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Kuga ST-Line X FWD FHEV в цвят Blue металик (опция).
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ПРЕГЛЕД

НОВ ПРИКЛЮЧЕНСКИ 
ДУХ
Не е задължително приключението да е само еднократно 
преживяване. За вас то е състояние на духа. Вие знаете, че 
нямате нужда от 20-килограмова раница и шестмесечен 
отпуск, за да се отправите в търсене на приключения. От 
ярките светлини на града до безкрайното небе – всяко 
място, всяко време и всеки момент ви носят нови 
изживявания. Представяме ви Ford Kuga. Всяко пътуване е 
приключение.

Изображението включва допълнително оборудване.

Kuga ST-Line X PHEV в цвят White Platinum металик с тониран лак 
(опция).
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ПОВЕЧЕ МОЩНОСТ
С две хибридни версии на Ford Kuga можете да се насладите на по-чисто и по-икономично 
управление на SUV. Опцията Plug-In Hybrid (PHEV) комбинира захранване от батерия с ефикасен 
2,5 л бензинов двигател с цикъл на Аткинсън, за да сте готови за всичко. 

Можете да изминете 62 km* само на електричество, което прави автомобила идеален за 
ежедневно движение и в зони за ултра ниски емисии. Когато трябва да излезете извън града на 
по-дълго пътуване, двигателят превключва към използване на бензин.

ПРЕГЛЕД

Кабел и чанта за кабел
Заредете вашия Ford Kuga PHEV където и да 
отидете, като използвате удобния преносим 
кабел с чантата за носене. (Допълнително 
оборудване)

Капачка за предпазване на кабела
Времето е непредсказуемо и затова капачката 
е проектирана да предпазва кабела от 
замръзване в контакта при студено време. 
(Допълнително оборудване) 

1

*На базата на пълно зареждане. Пробегът до 62 km изцяло на електричество, установен чрез Световната хармонизирана
тестова процедура за леки превозни средства (WLTP), се отнася за наличната конфигурация. Действителният пробег варира в
зависимост от условията, като външни елементи, стил на управление, поддържането на автомобила и възрастта на литиево-
йонната батерия.

Kuga ST-Line X PHEV в цвят Solar Silver металик с тониран лак (опция).



ST-LINE X  
BLACK PACKAGE
Уверете се, че вашият Ford Kuga се отличава. ST-Line X Black 
Package добавя комплект 20-инчови джанти в Absolute 
Black. А за да се отличавате дори повече където и да 
отидете, той включва и черен покрив, черни странични 
огледала и голям заден спойлер, както и уникален черен 
надпис ST-Line, черен заден надпис Kuga, червени спирачни 
апарати плюс широка гама артикули във Ford Lifestyle 
Collection като допълнително оборудване, показани по-долу.

За повече информация посетете ford-accessories.com 
Kuga ST-Line X PHEV в цвят Frozen White металик на каросерията 
(опция), показан с 20-инчови джанти в Absolute Black (опция).

ПРЕГЛЕД1



В УНИСОН С ВАШИЯ 
СВЯТ
Ford Kuga се справя еднакво добре и с планинския терен и с 
предизвикателствата на градската среда. Накъдето и да се 
отправите, ще се насладите на перфектния баланс между 
солидните качества на SUV и изящно изваяните му форми.   

Впечатляващият набор от налични функции за помощ при 
управление – включително навигация SYNC 3, FordPass 
Connect с Live Traffic, както и Адаптивен круиз контрол с 
функция за спиране и потегляне* – го правят идеален за 
движение в натоварения градски трафик.

Или можете просто да хвърлите планинския велосипед в 
просторния багажник и да се впуснете в приключения сред 
природата. С усъвършенствани налични технологии, като 
задвижване на четирите колела и система за избор на 
режими на задвижване, можете да адаптирате 
управлението спрямо пътните условия.

*Предлага се само за модели с автоматична скоростна кутия.

Kuga ST-Line X PHEV в цвят Blue металик на каросерията (опция).

ПРЕГЛЕД1



 

Kuga ST-Line X PHEV с Rapton и Ebony вложки със Sensico® възглавници 
(стандартно оборудване).

1  ПРЕГЛЕД

  ПРЕУСТРОЙСТВО НА
ПРОСТРАНСТВОТО
Чувството за движение и свобода продължава вътре в
автомобила и присъства във елементите от интериора. От
преливащите се форми на таблото и централната конзола,
до разкоша на кожените предни седалки Sensico®

(стандартно оборудване при Titanium (AGR), Titanium X, ST-
Line (AGR) и ST-Line X), Ford Kuga е оазис от първокласен
комфорт.

Допълнителните интелигентни решения в дизайна
допълват активния стил на живот. Задните седалки
включват функция за плъзгане, с която при необходимост
можете да предложите допълнително пространство за
краката на пътниците отзад или да увеличите товарното
пространство за допълнителен багаж. Същевременно
задната врата с функция „свободни ръце“ осигурява достъп
до багажника, дори когато ръцете ви са заети с багаж
(стандартно).



ВАШИЯТ СМАРТ ПОМОЩНИК ПИЛОТ

*Предлага се само за модели с автоматична скоростна кутия. Ако спирането продължи повече от три секунди, водачът трябва да 
се намеси и да натисне бутона „RES“ или педала на газта, за да възобнови действието на системата. 
ØИзползва сензори. 2)Функция за помощ при управление. Забележка Функциите за помощ при управление са спомагателни и не 
заменят вниманието, добрата преценка и необходимостта от контрол върху автомобила от страна на водача.

Kuga Vignale PHEV с премиум Windsor Leather (стандартно оборудване).

ПРЕГЛЕД
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Гамата от интелигентни системи в новия Kuga помага управлението по пътя да е по-лесно и по-
безопасно за всички.

