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AUTOPOLIS, a.s., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava
IČO: 35 728 311, IČ DPH: SK 2020241938
OS BA I,Oddiel: Sro, vložka č.: 15610/B

FORD
Servis vozidla zdarma zahŕňa
povinú údržbu vozidla na 5 rokov
alebo 120 000 km pričom platí tá
z podmienok, ktorá nastane skôr.
Pre bližšie informácie navštívte
AUTOPOLIS - predajcu Ford.

FORD KUGA VIGNALE
Cenník vozidiel vrátane DPH  platný od 9. 10.  2018



kód Vignale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

716 •
573 300 €

kód Vignale

•
•

7665/7647 •
491 •

•
•
•
•
•
•

566 •
•
•

482 360 €
481 815 €
514 270 €

•
421K 270 €

kód Vignale

581 •
662 •
601 •

•
•

568 •
kód Vignale
520 45 €

•
•
•

46G •
•

594 970 €
585 200 €
614 •
723 200 €

•
•

729 855 €

•  štandardná výbava -    nie je k dispozícii

           

iba pre motory TDCi

poznámka

poznámka

EPB - Elektrická parkovacia brzda
Imobilizér ( PATS )
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním v kľúči

Kožou potiahnutá palubná doska

Thatcham 1 - obvodový alarm s priestorovým snímačom a so snímačom náklonu + dvojité centrálne zamykanie s diaľkovým 
ovládaním  

Bezkľúčové zamykanie KeyFree ( 2 x pasívny kľúč )
Bezkľúčové štartovanie tlačidlom FordPower

Exteriér & interiér

7 x airbag : predné a bočné airbagy, hlavové záclonové airbagy, kolenný airbag vodiča
Bezpečnostné 3-bodové pásy na všetkých sedadlách + signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu pre všetky sedadlá
Predpríprava pre uchytenie detskej sedačky ISOFIX - krajné zadné sedadlá, detské poistky zámku
EPAS - elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom

TVC - systém stranového presmerovania krútiaceho momentu
HLA - asistent rozjazdu do kopca
RSC - systém na ochranu proti prevráteniu vozidla
TSM - stabilizačný systém pri ťahaní prívesu ( iba s originálnym ťažným zariadením montovaným vo výrobnom závode )
Viacprvková zadná náprava so systémom "Control Blade"

poznámka

ABS + elektronický systém EBD, výstražná funkcia smerových svetiel pri núdzovom brzdení
EBA - systém podpory brzdenia v núdzových situáciách 
ESC (ESP) - elektronický stabilizačný systém
TCS - systém trakčnej kontroly 

Bezpečnosť

Sada exteriérových doplnkov karosérie Vignale - maska chladiča v prevedení Vignale so šesť-uholníkovými detailmi + lišty na hrane 
bočných okien v striebornej farbe (hliníkový efekt) + ochranné dverové lišty na spodnej strane dverí v striebornej farbe (hliníkový 
efekt) + bočné nástavce prahov a spodná časť dverí lakované vo farbe karosérie s doplnkami Vignale + integrované dvojité 
vyústenie výfukového potrubia v zadnom nárazníku v prevedení Vignale.
Strešné lyžiny v striebornej farbe (hliníkový efekt)

Sklopná stredová lakťová opierka zadných sedadiel
Sklopné operadlo zadných sedadiel, delené v pomere 60:40, polohovateľné operadlá zadných sedadiel

Elektricky vyhrievané čelné sklo - "Quickclear" + vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla
Elektricky vyhrievané predné sedadlá s funkciou regulácie teploty

DEATC - automatická klimatizácia s nastavovaním teploty v 2 zónach + vyústenie klimatizácie a kúrenia v stredovej konzole pre 
cestujúcich na sedadlách v druhej rade + peľový filter + elektrická parkovacia brzda (EPB)
PTC - doplnkové elektrické kúrenie pre zrýchlený ohrev interiéru
Prídavné nezávislé kúrenie s ovládaním prostredníctvom palubného počítača, programovateľné

Panoramatická presklená strecha s elektrickým otváraním / zatváraním a s elektr. ovládanou slnečnou clonou
Tmavé sklá okien ( zadné okná od B-stĺpika )

