
S P L I T T E R  N YA  K U G A

8aa4e501bcfb4188a06404475dc9998d-a65c3b24413b4edfdaacd1ece961f8ca-00000_book.indb   66 10/02/2020   15:16:46

CX482_20.5MY_V3_#SF_SWE_SE_15:34_10.02.2020



Kuga ST-Line X Plug-In Hybrid i Lucid Red-metalliclack med tonad klarlack
(tillval).

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

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

1Utforska
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Kuga ST-Line X Plug-In Hybrid i Solar Silver-metalliclack (tillval).

*Baserat på full laddning. Upp till 56 km körsträcka med ren eldrift enligt WLTP (Worldwide Harmonised Light
Vehicle Test Procedure) gäller för en tillgänglig konfiguration. Den faktiska sträckan kan variera beroende på t.
ex. yttre faktorer, körsätt, fordonsunderhåll och litiumjonbatteriets ålder.
Artiklar markerade med + omfattas av respektive leverantörs garantivillkor; mer information finns på baksidan.

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

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

PHEV-batteriet är enkelt att ladda på de flesta offentliga
laddstationer. Du kan även välja att  använda laddkabeln för
hushållsel som medföljer bilen, och en EVBox+ Elvi Wallbox-lösning.
(Tillbehör)

Utforska1
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*Endast tillgängligt för modeller med automatväxellåda.

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

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

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

Kuga ST-Line X Plug-In Hybrid i Sedona Orange-metalliclack (tillval).

Världen för dina fötter
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Utforska1

Kuga ST-Line X Plug-In Hybrid i Lucid Red-metalliclack med tonad
klarlack (tillval).
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Kuga ST-Line X Plug-In Hybrid med Miko Dinamica med vinylpartier (standard).

Utrymme ur ett nytt
perspektiv
Känslan av rörelse och frihet fortsätter även inne i bilen och
genomsyrar varje detalj i interiören. Det gäller allt från den svepande
instrumentpanelen och mittkonsolen till de skinnklädda framsätenas
extravaganta stil (standard på Titanium X och Vignale) – splitter nya
Kuga skapar en fristad av exklusiv komfort.

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

Utforska1
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*Endast tillgängligt för modeller med automatväxellåda.
†Använder sensorer.
‡Förarassistansfunktion.

Bekymmersfri körning
Adaptiv farthållare med Evasive Steering
Assist
Helt nya Kuga gör det enkelt att köra i tät trafik. Adaptiv farthållare
med stopp/start håller dig automatiskt på säkert avstånd från
fordonet framför, även om det bromsar in och stannar. Och när
trafiken börjar röra sig igen följer din bil med direkt också. Samtidigt
håller det kollisionsförberedande systemet med Evasive Steering
Assist ett vakande öga på vägen och varnar dig för potentiella faror.

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

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

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

Utforska1

Kuga Vignale Plug-In Hybrid med Windsor-skinn Arona Perforated i Ebony/
Windsor-skinn i Ebony (standard).
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Kuga ST-Line X Plug-In Hybrid i Frozen White-lack (tillval).
Artiklar markerade med + omfattas av respektive leverantörs garantivillkor; mer information finns på baksidan.

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

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

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

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

■ Batteriladdningsläge Används för att ladda batteriet med hjälp av
bensinmotorn med Atkinson-cykel när bilen står stilla

Ladda Kuga
Oavsett om du är borta eller hemma är det enkelt att ladda Kuga via ett
vanligt eluttag, EVBox+ Elvi Wallbox (tillbehör) eller en offentlig laddstolpe.

a. EVBox+ Elvi Wallbox och offentliga laddstolpar 
Fullständig laddning på 3,5 h via väggmonterad laddningsenhet
(tillbehör), och på de flesta offentliga laddstationer.

b. Laddning via eluttag
Fullständig laddning på 6 h via ett vanligt 230 V eluttag.

Utforska1
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Se och synas
Adaptiva strålkastare
Kugas iögonfallande, sofistikerade LED-strålkastare ger enastående
ljus nattetid och vid dålig sikt. Dynamiska adaptiva LED-strålkastare
använder kamerateknik för tidigare anpassning av ljuskäglan för att
lysa upp kurvorna innan du kör in i dem, vilket ger enklare och mer
avslappnad mörkerkörning.