■ Адаптивният круиз контрол с функция за спиране и потегляне*2)  поддържа удобна
дистанция от автомобила отпред и дори може да спре напълно автомобила, след което да
потегли, когато трафикът позволява това. (Част от пакетна опция)

■ Асистентът за предотвратяване на сблъсъкØ2)  с отчитане на пешеходци и велосипедисти
следи близостта до други превозни средства, велосипедисти и пешеходци и може да ви
предупреди за потенциален сблъсък.  Асистентът за кръстовище  може да отчете насрещен
трафик и да задейства спирачките ако има риск автомобилът ви да бъде ударен. (Част от
пакетна опция)

■ Асистентът за рязко завъртане на воланаØ2)  е предназначен да разпознава резките
движения на волана и спомага за заобикаляне на препятствия по пътя. (Функцията е част от
системата за предотвратяване на сблъсък)

■ Системата за поддържане на лентата на движение и асистентът за следене на сляпата
зонаØ2)  отчита автомобили в сляпата зона и алармира чрез светлинна индикация в
съответното външно огледало. Ако се опитате да промените лентата на движение, докато се
показва предупреждение, системата ще приложи леко съпротивление към волана за
подпомагане на намаляване на риска от сблъсък. (Част от пакетна опция)

■ Предупреждението за напречно движение с функция за активно спиранеØ2)  използва
сензори за сканиране на пространството вляво и вдясно, когато излизате на заден ход от
перпендикулярно място за паркиране. Системата ще ви предупреди при откриване на
движещ се автомобил или друга опасност. (Част от системата за следене на сляпата зона,
включва функцията за активно спиране) (Опция, като част от пакет)



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Kuga ST-Line X FWD FHEV в цвят Blue металик (опция).

ПРЕГЛЕД

Достигнете целта на пътуването си по-ефективно с Kuga Plug-In Hybrid. Изберете кога да се 
движите на електрическа енергия и кога да включите икономичния 2,5-литров бензинов 
двигател с цикъл на Аткинсън, а можете също да оставите Kuga да прецени сам това. При всяко 
пътуване автомобилът възстановява енергия, когато отнемете газта или натискате спирачката.

 ■ Режим Auto EV превключва между електрическия двигател и хибридна работа в зависимост 
от условията на пътя и наличния в акумулатора заряд

 ■ Режим EV Now използва само електрическо захранване. Когато акумулаторът е почти 
изтощен, превключва обратно към използване на хибридна операция

 ■ Режим EV Later позволява пестене на електрическия заряд на акумулатора за употреба по-
късно чрез движение главно в хибриден режим до превключване

 ■ Режим Battery charge позволява акумулаторът да се зарежда чрез бензиновия двигател с 
цикъл на Аткинсън

 ■ Технология Geofencing прави управлението в зони с ниски емисии дори още по-лесно. 
Навигационната система ще покаже контролираната зона, като зона с ниски емисии, за да ви 
уведоми кога да превключите към режим EV Now
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ПРОСТО ЗАРЕЖДАНЕ

2)Свързаната стенна зарядна станция Ford се предлага като допълнително 
оборудване.
†FordPass е съвместимо с избрани смартфон платформи и се предлага за 
изтегляне. Възможно е да са приложими такси за съобщения и данни.
*Времето за зареждане варира в зависимост от капацитета на домашната 
електрическа инсталация.

Kuga ST-Line X PHEV в стандартен цвят Frozen White (опция).

ПРЕГЛЕД

Независимо дали сте си у дома или навън, Kuga се зарежда 
лесно от контакт на домашната електрическа инсталация, 
от свързаната стенна зарядна станция Ford2) или на 
обществени зарядни станции. Използвайте приложението 
FordPass†, за да проверите нивото на заряд на акумулатора, 
да намерите местоположения и да получите уведомления за 
статуса на заряда. Включени са Кабел 7,1 m за домашно 
зареждане и чанта за кабел с автомобила като стандартно 
оборудване.

 ■ Свързаната стенна зарядна станция Ford предоставя 
удобство за бързо зареждане у дома. Лесна е за 
употреба, може да бъде монтирана на закрито или 
открито и може да се постигне пълно зареждане само за 
3,5 часа* 

 ■ Зареждане от домашната електрическа инсталация 
чрез домашен 230-волтов контакт може да се постигне 
пълно зареждане на Kuga само за 6 часа*
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*Част от системата за поддържане на лентата на движение и асистентът за следене на сляпата зона.
2)Функция за помощ при управление. 
Забележка Функциите за помощ при управление са спомагателни и не заменят вниманието, добрата преценка и необходимостта от 
контрол върху автомобила от страна на водача.

Kuga ST-Line X PHEV в цвят Solar Silver металик с тониран лак (опция).

ПРЕГЛЕД

ОСТАВЕТЕ FORD KUGA ДА СЕ ПАРКИРА САМ
Kuga разпознава подходящите места за паркиране и ви насочва при влизане и излизане от тях, което 
улеснява паркирането дори и в най-тесните места. 

 ■ Активният асистент за паркиране2) управлява волана и направлява автомобила при влизане и 
излизане от паркомястото. Освен широкоъгълната задна камера системата има и широкоъгълна 
предна камера. (Само с ръчна скоростна кутия. Част от пакетна опция) 

 ■ Активният асистент за паркиране 22) управлява волана, скоростите и педалите, а вие запазвате 
контрола върху автомобила чрез бутона Park Assist по време на маневрата. (Само с автоматичните 
трансмисии. Част от пакетна опция) 

 ■ Предупреждението за напречно движение*2) помага при излизане на заден ход от място за 
паркиране като предупреждава за приближаващ се автомобил от всяка от страните. (Включва 
активно спиране и обхващане на ремарке) (Част от пакетна опция)

 ■ Широкоъгълната задна камера2) осигурява ясна видимост наляво и надясно зад автомобила, 
когато изберете задна предавка. (Стандартно оборудване за всички серии) 
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ПРЕГЛЕД

ВИЖДАТЕ ВСИЧКО И ВСИЧКИ ВИ 
ВИЖДАТ
Забележително осветление през нощта и при лоша видимост се предоставя от впечатляващите 
усъвършенствани LED фарове. За по-лесно, по-спокойно управление през нощта адаптивното 
осветление с динамични LED фарове използва технология с камера за промяна на светлинния 
сноп за осветяване на завоите, преди да влезете в тях.