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou + elektrické sklápanie vonkajších 
spätných zrkadiel
Veko batožinového priestoru s integrovaným tretím brzdovým svetlom

Svetlomety a osvetlenie poznámka

iba pre verzie s prevodovkou 
A6 a A6 PowerShift

Tempomat s nastaviteľným obmedzovačom rýchlosti
Adaptívny tempomat ( ACC ) + výstražný systém varovania pred nárazom vozidla (FA)

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný kožený volant
Sada sedadiel Vignale - prémiové kožené čalúnenie sedadiel  vo farbe Charcoal Black (7665)  alebo Cashmere (7647), sedadlo 
vodiča   elektricky nastaviteľné 10-smermi s pamäťou nastavenia sedadla vodiča a spätných zrkadiel, sedadlo spolujazdca 
nastaviteľné 6-smermi 

Zásuvky 12V - 1x v priestore predných sedadiel, 1x v priestore zadných sedadiel, 1x v batožinovom priestore

Elektricky vyhrievaný kožený volant

Sekvenčné radenie rýchlostí pádlami pod volantom

Ozdobné kryty prahov predných dverí s logom Vignale
Ochranná deliaca mreža za prvou radou sedadiel - Dog Guard 

Auto-funkcia zapnutia svetlometov + dažďový senzor + monochromatické vnútorné spätné zrkadlo + svetlomety s funkciou 
oneskoreného vypnutia "Follow me home"
Adaptívne Bi-Xenónové svetlomety s tlakovými ostrekovačmi, automatickým nastavením sklonu svetlometov + adaptívne 
prisvietenia do zákrut + adaptácia na rýchlosť vozidla a klimatické podmienky + predné LED svetlá s funkciou denného svietenia + 
zadné koncové LED svetlá +  Auto-funkcia zapnutia svetlometov + dažďový senzor + monochromatické vnútorné spätné zrkadlo + 
svetlomety s funkciou oneskoreného vypnutia "Follow me home"
Tlakové ostrekovače svetlometov
Predné svetlomety do hmly
LED osvetlenie interiéru
Ambientné multifarebné LED osvetlenie interiéru

Fajčiarska sada - zapaľovač + popolník
Elektricky ovládané predné a zadné okná s funkciou globálneho a impulzného otvárania/zatvárania

Palubný počítač s informačným systémom ECOmode
Prístrojový panel so 4,2" farebným displejom

Roletový kryt batožinového priestoru + úchytné oká v batožinovom priestore ( 4x )

Bedrová opierka pre sedadlo spolujazdca
Elektricky ovládaná bedrová opierka pre sedadlo vodiča

Komfort

Predná lakťová opierka ( posuvná ) s integrovanou odkladacou schránkou + vyústenie klimatizácie a kúrenia v stredovej konzole 
pre cestujúcich na sedadlách v druhej rade +  elektrická parkovacia brzda (EPB)
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kód Vignale

567 885 €

724 1 415 €

•
626 •
386 490 €

•
kód Vignale
68YC 460 €

68X1 295 €

68X3 1 595 €

717 525 €

68XB 130 €

68P2 1 415 €

68P3 1 755 €

671 175 €

kód Vignale

45J •

45D 1 345 €

45S 1 615 €

45T 1 755 €

kód Vignale

•
55B 425 €
55C 795 €
557 1 325 €
556 895 €
632 •

•
373 990 €

kód Vignale

•
795 €

•  štandardná výbava -    nie je k dispozícii

           

ICE 8 - rádio s CD/MP3 prehrávačom a ovládaním na volante, 9 SONY reproduktorov, anténa + Bluetooth® sada + systém SYNC3 
s funkciou hlasového ovládania + funkcia automatického núdzového volania "Emergency Assist"; multifunkčný 8,0" dotykový farebný 
informačný displej + dostupné funkcie Android Auto a Apple CarPlay + USB vstup

