DE NIEUWE KUGA

De eenvoudige manier
om in een nieuwe
Ford Kuga te rijden
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Bekijk de interactieve brochure online

Kuga ST-Line X PHEV in Lucid Red metallic carrosseriekleur (optie).
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Ontdekken

Avontuur anders
bekeken
Waarom avontuur slechts als een eenmalige ervaring zien?
Voor jou is het een manier van denken. Je weet namelijk
dat je geen 20 kilo wegende rugzak en een sabbatical van
6 maanden nodig hebt om op avontuur te gaan. Van de
heldere stadslichten tot de uitgestrekte openlucht, elke
plek, elk tijdstip en elk moment brengt iets nieuws met
zich mee. Maak kennis met de geheel nieuwe Ford Kuga.
Avontuur bij elke rit.

Kuga ST-Line X PHEV in White Platinum metallic carrosseriekleur
(optie).

1Ontdekken
Ga ervoor!
Wees op alles voorbereid met het elektrische hybridevermogen van
de Kuga. De twee geheel nieuwe hybride versies van de Ford Kuga
bieden nieuwere, schonere en zuinigere manieren om met plezier in
een SUV te rijden. Bij de optie Ford Kuga Plug-In Hybrid (PHEV)
wordt een afzonderlijke, via een accu gevoede elektromotor met de
efficiënte 2.5L Atkinson cycle benzinemotor gecombineerd.
De elektromotor wordt indien nodig ingeschakeld om extra
ondersteuning te bieden, wat inhoudt dat je verder kunt rijden met
lagere emissies. Het voertuig heeft een geheel elektrisch rijbereik van
maar liefst 56 km* en is dus ideaal om mee door druk verkeer te
laveren en in ultralage-emissiezones te rijden. En als je de stad verlaat
om een lange roadtrip te maken, wordt de benzinemotor weer
automatisch ingeschakeld, zodat je je geen zorgen hoeft te maken of
je je bestemming wel bereikt.
De PHEV-accu kan eenvoudig bij de meeste openbare oplaadpunten
opgeladen worden. Hij kan ook via het stopcontact thuis opgeladen
worden met de meegeleverde oplaadkabel of via een EVBox+ Elvi
wandlader. (accessoire)

*Op basis van een volledig opgeladen accu. Het geheel elektrische rijbereik tot 56 km aan de hand van de
Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) geldt voor een beschikbare configuratie. Het
daadwerkelijke bereik wijkt af onder bepaalde omstandigheden, zoals invloeden van buitenaf, rijgedrag,
voertuigonderhoud en de leeftijd van de lithium-ion accu.
+Gedekt door garantie van leverancier, raadpleeg de achterpagina voor meer informatie.

Kuga ST-Line X PHEV in Solar Silver metallic carrosseriekleur (optie).

Ontdek je wereld
De Ford Kuga voelt zich net zo goed thuis bij het ontdekken van rollende
landschappen als bij het zoeken naar avontuur tijdens het woon-werkverkeer. Waar
je ook naartoe rijdt, je zult volop genieten van de perfecte balans tussen robuuste
SUV-kracht en prachtig vormgegeven styling.
De indrukwekkende reeks assistentiesystemen, waaronder SYNC 3 navigatie,
FordPass Connect met Live Traffic en Adaptive Cruise Control met Stop & Go*,
maken hem ideaal om door het drukke stadsverkeer te bewegen.
Of gooi je mountainbike in de royale bagageruimte en ga op pad naar de wildernis.
Met geavanceerde technologie, zoals het Intelligent All-Wheel Drive systeem en het
nieuwe Selectable Drive Modes systeem, kun je je rijervaring aanpassen aan de
wegomstandigheden.
*Alleen leverbaar op modellen met automatische transmissie.

Kuga ST-Line X PHEV in Sedona Orange metallic carrosseriekleur (optie).

1Ontdekken

1Ontdekken

Kuga ST-Line X PHEV in Lucid Red metallic carrosseriekleur (optie).

1Ontdekken
Een nieuwe definitie van
ruimte
Het gevoel van beweging en vrijheid gaat verder in de auto en stroomt
door elk interieurdetail. Van de vloeiende vormgeving van het
dashboard en de middenconsole tot de weelderige stijl van de met
leder beklede voorstoelen (standaard op de Titanium X en de
Vignale), alle interieurdetails maken de geheel nieuwe Kuga tot een
heiligdom van premium comfort.
En de doordachte ontwerpeigenschappen vullen een actieve
levensstijl perfect aan. De achterbank beschikt over een geheel
nieuwe schuiffunctie, die indien nodig extra beenruimte voor
achterpassagiers kan bieden of de bagageruimte achterin kan
vergroten voor extra opbergmogelijkheden. Met de handsfree
achterklep krijg je eenvoudig toegang tot de bagageruimte, zelfs
wanneer je je handen vol hebt (standaard op de Vignale).

Kuga ST-Line X PHEV met Miko Dinamica en Sensico bekleding (standaard).

1Ontdekken
Moeiteloos rijden
Adaptive Cruise Control met Evasive
Steering
Met de geheel nieuwe Kuga is rijden in druk verkeer makkelijk. Met
Adaptive Cruise Control met Stop & Go blijf je automatisch op een
veilige afstand van de voorliggende auto, zelfs als die langzamer gaat
rijden of stopt. En als het verkeer weer gaat rijden, trekt ook jouw auto
weer op. De Pre-Collision Assist met Evasive Steering Assist houdt
hierbij een waakzaam oog op de weg vóór je en waarschuwt je voor
mogelijke gevaren.
■

Adaptive Cruise Control met Stop & Go*‡ behoudt een
comfortabele afstand tot het voertuig voor je en kan er zelfs voor
zorgen dat je auto geheel stopt en weer gaat rijden als het verkeer
dat toestaat

■

■

Pre-Collision Assist†‡ met voetgangersdetectie monitort je
afstand tot andere voertuigen, fietsers en voetgangers, en kan je op
een mogelijke botsing attenderen
Evasive Steering Assist†‡ detecteert een uitwijkmanoeuvre en

helpt je om om een obstakel op de weg heen te rijden (onderdeel
van Pre-Collision Assist)

*Alleen leverbaar op modellen met automatische transmissie.
†Maakt gebruik van sensors.
‡Assistentiesysteem voor de bestuurder.

Kuga Vignale PHEV met Windsor leder met Arona perforatie in Ebony/Windsor
leder in Ebony (standaard).