 ■ Осветяването въз основа на знаците разпознава кога наближавате кръгово кръстовище или 
знак “Стоп” и адаптира фаровете в съответствие с конфигурацията на пътя (Част от пакетна 
опция)

 ■ Предварителното осветяване на завоите използва маркировката на лентата за 
разпознаване на завои по пътя и ги осветява, преди да влезете в тях.(Част от пакетна опция)

 ■ Незаслепяващите дълги светлини регулират ъгъла на фаровете за максимална осветеност, 
а предната камера помага на системата да не заслепява останалите водачи (Част от пакетна 
опция)
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ДА НАПРАВИМ ЖИВОТА ПО-ЛЕСЕН

Имайте предвид: Пълното интегриране на SYNC 3 със смартфон се предлага само за iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) или по-нови 
версии. 100% свързаност. Допълнителни такси има само при Applink. За да разберете дали Apple CarPlay и Android Auto се 
предлагат на Вашия пазар, вижте актуалната информация в официалните сайтове на Apple CarPlay и Android Auto. 
Актуализациите на картите са безплатни за ограничен период от време след регистрацията на автомобила.
*Не се разсейвайте, докато шофирате. Когато е възможно, използвайте системи с гласови команди; не използвайте ръчни 
устройства, когато шофирате. Някои функции могат да бъдат заключени, когато автомобилът е на скорост. Не всички функции 
са съвместими с всички телефони.
**FordPass Connect активира свързаните услуги и се предлага при избрани автомобили или при автомобили с навигация. 
Системата FordPass Connect ще бъде активирана при доставка на автомобила. Можете да разрешите или забраните споделяне 
на определени данни. Интернет покритието и услугите не са достъпни навсякъде. Възможно е да се прилагат такси за пренос на 
данни. Приложими са политиките за поверителност на FordPass и Connected Car, които са налични на местния уебсайт на Ford. 
†Достъпът до Live Traffic е безплатен само за първоначален пробен период от време след закупуване на нов автомобил Ford, 
оборудван със SYNC 3 с навигация, след това се заплаща лицензен абонамент.
††Информацията Local Hazard е безплатна само за първоначален пробен период от време след закупуване на нов автомобил 
Ford, оборудван с определени модули за информация на водача, след това се заплаща лицензен абонамент.
‡Ford eCall споделя местоположението на автомобила и помага на пътуващите да уведомят на съответния език местните 
аварийни служби/комуникационен център при автопроизшествие, при което се е отворила въздушна възглавница или се е 
изключила горивната помпа. Функцията работи в над 40 държави и региони в Европа.
Забележка: Дистанционното стартиране се предлага само при модели с автоматична скоростна кутия.

ПРЕГЛЕД

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 се интегрира безпроблемно с 
вашия смартфон и улеснява комуникацията и 
навигацията*. Чрез AppLink можете да 
управлявате приложения, съвместими със 
SYNC, а чрез Apple CarPlay и Android Auto 
работите с телефона си директно на 
8-инчовия цветен сензорен екран. Можете да 
използвате сензорния екран или прости 
гласови команди за обаждания, писане и 
прослушване на текстови съобщения, както и 
за управление на музиката и сателитната 
навигация.
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FORDPASS CONNECT
Автомобилите Kuga, оборудвани с FordPass 
Connect**, отключват редица функции,
предназначени да направят шофирането по-
лесно и приятно. Те включват: Live Traffic†,
която изпраща актуална информация към
навигационната система SYNC 3 и Local Hazard 
Information††, която може да Ви предупреждава
за опасности по пътя, преди да стигнете до
тях. В случай на произшествие eCall‡  помага на
пътниците да се обадят на службите за
спешна помощ с информация за
местоположението на автомобила.



ПРИЛОЖЕНИЕТО FORDPASS
От интелигентни отдалечени функции до подробни доклади за състоянието на автомобила, 
приложението FordPassØ ви осигурява достъп до дори повече функции чрез вашия смартфон. 
За да си осигурите спокойствие, можете да заключвате или отключвате автомобила, независимо 
къде се намирате, а в студените зимни утрини можете дори да размразите предното стъкло и да 
активирате отоплението на седалките и волана (когато е част от оборудването) (само при 
модели с автоматична скоростна кутия). (Предлага се само на пазарите в ЕС.)

ØFordPass е безплатно приложение, което се предлага за изтегляне и е съвместимо с избрани смартфон платформи. Възможно е 
да са приложими такси за съобщения и данни. 

ПРЕГЛЕД1



ДИСПЛЕЙ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО
Прожектира основна информация в зрителното ви поле, за да 
не изпускате пътя от погледа си. Ясното, ярко изображение може 
да показва съдържание по ваш избор, включително скорост на 
автомобила, навигация, известия от круиз контрола и данни за 
разпознаване на пътни знаци. Съвместим с поляризирани 
слънчеви очила.

Не се разсейвайте, докато шофирате. Вижте ръководството за собственика за 
подробности и ограниченията на системата.

ПРЕГЛЕД

ИЗБОР НА РЕЖИМ НА ДВИЖЕНИЕ
Адаптирайте управлението на Kuga в зависимост от 
условията на пътя чрез избор от пет налични режима на 
движение. Системата задава различни настройки, 
включително реакция при подаване на газ и усещане за 
волана, както и поведение при смяна на предавките на 
автомобили с автоматична скоростна кутия.

1

АУДИО СИСТЕМА B&O BEOSONICTM

Определете настроението за пътуването си с
аудиосистемата Bang & Olufsen BeoSonic™. Усилването на
любимите ви изпълнители е лесно с интуитивния интерфейс
с едно докосване. Преминавайте безпроблемно между
четири аудиопространства: Warm, Excited, Bright и Relaxed за
регулиране на звука според личния ви вкус.

Допълнителни предварително зададени профили могат да
бъдат съпоставени с вашата дейност за допълнителен
комфорт и управление.

Търговската марка BeoSonicTM  е собственост на Bang & Olufsen a/s и за нея са
подадени заявления, регистрирана е и се използва в множество юрисдикции в
цял свят от нейния собственик.



ЗАДНА ВРАТА С ФУНКЦИЯ „СВОБОДНИ РЪЦЕ“
Отварянето и затварянето на задната врата е лесно дори ако ръцете ви са заети. Стига 
ключовете да са в джоба или чантата ви, просто „ритнете“ в пространството под задната броня 
и вратата ще изпълни командата, без да докосвате нищо. Позволява отваряне и затваряне, 
докато седите в автомобила.

ПРЕДНА И ЗАДНА КАМЕРА2)

Маневрите при паркиране в тесни пространства могат да бъдат извършени експертно 
благодарение на изгледите отпред и отзад на автомобила, показвани на дисплея на сензорния 
екран. Задната камера се активира при превключване на задна предавка.