D2UB4

D2VBT

Audio a navigácia

D2VBE

D2VL6

ICE 14 - Navigačný systém + rádio s CD/MP3 prehrávačom a ovládaním na volante, 9 SONY reproduktorov, anténa + Bluetooth® 

sada + systém SYNC3 s funkciou hlasového ovládania + funkcia automatického núdzového volania "Emergency Assist"; 
multifunkčný 8,0" dotykový farebný informačný displej + dostupné funkcie Android Auto a Apple CarPlay + USB vstup + zadná 
parkovacia kamera

Sada Driver Assistance 2 - systém BLIS (optická signalizácia objektu v mŕtvom uhle vonkajších spätných zrkadiel vrátane funkcie 
sklápania zrkadiel ) + systém Cross Traffic Alert - detekcia prechádzajúcich vozidiel pri výjazde z parkovacieho miesta + elektrické 
sklápanie vonkajších spätných zrkadiel + Active City Stop - systém automatického núdzového brzdenia - prevencia nárazu pri 
nízkych rýchlostiach (do 50 km/h) + systém varovania neúmyselného opustenia jazdného pruhu LDW a systém pre automatické 
navrátenie do jazdného pruhu LKA s funkciou kontroly bdelosti vodiča a automatického prepínania svetlometov + funkcia 
rozpoznávania dopravných značiek obmedzujúcich rýchlosť + Auto-funkcia zapnutia svetlometov + dažďový senzor + 
monochromatické vnútorné spätné zrkadlo + svetlomety s funkciou oneskoreného vypnutia "Follow me home" + Aktívny automatický 
parkovací asistent ( SAPP ) pre pozdĺžne a priečne parkovanie ( snímače vpredu a vzadu ), Asistent pre  výjazd z pozdĺžneho 
parkovacieho miesta

poznámka

poznámka

TPMS - systém aktívneho monitorovania tlaku pneumatík (snímače tlaku v pneumatikách)

Sady výbav

Sada Free Style - veko batožinového priestoru s bezdotykovým elektrickým otváraním a zatváraním + bezkľúčové zamykanie 
KeyFree ( obsahuje aj elektrické otváranie a zatváranie veka batožinového priestoru ovládané z miesta vodiča )
Sada Power - zásuvka 230 V / 150W + elektrické ovládanie detskej poistky zadných dverí z miesta vodiča

poznámka

Systém BLIS (optická signalizácia objektu v mŕtvom uhle vonkajších spätných zrkadiel vrátane funkcie sklápania zrkadiel ) + systém 
Cross Traffic Alert - detekcia prechádzajúcich vozidiel pri výjazde z parkovacieho miesta + elektrické sklápanie vonkajších 
spätných zrkadiel
Active City Stop - systém automatického núdzového brzdenia - prevencia nárazu pri nízkych rýchlostiach (do 50 km/h) + elektricky 
vyhrievané čelné sklo - "Quickclear" + vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla+  systém varovania neúmyselného opustenia 
jazdného pruhu LDW a systém pre automatické navrátenie do jazdného pruhu LKA s funkciou kontroly bdelosti vodiča a 
automatického prepínania svetlometov + funkcia rozpoznávania dopravných značiek obmedzujúcich rýchlosť + Auto-funkcia zapnutia 
svetlometov + dažďový senzor + monochromatické vnútorné spätné zrkadlo + svetlomety s funkciou oneskoreného vypnutia "Follow 
me home"

Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel" zabraňujúci natankovaniu nesprávneho paliva

Sada Style - strešné lyžiny v striebornej farbe ( hliníkový efekt ) + tmavé sklá okien ( zadné okná od B-stĺpika )
Sada Winter - elektricky vyhrievané predné sedadlá s funkciou regulácie teploty, tlakové ostrekovače svetlometov, elektricky 
vyhrievané čelné sklo - "Quickclear" + vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla + elektricky vyhrievaný kožený volant

18 " disky kolies z ľahkej zliatiny, 5 lúčové, pneumatiky 235/50

19 " disky kolies z ľahkej zliatiny Premium, 10 lúčové,  pneu. 235/45
17" minirezerva pre núdzový dojazd, T155/70 R 17 110M

Metalický lak - Vignale Black alebo Vignale Magnetic
Špeciálny metalický lak  - Milano Grigio alebo  White Platinum 