1Ontdekken
Elektrisch vermogen in je
handen

a

Elektrische voertuigstanden (EV-standen)

3

De geheel nieuwe Kuga Plug-In Hybrid helpt je om efficiënter je bestemming te
bereikem door gebruik te maken van twee krachtbronnen. Je kunt kiezen
wanneer je elektrisch wilt rijden en wanneer je de efficiënte 2.5L Atkinsoncycle benzinemotor wilt gebruiken. Of laat de keuze aan de Kuga zelf over in de
stand Auto EV. Bij elke rit wint de auto energie terug wanneer er vaart

■

■

■

Stand Auto EV Schakelt tussen de werking van uitsluitend elektromotor en
de gemengde (hybride) werking van elektro- en benzinemotor, op basis van
de rijomstandigheden en de acculaadtoestand
Stand EV Now In deze stand kun je uitsluitend op elektrische energie rijden
tot de accu bijna leeg is. De auto schakelt dan weer over op de hybride
werking
Stand EV Later In deze stand kun je elektrische lading in de accu opslaan
voor later gebruik. De auto rijdt voornamelijk met hybride werking, tot je
overschakelt naar de elektrische stand
Acculaadstand In deze stand kun je de accu opladen met behulp van de
Atkinson-cycle benzinemotor wanneer het voertuig stilstaat

Opladen van je Kuga
Of je nu thuis bent of onderweg, je Kuga kan eenvoudig opgeladen worden via
het stopcontact thuis, een EVBox+ Elvi wandlader (accessoire) of openbare
oplaadpunten.

+Gedekt door garantie van leverancier, raadpleeg de achterpagina voor meer informatie.

Kuga ST-Line X PHEV in Frozen White carrosseriekleur (optie).
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geminderd of geremd wordt.
■

4

2
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b

+

a. EVBox+ Elvi wandlader en openbaar oplaadpunt
Volledig opladen binnen 3,5 uur via de wandlader (accessoire)
en bij de meeste openbare oplaadpunten.
b. Opladen via stopcontact
Volledig opladen binnen 6 uur via het 230 volt stopcontact
thuis.

1Ontdekken
Zien en gezien worden
Adaptief koplampsysteem
De opvallende geavanceerde led-koplampen van de Kuga zorgen
voor uitstekende verlichting 's nachts en bij slecht zicht. Dynamische
led-koplampen met volledige adaptieve verlichting maken gebruik
van cameratechnologie om het lichtpatroon te wijzigen, zodat
bochten worden verlicht voordat je die ingaat en je 's nachts
makkelijker en meer ontspannen rijdt.

Hiermee parkeert je Kuga
zichzelf
Active Park Assist
Van het vinden van een geschikte parkeerplek tot veilig in- en
uitparkeren, de Kuga maakt parkeren makkelijk, zelfs in krappe
ruimtes.
■

■

■

■

Verkeerstekengebaseerd licht herkent wanneer je een rotonde of
een stopbord nadert en past de straal van de koplamp aan de

groothoekachteruitkijkcamera ook over een groothoekcamera aan
de voorzijde (standaard op de Vignale, uitsluitend op versies met

indeling van de weg aan
Voorspellende bochtverlichting maakt gebruik van

rijstrookmarkeringen om bochten in de weg te herkennen en
verlicht de bochten voordat je ze ingaat
Verblindingsvrij grootlicht past de hoek van de koplamp aan voor
optimale verlichting, terwijl de camera voor het systeem helpt

Active Park Assist neemt de controle over het stuur en parkeert je
automatisch in of uit. Het systeem beschikt naast de

handgeschakelde versnellingsbak. Onderdeel van optiepakket op
andere versies)
■

Active Park Assist 2 neemt de controle over het stuur, de

versnelling en de pedalen, terwijl jij de controle over de auto
behoudt door gedurende de manoeuvre de knop Park Assist in te

andere bestuurders tegen verblinding te beschermen

drukken (standaard op de Vignale, uitsluitend op versies met
automatische transmissie. Onderdeel van optiepakket op andere
■

versies)
Cross Traffic Alert with Active Braking* helpt je bij het achteruit
uit een parkeerplaats rijden, door je voor naderend verkeer van
beide kanten te waarschuwen en kan automatisch de remmen

■

bedienen als je niet reageert (onderdeel van optiepakket)
Groothoekachteruitkijkcamera biedt een helder beeld naar links
en rechts van de achterzijde van de auto als de achteruitversnelling
wordt geselecteerd (onderdeel van optiepakket)

Kuga ST-Line X PHEV in Solar Silver metallic carrosseriekleur (optie).

*Onderdeel van het Blind Spot Information System.

1Ontdekken
Verbonden en in controle
Ford SYNC 3

FordPass app

Ford SYNC 3 integreert naadloos met je smartphone voor moeiteloos
communiceren en navigeren. Je kunt de controle houden over SYNCcompatibele apps met AppLink, terwijl Apple CarPlay en Android Auto
ervoor zorgen dat je gebuik kunt maken van het 8" kleuren-aanraakscherm
alsof het je smartphone is.

Met de FordPass app heb je via je smartphone toegang tot nog meer
functies, zoals zoeken naar oplaadpunten/tankstations, vergelijken van
prijzen, op afstand verwarmen van je auto, zoeken naar beschikbare
parkeerplaatsen en selecteren van points-of-interest om naar je SYNC 3
navigatie te versturen wanneer je via AppLink verbinding maakt. Bij PHEVmodellen kun je ook meldingen over het elektrische laadniveau ontvangen.

Met behulp van het touchscreen of eenvoudige gesproken commando's kun
je telefoneren, sms-berichten opstellen en beluisteren, en heb je de controle
over je muziek en satellietnavigatie. In geval van een ongeluk helpt
Emergency Assistance† inzittenden om de nooddiensten te bellen en de
locatie van de auto door te geven.

FordPass Connect*
Het FordPass Connect-modem biedt Wi-Fi** aan boord** voor maximaal
tien apparaten. Live Traffic†† voorziet je SYNC 3 navigatiesysteem direct van
actuele verkeersinformatie en Lokale gevareninformatie‡ waarschuwt je voor
gevaren op je weg voordat je ze tegenkomt.

N.B.: Volledige integratie van SYNC 3 met een smartphone is alleen verkrijgbaar met iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) of hoger. Sommige SYNC 3 functies vereisen een dataverbinding, waarmee datakosten gepaard gaan. Om te controleren of Apple
CarPlay en Android Auto in jouw markt verkrijgbaar zijn, raadpleeg je de meest actuele informatie op de officiële websites van Apple CarPlay en Android Auto. Kaartupdates zijn na de registratie van de auto voor een bepaalde tijd gratis.
†Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een met Bluetooth® aangesloten mobiele telefoon om inzittenden van de auto te helpen rechtstreeks met het lokale communicatiecentrum contact op te nemen, als na
een ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de brandstofpomp wordt uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40 andere Europese landen.
*FordPass Connect zal worden aangesloten op het moment van levering. Je kunt ervoor kiezen bepaalde data al dan niet te delen.
**De Wi-Fi hotspot (tot 4G LTE) is inclusief een gratis trial met draadloze gegevens, die op het moment van activering bij Vodafone begint en na 3 maanden stopt of wanneer er 3 GB aan data is gebruikt (wat het eerst voorkomt). Hierna is er een
databundel van Vodafone vereist. Raadpleeg de Vodafone-website voor meer informatie over beschikbare datapakketten. Om gebruik te kunnen maken van de ingebouwde Wi-Fi hotspotcapaciteit dient een Ford auto over de juiste hardware te
beschikken en is er een dataplan vereist. Dekking van de gegevens en service is niet overal beschikbaar en er zijn misschien voorwaarden uit je dataplan van toepassing, zoals geldende tarieven voor berichten en gegevens.
††Toegang tot Live Traffic is de eerste twee jaar vanaf de datum van eerste registratie van een nieuwe Ford met SYNC 3 met navigatie gratis. Daarna is een jaarlijkse licentievergoeding verschuldigd.
‡
Lokale gevareninformatie is de eerste twee jaar vanaf de datum van de aankoop van een nieuwe Ford met bepaalde bestuurdersinformatiemodules gratis. Daarna is een jaarlijkse licentievergoeding verschuldigd.