2)Функция за помощ при управление. 
Забележка Функциите за помощ при управление са спомагателни и не заменят вниманието, добрата преценка и необходимостта 
от контрол върху автомобила от страна на водача.
Камерите работят само при скорост под 10 km/h.

ПРЕГЛЕД1



ПРИБИРАЩ СЕ ТЕГЛИЧ
Когато не се използва, тегличът с електрическо задвижване на Ford автоматично се прибира зад 
задната броня, за да не нарушава визията на автомобила и за лесен достъп до багажника. При 
нужда от превоз на допълнителен товар с теглича могат да се теглят до 2 100 kg* в зависимост 
от двигателя (за подробности проверете при вашия представител на Ford).

*Максималната теглителна способност зависи от товара, конфигурацията на автомобила, допълнителното оборудване и броя 
пътници.

УВЕРЕНОСТ И КОМФОРТ
Седалките с електрическо регулиране в 12 посоки, AGR-
сертифицирани (със Sensico® тапицерия) предоставят удобства за 
вас и пътника на предната седалка по пътища с много завои и по 
магистрали, което гарантира, че сте пристигнали освежени. (Опция) 
(Предлага се при Titanium и ST-Line)

Аеродинамични седалки с AGR сертифициране**

Асоциацията AGR изследва и работи за предотвратяване на болките в 
гърба, и се ползва с подкрепата на редица лекари и терапевти.

ПРЕГЛЕД

**AGR печат за качество (Aktion Gesunder Rücken = Кампания за по-здрав гръбначен стълб): Сертифицирано и препоръчвано от 
Асоциацията за здрав гръбначен стълб – по-добър живот (Association Forum Healthy Back – Better Living) и Федералната 
асоциация на германските училища по гръбначния стълб (Federal Association of German Back Schools). Повече информация: AGR 
e.V., Stader Str. 6, D - 27432 Bremervörde, Phone + 49 4761/926 358 0. 
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Разнообразието от елементи за 
персонализиране на екстериора и 
интериора ще ви помогне да 
изберете Ford Kuga, който е точно 
за вас. 

ОПИСАНИЕ НА СЕРИИТЕИЗБОР

ST-Line X
Kuga ST-line X е подготвен за всякакви условия 
на шофиране благодарение на 
усъвършенствани технологии и допълнително 
оборудване. 

Titanium X
Усъвършенстван комфорт, стилен интериор, 
затъмнени задни стъкла и премиум технологии, 
осигуряват неподправено удоволствие от 
шофирането.  

Titanium
Първокласните материали и технологии 
предлагат по-високо ниво на изисканост и 
комфорт в луксозния Ford Kuga. 

ST-Line
Kuga ST-Line е с подчертан спортен характер 
благодарение на уникални екстериорни и 
интериорни спортни детайли. 

Vignale
Уникалният дизайн на Kuga Vignale ще ви 
потопят в несравнима изтънченост. 
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Двигатели/мотори

Бензин

2,5 л Ford Plug-In Hybrid 
(PHEV) 225 к.с. (165 kW)
2,5 л Ford Full Hybrid (FHEV) 
190 к.с. (140 kW) 
1,5 л Ford EcoBoost 150 к.с. (110 
kW)

Дизел

1,5 л Ford EcoBlue 120 к.с.  
(88 kW)

СЕРИИ2  ИЗБОР

  TITANIUM
Стандартен екстериор

■ 17-инчови лети джанти с
5x2 спици с покритие
Shadow Silver

■ Релси за покрив със
сребристо покритие

■ Камера за задно виждане
■ Външни огледала в цвета

на каросерията с
електрическо регулиране и
подгряване, мигачи и
осветление на зоната на
влизане

Стандартен интериор

■ Осветление в купето
■ Автоматично

самозатъмняващо се
огледало за задно
виждане

■ 2 USB порта в задната част
на конзолата на пода

■ Седалка на шофьора и
пътника с регулиране в 8 
посоки, ръчно регулиране
на ъгъла на облегалката



TITANIUM X
Стандартни характеристики 
на екстериора в допълнение 
към Titanium

 ■ Автоматични рефлекторни 
LED фарове с дневни LED 
светлини

 ■ Задна врата с функция 
„свободни ръце“

 ■ Тонирани стъкла
 ■ Предни LED светлини за 

мъгла

Стандартни характеристики 
на интериора в допълнение 
към Titanium

 ■ Аудио система B&O 
BeoSonicTM

 ■ Прибиращ се централен 
подлакътник с вграден 
държач за чаши

 ■ Седалки с частична 
Sensico® кожа и 
електрическо регулиране 
на шофьорската седалка в 
10 посоки

Двигатели/мотори

Бензин

2,5 лL Ford Plug-In Hybrid 
(PHEV) 225 к.с. (165 kW)
2,5 л Ford Full Hybrid (FHEV) 
190 к.с. (140 kW)
1,5 л Ford EcoBoost 150 к.с.  
(110 kW)

Дизел

1,5 л Ford EcoBlue 120 к.с.  
(88 kW)

СЕРИИИЗБОР2



ST-LINE
Стандартни характеристики 
на екстериора в допълнение 
към Titanium

 ■ 18-инчови лети джанти с 
5x2 спици в цвят Rock 
Metallic

 ■ Предна горна карбонова 
черна решетка с мрежа и 
дизайн тип пчелна пита и 
рамка с черен огледален 
гланц

 ■ Релси на покрива с черно 
покритие

 ■ Двойни накрайници на 
ауспуха с уникален гланц 
от висок клас

Стандартни характеристики 
на интериора в допълнение 
към Titanium

 ■ Тъмна тапицерия на 
тавана

 ■ Предни и задни велурени 
постелки с червени 
шевове

 ■ Облечен със Sensico® кожа 
скоростен лост и вложка в 
Satin Aluminium придават 
спортно усещане 

Двигатели/мотори

Бензин

2,5 лL Ford Plug-In Hybrid 
(PHEV) 225 к.с. (165 kW)
2,5 л Ford Full Hybrid (FHEV) 
190 к.с. (140 kW)
1,5 л Ford EcoBoost 150 к.с.  
(110 kW)