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

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

■ Bländfritt helljus justerar strålkastarnas vinkel för maximal
belysning, samtidigt som den främre kameran hjälper systemet att
förhindra att andra förare bländas

Utforska1

Kuga ST-Line X Plug-In Hybrid i Solar Silver-metalliclack (tillval).
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*Ingår i dödvinkeln-övervakningssystemet.

Låt Kuga ta hand om
parkeringen
Aktiv parkeringshjälp
Kuga fixar allt – från att hitta en lämplig parkeringsplats till att säkert
lotsa dig in och ut. För smidig parkering, även när det är ont om plats.

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

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

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

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

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

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

FordPass Connect*
Med FordPass Connect-modemet får du Wi-Fi** i bilen för högst tio enheter.
Live Traffic†† sänder regelbundet trafikinformation direkt till SYNC-
navigeringen, medan Local Hazard-information‡ varnar för kommande faror
innan du ställs inför dem.

FordPass-appen
I FordPass-appen har du tillgång till ännu fler funktioner via en smartphone.
Du kan t.ex. söka efter laddstationer/bensinmackar och jämföra priser,
fjärrvärma bilen, hitta lediga parkeringsplatser och välja ut intressepunkter
att skicka till SYNC 3-navigeringen när du ansluter via AppLink. När det gäller
Plug-In Hybrider kan du även få meddelanden om elladdningsnivå.

Utforska1

Uppkopplad
och under kontroll
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Head-Up display
Projicerar viktig information i ditt synfält, så att du
kan hålla ögonen på vägen framför dig. Den
tydliga, ljusa bilden kan visa den information du
önskar, inklusive hastighet, navigation,
farthållarmeddelanden och data för
trafikskyltsidentifiering. Kompatibel med
polariserade solglasögon.

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

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

Utforska1
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Front- och backkamera
Vyer över bilens front och bakvagn visas på
pekskärmen. Väldigt praktiskt när du ska parkera i
trånga utrymmen, eftersom du kan se området
runt bilen. Backkameran aktiveras när du lägger i
backväxeln.

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

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

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

*18-tums 5x2-ekrade, magnetiskt bearbetade lättmetallfälgar (endast Plug-In Hybrid)

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

Titanium och Titanium X

Viktiga funktioner

■ 17-tums 5 x 2-ekrade lättmetallfälgar i Shadow Silver
(alla utom Plug-In Hybrid)*

■ Vindrutetorkare med regnsensor
■ Fords nyckelfria system med Ford Power-startknapp
■ Luftkonditionering med tvåzons elektronisk

automatisk temperaturreglering (DEATC)
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Modellöversikt

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

ST-Line och ST-Line X

Viktiga funktioner

■ 18-tums 5 x 2-ekrade lättmetallfälgar i Rock Metallic
■ 12,3-tums digitala urtavlor
■ Sportig ST-Line-ratt med röda sömmar
■ Tröskelplåtar fram i aluminiumfinish med unik

ST-Line-logotyp

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

Vignale

Viktiga funktioner

■ 18-tums 5 x 4-ekrade lättmetallfälgar i Luster Nickel 
■ 12,3-tums digitala urtavlor 
■ Säten i skinn
■ Automatiska strålkastare utrustade med fyra

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

Välj2
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Titanium
Exteriör

■ 17-tums 5 x 2-ekrade lättmetallfälgar i Shadow Silver 
(alla utom Plug-In Hybrid)

■ 18-tums 5 x 2-ekrade, magnetiskt bearbetade lättmetallfälgar
(endast Plug-In Hybrid)

■ Vindrutetorkare med regnsensor
■ Svart övre grill med kromade lister och infattningar
■ Parkeringssensorer fram & bak