1Ontdekken

Opmerkelijke functies

B&O audiosysteem

Head-up display

Superieur geluid en stijlvol design maakt dit
audiosysteem tot de ideale partner voor je nieuwe

Projecteert belangrijke informatie binnen je
normale gezichtsveld, zodat je je ogen op de weg

Camera vóór en achter

Kuga. Unieke Bang & Olufsen luidsprekervormen
maken de gedistingeerde styling van de auto

voor je kunt houden. Het duidelijke, heldere beeld
kan weergeven wat je verkiest, zoals de snelheid
van de auto, navigatie, mededelingen van de
cruise control en Traffic Sign Recognition-

perfect af, terwijl het geavanceerde, specifiek op
het model afgestemde geluid de ervaring van elke
reis naar een hoger plan tilt, en je in staat stelt je

gegevens. Compatibel met gepolariseerde
zonnebrillen.

muziek opnieuw te ontdekken op de manier zoals
dat volgens de artiest moest worden gehoord.

De beelden van de camera vóór en de camera
achter worden op het touchscreen weergegeven.
Handig om het gebied rond de auto te controleren
terwijl je parkeermanoeuvres in krappe ruimtes
uitvoert. De camera achter wordt geactiveerd
wanneer de achteruitversnelling wordt
ingeschakeld.

Selecteerbare rijfuncties

Handsfree achterklep

Intrekbare trekhaak

Pas de rijervaring van je Kuga aan de

Het openen of sluiten van de achterklep van de

Ford's intrekbare trekhaak verdwijnt, wanneer hij

omstandigheden aan door een van de
beschikbare rijfuncties te selecteren. Het systeem

nieuwe Kuga is eenvoudig, zelfs wanneer je je
handen vol hebt. Met de sleutels in je zak of tas

niet gebruikt wordt, automatisch uit het zicht
achter de achterbumper, voor een compromisloze

past verschillende instellingen aan, zoals de
gaskleprespons en het stuurgevoel, alsmede het
gedrag van het schakelen bij auto's met

opent of sluit je de achterklep, zonder dat je
handen eraan te pas komen, door middel van een
zachte voetbeweging onder het midden van de

styling en gemakkelijker toegang tot de
bagageruimte. Voor extra vervoers- en
opbergcapaciteit. De trekhaak kan maximaal

automatische transmissie.

achterbumper. Kan ook worden geopend en

2.100 kg slepen, afhankelijk van de motor (vraag

gesloten terwijl je in de auto zit.

je Ford Dealer om meer informatie).
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Serieoverzicht

Selecteren

Trend

Titanium en Titanium X

ST-Line en ST-Line X

Vignale

Met een stylingkeuze voor zowel het exterieur als
het interieur is er altijd een nieuwe Ford Kuga die

Het elegante instapmodel van de Kuga beschikt
over een rijkere standaarduitrusting dan ooit

De luxury modellen van de Kuga bieden een

De opvallende Kuga ST-Line en ST-Line X hebben

Met zijn unieke ontwerpkenmerken en exclusief

verhoogd niveau van verfijning en comfort, van
premium materialen tot aanvullende technologie.

een onderscheidend en sportief karakter dankzij
hun unieke exterieurstyling en interieurdetails.

zacht leder plaatst de Kuga Vignale je in een
wereld van ongeëvenaarde verfijning.

Hoofdkenmerken

Hoofdkenmerken

Hoofdkenmerken

bij jou past.

tevoren, inclusief verbluffende geïntegreerde
technologie.
Hoofdkenmerken
■

■
■
■

17" stalen velgen met 5x2-spaaks wieldoppen in
Sparkle Silver
Achterbank met schuiffunctie
Handmatig bediende airconditioning
Lane-Keeping System (inclusief Lane-Keeping Alert
en Lane-Keeping Aid)

*18" 5x2-spaaks machinaal bewerkte lichtmetalen velgen in Magnetic (uitsluitend PHEV)

■

■
■
■

17" 5x2-spaaks lichtmetalen velgen in Shadow Silver
(niet-PHEV)*
Automatische ruitenwissers
Ford KeyFree System met Ford Power startknop
Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control
(DEATC)

■
■
■
■

18" 5-spaaks lichtmetalen velgen in Rock Metallic
12,3" high-serie instrumentepaneel
Sportief gestyld ST-Line stuurwiel met rood stiksel
Aluminium dorpellijsten vóór met ST-Line opschrift

■
■
■
■

18" 5x4-spaaks lichtmetalen velgen in Luster Nickel
12,3" high-serie instrumentepaneel
Geheel lederen stoelen
Automatische led-quad-projectorkoplampen, met
verblindingsvrij grootlicht en led-dagrijverlichting

2 Selecteren

Serie

Trend

Titanium

Standaard exterieurkenmerken

Standaard exterieurkenmerken als aanvulling op Trend

■
■
■

■

17" stalen velgen met 5x2-spaaks wieldoppen in Sparkle Silver
Bovenste grille met zwart rooster en verchroomde omlijsting
Elektrisch verwarmbare en inklapbare buitenspiegels met
richtingaanwijzers, behuizingen in carrosseriekleur en
instapverlichting
Parkeersensors vóór en achter

■
■

■
■

■

Standaard interieurkenmerken
■
■
■
■
■

12V aansluiting
Draadloze oplader
Cruise control met instelbare snelheidsbegrenzer
Automatisch start/stop-systeem
AM/FM DAB dual tuner radio, inclusief SYNC 3 met 8"
touchscreen, Traffic Message Channel (TMC), Bluetooth®connectiviteit, plus twee USB-aansluitingen voor externe
apparatuur, zes luidsprekers en bedieningselementen op het
stuurwiel

Motoren
Benzine
2.5L Plug-In Hybrid (PHEV) 225 pk (165 kW)
1.5L Ford EcoBoost 120 pk (88 kW)

