Neste
Antohe Vlad
0755121802

Ford Kuga 5 usi Titanium High 1.5T EcoBoost AWD
SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere

176 CP

Transmisie

Automată, 6 viteze

Norma de poluare

Euro 6.2

Combustibil

Benzina

Tractiune

AWD

Ampatament

2690 mm

Lungime

DOTĂRI STANDARD

4524 mm

1689 mm

Latime cu oglinzi pliate

1911 mm

Latime cu oglinzi

Garda minima la sol (Curb)

Volum portbagaj cu bancheta rabatata
Volum portbagaj

2086 mm
208 mm
1653 l
456 l

(selecție)

ABS+EBD
Active Grille Shutter
Airbag genunchi sofer
Airbag-uri frontale + laterale + cortina
Asistenta la franarea de urgenta (EBA)
Atasament ISOFIX
Bancheta spate rabatabila 60/40
Bare pavilion argintii
Claxon cu o singura tonalitate
Coloana de directie ajustabila manual pe inaltime si adancime
Computer de bord
Consola centrala premium cu frana de parcare electrica
Control electronic al stabilitatii (ESP)
Cotiera centrala bancheta
Covorase Velour (fata si spate)
Evacuare dubla a gazelor de esapament
Faruri de ceata
Ford Easy Fuel
Geamuri fata+spate cu actionare electrica
Grila radiator de culoare neagra cu insertii cromate
Iluminare podea
Inchidere centralizata
Indicator de schimbare optima a treptei de viteza
Jante aliaj 17" (Anvelope 235/55 R17)
Keyless Start
Kit reparatie pana
Lumina ambientala multi color
Lumini de zi
Maner haion in culoarea caroseriei
Manere portiere in culoarea caroseriei
My Key Gen II

DOTĂRI OPȚIONALE

Inaltime

Oglinda electrocromata
Oglinzi incalzite si electrice, in culoarea caroseriei
Oglinzi pliabile electric
Pachet vizibilitate (Senzori de ploaie, Faruri cu aprindere automata)
Parasolar pasager cu spot de iluminare
Parasolar sofer cu spot de iluminare
Pilot automat + limitator de viteza
Plafoniera fata cu lumini de lectura
Priza 12V
Protectii praguri fata
Scaun pasager reglabil manual in 6 pozitii cu suport lombar (manual)
Scaun sofer cu suport lombar
Scaun sofer reglabil manual in 6 directii
Scaune fata Sport
Schimbator de viteze imbracat in piele
Senzori parcare spate
Servodirectie asistata electric EPAS
Sistem Keyless Entry
Sistem de asistenta la urcare in rampa (HLA)
Sistem de avertizare la franarea de urgenta
Sistem de climatizare automat cu două zone
Sistem de control avansat al cuplului motor
Sistem de control avansat al tractiunii
Sistem de control avansat in viraje
Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri
Sistem de protectie la rasturnare
Tabliera portbagaj
Tapiterie partial piele Salerno
Tetiera centrala bancheta
Volan imbracat in piele

(prețurile includ TVA)

+ Vopsea Blue Metalic (Chrome Blue) - Core Metallic - 550.00 Euro
+ Roata de rezerva temporara - 75.00 Euro
+ Pachet Iarna - 350.00 Euro (Scaune fata incalzite; Parbriz incalzit; Spalator faruri; Volan incalzit)
+ Pachet X - 2400.00 Euro (Faruri Bi-Xenon: Lumini de pozitie cu tehnologie LED, Spalator de faruri, Stopuri cu tehnologie LED, Senzori de ploaie,

Oglinda interioara retrovizoare electrocromata; Haion hands free; Ice Pack 15: SYNC Gen 3, Radio CD SONY cu MP3, Ecran touchscreen 8", Display central
TFT, 9 difuzoare, Comenzi audio pe volan, Bluetooth, Voice control (limba engleza), USB, Sistem de navigatie, Camera video spate, DAB, Sistem de
asistenta in caz de urgenta (112); Geamuri spate fumurii)

+ Pachet Familie - 100.00 Euro (Blocare electrica a usilor spate (siguranta copii))

PREȚ DE LISTĂ

PREȚ CONFIGURARE

REDUCERE

PREȚ OFERTĂ

FĂRĂ TVA

FĂRĂ TVA

FĂRĂ TVA

FĂRĂ TVA

25 378,15 €
CU TVA

30 200,00 €

28 298,32 €
CU TVA

33 675,00 €

8 247,84 €
CU TVA

9 814,93 €

20 050,48 €
CU TVA

23 860,07 €

Termen de livrare: aprox 10 zile
Data ofertei: 24/09/2019; Ofertă valabilă până la: joi 31 octombrie 2019
Oferta finala poate fi supusa unor termene si conditii, in limita stocului disponibil.

Aceasta lista nu are valoare contractuala. Orice modificari privind preturile sau variantele de echipare se pot face fara notificare prealabila. Pentru oferta completa, informatii actualizate si
informarea asupra cursului de schimb RON/EUR va rugam sa va adresati consilierului dumneavoastra de vanzari Ford.

Compania îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile referitoare la motoare, ceea ce ar putea influenţa valorile indicate. Toate valorile menţionate se referă la modelul de bază
UE cu echipare standard. Valorile privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 sunt determinate conform regulamentului CE nr. 715/2007 (în versiunea aflată în vigoare), luând în considerare

masa autovehiculului în stare de funcţionare, aşa cum este specificat în regulament. Prezenţa unor echipamente suplimentare şi a dotărilor opţionale din fabrică poate avea ca efect obţinerea unor
valori mai ridicate decât cifrele menţionate pentru consum şi emisii de CO2. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 nu se referă la un autovehicul anume şi nu fac parte dintr-o ofertă. Acestea
sunt furnizate exclusiv pentru comparaţia între diferite variante de autovehicule dar pot fi diferite faţă de consumul real de carburant obţinut în condiţii reale de conducere, consum care este

influenţat în mare măsură de stilul de conducere şi condiţiile de utilizare. Echipamentele suplimentare pot creşte greutatea autovehiculului atunci când acesta este gol şi, în unele cazuri, sarcina
admisă pe punţi, precum şi masa totală admisă a autovehiculului şi pot reduce masele admise de remorcare. Acest lucru ar putea duce la reducerea vitezei maxime şi la creşterea timpului de
accelerare. Valorile referitoare la performanţele de conducere iau în considerare un şofer cu greutatea de 75 kg şi o încărcătură de 125 kg.

