybrid) HIBAK

Krockkuddar – förare och framsätespassagerareu1) CPGAB/CPHAB

Krockkuddar – sidokrockkuddar för förare och framsätespassagerare CPMAB/CPNAB

Krockkuddar – avstängningsreglage för passagerarkrockkuddeu1) CPQAB

Krockkuddar – krockskyddsgardiner (fram och bak)1) CP1AB/CP2AB

Krockkudde – knäkrockkudde på förarsidan1) CP8AB

Säkerhetsbälten – bältespåminnelse för förare, framsätespassagerare och bak1) BY5AN

Säkerhetsbälten – 3-punktsbälten fram med lastbegränsare1) CPBAB

Säkerhetsbälten – höjdjustering fram1) CPTAB

Säkerhetsbälten – bakre rullbälten (3-punkts alla positioner)1) CPCAI

Säten – ISOFIX-fästen för barnstol (endast yttre baksäten)1) CPSAB

Fäste för övre rem – två fästpunkter för övre rem på baksätena1) CPUAB
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Stöldskydd

Elmanövrerade dörrlås CBAAB

Elmanövrerade spärrlås (inkluderas med Thatcham yttre stöldlarm och kupélarm kategori 1) CBAAD

Barnsäkra lås – elmanövrerade på bakdörrarna CANAC

Thatcham Category 1 stöldskydds- och kupéövervakningslarm HNAAG

Startspärr – Secure lock HNDAF

Bromsar

Bromsok – omålade FBBAQ

Bromsok – röd finish FBBAM

Skivbromsar fram och bak FBAAD/FBCAB
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1)Säkerhetsfunktion. 2)Förarassistansfunktion.
uAnm: En bakåtvänd bilbarnstol får aldrig placeras på den främre passagerarplatsen när denna är utrustad med en inkopplad krockkudde. Den säkraste platsen för barn är i en korrekt fastsatt bilbarnstol i

baksätet.

Standard

Tillval mot extra kostnad

Del av ett tillvalspaket mot extra kostnad

Säkerhet och stöldskydd

1b750aa6694340abda1a08fc2b10c5ed-5bd88621d4f04a61d330293f48d48969-00000_book.indb 14 18/03/2021 15:47:00

Kuga 21.25MY V3 SWE se_15:55_18.03.2021

Ti
ta

ni
um

Ti
ta

ni
um

 X

Vi
gn

al
e

ST
‑L
in
e

ST
‑L
in
e X

M
FC

‑
ko

d

Stöldskydd

Elmanövrerade dörrlås CBAAB

Elmanövrerade spärrlås (inkluderas med Thatcham yttre stöldlarm och kupélarm kategori 1) CBAAD

Barnsäkra lås – elmanövrerade på bakdörrarna CANAC

Thatcham Category 1 stöldskydds- och kupéövervakningslarm HNAAG

Startspärr – Secure lock HNDAF

Bromsar

Bromsok – omålade FBBAQ

Bromsok – röd finish FBBAM

Skivbromsar fram och bak FBAAD/FBCAB

Confidential - PDF Created: 19 February 2021, 15: :41 - Origin: CX482_202125_Sa Se _SWE_SE_bro_1.xdt [IDML]

1)Säkerhetsfunktion. 2)Förarassistansfunktion.
uAnm: En bakåtvänd bilbarnstol får aldrig placeras på den främre passagerarplatsen när denna är utrustad med en inkopplad krockkudde. Den säkraste platsen för barn är i en korrekt fastsatt bilbarnstol i

baksätet.

Standard

Tillval mot extra kostnad

Del av ett tillvalspaket mot extra kostnad

Säkerhet och stöldskydd
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Mattor och klädsel

Golvmattor – velourmattor, fram och bak BBHAE/BBIAE

Golvmattor – premium, fram och bak med Palazzo Grey-sömmar BBHCM/BBICM

Golvmattor – velourmattor fram och bak med röda sömmar BBHAC/BBIAB

Lastutrymme – vändbar matta A65AD

Lastutrymme – matta BDIAK

El

12 V eluttag – spänningsregulator HUJAD

12 V eluttag i lastutrymme J3AAB

Exteriörfunktioner

Avtagbar dragkrok) C1MAC

Infällbar dragkrok med elmanövrering C1MAD

Elektrisk installationssats för dragkrok C1QAB

Bogseringsöglor – fram och bak C1UAB/C1VAB

Dörruppslagsskydd – fram och bak (inkluderas i förarassistanspaket) BMSAB

Lastutrymme

Löstagbar hatthylla AIJAB

Lastförankringsöglor i lastutrymme BDEAD

Lastnät, flyttbart nät som kan installeras bakom baksätet (med 1:a och 2:a radens infattning) BDFAB
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5 års garanti (10.000mil)

1 år Ford Assistans, förlängs vid varje servicetillfälle på auktoriserad Fordverkstad

2 år/obegränsad körsträcka* lackgaranti

3 års vagnskadegaranti*

12 år/obegränsad körsträcka* rostskyddsgaranti
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Från och med första registreringsdatum. Enligt gällande villkor.