Interiör

■ Fords nyckelfria system med Ford Power-startknapp
■ Luftkonditionering med tvåzons elektronisk automatisk

temperaturreglering (DEATC)
■ Stämningsbelysning
■ 8" pekskärm med SYNC 3 & navigation
■ Backspegel med automatisk avbländning
■ Tröskelplåtar av polerat rostfritt stål med Titanium-logotypen i

försänkt relief
■ Trådlös laddningsplatta

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

Diesel
2,0-liters Ford EcoBlue AWD 190 hk (140 kW)
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Titanium X
Exteriör utöver Titanium

■ Automatiska LED-strålkastare med LED-varselljus
■ Mörktonade rutor
■ LED-dimstrålkastare
■ Helljusautomatik

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

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

Välj2
Interiör utöver Titanium

■ Fällbart mittarmstöd med inbyggda mugghållare
■ Driver Alert
■ B&O-ljudanläggning
■ AM/FM DAB-radio, inklusive SYNC 3 med 8-tums

pekskärm, navigering, trafikmeddelandekanal,
Bluetooth®-anslutning samt två USB-ingångar för
externa enheter, tio högtalare (inklusive
centerhögtalare och subwoofer) och rattkontroller

8aa4e501bcfb4188a06404475dc9998d-a65c3b24413b4edfdaacd1ece961f8ca-00000_book.indb   93 10/02/2020   15:18:22

CX482_20.5MY_V3_#SF_SWE_SE_15:34_10.02.2020

Serie
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ST-Line
Exteriör utöver Titanium

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

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

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

Interiör utöver Titanium

■ Sportig ST-Line-ratt med röda sömmar
■ 12,3-tums digitala urtavlor
■ Velourgolvmattor fram och bak med röda sömmar
■ Unik, skinnklädd växelspak med satinslipad aluminiuminfattning

och röda damasksömmar
■ Svart innertak

Motorer
Bensin
2,5-liters Plug-In Hybrid 225 hk (165 kW)

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

Välj2
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ST-Line X
Exteriör utöver ST-Line

■ Automatiska LED-strålkastare med automatiskt helljus och
LED-varselljus

■ Mörktonade rutor

Interiör utöver ST-Line

■ AM/FM DAB-radio, inklusive SYNC 3 med 8-tums pekskärm,
navigering, trafikmeddelandekanal, Bluetooth®-anslutning samt
två USB-ingångar för externa enheter, tio högtalare (inklusive
centerhögtalare och subwoofer) och rattkontroller

■ B&O-ljudanläggning
■ Fällbart mittarmstöd med inbyggda mugghållare
■ Driver Alert

Motorer
Bensin
2,5-liters Plug-In Hybrid 225 hk (165 kW)

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

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

galler och lister och infattningar i satinslipat
aluminium

■ Automatiska strålkastare utrustade med fyra
LED-lampor som ger bländfritt helljus och LED-
varselljus

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

Motorer
Bensin
2,5-liters Plug-In Hybrid 225 hk (165 kW)

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

Välj2
Interiör

■ Läderklädd instrumentpanel
■ Vindrutedisplay
■ B&O-ljudanläggning 
■ 12,3-tums digitala urtavlor
■ 10-vägs elmanövrerat förarsäte med minne
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3
Anpassa
Välj lack, fälgar, tillval och extrautrustning, så
att din Kuga blir helt unik.

Lucid Red
Metalliclack 
med tonad klarlack*

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

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

även efter många års användning.

Sätt färg på tillvaron
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Blazer Blue
Solid lack

Blue Panther
Metalliclack*

Magnetic
Metalliclack*

Solar Silver
Metalliclack*

Frozen White
Solid lack

Chrome Blue
Metalliclack*

Moondust Silver
Metalliclack*

White Platinum
Metalliclack*

Agate Black
Metalliclack*

Diffused Silver
Metalliclack*

Sedona Orange
Metalliclack*

Lucid Red
Metalliclack med tonad klarlack*

Lack

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

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

KlädselAnpassa3

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

Miko Dinamica med vinylpartier (TBC)
Standard på ST-Line X*

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

*Finns även med 10-vägs elmanövrerat förarsäte som tillval på ST-Line X.
**Finns även med 10-vägs elmanövrerat förarsäte som tillval på Titanium X.
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17" 18" 19"

19" 19" 20"

5-ekrade lättmetallfälgar i Shadow Silver
Ej för Sverige! 