Sada Driver Assistance 1 Active City Stop - systém automatického núdzového brzdenia - prevencia nárazu pri nízkych 
rýchlostiach (do 50 km/h) + systém varovania neúmyselného opustenia jazdného pruhu LDW a systém pre automatické navrátenie 
do jazdného pruhu LKA s funkciou kontroly bdelosti vodiča a automatického prepínania svetlometov + funkcia rozpoznávania 
dopravných značiek obmedzujúcich rýchlosť + Auto-funkcia zapnutia svetlometov + dažďový senzor + monochromatické vnútorné 
spätné zrkadlo + svetlomety s funkciou oneskoreného vypnutia "Follow me home"

Systém START/STOP + SRC - systém regeneratívneho dobíjania akumulátora
Aktívny automatický parkovací asistent ( SAPP ) pre pozdĺžne a priečne parkovanie ( snímače vpredu a vzadu ), Asistent pre  
výjazd z pozdĺžneho parkovacieho miesta
Zadná parkovacia kamera

Komfort

Sada Winter Plus - elektricky vyhrievané tlakové ostrekovače svetlometov, elektricky vyhrievané čelné sklo - "Quickclear" + 
vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla + veko batožinového priestoru s bezdotykovým elektrickým otváraním a zatváraním + 
zadná parkovacia kamera 

Sada Chrome - spodná časť predného nárazníka v striebornej farbe (hliníkový efekt)+ zadný difúzor v striebornej farbe (moondust 
silver) 

18 " disky kolies z ľahkej zliatiny Premium, 10 lúčové - Silver Machined,  pneumatiky 235/50

ICE 17 - Navigačný systém + rádio s CD/MP3 prehrávačom a ovládaním na volante, 9 SONY reproduktorov + subwofer, anténa + 
Bluetooth® sada + systém SYNC3 s funkciou hlasového ovládania + funkcia automatického núdzového volania "Emergency Assist"; 
multifunkčný 8,0" dotykový farebný informačný displej + DAB - príjem digitálneho rozhlasového vysielania + dostupné funkcie 
Android Auto a Apple CarPlay + USB vstup + zadná parkovacia kamera

19 " disky kolies z ľahkej zliatiny, 5Y lúčové,  pneumatiky 235/45
19 " disky kolies z ľahkej zliatiny Premium, 5 lúčové - Black Machined,  pneu. 235/45

poznámka

ICE 16 - Navigačný systém + rádio s CD/MP3 prehrávačom a ovládaním na volante, 9 SONY reproduktorov + subwofer, anténa + 
Bluetooth® sada + systém SYNC3 s funkciou hlasového ovládania + funkcia automatického núdzového volania "Emergency Assist"; 
multifunkčný 8,0" dotykový farebný informačný displej + dostupné funkcie Android Auto a Apple CarPlay + USB vstup + zadná 
parkovacia kamera

poznámka

D2UEK

Ťažné zariadenie - sklápatelné ; vrátane systému stabilizácie prívesu TSM

Pneumatiky a disky

Farby
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D2UB4 D2VBT / 55C D2VBE / 557

           

AUTOPOLIS – FORD CENTRUM PETRŽALKA

FORD CENTRUM PETRŽALKA, AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava, Tel.: +421 2 49 300 222, Mail: ford@autopolis.sk, www.autopolis.sk



Výkon Brzdený 
príves 

Nebrzdený 
príves

k kg kg kg
150 2000 750
176 1850 750
150 2100 750
150 2100 750
180 2100 750
180 2100 750

Predný 
previs

Zadný 
previs

priemer 
otáčania

mm mm mm m
28,2° 21,5° 19,3° 22° 924 910 11,1
27,8° 22,0° 17,5° 33° 924 910 11,1
27,9° 20,7° 18,9° 22° 924 910 11,1
27,7° 21,5° 17,2° 33° 924 910 11,1
27,7° 21,2° 17,1° 33° 924 910 11,1

Prevedenie interiéru

Čierna -
Charcoal 

Black 

Béžová - 
Cashmere

 5WEDW 3JESI
0FP  

0FU  

0FA  

0F2  
√  farba karosérie je kombinovateľná s príslušným čalúnením x  farba karosérie nie je kombinovateľná s príslušným čalúnením 