Standard

Tillval mot extra kostnad

Del av ett tillvalspaket mot extra kostnad

 

Garantier
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5 års garanti (10.000mil)

1 år Ford Assistans, förlängs vid varje servicetillfälle på auktoriserad Fordverkstad

2 år/obegränsad körsträcka* lackgaranti

3 års vagnskadegaranti*

12 år/obegränsad körsträcka* rostskyddsgaranti
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Standard

Tillval mot extra kostnad

Del av ett tillvalspaket mot extra kostnad

 

Garantier
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Hitta en återförsäljare och boka in
en testkörning
Du kan söka efter Ford-återförsäljare utifrån plats
eller återförsäljarens namn på Fords webbplats,
och även boka in en testkörning online. Fyll bara i
dina uppgifter, så blir du kontaktad av den utvalda
återförsäljaren för att boka in en tid som passar
dig.

www.ford.se

Bygg din egen bil
Bygg och anpassa din bil online. Gå bara till Fords
hemsida, välj din modell och välj sedan motor,
färg och tillval. Du kan se det rekommenderade
priset och skicka din konfiguration direkt till en
Ford-återförsäljare om du vill.

www.ford.se

5
Köp
Att sätta sig bakom ratten på din nästa nya
Ford är enkelt med en mängd olika
finansieringsalternativ.
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Ford Försäkring
Ford Försäkring är ett enkelt och prisvärt
alternativ speciellt framtaget för dig som är
Fordägare.

■ Reparationer utförs av Fordutbildade tekniker
på auktoriskerade Fordverkstäder

■ Endast originaldelar från Ford används
■ Bra försäkringsvillkor och snabb ersättning om

skadan skulle vara framme
■ Bra & snabb service
■ Maskinskadeförsäkring ingår för personbilar

upp till 8 år/ 15 000 mil
■ Som Fordförsäkringskund erhåller du även

rabatt på hem- och villa försäkring hos IF

www.ford.se

FordPass-appen
I FordPass-appen har du tillgång till en rad
användbara funktioner avsedda att underlätta
dina resor och hjälpa dig att ta hand om din bil.

Beroende på vilken bilmodell du har kan du
övervaka bränslenivå, körsträcka och däcktryck
från din smartphone, låsa och låsa upp bilen och
värma den när du är någon annanstans, hitta
tillbaka till din parkerade bil på en karta, få
aviseringar om bilens status direkt till mobilen
och mycket mer.

www.ford.se

Funktionerna i FordPass skiljer sig mellan olika länder.

Finansiering
Tillsammans hjälper vi dig med allt praktiskt och
ger dig möjlighet att köra den bil du vill ha, till rätt
månadskostnad. Oavsett vad du behöver finns
det alltid ett finansieringspaket som motsvarar
dina krav. Kort sagt, vi ger dig en enkel och flexibel
finansiering hela vägen. För mer information; tala
med din återförsäljare eller ring  08-473 47 70.

Ägande
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Ford Försäkring
Ford Försäkring är ett enkelt och prisvärt
alternativ speciellt framtaget för dig som är
Fordägare.

■ Reparationer utförs av Fordutbildade tekniker
på auktoriskerade Fordverkstäder

■ Endast originaldelar från Ford används
■ Bra försäkringsvillkor och snabb ersättning om

skadan skulle vara framme
■ Bra & snabb service
■ Maskinskadeförsäkring ingår för personbilar

upp till 8 år/ 15 000 mil
■ Som Fordförsäkringskund erhåller du även

rabatt på hem- och villa försäkring hos IF

www.ford.se

FordPass-appen
I FordPass-appen har du tillgång till en rad
användbara funktioner avsedda att underlätta
dina resor och hjälpa dig att ta hand om din bil.

Beroende på vilken bilmodell du har kan du
övervaka bränslenivå, körsträcka och däcktryck
från din smartphone, låsa och låsa upp bilen och
värma den när du är någon annanstans, hitta
tillbaka till din parkerade bil på en karta, få
aviseringar om bilens status direkt till mobilen
och mycket mer.

www.ford.se

Funktionerna i FordPass skiljer sig mellan olika länder.