5 x 2-ekrade, magnetiskt bearbetade lättmetallfälgar
Standard för Plug-In Hybrid på, Titanium och Titanium X.
Tillval för ej Plug-In Hybrid på Titanium och Titanium X

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

10-ekrade lättmetallfälgar i Luster Nickel
Tillval på Vignale

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

10-ekrade, borstade lättmetallfälgar i Pearl Grey
Tillval på Titanium X, Vignale och ST-Line X

Fälgar
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Trend (ej för Sverige) TitaniumFör att göra nya Kuga ännu mer speciell har vi höjt standarden på de
funktioner som erbjuds i hela serien. Dessutom har vi samlat många
tillval i standardpaket – exempelvis vinterpaketet eller
förarassistanssatsen. Vissa tillval kan göras individuellt, så att du
enkelt kan konfigurera din perfekta Kuga. Kontakta din Ford-
återförsäljare för mer information om tillval och alternativ.

Vinterpaket
Eluppvärmda yttre sittplatser bak
Eluppvärmd ratt

Förarassistanspaket
Adaptiv farthållare med justerbar hastighetsbegränsare
(med manuell växellåda)
Adaptiv farthållare med stopp/start och körfältscentrering
(med automatisk växellåda)
Förarvakenhetsnivå
Dödvinkeln-övervakning med sekundärt varningssystem
Identifiering av hastighetsskyltar
Dörruppslagsskydd
Aktiv parkeringshjälp
Front- och backkamera

Teknikpaket
Head-up display
Dynamiska LED-stråkastare med bländfritt helljus

ST-Line designpaket
19-tums borstade lättmetallfälgar i högblank Ebony Black
Rödlackerade bromsok
Stor bakre spoiler

Vinterpaket

 Förarassistanspaket

 Teknikpaket

Individuella tillval:
Thatcham Category 1 stöldskydds- och kupéövervakningslarm
Dragkrok, avtagbar eller elmanövrerad (tillgängligt för Plug-In
Hybrid från majproduktion 2020)
Bränslevärmare – fjärrkontroll (ej tillgängligt för Plug-In Hybrid)
Takrelingar – Silver
Panoramatak – elmanövrerat skjutbart
Mörktonade rutor
Fords nyckelfria system med Ford Power-startknapp och smart
öppning av bakluckan (inklusive elmanövrerad baklucka)

Anpassa3
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Titanium X ST-Line ST-Line X Vignale

ST-Line designpaket

Individuella tillval:
Thatcham Category 1 stöldskydds- och kupéövervakningslarm
Dragkrok, avtagbar eller elmanövrerad (tillgängligt för Plug-In
Hybrid från majproduktion 2020)
Bränslevärmare – fjärrkontroll (ej tillgängligt för Plug-In Hybrid)
Takrelingar – Silver
Panoramatak – elmanövrerat skjutbart
Fords nyckelfria system med Ford Power-startknapp och smart
öppning av bakluckan (inklusive elmanövrerad baklucka)

Individuella tillval:
Thatcham Category 1 stöldskydds- och kupéövervakningslarm
Dragkrok, avtagbar eller elmanövrerad (tillgängligt för Plug-In
Hybrid från majprodukton 2020)
Bränslevärmare – fjärrkontroll (ej tillgängligt för Plug-In Hybrid)
Panoramatak – elmanövrerat skjutbart
Mörktonade rutor
Fords nyckelfria system med Ford Power-startknapp och smart
öppning av bakluckan (inklusive elmanövrerad baklucka)

Individuella tillval:
Thatcham Category 1 stöldskydds- och kupéövervakningslarm
Dragkrok, avtagbar eller elmanövrerad (tillgängligt för Plug-In
Hybrid från majproduktion 2020)
Bränslevärmare – fjärrkontroll (ej tillgängligt för Plug-In Hybrid)
Panoramatak – elmanövrerat skjutbart
Fords nyckelfria system med Ford Power-startknapp och smart
öppning av bakluckan (inklusive elmanövrerad baklucka)