Дизел

1,5 л Ford EcoBlue 120 к.с.  
(88 kW)

СЕРИИИЗБОР2



ST-LINE X
Стандартни характеристики 
на екстериора в допълнение 
към ST-Line

 ■ Автоматични рефлекторни 
LED фарове с автоматични 
дълги светлини и LED 
дневни светлини

 ■ Тонирани стъкла
 ■ Задна врата с функция 

„свободни ръце“

Стандартни характеристики 
на интериора в допълнение 
към ST-Line 

 ■ Прибиращ се централен 
подлакътник с вграден 
държач за чаши

 ■ Седалки, частично с 
Sensico®, с електрическо 
регулиране на 
шофьорската седалка в 10 
посоки

 ■ Безключова система Ford 
KeyFree със старт бутон 
Ford Power и задна 
хендсфри врата 

Двигатели/мотори

Бензин

2,5 лL Ford Plug-In Hybrid 
(PHEV) 225 к.с. (165 kW)
2,5 л Ford Full Hybrid (FHEV) 
190 к.с. (140 kW)

Дизел

1,5 л Ford EcoBlue 120 к.с.  
(88 kW)

СЕРИИИЗБОР2



VIGNALE

СЕРИИИЗБОР

Стандартни характеристики 
на екстериора в допълнение 
към Titanium X

 ■ 18-инчови лети джанти с 
5x4 спици и повърхност 
Luster Nickel

 ■ Електрически външни 
огледала с подгряване и 
автоматично сгъване с 
функция памет

 ■ Предна и задна броня в 
цвета на каросерията и 
детайли в задната част с 
висок гланц

Стандартни характеристики 
на интериора в допълнение 
към Titanium X

 ■ Обвит със Sensico®- 
волан с премиум усещане

 ■ Седалка на водача с 
електрическо регулиране в 
10 посоки и функция за 
запаметяване на 
позицията

 ■ Предни прагови лайстни с 
алуминиево покритие и 
надпис Vignale

 ■ Кожени седалки Sensico®/
Windsor

Двигатели/мотори

Бензин

2,5 лL Ford Plug-In Hybrid 
(PHEV) 225 к.с. (165 kW)
2,5 л Ford Full Hybrid (FHEV) 
190 к.с. (140 kW)
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ЦВЕТОВЕ

  Blue Metallic 
Цвят металик*

Solar Silver 
Цвят металик*

Frozen White† 
Стандартен цвят*

Lucid Red 
Цвят металик  
с тониран лак*

White Platinum 

Agate Black 
Цвят металик*

Magnetic Grey 
Цвят металик*

Lucid Red 
Цвят металик  
с тониран лак*

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

*Срещу допълнително заплащане.
†Не се предлага при Vignale.
Ford Kuga се предлага с гаранция срещу 
пробивна корозия Ford Perforation 
Warranty, валидна за период от 12 години 
след датата на първоначална 
регистрация. Гаранцията е в зависимост 
от съответните срокове и условия. 
Забележка: Изображенията на 
автомобилите са използвани само за 
илюстриране на цветовете на 
каросерията. Те може да не отразяват 
точно някои детайли и не са гаранция, че 
изобразената цветова комбинация се 
предлага на конкретен пазар. Цветовете и 
тапицериите, представени в тази 
брошура, може да не съответстват точно 
на действителните цветове поради някои 
ограничения на използваните печатни 
процеси.

Нагодете се към стила си с 
избор на цветове, опции за 
джанти и допълнително 
оборудване.
Ford Kuga дължи трайната си външност на специален многоетапен 
процес на боядисване. От впръскването на восък в стоманените 
структурни елементи до защитния горен слой на покритието, 
новите материали и технологии гарантират добрия външен вид на 
изцяло новия Kuga за дълги години.

3
Blazer Blue†

Стандартен 
цвят

Специален металик*



Ray в Ebony/Sensico® в Ebony 
Стандартно оборудване при Titanium X

Foundry в Ebony/Eton в Ebony с червени 
шевове 
Стандартно оборудване при ST-Line

Ray в Ebony/Eton в Ebony 
Стандартно оборудване при Titanium

ТАПИЦЕРИИПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ3

Забележка  Sensico®  е търговска марка на Ford EU за премиум
синтетична тапицерия, разработена за автомобилен
интериор. Тъй като е веган тапицерия, тя комбинира премиум,
меко усещане, издръжлива е и изглежда великолепно. Лесна
е за поддръжка и се почиства с лекота и е защитена от петна
и миризми. С висококачествения външен вид Sensico®  не само
предоставя великолепно усещане при седене по време на
дълги пътувания, но също така е природосъобразно, тъй като
не е произведена от продукти от животни. Тя е с дизайн,
осигуряващ спокойствие  за модерни, амбициозни водачи.



ДЖАНТИ

Забележка Всички лети джанти се предлагат и като 
допълнително оборудване срещу допълнително заплащане при 
Вашия представител на Ford до изчерпване на наличностите. 
Посетете ford-accessories.com

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Фрезовани лети джанти с 5x2 спици в цвят 
Magnetic 
Стандартно оборудване при Titanium

18"
Фрезовани лети джанти с 15 спици в гланцов 
Ebony Black 
Опция при ST-Line и ST-Line X

19"
Лети джанти с 10 спици в Luster Nickel 
Опция при Vignale

Фрезовани лети джанти с 10 спици в 
Premium Pearl Grey 
Опция при Titanium X, ST-Line X и Vignale

Лети джанти с 5x4 спици в Absolute Black 
Опция при ST-Line X

19"

20" 20"
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ST-LINE X BLACK PACKAGE
 ■ 20" лети джанти в цвят Absolute Black
 ■ Черен покрив и голям заден спойлер
 ■ Черни външни огледала
 ■ Уникален надпис „ST-Line“ в черно
 ■ Уникален надпис „KUGA“ в черно
 ■ Червени спирачни апарати
 ■ Алуминиево покритие на педалите
 ■ Лайстни на праговете
 ■ Черна горна част на задната врата
 ■ Черно покритие на пантите
 ■ Черна антена тип акула

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ЗИМЕН ПАКЕТ
 ■ Отопляеми седалки на водача и на 

пътника
 ■ Отопляеми задни седалки
 ■ Отопляемо предно стъкло Quickclear
 ■ Отопляем волан