Finansiering
Tillsammans hjälper vi dig med allt praktiskt och
ger dig möjlighet att köra den bil du vill ha, till rätt
månadskostnad. Oavsett vad du behöver finns
det alltid ett finansieringspaket som motsvarar
dina krav. Kort sagt, vi ger dig en enkel och flexibel
finansiering hela vägen. För mer information; tala
med din återförsäljare eller ring  08-473 47 70.

Ägande
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Ford Garanti
Huvudparten av Fords modellprogram har 5 års
garanti som standard - för en bekymmersfri
körning. Som Fordägare erhåller du ett
omfattande garantipaket så att du kan njuta av
din bil, och låta oss sköta resten.

Ford Garanti innefattar:

■ 5 års garanti
■ Garanti mot genomrostning
■ Vagnskadegaranti
■ Lackgaranti

www.ford.se

Ford Service
Håll din Ford i toppskick. På våra auktoriserade
verkstäder utförs allt arbete av specialutbildade
Fordtekniker, med den senaste utrustningen och
programvaran. Dessutom ingår Ford vägassistans
- helt kostnadsfritt när du servar din bil hos oss.

■ Vi använder endast högkvalitativa originaldelar
från Ford.

■ Samtliga tekniker är specialutbildade på Ford
och använder den senaste diagnosutrustningen
och korrekta verktyg.

■ Kostnadsfri vägassistans inom Europa ingår.
■ Ett telefonnummmer för samtliga Fordtjänster.
■ Möjlighet till ersättningsbil.

www.ford.se

Ford Nationella Serviceavtal
Med Ford Serviceavtal får du en tydlig och fast
prissättning för de servicetillfällen som bilen
behöver under de första tre till fem åren,
beroende på dina behov. Genom att teckna
serviceavtal håller du bilen i bästa skick.

■ Planera dina utgifter – du vet redan i förväg vad
servicen kommer att kosta.

■ Din Ford förblir en Ford – vi använder bara
originaldelar.

■ Bilen behåller högsta standard – service utförs
alltid av specialutbildade Fordtekniker.

■ Kostnadsbesparing – billigare jämfört med om
du väljer att betala för varje enskild service.

www.ford.se

*Ford Garanti är underställt särskilda villkor.

SkyddaKöp5
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MER INFORMATION
OM VÅR SUV-FAMILJ FINNS PÅ
WWW.FORD.SE

När du läst färdigt denna broschyr,
lämna den till återvinning.

Illustrationer, beskrivningar och specifikationer. Informationen i denna broschyr var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Fortlöpande utveckling är emellertid en del av Fords policy. Vi
förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar beträffande specifikationer, färger och priser för modeller och produkter illustrerade och beskrivna i denna trycksak. Din Ford-
återförsäljare kan ge aktuell information. Tillvalsutrustning. För produkter som beskrivs som ”Tillval”, ”Extrautrustning” etc i denna trycksak tillkommer, om inte något annat anges,
extra kostnader jämfört med basmodellen. Modeller och färgkombinationer är tillgängliga i mån av tillgång. Obs! Vissa av bilderna visar en modell som ännu inte är i produktion och/
eller är skapade i dator. Därför kan det hända att vissa konstruktionsdetaljer avviker från den slutliga modellversionen i vissa hänseenden. Vissa funktioner som visas kan vara tillval.
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Ford kundservicecenter

Din Fordåterförsäljare finns alltid till för dig
och din Ford. Skulle du vilja tala direkt med
Ford kan du kontakta vårt
kundservicecenter på telefon 031-7071010
eller via mail till fordkund@ford.com

Ford Assistans

Med Ford Assistans är du säkert på väg i
princip hela Europa. Assistansen gäller i ett
år från det att bilen är ny och förlängs
därefter varje gång din Ford servas hos
någon av våra auktoriserade verkstäder, Du
når oss dygnet runt alla dagar på +46 (0)
771 + 81 80 00.

Ford Credit

Tillsammans hjälper vi dig med allt
praktiskt och ger dig möjlighet att köra den
bil du vill ha, till rätt månadskostnad.
Oavsett vad du behöver finns det alltid ett
finansieringspaket som motsvarar dina
krav. Kort sagt, vi ger dig en enkel och
flexibel finansiering hela vägen.
För mer information; tala med din
återförsäljare eller ring 08-473 47 70. Du
kan även besöka www.ford.se

Ford försäkring

Välj försäkring med samma omsorg som
när du väljer bil. Ford Försäkring ger dig en
enkel lösning med hög kvalitet. För mer
information ring 08-541 705 75 eller besök
www.fordforsakring.se
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