Individuella tillval:
Thatcham Category 1 stöldskydds- och kupéövervakningslarm
Dragkrok, avtagbar eller elmanövrerad (tillgängligt för Plug-In
Hybrid från majproduktion 2020)
Bränslevärmare – fjärrkontroll (ej tillgängligt för Plug-In Hybrid)
Takrelingar – Silver
Panoramatak – elmanövrerat skjutbart
Mörktonade rutor

Tillval och paket
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Lastgaller*
Robust lastgaller håller bagage
säkert på plats i bagageutrymmet.
Gallret bakom andra raden finns
endast som tillval eftersom
gallerfästena inte kan
eftermonteras. Gallret för den första
raden är tillgängligt som tillval (men
endast för fordon utrustade med
tillvalet för den andra raden, och
inte i kombination med
panoramatak).

Bakre stötfångarskydd
Skyddsplåtarna och folierna är
utformade för att skydda mot
dagligt slitage. Plåtarna kombinerar
tillförlitligt skydd med elegant
design, medan folierna skyddar utan
att störa bilens helhetsintryck.
(Tillbehör)

Dragkrokar
Fords fullständigt elmanövrerade,
infällbara dragkrok dras in
automatiskt och döljs under den
bakre stötfångaren när den inte
används, så att bilens smäckra
utseende bibehålls. (Tillval och
tillbehör) Finns även som avtagbar
dragkrok (tillval och tillbehör) och
som fast dragkrok (tillbehör).

För fler tillbehör, besök tillbehörskatalogen på www.ford-accessories.com
För ett brett sortiment av produkter från Ford – allt från kläder till livsstilsprodukter och reseutrustning – besök www.fordlifestylecollection.com

Uebler+-cykelhållare
för dragkrok
Dragkroksmonterad cykelhållare
med fällningsmekanism (tillval;
beroende på modell av
cykelhållare) som ger åtkomst till
lastutrymmet. (Tillbehör)

Stänkskydd
Profilerade stänkskydd skyddar Ford
Kugas kaross från stenskott och
sprut från vägen. Tillgängliga för
montering fram och bak. (Tillval
och/eller tillbehör)

Avtagbar dragkrok
Dragkroken ger extra
transportkapacitet och har,
beroende på motoralternativ, upp
till 2 100 kg dragkapacitet (kontakta
närmaste Ford-återförsäljare för
mer information). Dragkroken kan
tas bort när den inte används.
(Tillval och/eller tillbehör)

Anpassa3

8aa4e501bcfb4188a06404475dc9998d-a65c3b24413b4edfdaacd1ece961f8ca-00000_book.indb   105 10/02/2020   15:19:37

CX482_20.5MY_V3_#SF_SWE_SE_15:34_10.02.2020

*Uppfyller de europeiska säkerhetsföreskrifterna i ECE-R17/ ISO27955.
Artiklar markerade med + omfattas av respektive leverantörs garantivillkor; mer information finns på baksidan.

Thule®+ takutrustning
Exklusiv och lättmonterad
takutrustning från Thule®, bland
annat cykelhållare (tillbehör) och en
fullständigt låsbar skidhållare för
upp till sex par skidor eller fyra
snowboards. (Tillbehör)

Allvädersgolvmattor
De skålformade golvmattorna med
Kuga-logotyp är skräddarsydda för
perfekt passform och skyddar mot
smuts och väta. Förarsidans matta
fixeras säkert direkt på golvet och
kan inte glida in under pedalerna.
(Tillval och/eller tillbehör)

G3+-takbox
Utformad för många olika typer av
bagage. Skyddar bagaget från väder,
vind och stöld. Alla modeller har
dubbla öppningsmekanismer för
smidig åtkomst. (Tillbehör; finns i
olika storlekar)

Tillbehör
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*Kuga har en räckvidd på upp till 56 km med bara eldrift beroende på körförhållandena och batteriets ålder. Officiella WLTP-tester
har uppmätt koldioxidutsläpp på 32 g/km.
Artiklar markerade med + omfattas av respektive leverantörs garantivillkor; mer information finns på baksidan.

4
Specifikationer
Lär känna din Ford Kuga innan och utan –
allt från den intelligenta motortekniken till
det generösa lastutrymmet.