17" 5x2-spaaks lichtmetalen velgen in Shadow Silver (niet-PHEV)
18" 5x2-spaaks machinaal bewerkte lichtmetalen velgen in
Magnetic (uitsluitend PHEV)
Automatische ruitenwissers
Bovenste grille met zwart rooster en verchroomde spijlen en
omlijsting
Bovenste portieframe met verchroonmde afwerking en taillelijn

Standaard interieurkenmerken als aanvulling op Trend
■
■
■
■
■

Ford KeyFree System met Ford Power startknop
Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control (DEATC)
Ambient interieurverlichting
Automatisch dimmende binnenspiegel
Gepolijste roestvrijstalen dorpellijsten met Titanium inscriptie

Motoren
Benzine
2.5L Plug-In Hybrid (PHEV) 225 pk (165 kW)
1.5L Ford EcoBoost 120 pk (88 kW)
1.5L Ford EcoBoost 150 pk (110 kW)

2 Selecteren

Serie

Titanium X
Standaard exterieurkenmerken als aanvulling
op Titanium
■

■
■
■

Automatische led-reflectorkoplampen met leddagrijverlichting
Privacy-glas
Led-mistlampen vóór
Automatisch grootlicht

Standaard interieurkenmerken als aanvulling
op Titanium
■

■
■
■

Opklapbare middenarmsteun met geïntegreerde
bekerhouder
Driver Alert
B&O audiosysteem
AM/FM DAB dual tuner radio, inclusief SYNC 3 met 8"
TFT-touchscreen, navigatie, diversity-antenne, Traffic
Message Channel (TMC), Bluetooth®-connectiviteit,
plus twee USB-aansluitingen voor externe apparatuur,
tien luidsprekers (inclusief centrale luidspreker en
subwoofer) en bedieningselementen op het stuurwiel

Motoren
Benzine
2.5L Plug-In Hybrid (PHEV) 225 pk (165 kW)
1.5L Ford EcoBoost 150 pk (110 kW)

2 Selecteren

Serie

ST-Line

ST-Line X

Standaard exterieurkenmerken als aanvulling op
Titanium

Standaard exterieurkenmerken als aanvulling op ST-Line

■
■

■

■
■

18" 5-spaaks lichtmetalen velgen in Rock Metallic
Bovenste grille met honingraatrooster in Carbon Black en
hoogglans zwarte omlijsting
Sportieve voor- en achterbumpers in kleur carrosserie met
hoogglans details achter
Dubbele uitlaatpijpen met unieke afwerking
Sport wielophanging

■

■

Standaard exterieurkenmerken als aanvulling op ST-Line
■

Standaard interieurkenmerken als aanvulling op
Titanium
■
■
■
■

■

Sportief gestyld ST-Line stuurwiel met rood stiksel
12,3" high-serie instrumentepaneel
Velours vloermatten vóór en achter met rood stiksel
Unieke met leder beklede versnellingspookknop met inzetstuk van
gesatineerd aluminium en rood manchetstiksel
Donkere hemelbekleding

Motoren
Benzine
2.5L Plug-In Hybrid (PHEV) 225 pk (165 kW)
1.5L Ford EcoBoost 150 pk (110 kW)

Automatische led-reflectorkoplampen met automatisch grootlicht
en led-dagrijverlichting
Privacy-glas

■
■
■

AM/FM DAB dual tuner radio, inclusief SYNC 3 met 8" TFTtouchscreen, navigatie, diversity-antenne, Traffic Message Channel
(TMC), Bluetooth®-connectiviteit, plus twee USB-aansluitingen
voor externe apparatuur, tien luidsprekers (inclusief centrale
luidspreker en subwoofer) en bedieningselementen op het
stuurwiel
B&O audiosysteem
Opklapbare middenarmsteun met geïntegreerde bekerhouder
Driver Alert

Motoren
Benzine
2.5L Plug-In Hybrid (PHEV) 225 pk (165 kW)
1.5L Ford EcoBoost 150 pk (110 kW)

2 Selecteren

Serie

Vignale

Standaard exterieurkenmerken
■
■

■

■
■

18" 5x4-spaaks lichtmetalen velgen in Luster Nickel
Bovenste grille in uniek Vignale design met rooster in
Carbon Black en inzetstukken en omlijsting van
gesatineerd aluminium
Automatische led-quad-projectorkoplampen, met
verblindingsvrij grootlicht en led-dagrijverlichting
Handsfree achterklep
Dubbele uitlaatpijpen met unieke Vignale afwerking

Standaard interieurkenmerken
■
■
■
■
■

Met leder bekleed instrumentenpaneel
Head-up display
B&O audiosysteem
12,3" high-serie instrumentepaneel
10-weg elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met
geheugenfunctie

Motoren
Benzine
2.5L Plug-In Hybrid (PHEV) 225 pk (165 kW)
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Personaliseren
Kies je kleur, velgen, opties en extra’s en maak
de Kuga onmiskenbaar die van jou.

Lucid Red
metallic carrosseriekleur*

Kleuren

Een kleurvol leven

Blazer Blue
Effen carrosseriekleur

Blue Panther
Metallic carrosseriekleur*

Magnetic
Metallic carrosseriekleur*

Solar Silver
Metallic carrosseriekleur*

Frozen White
Effen carrosseriekleur

Chrome Blue
Metallic carrosseriekleur*

Moondust Silver
Metallic carrosseriekleur*

White Platinum
Metallic carrosseriekleur*

Agate Black
Metallic carrosseriekleur*

Diffused Silver
Metallic carrosseriekleur*

Sedona Orange
Metallic carrosseriekleur*

Lucid Red
Getinte transparante metallic
carrosseriekleur*

De Ford Kuga dankt zijn fraaie en duurzame exterieur aan een
grondig lakproces dat uit meerdere fasen bestaat. Van de stalen
carrosseriedelen met wasinjectie tot de slijtvaste deklak: de nieuwe
materialen en lakprocessen zorgen ervoor dat je nieuwe Kuga zijn
fraaie uiterlijk nog vele jaren lang zal behouden.

*Tegen meerprijs.
De Ford Kuga wordt 12 jaar lang gedekt door de Ford Perforation Warranty (garantie tegen doorroesten), vanaf de datum van eerste registratie. Afhankelijk van algemene voorwaarden.
N.B.: De gebruikte afbeeldingen van de auto dienen uitsluitend ter illustratie van carrosseriekleuren en geven niet de actuele specificaties of productbeschikbaarheid in bepaalde landen weer. Lakkleuren en bekledingen in deze brochure kunnen afwijken
van de werkelijke kleuren als gevolg van beperkingen van het gebruikte drukprocedé.

