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* imagine cu titlu de prezentare

BLACK FRIDAY

Ford Kuga 5 usi Titanium 2.5 Duratec PHEV 225 CP AT (MY 2023.25)
SPECIFICAȚII TEHNICE
Ampatament 2710 mm
Lungime 4614 mm
Inaltime maxima 1678 mm
Latime 1883 mm
Latime maxima (inclusiv oglinzi exteriore) 2178 mm
Garda maxima la sol 192 mm
Unghi de rampa 19,1 °
Unghi de degajare 23,6 °
Garda la sol (incarcat) 147 mm
Masa proprie 1844 kg
Masa maxima autorizata 2320 kg
Sarcina utila 476 kg

Putere maxima 225 CP
Tip combustibil Benzină
Transmisie Automată CVT
Tractiune Față
Viteza maxima 200 km/h
Norma emisii Euro 6d Temp
Acceleratie 0-100km 9,2 s
Tip motor 2.5 Duratec PHEV
Cuplu motor termic 200 Nm
Cuplu motor electric 230 Nm
Capacitate 45 l

DOTĂRI STANDARD (selecție)

Aer condiţionat automat cu reglare pe 2 zone
Anvelope 225/65 R17
Asistent pentru condus eco
Banchetă fracționabilă 60/40
Bare acoperiș de culoare argintie
Cameră video pentru mers în marșarier
Computer de bord
Consolă centrală cu cotieră
Covoraşe faţă / spate - Titanium
Faruri cu aprindere automată
Faruri halogen
Frână de parcare electrică EPB
Geamuri acţionate electric faţă / spate
Instrumental de bord digital de 12.3"
Jante aliaj 17" Shadow Silver
Kit de reparaţie pană
Lampă spate cu tehnologie LED
Lumini de zi tip LED - DTRL
Modem FordPass Connect (Pornire motor de la distanța prin
aplicația FordPass)
Oglindă retrovizoare electrocromată (interioară)

Oglinzi exterioare electrice, încălzite, rabatabile electric,
iluminare podea
Pilot automat cu limitator de viteză ASLD
Priză 12V în portbagaj
Proiectoare de ceaţă
Scaun pasager ajustabil manual pe 8 direcţii, cu reglaj lombar
Scaun şofer ajustabil manual pe 8 direcţii, cu reglaj lombar
Selector moduri de conducere
Senzor de ploaie
Senzori de parcare faţă / spate
Sistem Keyless Start - buton pornire motor + Keyless Entry -
uși față
Sistem de asistare la menținerea benzii de rulare LKA, include
detectare margine de drum RED
Sistem de asistenţă pre-coliziune (camera) cu FCW, DBS si AEB
Sistem de frânare post impact - PIB
Sistem e-Call
Sistem multimedia: SYNC 3, ecran central 8" cu touchscreen,
sistem navigaţie, DAB, 6 difuzoare
Tapiţerie material textil - Titanium
Volan îmbrăcat în piele ecologică Sensico
Vopsea nemetalizată, Blazer Blue
Închidere centralizată pe telecomanda

PREȚ DE LISTĂ
FĂRĂ TVA

34.957,98 €
CU TVA

41.600,00 €

PREȚ CONFIGURARE
FĂRĂ TVA

34.957,98 €
CU TVA

41.600,00 €

REDUCERE
FĂRĂ TVA

10.285,71 €
CU TVA

12.240,00 €

PREȚ OFERTĂ
FĂRĂ TVA

24.672,27 €
CU TVA

29.360,00 €

Reducerea include Program RABLA în valoare de 6.400,00€ cu TVA (5378.15€ Fără TVA).

Nr. ofertă: 31733; Data ofertei: 07/11/2022; Ofertă valabilă până la: miercuri 30 noiembrie 2022
Termen de livrare: 2023 • Locatie livrare: Proleasing Motors • Curs: Unicredit



Oferta finala poate fi supusa unor termene si conditii, in limita stocului disponibil.
Aceasta lista nu are valoare contractuala. Orice modificari privind preturile sau variantele de echipare se pot face fara notificare prealabila.
Pentru oferta completa, informatii actualizate si informarea asupra cursului de schimb RON/EUR va rugam sa va adresati consilierului
dumneavoastra de vanzari Ford.
Compania îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile referitoare la motoare, ceea ce ar putea influenţa valorile
indicate. Toate valorile menţionate se referă la modelul de bază UE cu echipare standard. Valorile privind consumul de carburant şi
emisiile de CO2 sunt determinate conform regulamentului CE nr. 715/2007 (în versiunea aflată în vigoare), luând în considerare masa
autovehiculului în stare de funcţionare, aşa cum este specificat în regulament. Prezenţa unor echipamente suplimentare şi a dotărilor
opţionale din fabrică poate avea ca efect obţinerea unor valori mai ridicate decât cifrele menţionate pentru consum şi emisii de CO2.
Consumul de carburant şi emisiile de CO2 nu se referă la un autovehicul anume şi nu fac parte dintr-o ofertă. Acestea sunt furnizate
exclusiv pentru comparaţia între diferite variante de autovehicule dar pot fi diferite faţă de consumul real de carburant obţinut în condiţii
reale de conducere, consum care este influenţat în mare măsură de stilul de conducere şi condiţiile de utilizare. Echipamentele
suplimentare pot creşte greutatea autovehiculului atunci când acesta este gol şi, în unele cazuri, sarcina admisă pe punţi, precum şi masa
totală admisă a autovehiculului şi pot reduce masele admise de remorcare. Acest lucru ar putea duce la reducerea vitezei maxime şi la
creşterea timpului de accelerare. Valorile referitoare la performanţele de conducere iau în considerare un şofer cu greutatea de 75 kg şi o
încărcătură de 125 kg.