Elmotor

Elmotorn har en effekt på 225 hk, så du kan köra i  upp till 135 km/h i
det helektriska läget.

Laddningsuttag

Bilen kan laddas fullt på cirka 6 timmar via ett vanligt 230 V eluttag,
eller på cirka 3,5 timme via EVBox+ Elvi Wallbox från Ford (tillbehör)
eller på en offentlig laddningsstation. Laddtiden kan variera beroende
på olika faktorer.

a

225 hk (165 kW)
2,5-liters Ford Plug-In
bensin Hybrid-motor (PHEV)
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EAC

Den elektroniska luftkonditioneringen använder energi från
HV-batteriet.

Elvärme

Du kan värma kupén i kallt väder även när du kör i elläget.

225 hk bensinmotor

Drivlinan på 225 hk kombinerar en 2,5-liters bensinmotor som
arberar enligt Atkinson-cykeln med effektdelad växellåda för
ännu bättre bränsleeffektivitet.

HV-batteri

Kuga Plug-In Hybrid har ett litiumjonbatteri på 14,4 kWh,
så du kan köra upp till cirka 56 km* på ren eldrift utan
utsläpp. Värm upp bilen innan du kör iväg

Från FordPass-appen kan du fjärrvärma bilen under
kalla dagar, så att det är varmt och skönt i kupén
redan när du kliver in.

Detta förutsätter att bilen laddas under tiden via en
laddbox.

Timing är allt
En ännu smidigare finess är att du kan ställa en timer för
att sätta igång värmen, till exempel om du vill värma kupén
varje morgon vintertid inför körning.
Detta förutsätter att bilen laddas under tiden via en
laddbox.

c

d

e

f

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

Vad är laddhybrid (Plug-In
Hybrid / PHEV)?
Laddhybrid (PHEV) erbjuder samma
funktionalitet som en elhybrid (HEV), men med
den extra fördelen att de kan laddas från en
extern elförsörjning.

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

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

ElkraftSpecifikationer4

*Kuga har en räckvidd på upp till cirka 56 km med bara eldrift beroende på
körförhållandena och batteriets ålder. Officiella WLTP-tester har uppmätt
koldioxidutsläpp på 32 g/km.
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Bränsle, prestanda och utsläpp

*På 4:ans växel. ØFords testvärden. Alla bensinmotorer är utrustade med en
katalysator. 
#Minsta tjänstevikt baserad på 75 kg förare, påfyllda vätskor och 90 %
bränslenivå, med förbehåll för tillverkningstoleranser och monterade tillval
etc. Angivna gränser för körning med släp representerar maximal
dragkapacitet vid fordonets totalvikt och start i 12 % lutning på havsnivå.
Prestanda och driftekonomi försämras för alla modeller vid körning med släp.
Maximalt kultryck är 100 kg för alla modeller. Total tågvikt inkluderar
släpvagnsvikt.
ØØDen angivna bränsle-/energiförbrukningen, CO2-utsläppen och körsträckan
med eldrift är fastställda enligt tekniska krav och specifikationer i de senast
uppdaterade EU-förordningarna (EC) 715/2007 och (EU) 2017/1151. Lätta
fordon typgodkända enligt WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test
Procedure) kommer att ha bränsle-/energiförbruknings- och CO2–
utsläppsinformation för NEDC (New European Drive Cycle) och WLTP. WLTP
kommer att ersätta NEDC helt senast i slutet av år 2020. Tillämpade
standardtestmetoder medger jämförelse mellan olika fordonstyper och olika
tillverkare. Utöver fordonets bränsleeffektivitet påverkar även körbeteende
och andra icke-tekniska faktorer fordonets faktiska bränsle-/energiförbrukning,
CO2- utsläpp och körsträcka med eldrift. CO2 är den växthusgas som ger
upphov till global uppvärmning. En guide om bränsleekonomi och CO2-
utsläpp med data för alla nya personbilar kan fås gratis hos alla återförsäljare
eller laddas ned under "www.ford.se"".
ØØDen angivna bränsle-/energiförbrukningen, CO2 -utsläppen och körsträckan
med eldrift är uppmätta enligt tekniska krav och specifikationer i de senast
uppdaterade EU-förordningarna 715/2007 och 692/2008. Bränsleförbrukning
och CO2- utsläpp anges för en fordonsvariant och inte för en enskild bil.
Standardtestmetoden som använts medger jämförelse mellan olika
fordonstyper och olika tillverkare. Utöver en bils bränsleeffektivitet påverkar
även körbeteende samt andra icke-tekniska faktorer en bils faktiska bränsle-/
energiförbrukning och CO2- utsläpp och körsträcka med eldrift. CO2 är den
växthusgas som ger upphov till global uppvärmning. En guide om
bränsleekonomi och CO2- utsläpp med data för alla nya passagerarbilmodeller
finns tillgänglig gratis hos alla återförsäljare eller kan laddas ned på www.ford.
se
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‡Uppmätt enligt ISO 3832. Måtten kan variera beroende på modell och utrustning.