3 Personaliseren Bekleding

Velgen

Zaha in Ebony/Eton in Ebony

Ray in Ebony/Eton in Ebony

Ray in Ebony/Salerno leder in Ebony

Standaard op de Trend

Standaard op de Titanium

Standaard op de Titanium X**

Foundry in Ebony/Eton in Ebony

Miko Dinamica met Sensico

Standaard op de ST-Line

Standaard op de ST-Line X*

Windsor leder met Arona perforatie in Ebony/Windsor
leder in Ebony

*Verkrijgbaar met tienvoudige elektrische stoelverstelling als extra optie op ST-Line X.
*Verkrijgbaar met tienvoudige elektrische stoelverstelling als extra optie op Titanium X.

Standaard op de Vignale

17"

5-spaaks lichtmetalen velg in Shadow Silver

18"

19"

Accessoire. Niet verkrijgbaar voor PHEV

5x2-spaaks machinaal bewerkte lichtmetalen velg in
Magnetic
Standaard voor PHEV op de Titanium en Titanium X.

Accessoire

19"

19"

20"

Optie verkrijgbaar als onderdeel van een pakket voor de
ST-Line en ST-Line X

Accessoire

10-spaaks lichtmetalen velg in Luster Nickel
Accessoire op de Vignale

15-spaaks machinaal bewerkte lichtmetalen velg in
hoogglans Ebony Black

10-spaaks machinaal bewerkte lichtmetalen velg in
Luster Nickel

10-spaaks machinaal bewerkte lichtmetalen velg in
Pearl Grey

3 Personaliseren

Om de geheel nieuwe Kuga nog specialer te maken, hebben we de
standaarduitrusting over dehele reeks uitgebreid. Bovendien hebben
we vveel extra opties samen in standaardpakketten gebundeld, zoals

Opties en pakketten
Trend

Titanium

Titanium X

ST-Line

ST-Line X

Vignale

Afzonderlijke opties:
Thatcham Category 1 perimeter- en volumesensoralarm
Aansteker (in plaats van 12 V-aansluitpunt) en asbak
Hulpverwarming – afstandsbediening (niet leverbaar op versies
met PHEV-motor) (omvat antiblokkeerremsysteem (ABS) met
elektronische rembekrachtiging)
Dakrails - Zilver

Afzonderlijke opties:
Thatcham Category 1 perimeter- en volumesensoralarm
Aansteker (in plaats van 12 V-aansluitpunt) en asbak
Hulpverwarming – afstandsbediening (niet leverbaar op versies
met PHEV-motor) (omvat antiblokkeerremsysteem (ABS) met
elektronische rembekrachtiging)
Dakrails - Zilver
Panoramadak - Elektrisch schuifdak
Privacy-glas
Ford KeyFree-systeem met Ford Power-startknop en handsfree
achterklep (inclusief elektrisch bediende achterklep)

Afzonderlijke opties:
Thatcham Category 1 perimeter- en volumesensoralarm
Aansteker (in plaats van 12 V-aansluitpunt) en asbak
Hulpverwarming – afstandsbediening (niet leverbaar op versies
met PHEV-motor) (omvat antiblokkeerremsysteem (ABS) met
elektronische rembekrachtiging)
Dakrails - Zilver
Panoramadak - Elektrisch schuifdak
Ford KeyFree-systeem met Ford Power-startknop en handsfree
achterklep (inclusief elektrisch bediende achterklep)

Afzonderlijke opties:
Thatcham Category 1 perimeter- en volumesensoralarm
Aansteker (in plaats van 12 V-aansluitpunt) en asbak
Hulpverwarming – afstandsbediening (niet leverbaar op versies
met PHEV-motor) (omvat antiblokkeerremsysteem (ABS) met
elektronische rembekrachtiging)
Panoramadak - Elektrisch schuifdak
Privacy-glas
Ford KeyFree-systeem met Ford Power-startknop en handsfree
achterklep (inclusief elektrisch bediende achterklep)

Afzonderlijke opties:
Thatcham Category 1 perimeter- en volumesensoralarm
Aansteker (in plaats van 12 V-aansluitpunt) en asbak
Hulpverwarming – afstandsbediening (niet leverbaar op versies
met PHEV-motor) (omvat antiblokkeerremsysteem (ABS) met
elektronische rembekrachtiging)
Panoramadak - Elektrisch schuifdak
Ford KeyFree-systeem met Ford Power-startknop en handsfree
achterklep (inclusief elektrisch bediende achterklep)

Afzonderlijke opties:
Thatcham Category 1 perimeter- en volumesensoralarm
Aansteker (in plaats van 12 V-aansluitpunt) en asbak
Hulpverwarming – afstandsbediening (niet leverbaar op versies
met PHEV-motor) (omvat antiblokkeerremsysteem (ABS) met
elektronische rembekrachtiging)
Dakrails - Zilver
Panoramadak - Elektrisch schuifdak
Privacy-glas

het Winter Pack of Driver Assistance Pack. Sommige opties kunnen
ook afzonderlijk worden besteld om je te helpen bij het samenstellen
van de perfecte Kuga. Informeer bij je Ford Dealer over de beschikbare
opties.
Winter Pack
Verwarmbare stoelen voor- en achterin
Verwarmbaar stuurwiel
Dual-zone elektronische automatische
temperatuurregeling
Driver Assistance Pack
Pre-Collision Assist
Adaptive Cruise Control met instelbare snelheidsbegrenzer
(op versies met handgeschakelde versnellingsbak)
Adaptive Cruise Control met Stop & Go en Lane-Centring
Assist (op versies met automatische transmissie)
Driver Alert
Blind Spot Information System met
hulpwaarschuwingssysteem
Snelheidsbordherkenning
Portierrandbescherming
Active Park Assist
Camera vóór en achter
Technology Pack
Head-up display
Led-quad-projectorkoplampen, met verblindingsvrij
grootlicht en dynamische bochtverlichting
ST-Line Enhancement Pack
19" 15-spaaks lichtmetalen velgen in hoogglans Ebony
Black/machinaal bewerkte lichtmetalen velgen
Rood gelakte remklauwen
Grote enkelblad achterspoiler

Winter Pack

Driver Assistance Pack

Technology Pack

ST-Line Enhancement Pack

3 Personaliseren

Accessoires

Uebler+ fietsdrager
voor achterzijde

Thule®+ transport
accessoires

Fietsdrager van hoge kwaliteit voor
montage op trekhaak, voorzien van
praktisch kantelmechanisme
(afhankelijk van het type
fietsdrager) voor eenvoudige
toegang tot de bagageruimte.
(accessoire)

Eenvoudig te monteren Thule®
dakbevestigingen van hoge
kwaliteit, bijvoorbeeld een
fietsdrager (accessoire) of de
volledig vergrendelbare skidrager
geschikt voor maximaal zes paar
ski's of vier snowboards.
(accessoire)

Spatlappen
Ladingzekeringssystemen*

Achterbumperbescherming

Robuuste ladingzekeringssystemen

Een beschermplaat of de

zorgen dat bagage veilig in de
bagageruimte van je Ford Kuga blijft.

beschermfolie zijn bedoeld als
bescherming tegen dagelijkse

Het scheidingssysteem achter de
tweede zitrij is alleen als optie

slijtage. De plaat combineert
bescherming met een stijlvol

leverbaar, omdat de
bevestigingssteunen niet achteraf

ontwerp. De beschermfolie biedt
bescherming zonder dat dit ten

kunnen worden aangebracht. Het
scheidingssysteem van de eerste
zitrij is als accessoire leverbaar (niet
in combinatie met een

koste gaat van het uiterlijk van je
auto. (accessoire)

Trekhaken
Ford’s elektrisch inklapbare trekhaak
verdwijnt automatisch uit het zicht
achter de achterbumper wanneer hij
niet gebruikt wordt, waardoor de
auto zijn strakke lijnen behoudt.
(optie) Daarnaast zijn er ook een
afneembare en een vaste trekhaak
leverbaar als accessoire.