Platné pre vozidlá plniace emisnú normu EURO 6.1. dostupné iba zo skladových zásob

Objem Max. 
rýchlosť

Zrýchl. 
0 – 100 
km/h

Spotreba 
paliva litre / 

100 km
emisie CO2

cm3 kW / k min-1 Nm min-1 km/h s V meste Mimo mesta Kombinovaná g / km

1 499 110 / 150 6 000 240 1600-4000 195 9,7 7,9 5,4 6,3 145
1 499 129 / 176 6 000 240 1600-5000 200 10,1 9,4 6,3 7,5 173
1 997 110 / 150 3 500 370 2000-2500 192 9,9 6,0 4,7 5,2 135
1 997 110 / 150 3 500 370 2000-2500 190 10,9 5,5 4,9 5,2 134
1 997 132 / 180 3 500 400 2000-2500 202 9,2 6,0 4,7 5,2 135
1 997 132 / 180 3 500 400 2000-2500 200 10,0 5,5 4,9 5,2 134

Platné pre vozidlá plniace emisnú normu EURO 6.2.

CO2

k / kW min-1 Nm min-1 (km/h) (sek) (g/km)**

1.5 EB A6 / AWD 176 / 129 6000 240 1600-5000 200 10,1 12,6 - 13,0 9,2 - 9,8 7,9 - 8,6 9,4 - 10,0 9,3 - 9,9 213 - 227
1.5TDCi M6 / FWD 120 / 88 3600 270 1500 - 2000 173 12,7 5,9 - 6,4 5,8 - 6,2 5,4 - 5,6 6,8 - 7,3 6,0 - 6,4 158 - 168
2.0 TDCi M6 / AWD 150 / 110 3500 370 2000 - 2500 192 9,9 7,4 6,9 6,4 7,9 7,2 188
2.0 TDCi P6 / AWD 150 / 110 3500 370 2000 - 2500 190 10,9 8,8 7,6 6,5 8,2 7,6 198
2.0 TDCi M6 / AWD 180  / 132 3500 400 2000 - 2500 202 9,2 8,0 - 11,2 6,9 - 8,0 6,4  -6,7 7,8 - 8,1 7,2 - 8,0 189 - 211
2.0 TDCi P6 / AWD 180  / 132 3500 400 2000 - 2500 200 10 8,3 - 8,7 7,1 - 7,7 6,3 - 6,8 7,7 - 8,2 7,2 - 7,7 188 - 202

           

Poznámka: *Údaje o emisiách CO2 v g/km a o spotrebe paliva sú merané pomocou metodiky WLTP v zmysle nariadenia komisie C(2017) 3521 a v súlade s nariadením Komise (EU) 2017/1151. WLTP predstavuje reálnejšiu metodiku 
testovania spotreby paliva a emisií CO2 . Od 1.9.2018 WLTP nahrádza metodiku NEDC pre všetky nové vozidlá. Hodnoty získané podľa metodiky WLTP sú z pravidla vyššie v porovnaní s hodnotami nameranými na základe doposiaľ 
planej metodiky NEDC. Spotreby paliva a emisie CO2 sú stanovené laboratórne pre model vozidla ako taký a nie na individuálne vozidlo.  Reálnu spotrebu paliva na individuálnom vozidle ovplyvňujú najmä jeho výbava, konfigurácia, 
správanie vodiča, používanie technických zariadení (ako je napríklad klimatizácia) a rovnako aj mnohé iné netechnické faktory ako napríklad počasie.

Poznámka: Deklarované údaje o emisiách CO2 v g/km a spotrebe PHM v L/100 km sú merané v zmysle požiadaviek nariadenia Európskej smernice 80/1268/EEC alebo smernice EC 715/2007 v znení smernice EC 692/2008. Spotreby 
paliva a emisie CO2 sú stanovené laboratórne pre model vozidla ako taký a nie na individuálne vozidlo.  Reálnu spotrebu paliva na individuálnom vozidle ovplyvňujú najmä jeho výbava, konfigurácia, správanie vodiča, používanie 
technických zariadení (ako je napríklad klimatizácia) a rovnako aj iné netechnické faktory (počasie). 