Vill du se fullständiga
specifikationer?
För fullständiga beskrivningar och specifikationer, ladda
ned den digitala e-broschyren, öppna den interaktiva
broschyren på www.ford.se eller skanna QR-koden.
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Bredd (med sidospeglar): 2 178 mm

Längd: 4 614 mm

Bredd (utan sidospeglar): 1 882 mm
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*Tillval mot extra kostnad.

Tillgänglig
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Färg och klädsel
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D I G I T A L  B R
*Fälgen du väljer kommer att monteras med angiven däckdimension, men det går inte att välja ett specifikt däckmärke.

Standard

Tillval mot extra kostnad

Del av ett tillvalspaket mot extra kostnad
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Styling och utseende
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Styling och utseende
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Del av ett tillvalspaket mot extra kostnad

Styling och utseende
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1)Säkerhetsfunktion. 2)Förarassistansfunktion.
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Anm: Varumärket Bluetooth® och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och allt användande av sådana märken av Ford Motor Company och dotterbolag sker med vederbörligt tillstånd. Övriga varumärken och märkesnamn tillhör
respektive ägare.
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Anm: Varumärket Bluetooth® och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och allt användande av sådana märken av Ford Motor Company och dotterbolag sker med vederbörligt tillstånd. Övriga varumärken och märkesnamn tillhör
respektive ägare.

Standard

Tillval mot extra kostnad

Del av ett tillvalspaket mot extra kostnad

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

baksätet.

Standard

Tillval mot extra kostnad

Del av ett tillvalspaket mot extra kostnad

Säkerhet och stöldskydd
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Diverse
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*Från och med första registreringsdatum. Enligt gällande villkor.

Standard

Tillval mot extra kostnad

Del av ett tillvalspaket mot extra kostnad

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

www.ford.se

Bygg din egen bil
Bygg och anpassa din Ford Kuga online. Gå bara
in på Fords webbplats, välj modell och därefter
motor, lack och tillval. Du kan se det
rekommenderade återförsäljningspriset och
skicka din konfiguration till en Ford-återförsäljare,
om du vill.

www.ford.se

5
Köp
Det är enkelt att hamna bakom ratten på
splitter nya Ford Kuga – tack vare flera olika
finansieringsalternativ.
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Ford Försäkring
Ford Försäkring är ett enkelt och prisvärt
alternativ speciellt framtaget  för dig som är
Fordägare.

■ Reparationer utförs av Fordutbildade tekniker
på auktoriskerade Fordverkstäder.

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

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

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

rabatt på hem- och villa försäkring hos IF.

www.ford.se/ford-credit-finansiering/
ford-credit/ford-forsakring

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

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

www.ford.se

Finansiering
Med Ford Credit får ni enkla och flexibla
finansieringsalternativ. Som privatkund kan du
välja mellan privatleasing och avbetalning. För
företagskunder erbjuder vi både traditionell och
operationell leasing.