Voorgevormde spatlappen helpen
de carrosserie van je Kuga tegen
steenslag en opspattend vuil te
beschermen. Verkrijgbaar voor de
voor- en achterzijde. (optie en/of
accessoire)

Afneembare trekhaak
De trekhaak kan gedemonteerd

G3 dakbagagebox
Ontworpen voor het vervoer van een
grote verscheidenheid aan bagage;
beschermt tegen weersinvloeden en
diefstal. Alle aangeboden modellen
kunnen aan beide zijden geopend
worden voor eenvoudige toegang
tot de bagage. (accessoire,
beschikbaar in verschillende maten)

All-weather
vloermatten
Vloermatten met schaalontwerp en
Kuga logo zijn perfect op maat
gemaakt en beschermen tegen vuil
en vocht. De bestuurdersmat is
stevig rechtstreeks bevestigd aan de
vloer om slippen te helpen
voorkomen. (accessoire)

worden indien deze niet gebruikt
wordt. (accessoire)

panoramadak).

Ga naar www.ford-accessoires.nl voor alle beschikbare accessoires.
Ga naar www.fordlifestylecollection.com voor een reeks Ford merkartikelen – van kleding tot lifestyle producten en reisbenodigheden.

*Voldoet aan de Europese ECE-R17/ ISO27955 veiligheidseisen.
+Gedekt door garantie van leverancier, raadpleeg de achterpagina voor meer informatie.

4

a

Vermogen

Laadaansluiting
De auto kan binnen 6 uur volledig opgeladen worden via een 230 volt
stopcontact of binnen 3,5 uur via de door Ford aangeboden EVBox+
Elvi wandlader (accessoire) of bij een openbaar oplaadpunt.

c

HV-accu
De Kuga Plug-In Hybrid, met zijn 14,4 kWh lithium-ion
accupakket een geheel elektrisch rijbereik zonder
emissies van maar liefst 56 km*.

Elektromotor
De elektromotor heeft een elektrisch vermogen van 225 pk, waardoor
er bij geheel elektrisch rijden een snelheid van maar liefst 135 km/uur
kan worden bereikt.

Verwarm je auto voor vertrek
Met de FordPass app kun je je auto op afstand
verwarmen, zodat de interieur op koude dagen
uitnodigend en comfortabel is vanaf het moment
dat je instapt.

Specificaties

Leer je Ford Kuga van binnen en buiten
kennen, van zijn intelligente
motortechnologie tot zijn royale
bagageruimte.

d

225 pk (165 kW)
2.5L Ford Plug-In
Benzinehybridemotor (PHEV)

EAC
De elektronische airconditioning (EAC) maakt gebruik van de
energie van de HV-accu.

e

Elektrische verwarming
Hiermee kan de cabine bij kouder weer worden verwarmd terwijl
je in de elektrische stand rijdt.

f

225 pk benzinemotor
De 225 pk aandrijflijn combineert een 2.5L Atkinson-cycle

*Het geheel elektrische rijbereik van de Kuga is maximaal 56 km, op basis van de rijomstandigheden en de leeftijd van de accu.
Officieel op basis van de World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) geteste CO2-emissies van 32 g/km.
+Gedekt door garantie van leverancier, raadpleeg de achterpagina voor meer informatie.

benzinemotor met een e-CVT automatische transmissie voor
een gunstig brandstofverbruik.

Timing is alles
Voor nog meer gemak, kun je een timer instellen om je
verwarming in te schakelen, bijvoorbeeld om het interieur in
de winter elke morgen te verwarmen voordat je naar je
werk rijdt.

4 Specificaties Elektrisch vermogen

PHEV-technologie, maakt net als Full Hybridtechnologie, gebruik van twee afzonderlijke
krachtbronnen. Hierbij schakelt de auto tussen de
conventionele benzinemotor en een via een accu

 

   

gevoede elektromotor. Aangezien er bij een PHEV
veelal van extern laden gebruik wordt gemaakt,
zal de auto zich echter net als een hybride
gedragen wanneer de accu bijna leeg is en indien
nodig de benzinemotor inschakelen.
Een PHEV heeft een grotere accu in vergelijking
met andere hybride voertuigen. Hierdoor kan er
verder gereden worden op uitsluitend elektrische
energie. De Kuga heeft een geheel elektrisch
rijbereik zonder emissies van maar liefst 56 km*.
Net als hybride voertuigen kunnen PHEVvoertuigen energie ‘terugwinnen’ wanneer er vaart
geminderd of geremd wordt (energie die anders
verloren gaat) om de accu bij te laden.

*Het geheel elektrische rijbereik van de Kuga is maximaal 56 km, op basis van
de rijomstandigheden en de leeftijd van de accu. Officieel op basis van de World
Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) geteste CO2-emissies van 32
g/km.



  
  
   

 








 
  
 




 
 


Plug-In Hybrid (PHEV)-voertuigen beschikken
over de functionaliteit van Full Hybrid (HEV)technologie, met als bijkomend voordeel dat ze
via een externe elektriciteitsvoorziening
opgeladen kunnen worden.


 
 


Wat is PHEV?




 


De innovatieve Plug-In Hybrid (PHEV)-technologie van de geheel nieuwe Kuga levert uitstekende
prestaties en daarnaast indrukwekkende brandstofverbruikscijfers en aanzienlijk lagere
emissiewaarden.

