ÚJ FORD KUGA
VIGNALE
2018-ös modellév - 2017/1.
Érvényes: 2017. szeptember 18-i gyártástól
A változtatás jogát fenntartjuk!
Felszereltség
Vignale

Motor
4WD 1.5l EcoBoost 182LE S6 A6
4WD 2.0l TDCi 180LE S6 M6
4WD 2.0l TDCi 180LE S6 Powershift automata

Listaár
11 670 000 Ft
12 005 000 Ft
12 465 000 Ft

Vegyes átlagfogyasztás: 5,2 - 7,4/100 km, CO2 kibocsátás: 134-171 g/km
A gépjármű ára a forgalombahelyezési költségeket nem tartalmazza!
Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.
Az árlistán feltüntetett árak ajánlott bruttó fogyasztói árak.
A képen látható autó illusztráció.

5 év garancia + 5 év szerviz lefedettség!
- 1 év/20 000km szervizintervallum
- Lefedettség: 5 évig vagy 5 szerviz erejéig, amelyik hamarabb bekövetkezik

Minden új Ford Kuga Vignale gépjárműre 2 év, km korlátozás nélküli, teljeskörű
garancia vonatkozik. A fentieken felül minden új Ford Kuga Vignale gépjárműre
+3 év, vagy maximum 150 000 km Ford Extra Garancia is vonatkozik. A +3 év
Ford Extra garancia az 5. év végéig, de legfeljebb 150 000 futott km eléréséig
érvényes a gépjármű első forgalomba helyezésétől számítva.

Minden Új Ford Kuga Vignale gépjárműre érvényes felár nélkül az alábbi szervizcsomag szolgáltatás:
- Ford által előírt kötelező karbantartások
- Ford Assistance - országúti segélyszolgálat
- Fékfolyadék csere (minden második év)
- Klíma ellenőrzés (minden harmadik év)
- Karosszéria és fényezés ellenőrzés (két évente)

Az Ön Ford márkakereskedője:
One Call Ügyfélszolgálat:
+36 1 7 777 555
Értékesítés és Flotta ügyfélszolgálat
E-mail: inform@ford.com
Szerviz ügyfélszolgálat
E-mail: szerviz@ford.com

www.ford.hu

Új FORD KUGA VIGNALE
Az alapfelszereltség főbb elemei
A KUGA VIGNALE alapfelszereltségének részletes tartalmát az árlista "Alapfelszereltség és opciók" része tartalmazza

Vignale
Standard felszereltség
Biztonság, védelem
EPATS - Passzív lopásgátló rendszer
Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP):
- Vészfékasszisztens (EBA)
- Elektronikus fékerőelőkészítés (EBP)
- Borulásgátló (RSC)
- Vontatmánykilengés szabályozó (TSC)
- Visszagurulásgátló (HLA)
Blokkolásgátló (ABS)
EPAS - Elektromos szervokormány
Első és Hátsó tárcsafék
Hárompontos biztonsági övek minden ülésen
Vezető és utasoldali légzsákok
Vezető és utasoldali oldallégzsákok
Első és második sori függönylégzsákok
Térdlégzsák
3 küllős Vignale prémium bőrborítású kormány
ISOFIX előkészítés
Távírányítós központizár
Vészfékezés esetén figyelmeztető villogó féklámpák
Keréknyomás figyelő rendszer

Funkcionalitás, kényelem, audio és kommunikációs rendszerek
Start-Stop indítórendszer
Kulcsnélküli csomag
- Kulcsnélküli ajtónyitó és indító rendszer
- Elektromos csomagtérajtó-nyitásérzékelő a lökhárító alatt
Távirányítóról nyitható csomagtérajtó zár
Automata fényszóróvezérlés
Első ködfényszórók
Elektromos első és hátsó ablakemelők automata funkcióval a vezető és utas oldalon - központi zárral csukható ablakok
Fedélzeti számítógép
Pollen/Szénszűrő
Sebességtartó automatika - beállítható sebességlimit (ASLD) funkcióval
Kéttónusú kürt
Automatikusan elsötétülő belső tükör
Hazakísérőfény
Figyelmeztető jelzések
- Égvefelejtett lámpa
- Ajtók nyitva
- Vezető és utaloldai öv becsatolás
Aktivan záródó hűtőrács lamellák
Intelligens regeneratív töltés
Vezető oldali manuálisan állítható deréktámasz
Utasoldali manuálisan állítható deréktámasz
Kétzónás elektromos automata klímaberendezés
Első sportos ülések emelt oldaltartással
60/40 arányban osztott hátsó üléssor
FordEasyFuel tanksapka nélküli üzemanyagbetöltő nyílás
Bi-Xenon fényszórók
- Fényszórómosó berendezés
- LED nappali menetfény
- LED hátsó lámpa
- Automatikus esőérzékelő ablaktörlő
- Automatikus fényszórómagasság állítás
Elektromosan behajtható, állítható, fűthető, külső tükrök integrált irányjelzőkkel, kilépőfénnyel
Automata parkolórendszer (Első és hátsó parkolóradarral)
(merőleges, párhuzamos parkolási - és kiállási asszisztens, oldalbiztosítás)
ICE csomag 14 - Navigáció + Prémium Sony audiorendszer
- Navigáció teljes Európa térképpel
- CD-s rádió, Duál AM/FM antenna, USB bemenet
- 4,2" TFT kijelző a kormánykerék mögött
- 9 Sony hangszóró
- SYNC 3 - hangvezérlő rendszer, Vészhelyzeti Asszisztens, Bluetooth,
- 8"-os érintőképernyő a középkonzolon
- Kormányról vezérelhető audiorendszer