För mer information kontakta din
Fordåterförsäljare eller besök fordcredit.se. Du är
även välkommen att ringa oss på 031-707 11 00.

www.fordcredit.se

Ägande

*Ford Credit: Finansiering beroende på situationen. Garantier kan erfordras.
Frisvar Ford Credit. Ford Credit är en handelsbeteckning för FCE Bank plc., som
är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och reglerat av Financial
Conduct Authority (finansinspektionen) och Prudential Regulation Authority
under bolagsreferensnummer 204469.
**Ford Lease: Ford Lease tillhandahålls av ALD Automotive Ltd. under
företagsnamnet Ford Lease, Oakwood Drive, Emersons Green, Bristol, BS16 7LB,
Storbritannien. ALD Automotive är registrerat i England med nr 987418. ALD
Automotive är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority
(finansinspektionen).
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Ford Garanti
Huvudparten av Fords modellprogram har 5 års
garanti som standard - för en bekymmersfri
körning.  Som Fordägare erhåller du ett
omfattande garantipaket så att du kan njuta av
din bil, och låta oss sköta resten.

Ford Garanti innefattar:

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

www.ford.se/kopa/extra/garantier

Ford Service
Med Ford Service håller du din Ford i toppskick. Vi
har specialutbildade Fordtekniker, all nödvändig
utrustning, den senaste programvaran och
desstom får du alltid Ford vägassistans helt
kostnadsfritt när du servar din bil på en
auktoriserad Fordverkstad.

■ Användning av Ford originaldelar av hög
kvalitet.

■ Fordutbildade tekniker som använder den
senaste diagnosutrustningen och korrekta
verktyg.

■ Kostnadsfri vägassistans inom Europa
■ Ett telefonnummmer för samtliga Fordtjänster
■ Lånebil

www.ford.se/agande/service-underhall/
service-och-reparationer

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

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

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

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

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

www.ford.se/kopa/extra/garantier/service-
planer

*Ford Garanti är underställt särskilda villkor.

SkyddaKöp5
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Mer information
om vår SUV-familj finns på
www.ford.se

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

Illustrationer, beskrivningar och specifikationer. Informationen i denna broschyr var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Fortlöpande utveckling är emellertid en del av Fords policy. Vi
förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar beträffande specifikationer, färger och priser för modeller och produkter illustrerade och beskrivna i denna trycksak. Din Ford-
återförsäljare kan ge aktuell information. Tillvalsutrustning. För produkter som beskrivs som ”Tillval”, ”Extrautrustning” etc i denna trycksak tillkommer, om inte något annat anges,
extra kostnader jämfört med basmodellen. Modeller och färgkombinationer är tillgängliga i mån av tillgång. Obs! Vissa av bilderna visar en modell som ännu inte är i produktion och/
eller är skapade i dator. Därför kan det hända att vissa konstruktionsdetaljer avviker från den slutliga modellversionen i vissa hänseenden. Vissa funktioner som visas kan vara tillval.
Anm. Denna broschyr innehåller både Ford originaltillbehör och ett utbud av produkter från våra leverantörer. Montering av tillbehör kan påverka din bils bränsleförbrukning. + Dessa
tillbehör är omsorgsfullt utvalda leverantörsmärkta tillbehör och omfattas inte av Fords garanti. De omfattas istället av respektive leverantörs garantivillkor; din Ford-återförsäljare kan
ge närmare information om dessa garantier. Obs! Varumärket Bluetooth® och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc., och Ford Motor Companys användning av dessa sker med
vederbörligt tillstånd. iPod-varumärket och tillhörande logotyper ägs av Apple Inc. Andra varumärken och produktnamn tillhör respektive ägare. Obs! Vissa förarassisterande funktioner
och säkerhetsfunktioner som beskrivs i broschyren utnyttjar sensorer, vars funktion kan påverkas av väder- och miljöförhållanden.

Published by Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, England.

Registered in England No. 235446.
BJN 207270. FoE P42E

PN 972503/1219/5.15m/SWE se
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Ford Kundservice

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

Ford Assistans

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

Ford Credit

Ford Credit hjälper dig med allt praktiskt
och ger dig möjlighet att köra den bil du vill
ha, till rätt månadskostnad. Vi ger dig en
enkel och flexibel finansiering hela vägen. 
För mer information kontakta din
återförsäljare eller ring 031-707 11 00. Du
kan även besöka www.fordcredit.se

Ford försäkring

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