Brandstof, prestaties en emissies





  

  

 

  

 

 

 

 
























 



  
  

  
  

  
  

 
  

 



 



































 



  



  
  































   
  



















   











   











    











     















*In 4e versnelling. ØFord testwaarden. Alle benzinemotoren zijn uitgerust met
een katalysator.
#Beschrijft het laagste rijklaar gewicht, uitgaande van een bestuurder van 75
kg, gevulde vloeistofpeilen en 90% brandstofpeil, onder voorbehoud van
productietoleranties en gemonteerde opties, etc. De trekkrachtlimieten als
genoemd staan voor het maximale trekkrachtvermogen van het voertuig bij
haar maximaal toelaatbaar totaalgewicht om opnieuw te starten op een
hellingshoek van 12 graden op zeeniveau. De prestaties en het
brandstofverbruik van alle modellen zullen negatief beïnvloed worden bij het
slepen van een aanhanger. Kogeldruk is maximaal 100 kg voor alle modellen.
Maximaal toelaatbaar treingewicht is inclusief aanhangergewicht.
ØØDe opgegeven brandstof-/energieverbruiken, CO -emissies en elektrische
2
actieradius zijn vastgesteld conform de technische eisen en specificaties van
de Europese Richtlijnen (EC) 715/2007 en (EC) 2017/1151 in hun meest actuele
vorm. De typegoedkeuring voor personenwagens aan de hand van de
Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) beschikt over
informatie m.b.t. brandstof-/energieverbruiken en CO2-emissies voor de New
European Drive Cycle (NEDC) en WLTP. De WLTP zal de NEDC eind 2020
geheel vervangen. De toegepaste standaardtestprocedures maken vergelijking
tussen voertuigtypes en verschillende fabrikanten mogelijk. Naast het
brandstofverbruik van een auto spelen zowel het rijgedrag van de bestuurder
als andere niet-technische factoren een rol bij het bepalen van het brandstof-/
energieverbruik, de CO2- emissies en de elektrische actieradius. CO2 is het
voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de
aarde. Een brochure over brandstofverbruik en CO2- -emissies die gegevens
bevat van alle nieuwe personenwagenmodellen is gratis bij iedere dealer
verkrijgbaar of kan worden gedownload onder www.ford.nl.






  
           
          
         



  
 


 



               



           



   



  



  



Hoogte: 1.690 mm

4 Specificaties Afmetingen

Lengte: 4.626 mm

Wil je de volledige specificaties
zien?
Download de digitale e-brochure of bekijk de interactieve
brochure op www.ford.nl of scan de QR-code voor de
volledige details en specificaties van deze auto.

Breedte (met spiegels): 2.178 mm

Gemeten conform ISO 3832. Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van het model en de gemonteerde uitrusting.

‡

Breedte (zonder spiegels): 1.882 mm

      
     
      
     


















      
     
      
     





























   

        

















































 







































             






        







      

             







           

             












   
       












        

     




        

         




           

  





            
            



             
               




        

              

          








    
      





 

 
 




















       
     
      
     
 





      



      
      
      
     








      
      
      
     









 

          
       
      
     










 






 



 

 




 

Vormgeving en uiterlijk

Kleuren en bekleding


     

 















































Leverbaa
*optioneel tegen meerprijs.

Standaard
Optioneel, tegen meerprijs
Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs
*De velgen die je kiest, worden voorzien van de opgegeven bandenmaat. Er is geen keuze van bandenmerk mogelijk.











          







         







        










            



                   







          







         







      







         







         









     





 



    

 

      



 

            



 

    

 

    

















 







   



      









             









             































   









     
     











      







     







   







     





















                    
            





 



















     



          

     

         



                    

























   

     







            



   

















              











         





                



            








     














            
  









        



      



              






    








  
         



 





 







 

Vormgeving en uiterlijk

Vormgeving en uiterlijk




































































Standaard
Optioneel, tegen meerprijs
Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs
*De velgen die je kiest, worden voorzien van de opgegeven bandenmaat. Er is geen keuze van bandenmerk mogelijk.

















   









        





      

 

                  



 





                 




























 

















































           

                             
                                
                       
              

   



   

  







           

 

             



 





















 
 



 

  



         





       



 


   
         



         













 
 
 



  
                  

    

 

            





   



 




    



    

                
      
                   
   
                 
              

   
     

 

       

                      
            
                 
                  
                



    

 

      

       




                                
                       

     
                      

                     
 








 







 





 

 









Rijervaring

Rijervaring













Standaard
Optioneel, tegen meerprijs
Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs
1)

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

Veiligheidsvoorziening. 2)Driver Assistance-functie.

  














                      
       





































             


























 







  

    
                   
                      
            
  
                 
                        
                
  
                   
                        
        
    
                   
                      
            
    
                   
                      
      
  
                  
                        
                








                  





 





 







 

Comfort en gemak

Prestaties en efficiency










































  

Comfort en gemak

















    



 











 

 
              

















            




                             
  

 

        

 

         






  
       















   
 

  

Standaard
Optioneel, tegen meerprijs
Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs
N.B.: Het Bluetooth® woordmerk en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Ford Motor Company Limited en bijbehorende bedrijven is onder licentie. Andere handelsmerken en
handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaren.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

Comfort en gemak







            























 










 

               

         



 

            

  
    











 

             











     



   
                 

       












             
             
       

























                  




   



       
  












































  
























         





                                
         
       
                               
      

    
     



        
                      






          
               




               

               

            

            

                

    





  
      

 



      

      

 

   

          

  

   



   
      


    



  



    



            





        
          



      



                  

                           
   
    









 

                        


















 







 










                      
        
                     
             







 

Comfort en gemak

  
                      



Standaard



Optioneel, tegen meerprijs
Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs
N.B.: Het Bluetooth® woordmerk en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Ford Motor Company Limited en bijbehorende bedrijven is onder licentie. Andere handelsmerken en
handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaren.
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Functioneel exterieur
                 
        
             



      
            



Laadruimte




    



  

 

               



Elektrisch systeem
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Tapijt en afwerking



                            
                     
                           
                            
           

 





 











    







 



 









Praktisch en nuttig

Veiligheid en beveiliging











Standaard
Optioneel, tegen meerprijs
1)

Veiligheidsvoorziening. 2)Driver Assistance-functie. uN.B.: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de voorste passagiersstoel worden geplaatst indien uw Ford is uitgerust met een actieve passagiersairbag
voorin. De veiligste plaats om kinderen te vervoeren is, correct aangegespt, in een kinderstoeltje op de achterbank.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

5
Aankopen

Met de diverse financieringsopties kruip je
eenvoudig achter het stuur van een geheel
nieuwe Ford Kuga.

Eigendom

Financiering

Ford (Private) Lease

FordPass app

Op de Ford website kun je op een locatie of

Bij Ford vinden we het belangrijk om onze klanten
zorgeloos rijplezier te bieden. Daarom kunnen

Ford Lease is gespecialiseerd in leasing en biedt
een reeks financieringsplannen die voor je bedrijf

Verbind jouw Ford met de FordPass-app, zodat je
toegang krijgt tot een groot aantal handige

selecteer je model en kies vervolgens je motor,
carrosseriekleur en extra's. Je kunt de aanbevolen

dealernaam zoeken om een Ford dealer te vinden
en online een proefrit aan te vragen. Vul hiervoor

zowel particuliere en zakelijke rijders bij Ford
Credit profiteren van uitgebreide

op maat gemaakt kunnen worden. Ook voor
Private Lease ben je bij Ford aan het juiste adres!

functies:

verkoopprijs bekijken en desgewenst je
configuratie naar een Ford dealer sturen.

je gegevens in en de geselecteerde Ford dealer
neemt dan contact op om een geschikte afspraak

financieringsopties. Met de uitgebreide reeks aan
financieringsproducten wordt het in het bezit

Met de leaseproducten van Ford Lease betaal je

te maken.

komen van een nieuwe Ford heel eenvoudig.