Tolatókamera

www.ford.hu
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Új FORD KUGA VIGNALE
Az alapfelszereltség főbb elemei
A KUGA VIGNALE alapfelszereltségének részletes tartalmát az árlista "Alapfelszereltség és opciók" része tartalmazza

Belső kialakítás
12V-os aljzat
12V-os aljzat a csomagtérben
Csomagtérroló
Rögzítési pontok a csomagtérben
Prémium középkonzol, tárolórekesszel, 2 pohártartóval, csatlakozó aljazattal, 2 sori szellőzőnyílások, felsőkonzol
napszemüvegtartóval
Prémium szövet tetőkárpit
Megvilágított sminktükör a napellenzőben
Lábtérvilágítás
Térképzseb az első ülések hátán
Bőr sebességváltógomb
Első és hátsó prémium szőnyegek
Hátsó középső kartámasz tárolórekesszel, pohártartóval
LED-es belsőtérvilágítás - elhalványuló világítással, első és hátsó térképolvasó lámpák
Elektronikus kézifék
Antiallergén belső
Első rozsdamentes küszöbvédő sín Vignale logóval
Prémium bőrkárpit - Windsor szürke varással
- Fűthető emelt oldaltartású sportos első ülések
- Elektromosan 10-irányban állítható vezetőülés memória funkcióval
- Manuálisan 6 irányban állítható utasülés, utasoldali manuális deréktámasz
- Elektromosan állíthattó vezető és manuálisan állítható utasoldali deréktámasz

Külső megjelenés
Hátsó spoiler
Tetősín rögzítési pont
Színrefújt hátsóajtó
Színrefújt tükörház
Színrefújt ajtókilincsek
Színrefújt lökhárítók (elöl, hátul)
Vignale teljes spoiler készlet
- Egyedi, színrefújt első lökhárító: matt krómhatású hálómintás felső hűtőrács krómszegéllyel és fekete négyzetmintájú alsó
hűrőrács
- Sportos színrefújt hátsó lökhárító diffúzorral és méhsejtmintájú betéttel
- Színrefújt oldalsó spoilerek
- Színrefújt sárvédőív és alsó ajtóvédő borítás
- Vignale emblémák
- Első ködfényszóró méhsejtmintás betéttel króm szegéllyel
Dupla krómozott kipufogó
Színezett üvegek (zöld)
18"-os 10 küllős nikkelezett könnyűfémkerék (7.5x18) -- Vignale
235/50R18-as gumikkal

Defektjavító szett

www.ford.hu
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ÚJ FORD KUGA VIGNALE
Alapfelszereltség és választható opciók