3



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ПАКЕТ ТЕХНОЛОГИИ
 ■ Дисплей на предното стъкло 
 ■ LED фарове (с динамично осветяване в завой, предни LED светлини за мъгла, задни LED 

светлини, автоматично регулиране на нивото на фаровете и автоматични светлини с 
незаслепяващи дълги светлини)

ПАКЕТ ЗА ПОМОЩ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ
 ■ Интелигентен регулатор на скоростта
 ■ Адаптивен круиз контрол с асистент в задръствания (само при автоматична скоростна кутия) 

или адаптивен круиз контрол (само при ръчна скоростна кутия)
 ■ Система за следене на сляпата зона със спомагателна система за предупреждение
 ■ Асистент за сигнализация при промяна на лента
 ■ Система за смекчаване на удара при сблъсък
 ■ Разпознаване на знаци за ограничение на скоростта
 ■ Автоматизиран асистент за паркиране
 ■ Предна и задна широкоъгълна камера
 ■ Протектори на ръбовете на вратите

3
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Още допълнително оборудване за Kuga ще намерите на адрес 
ford-accessories.com
Различни артикули с логото на Ford ще намерите на адрес fordlifestylecollection.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

 

 

 
 
 

броня на багажника 
6 Разглобяем теглич
7 Напречни греди на покрива
8 Носач за велосипеди за покрив 

Thule®+

9 Калобрани
10 Кабел за зареждане на 

електрически автомобили за 

зарядни станции
11 Свързана стенна зарядна 

станция Ford 

+Артикулът е с гаранция от външен доставчик; 
за подробности вижте задната корица.
Отговаря на европейските изисквания за 
безопасност по ECE-R17/ISO27955.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ3

1  Вертикална решетка
  разделяща купето и багажнато

отделение
2  Гумена постелка за багажното
  отделение
3  Постелка на багажника
4      Видеорегистратор
5  Предпазна лайстна за задната



KUGA HYBRID (FHEV)
Комбинира бензинов и електрически двигател, които работят 
заедно за подобрена производителност на работата и ефективно 
използване на гориво. Kuga Hybrid може също да изминава кратки 
разстояния само с електрическо захранване с нулеви емисии.

 ■ 2,5 л бензинов двигател с цикъл на Аткинсън
 ■ 1,1 kWh 48-волтова литиево-йонна батерия
 ■ Възможност за изцяло електрическо управление
 ■ Възможно зареждане чрез двигателя

ХИБРИДНИ ЗАДВИЖВАЩИ АГРЕГАТИ

Пробег на гориво***
944-999 km

Време за зареждане
няма

Емисии на CO2**
125-133 g/km

Изцяло електрически 
пробег

няма

Регенеративно зареждане

Зареждане чрез двигателя

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подходящите опции за 
електрически задвижващи 
агрегати за вас.
Преминаването към електрическо управление никога не е било 
по-лесно. Намерете правилното решение за вашия начин на живот 
с избор на версии Kuga Plug-In Hybrid и Kuga Hybrid (пълен хибрид), 
както и усъвършенстваните бензинови двигатели EcoBoost на Ford 
2,0 литра и 1,5 литра. 

4
**Декларираните емисии на CO2  са определени съгласно техническите изисквания и
спецификации на най-новите версии на европейски регламенти (ЕО) 715/2007 и (ЕС)
2017/1151. За лекотоварните автомобили с типово одобрение по Световната
хармонизирана тестова процедура за леки превозни средства (WLTP) е предоставена
информация за разход на гориво/енергия и емисии на CO2  за Новия европейски цикъл на
движение (NEDC) и за WLTP. WLTP ще замени напълно NEDC най-късно до края на 2020 
година. Използваните стандартни тестови процедури позволяват сравняване на
различни типове автомобили и на различни производители. През време на преходния
период данните за разход на гориво и CO2  емисии по WLTP ще се привеждат към NEDC.
Ще има известни разлики в сравнение с предишните данни, тъй като някои елементи на
тестовете са променени – тоест за някои автомобили отчетените данни за разхода на
гориво и емисиите на CO2  ще са променени.
***Изчисление на потенциалния пробег, базирано на ефективност на използване на
горивото от 4,9-5,5 л/100 km (WLTP) при Kuga EcoBlue Hybrid (mHEV), 5,4-5,7 л/100 km
(WLTP) при Kuga Hybrid (FHEV) и горивен резервоар с капацитет 54 литра. При Kuga Plug-
In Hybrid потенциалният пробег на гориво е базиран на ефикасност на използване на
горивото от 5,3-6,1 л/100 km (WLTP) в режим Charge Sustain (при изчерпване на
високоволтовата батерия) и капацитет на резервоара от 45 литра. Общият пробег при
Световната хармонизирана тестова процедура за леки превозни средства (WLTP) е
3 200 km. Действителният пробег варира според условия, като външни елементи, стил на
управление и поддръжка на автомобила.



KUGA PLUG-IN HYBRID (PHEV)
Комбинира електрическо и бензиново захранване за 
безпроблемна работа, докато само електрическият режим 
позволява шофиране с нулеви емисии. За подпомагане на 
максимално увеличаване на изминатото разстояние в режим само 
електрическо захранване Kuga PHEV може да се зарежда у дома 
или на обществена зарядна станция.

 

 

ХИБРИДНИ ЗАДВИЖВАЩИ АГРЕГАТИ

Пробег на гориво***
688-462 km (бензин/

електричество 
комбинирано††)

Време за зареждане****
3,5 часа (кабел тип 2) или 6 
часа (стандартен кабел с 3 

щифта)

Емисии на CO2**
22-29 g/km

Електрически пробег*
62 km

Зареждане с инсталирана стенна 
зарядна станция
Зареждане на обществена зарядна 
станция

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Зареждане чрез двигателя

Регенеративно зареждане

Изисква се зареждане от 
електрическата мрежа

230 V стенна зарядна станция

 ■ Възможност за изцяло електрическо управление
 ■ Възможно е зареждане от електрическата мрежа

4

■ 2,5 л бензинов двигател с цикъл на Аткинсън
■ 14,4 kWh 48-волтова литиево-йонна батерия