  Spotreba, 
výkony a 

emisie
Prevodovka

Max. výkon Krútiaci moment Max. rýchlosť zrýchlenie 
0-100 km/h

Spotreba PHM v L/100 km podľa WLTP**

nízka stredná vysoká mimoriadne 
vysoká kombinovaná

2 100 / 4 100

Materiál výplne dverí Vinyl / plast

Perforovaný kožený poťah 
sedadiel - Hexagon

Nakladacia hrana (mm)
Objem palivovej nádrže v l

Objem batožinového priestoru podľa VDA: po predné sedadlá v l, so sadou na opravu pneumatiky s defektom / s  minirezervou pre núdzový dojazd
Objem batožinového priestoru podľa VDA:po operadlá zadných sedadiel v l, po kryt batožinového priestoru s  minirezervou pre núdzový dojazd

4 541
1 838 / 2 086

Čierna koža - Marble

Objem batožinového priestoru podľa VDA:po operadlá zadných sedadiel v l, po kryt batožinového priestoru so sadou na opravu pneumatiky s defektom

2.0 Duratorq TDCi, AWD  A6 - PowerShift
2.0 Duratorq TDCi, AWD
2.0 Duratorq TDCi, FWD

1702
1716

2.0 Duratorq TDCi, AWD

1.5 EcoBoost, AWD A6 - automat. prevod.
1.5 EcoBoost, FWD

1 653 / 1 603
1 032

Výkon, spotreba a emisie CO 2
Výkon

2 200 / 4050

kg

Windsor Leather

60

2 230 / 4 330
2.0 Duratorq TDCi, AWD
2.0 Duratorq TDCi, AWD PowerShift

Schopnosti v teréne Max. 
stúpavosť

Max. 
nájazdový 

uhol 

Max. 
prejazdový 

uhol

1.5 EcoBoost, AWD A6 - automat.

2.0 Duratorq TDCi, AWD PowerShift

Krútiaci moment

2.0 Duratorq TDCi, AWD

2.0 Duratorq TDCi, AWD PowerShift

Vignale

192,9 / 150,8

Svetlá výška s min/max. 
zaťažením

2 250 / 4 350

197,2 / 123,9

1.5 EcoBoost, FWD

2.0 Duratorq TDCi, AWD

Farba sedadiel a výplne dverí

456
406

FORD KUGA

1 749 / 1 689
2 690

KUGARozmery

1.5 EcoBoost, AWD A6 - automat.
1.5 EcoBoost, FWD

Celková šírka bez / so spätnými zrkadlami (mm)

Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi kolies (mm)

Max. 
zjazdový 

uhol

* Základná pohotovostná hmotnosť vrátane vodiča (75 kg), mazív, náplní a palivovej nádrže naplnenej na 90 %. Všetky uvedené hmotnosti podliehajú výrobným toleranciám a sú uvedené pre vozidlá s minimálnou výbavou - všetky 
prvky výbavy na prianie znižujú užitočné zaťaženie. Maximálna hmotnosť prívesu predstavuje schopnosť vozidla potiahnuť príves do 12% stúpania. Výkon vozidla a jazdné parametre sa pri ťahaní prívesu menia. Zaťaženie na guli 
ťažného zariadenia je 85Kg. Max. nosnosť strechy 75kg.

595
721

Čierna -Ebony

1 010

198 / 147,1
191,2 / 130,2

1579
1686
1702
1716 2 230 / 4 330

2 250 / 4 350

Celková hmotnosť 
vozidla / hmotnosť 

jazdnej súpravy

Farba palubnej dosky - spodná časť

Základná pohotovostná 
hmotnosť*Hmotnosti a zaťaženia

Výška  batožinového priestoru po kryt batožinového priestoru (mm)

Farba palubnej dosky - vrchná časť

194,5 / 154,9

Výška batožinového priestoru po strop (mm)

2.0 Duratorq TDCi, AWD PowerShift

Celková dĺžka (mm)

Rázvor (mm)
Celková výška s / bez strešných lyžín (mm)

White Platinum
Milano Grigio

Absolute Black
Magnetic

Kód
Názov čalúnenia sedadiel

Materiál čalúnenia sedadiel
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