2018-ös modellév - 2017/1.
Érvényes: 2017. szeptember 18-i gyártástól

Biztonság, védelem

Vignale

EPATS - Passzív lopásgátló rendszer
Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP):
- Vészfékasszisztens (EBA)
- Elektronikus fékerőelőkészítés (EBP)
- Borulásgátló (RSC)
- Vontatmánykilengés szabályozó (TSC)
- Visszagurulásgátló (HLA)
Blokkolásgátló (ABS)
EPAS - Elektromos szervokormány
Első és Hátsó tárcsafékek
Hárompontos biztonsági övek minden ülésen
Vezető és utasoldali légzsákok
Vezető és utasoldali oldallégzsákok
Első és második sori függönylégzsákok
Térdlégzsák
3 küllős Vignale prémium bőrborítású kormány - légzsákkal
ISOFIX előkészítés
Távírányítós központizár
Vészfékezés esetén figyelmeztető villogó féklámpák
Riasztóberendezés belsőtér-érzékelőkkel, külön akkumulátorral, emelésérzékelőkkel
(Thatcham 1), távirányítós kettős központi zárral
Távirányítós kettős központizár
Holttérfigyelő rendszer (keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszerrel)
Adaptív sebességtartó automatika
- Beállítható sebességlimit (ASLD) funkció
- Ütközésmegelőző rendszer (audió - vizuális jelzéssel és aktív fékezéssel)
Active City Stop - alacsony sebességen működő (50km/h-ig) ütközésmegelőző
rendszer (Fűthető első szélvédővel és fűthető ablakmosó fuvókákkal)
Keréknyomásfigyelő rendszer (TPMS)
Automatikus ajtózár (elindulás után)

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
100 000 Ft
15 000 Ft
140 000 Ft
250 000 Ft

140 000 Ft
●
●

Funkcionalitás, kényelem

Vignale

Start-Stop indítórendszer
FordPower kulcsnélküli indítórendszer 2 távirányítóval
Kulcsnélküli ajtónyitó és FordPower kulcsnélküli indítórendszer 2 távirányítóval
Távirányítóról nyitható csomagtérajtó zár
Manuális fényszórómagasság állítás
Első ködfényszórók
Elektromos első és hátsó ablakemelők automata funkcióval a vezető és utas oldalon globálzár - központi zárral csukható ablakok
Fedélzeti számítógép
Pollen/Szénszűrő
Sebességváltó "fülek" a kormányon
Csak automata váltó rendelése esetén
Sebességtartó automatika - beállítható sebességlimit (ASLD) funkcióval
Kéttónusú kürt
Dohányzó csomag
Automatikusan elsötétülő belső tükör

www.ford.hu
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●
●
●
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●
●
●
●
●
3 000 Ft
●

ÚJ FORD KUGA VIGNALE
Alapfelszereltség és választható opciók

2018-ös modellév - 2017/1.
Érvényes: 2017. szeptember 18-i gyártástól

Figyelmeztető jelzések
- Égvefelejtett lámpa
- Ajtók nyitva
- Vezető és utaloldai öv becsatolás
Aktivan záródó hűtőrács lamellák
Intelligens regeneratív töltés
Automatikus esőérzéklő ablaktörlő
Vezetőoldali manuálisan állítható deréktámasz
Utasoldali manuálisan állítható deréktámasz
Kétzónás elektromos automata klímaberendezés
Első sportos ülések emelt oldaltartással
Hazakísérőfény
60/40 arányban osztott hátsó üléssor
FordEasyFuel tanksapka nélküli üzemanyagbetöltő nyílás

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Adaptív Bi-Xenon fényszórók dinamikus fényeloszlás vezérléssel
- Fényszórómosó berendezés
- LED nappali menetfény
- LED hátsó lámpa
- Automatikus esőérzéklő ablaktörlő
- Automatikus fényszóróvezérlés
- Automatikus fényszórómagasság állítás
- Automatikusan elsötétülő belső tükör
- Hazakísérőfény
Elektromosan behajtható, állítható, fűthető, külső tükrök integrált irányjelzőkkel,
kilépőfénnyel - memória funkcióval
Fényszórómosó berendezés
Hátsó parkolóradar
Automata parkolórendszer
- Első és hátsó parkolóradar
- Merőleges, párhuzamos parkolási - és kiállási asszisztens, oldalbiztosítás
Fűtött elsö szélvédő
Sávtartó automatika
- Automatikusan elsötétülő belső tükör
- Active City Stop alacsony sebességű ütközésmegelőző rendszer (Fűtött első
szélvédővel és fűtött ablakmosó fuvókákkal)
- Automatikus esőérzéklő ablaktörlő
- Automatikus reflektorvezérlés
- Hazakísérőfény
- Közlekedési táblák felismerése
- Vezetői éberség ellenőrzés
- Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
Üzemanyagtüzelésű programozható állófűtés
Csak diesel motorokon érhető el
Csomagtérelválasztó - fém kutyarács
- Gyári rögzítési pontok kialakítva a tetőkárpiton az első és második sorban
- 'Elektromosan nyitható panorámatető' rendelése esetén csak a második sori ülések
mögé rögzíthető