*На базата на пълно зареждане. Пробегът до 62 km изцяло на електричество, установен
чрез Световната хармонизирана тестова процедура за леки превозни средства (WLTP),
се отнася за наличната конфигурация. Действителният пробег варира в зависимост от
условията, като външни елементи, стил на управление, поддържането на автомобила и
възрастта на литиево-йонната батерия.
**Декларираните емисии на CO2  са определени съгласно техническите изисквания и
спецификации на най-новите версии на европейски регламенти (ЕО) 715/2007 и (ЕС)
2017/1151. За лекотоварните автомобили с типово одобрение по Световната
хармонизирана тестова процедура за леки превозни средства (WLTP) е предоставена
информация за разход на гориво/енергия и емисии на CO2  за Новия европейски цикъл на
движение (NEDC) и за WLTP. WLTP ще замени напълно NEDC най-късно до края на 2020 
година. Използваните стандартни тестови процедури позволяват сравняване на
различни типове автомобили и на различни производители. През време на преходния
период данните за разход на гориво и CO2  емисии по WLTP ще се привеждат към NEDC.
Ще има известни разлики в сравнение с предишните данни, тъй като някои елементи на
тестовете са променени – тоест за някои автомобили отчетените данни за разхода на
гориво и емисиите на CO2  ще са променени.
***Изчисление на потенциалния пробег, базирано на ефективност на използване на
горивото от 4,9-5,5 л/100 km (WLTP) при Kuga EcoBlue Hybrid (mHEV), 5,4-5,7 л/100 km
(WLTP) при Kuga Hybrid (FHEV) и горивен резервоар с капацитет 54 литра. При Kuga Plug-
In Hybrid потенциалният пробег на гориво е базиран на ефикасност на използване на
горивото от 5,3-6,1 л/100 km (WLTP) в режим Charge Sustain (при изчерпване на
високоволтовата батерия и капацитет на резервоара от 45 литра. Общият пробег при
Световната хармонизирана тестова процедура за леки превозни средства (WLTP) е
3 200 km. Действителният пробег варира според условия, като външни елементи, стил на
управление и поддръжка на автомобила.
****Времето за зареждане варира в зависимост от капацитета на домашната
електрическа инсталация.
††Въз основа на пълен заряд на батерията и пълен резервоар без зареждане с
електричество/гориво. Общият пробег при Световната хармонизирана тестова
процедура за леки превозни средства (WLTP) е 3 200 km.



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ4 ГОРИВО, ДИНАМИКА И ЕМИСИИ
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SUV С 5 ВРАТИ

Емисии на CO2
øø (g/km) – Общи съгласно WLTP 149-152 123-128 130-133 122-126 149-152 156-158

Разход на горивоøø в L/100 km – Общ съгласно 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

Стандарт за емисии Euro 6d Temp Stage 6d Temp Stage 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp

Максимална мощност, к.с. (kW) 150 (110) 190 (140) 190 (140) 225 (165) 120 (88) 120 (88)

Въртящ момент, Nm (Nm с overboost) 240
2,5 л Бензинов двигател: 

200 
Електрически двигател: 

230

2,5 л Бензинов двигател: 
200 

Електрически двигател: 
230

2,5 л Бензинов двигател: 
200 

Електрически двигател: 
230

340 340

Тип гориво Бензин Бензин/Електричество Бензин/Електричество Бензин/Електричество Дизел Дизел

Скоростна кутия 6-степенна ръчна (H4F45 (eCVT 
автоматична))

(H4F45 (eCVT 
автоматична))

(H4F45 (eCVT 
автоматична)) 8-степенна автоматична 8-степенна автоматична

Колесна формула 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4

ДИНАМИКАØ

Макс. скорост (km/h) 195 (121 mph) 196 (122 mph) 196 (122 mph) 200 (124 mph) 180 (111 mph) 180 (111 mph)

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

50-100 km/h* (s) 9.5 – – – – –

МАСИ И ТОВАРИ

Собствено тегло (kg)# 1564 1701 1773 1844 1667 1735

Обща маса на автомобила (GVM) (kg) 2075 2215 2280 2320 2200 2245

Обща маса с ремарке (GTM) (kg) 3875 3815 3780 3820 4345 4345

Макс. маса на ремарке (със спирачки) (kg) 1800 1600 1500 1500 2100 2100

Макс. маса на ремарке (без спирачки) (kg) 750 750 750 750 750 750

Полезен товар 410 410 410 410 410 410

*На 4-та предавка. ØДанни от тестове на Ford. Всички бензинови двигатели са снабдени с каталитичен конвертор.   
Представлява най-малкото собствено тегло на автомобила при тегло на шофьора 75 kg, напълно зареден с работни течности и на 90% с гориво, в зависимост от допуските на производителя, монтираните опции и др. Посочената максимална маса на ремарке представлява максималната допустима маса на теглен товар, с който автомобилът, при 
максимална обща маса (GVM), може да потегли по 12-градусов наклон на морското равнище. Функционалните характеристики и разхода на гориво на всички модели се влошават при теглене. Максималното вертикално натоварване на теглича е 100 kg за всички модели. Общата маса с ремарке включва теглото на ремаркето. 
øøПосочените данни за разход на гориво/енергия, емисии на CO2 и пробег на електричество съгласно Световната хармонизирана тестова процедура за леки превозни средства (WLTP) са измерени в съответствие с техническите изисквания и спецификации на най-новите версии на европейски регламенти (ЕО) 715/2007 и (ЕО) 2017/1151. Използваните 
стандартни тестови процедури позволяват сравняване на различни типове автомобили и на различни производители. 
Освен от ефективното използване на горивото/енергията от самия автомобил, разходът на гориво/енергия, емисиите на CO2 и пробегът на електричество зависят и от начина на шофиране, както и от други нетехнически фактори. CO2 е парников газ, който е основен причинител на глобалното затопляне. Във всеки търговски обект можете да получите 
безплатно брошура за разхода на гориво и емисиите на CO2, която съдържа данни за всички нови модели леки автомобили.