Vind jouw Ford dealer op www.ford.nl

Ford Options is onze meest gekozen particuliere

Je eigen auto samenstellen
Je kunt je eigen Ford Kuga online samenstellen en
personaliseren. Ga gewoon naar de Ford website,

Stel jouw auto samen op www.ford.nl

Dealer zoeken en proefrit
aanvragen

financieringsoplossing, waarbij het voor jou
mogelijk wordt om iedere 2 of 3 jaar een
gloednieuwe Ford te rijden voor een vast laag
maandbedrag.
Ben jij een zakelijke rijder? Dan is Financial Lease

■

Bezoek voor meer informatie over alle
Leaseoplossingen www.ford.nl

wellicht de oplossing!
Bezoek voor meer informatie over onze
financieringsoplossingen www.ford.nl

*Ford Credit: Ford Credit is een handelsnaam van Ford Credit Nederland B.V.
(onderdeel van Ford Motor Company), ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 71872515 en in het register van de AFM onder
nummer 12045890.

vergrendeld is of om iemand toegang tot de
auto te verlenen terwijl je zelf ergens anders
bent

heel overzichtelijk één vast maandbedrag voor
alle autokosten. Dit betekent dat onderhoud,
reparatie, wegenbelasting en verzekering in de
prijs is inbegrepen, dus je hoeft alleen nog maar te
tanken.

Gebruik je telefoon om te controleren of je auto

■

Start de motor op afstand om de voorruit te
ontdooien (alleen bij automatische

■

transmissie)
Controleer het brandstofpeil, de kilometerstand

■

en bandenspanning, allemaal via je
smartphone
Vind op de kaart de weg terug naar de

■

geparkeerde auto
Ontvang waarschuwingen met betrekking tot
de staat van de auto direct op je smartphone

*Ford Lease: Ford Lease wordt aangeboden door Axus Nederland B.V.
handelend onder de naam van Ford Lease en is aangesloten bij het Keurmerk
Private Lease.

5 Services

Ga naar www.ford.nl voor meer
informatie over onze SUV-familie

Ford Service

Ford Protect Verlengde Garantie

Ford Protect Service Plan

Haal alles uit je auto: Ford Service helpt je om

Breid je standaard garantie van twee jaar uit en
geniet van nog vele jaren zorgeloos rijden. Ford

Met het Ford Protect Service Plan houd jij je Ford
eenvoudig en voordelig in topconditie. In plaats

Protect biedt een reeks belangrijke voordelen,
zoals:

van losse onderhoudsbeurten te betalen, bieden
wij je 3, 4 of zelfs 5 jaar onderhoud*. Dat allemaal

Voor maximaal rijplezier gaat het niet alleen om je
auto, maar ook om jou. Daarom bieden we een
reeks diensten die je leven makkelijker maken en
je zorgen wegnemen:
■

■
■

■
■

FordPass. Altijd verbonden met je Ford, waar je
ook bent

■

Altijd een duidelijke offerte vooraf
Ford Video Check: een video van de

■
■

Grote flexibiliteit in duur en aantal kilometers
Aantrekkelijke prijzen
Bescherming tegen onverwachte
reparatiekosten
Mogelijk gunstig effect op restwaarde
Afsluitbaar binnen 12 maanden na eerste
kentekenregistratie

voor een eenmalig aantrekkelijk bedrag. Het Ford
Protect Service Plan biedt je:
■

■
■

3, 4 of 5 jaar onderhoud voor een eenmalig
aantrekkelijk bedrag
Een besparing op je onderhoudskosten
Geen onverwacht hoge rekeningen voor
onderhoud

■

werkzaamheden aan je auto
Ford Protect Verlengde Garantieverzekering
Ford Protect Service Plan - tot 5 jaar onderhoud

■

Gebruik van originele Ford onderdelen, wat

■

voor een eenmalig aantrekkelijk bedrag
Gratis 24/7 Ford Assistance Gold
pechhulpservice in heel Europa na onderhoud

■

gunstig is voor de restwaarde
Onderhoud door speciaal opgeleide monteurs

■

■

24/7 Ford Assistance Gold pechhulpservice in
heel Europa

Afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct bij het ter perse gaan. Maar het beleid van Ford kenmerkt zich door voortdurende productontwikkeling. Ford
behoudt zich het recht voor specificaties, kleuren en prijzen van modellen en afgebeelde en beschreven items in deze publicatie te allen tijde te veranderen. Neem voor de laatste details
altijd contact op met uw Ford-dealer. Optionele apparatuur. Door deze hele uitgave heen dient u, wanneer een eigenschap wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optioneel toebehoren/
pakket’, etc., aan te nemen dat dit tegen meerprijs is ten opzichte van de basisversie van de auto, tenzij het tegendeel specifiek wordt vermeld. Alle modellen en kleurencombinaties zijn
afhankelijk van beschikbaarheid. N.B. Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het
design en de uitrusting kunnen dan ook verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen enkele getoonde items van de auto’s optioneel zijn. Opmerking. In deze
brochure worden originele Ford accessoires gepresenteerd, naast een reeks producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan van invloed zijn op het brandstofverbruik
van uw auto. + De aangegeven accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die onder hun eigen merknaam worden vermeld. Voor deze producten gelden
de garantievoorwaarden van de betreffende leveranciers; deze producten vallen derhalve niet onder verantwoordelijkheid van Ford. Neem voor de details van de garantievoorwaarden
contact op met uw Ford Dealer. N.B. Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder
licentie. Het woordmerk iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars. N.B. Sommige in
deze brochure beschreven veiligheidsdetails en assistentiesystemen voor de bestuurder werken met behulp van sensors, waarvan de prestaties onder bepaalde weers- en milieuomstandigheden negatief beïnvloed kunnen worden.

voor de hoogste technische- en
■

kwaliteitsstandaarden
Onze experts geven je graag een advies op
maat
Wanneer u deze brochure niet
meer nodig heeft, verzoeken we u
deze te recyclen.

[*]Slijtagedelen en reparaties zijn niet inbegrepen

Ford en BP – werken samen aan
het terugdringen van
brandstofverbruik en CO2-uitstoot.

Published by Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, England.
Registered in England No. 235446.
BJN 207270. FoE L42E
PN 972503/1119/10m/NLD nl
November 2019.
© Ford Motor Company Limited.

MY 2020.5 NLD nl

hem z’n leven lang in topconditie te houden.

www.ford.nl