Ширина (с огледала): 2 178 mm Ширина (без огледала): 1 883 mm

Дължина: 4 614 mm – 4 629 mm
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Габаритна дължина без теглич (mm) 4614-4629

Габаритна ширина с огледала/с прибрани огледала/без огледала (mm) 2178/2000/1883

Габаритна височина (без товар) (без релси на покрива) (mm) 1666-1681

Габаритна височина (без товар) (с релси на покрива) (mm) 1666-1680

Диаметър на завой между бордюри (m) 11,4-11,5

ТОВАРЕН ОБЕМ (ЛИТРИ)‡

Конфигурация с 5 места (с товар до ръба на седалката) (с комплект за ремонт на гуми) – Без PHEV 645**

Конфигурация с 2 места (с товар до тавана) (с комплект за ремонт на гуми) – Без PHEV/FHEV 1534

ВМЕСТИМОСТ НА ГОРИВНИЯ РЕЗЕРВОАР (ЛИТРИ)

Бензин и FHEV 54

Дизел 54

Хибрид със зареждане от електрическата мрежа 45

‡Измерено в съответствие с ISO 3832. Размерите може да са различни в зависимост от модела и монтираното оборудване. 
**Обхват на товара с плъзгаща седалка на втория ред: 475 - 645 л (без PHEV/FHEV) и 411 - 581 л (FHEV/PHEV).



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ4 ЦВЕТОВЕ И ТАПИЦЕРИИ

Каросерия – Стандартни 
цветове Каросерия – Цветове металик* Специални цветове*
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TITANIUM

Седалки – основна горна тапицерия и цвят: Ray в Ebony 
Тапицерия и цвят на възглавниците: Плат в Ebony  
Цвят на арматурното табло, горна част: Ebony 
Цвят на арматурното табло, долна част: Ebony

n n n n n n n n

Седалки AGR – основна горна тапицерия и цвят: Ray в Ebony 
Тапицерия и цвят на възглавниците: Sensico® в Ebony  
Цвят на арматурното табло, горна част: Ebony 
Цвят на арматурното табло, долна част: Ebony

n n n n n n n n

TITANIUM X

Седалки – основна горна тапицерия и цвят: Ray в Ebony  
Тапицерия и цвят на възглавниците: Sensico® в Ebony  
Цвят на арматурното табло, горна част: Ebony 
Цвят на арматурното табло, долна част: Ebony

n n n n n n n n

ST-LINE 

Седалки – основна горна тапицерия и цвят: Foundry в Ebony 
Тапицерия и цвят на възглавниците: Плат в Ebony с шевове в Generic Red 
Цвят на арматурното табло, горна част: Ebony 
Цвят на арматурното табло, долна част: Ebony

n n n n n n n n

Седалки AGR – основна горна тапицерия и цвят: Rapton в Ebony 
Тапицерия и цвят на възглавниците: Sensico® в Ebony с шевове в Generic Red 
Цвят на арматурното табло, горна част: Ebony 
Цвят на арматурното табло, долна част: Ebony

n n n n n n n n

ST-LINE X

Седалки – основна горна тапицерия и цвят: Rapton в Ebony 
Тапицерия и цвят на възглавниците: Sensico® в Ebony с шевове в Generic Red 
Цвят на арматурното табло, горна част: Ebony 
Цвят на арматурното табло, долна част: Ebony

n n n n n n n n

VIGNALE

Седалки – основна горна тапицерия и цвят: Кожа Windsor в Ebony 
Тапицерия и цвят на възглавниците: Винил в Ebony  
Цвят на арматурното табло, горна част: Ebony 
Цвят на арматурното табло, долна част: Ebony

_ _ n n n n n n

*Цветовете металик и специалните цветове се предлагат като опция срещу допълнително заплащане.

 

n Предлага се _ Не се предлага



ЗАПАЗЕТЕ ЧАС ЗА ТЕСТ ДРАЙВ ОЩЕ 
ДНЕС
Най-добрият начин да откриете вълнуващата гама на Kuga е да седнете зад волана.

Запазете час за тест драйв и Вашият местен представител на Ford ще се радва да окаже 
съдействие при първа възможност.

Илюстрации, описания и технически данни Информацията в тази брошура е валидна към момента на подаване за печат. Ford обаче непрекъснато 
усъвършенства своите продукти. Компанията си запазва правото по всяко време да променя техническите характеристики, цветовите решения и цените на 
моделите и отделните елементи, илюстрирани и описани в този материал. За най-новата информация винаги се свързвайте с вашия представител на Ford. 
Допълнително оборудване (опции). Когато в този материал дадена характеристика е описана като ‘опция’ или ‘допълнителен (опционален) елемент/
комплект’, би следвало да се подразбира, че тя се предоставя срещу допълнително заплащане към цената на базовата модификация на автомобила, освен 
ако изрично не е упоменато обратното. Предлагането на всички модели и цветови комбинации зависи от тяхната наличност. Забележка. Някои от 
изображенията в тази брошура представят предпроизводствен модел и/или са компютърно генерирани, поради което в някои отношения може да се 
различават по дизайн или конструктивни особености от серийно произвежданите автомобили. Освен това някои от показаните конструктивни особености е 
възможно да се предлагат само като опция. Забележка. Тази брошура съдържа както оригинални принадлежности Ford, така и гама продукти от наши 
доставчици. Поставянето на допълнителни аксесоари може да окаже влияние върху разхода на гориво. +Посочените принадлежности са грижливо подбрани 
продукти с търговски марки на трети страни, които не се доставят с гаранция на Ford, а със собствената гаранция на третата страна/доставчика. Подробности 
за тези собствени гаранции можете да получите от представителите на Ford. Забележка. Марката и запазените знаци на Bluetooth® са притежание на 
Bluetooth SIG, Inc., и всички случаи на употреба на тези марки от Ford Motor Company са под лиценз. Условията и графичните търговски марки на iPod са 
собственост на Apple Inc. Други търговски марки и наименования са притежание на съответните им собственици. Забележка. Някои от функциите за 
безопасност и за подпомагане на шофьора, описани в тази брошура, са проектирани да работят въз основа на датчици, чието функциониране може да се 
влияе от определени метеорологични или други условия на средата.
Този международен вариант на брошурата предоставя само обща информация; описаните характеристики не са валидни за конкретен пазар. Възможно е 
илюстрациите или текстът да включват упоменаване на модели, характеристики или условия, които не се предлагат в някои региони, било като стандартно 
изпълнение или като опция. Също така може да не са споменати специални характеристики, които се предлагат. Затова винаги се консултирайте с вашия 
представител на Ford за най-новите подробности и актуалните цени.
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