Belső kialakítás

●
●
●
●
60 000 Ft

194 000 Ft

187 000 Ft

63 000 Ft

Vignale

12V-os aljzat
12V-os aljzat a csomagtérben
Csomagtérroló
Rögzítési pontok a csomagtérben

www.ford.hu
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ÚJ FORD KUGA VIGNALE
Alapfelszereltség és választható opciók

2018-ös modellév - 2017/1.
Érvényes: 2017. szeptember 18-i gyártástól

Prémium szövet tetőkárpit
Prémium középkonzol, tárolórekesszel, 2 pohártartóval, csatlakozó aljazattal, 2 sori
szellőzőnyílások, felsőkonzol napszemüvegtartóval
Megvilágított sminktükör a napellenzőben
Belső hangulatfény választható színű LED világítással
Térképzseb az első ülések hátán
Bőr sebességváltógomb
Első és hátsó prémium szőnyegek
Hátsó középső kartámasz tárolórekesszel, pohártartóval
LED-es belsőtérvilágítás - elhalványuló világítással, első és hátsó térképolvasó
lámpák
Elektronikus kézifék
Antiallergén belső
Fűthető első ülések (vezető és utasoldali)
Első rozsdamentes küszöbvédő sín Vignale logóval

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Prémium bőrkárpit - Windsor szürke varással
- Fűthető emelt oldaltartású sportos első ülések
- Elektromosan 10-irányban állítható vezetőülés memória funkcióval
- Manuálisan 6 irányban állítható utasülés, utasoldali manuális deréktámasz
- Elektromosan állíthattó vezető és manuálisan állítható utasoldali deréktámasz
- Hátsó kartámasz pohártartóval

●

Prémium bőrkárpit - Windsor Cashmere
- Fűthető emelt oldaltartású sportos első ülések
- Elektromosan 10-irányban állítható vezetőülés memória funkcióval
- Manuálisan 6 irányban állítható utasülés, utasoldali manuális deréktámasz
- Elektromosan állíthattó vezető és manuálisan állítható utasoldali deréktámasz
- Hátsó kartámasz pohártartóval

0 Ft

Külső megjelenés

Vignale

Hátsó spoiler
Tetősín rögzítési pont
Színrefújt tükörházak
Színrefújt ajtókilincsek
Színrefújt lökhárítók (elöl, hátul)
Dupla krómozott kipufogó
Színezett üvegek (zöld)
Króm díszítőcsík az övvonalon
Metálfényezés 1. - Magnetic, Shadow Black (Absolute Black)
Prémium metálfényezés - Milano Grigio
Egyedi metálfényezés - White Platinum
Defektjavító szett
Alumínium hatású tetősín
Sötétített üvegezés a B osztoptól hátrafele
Elektromosan nyitható panorámatető
- Elektromosan elhúzható árnyékolóval
- Központi zárral csukható panorámatető és ablakok
Elektromosan visszahúzható vonóhorog
Tartalmazza a vonóhorog előkészítő gyári vezetékezést!
Vonóhorog előkészítő csomag (gyári vezetékezés)

www.ford.hu
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
65 000 Ft
169 000 Ft
●
50 000 Ft
40 000 Ft
210 000 Ft
170 000 Ft
30 000 Ft

ÚJ FORD KUGA VIGNALE
Alapfelszereltség és választható opciók

2018-ös modellév - 2017/1.
Érvényes: 2017. szeptember 18-i gyártástól

Vignale teljes spoiler készlet
- Automata parkolórendszer (első és hátsó parkolóradar)
- Egyedi, színrefújt első lökhárító: matt krómhatású hálómintás felső hűtőrács
krómszegéllyel és fekete négyzetmintájú alsó hűrőrács
- Sportos színrefújt hátsó lökhárító diffúzorral és méhsejtmintájú betéttel
- Színrefújt oldalsó spoilerek
- Színrefújt sárvédőív és alsó ajtóvédő borítás
- Vignale emblémák
- Első ködfényszóró méhsejtmintás betéttel króm szegéllyel

●

Keréktárcsa választék

Vignale

Mini acél pótkerék T155/ 70 R17 gumival

30 000 Ft

18"-os 10 küllős nikkelezett könnyűfémkerék (7.5x18) -- Vignale
235/50R18-as gumikkal

●

18"-os 5 küllős Ultra bright (magasfényű) könnyűfémkerék (7.5x18)
235/50R18-as gumikkal

100 000 Ft

19"-os 5Y küllős Luster nikkel könnyűfémkerék (8.0x19)
235/45R19-es gumikkal

175 000 Ft

19"-os 5x2 küllős prémium fekete könnyűfémkerék (8.0x19)
235/45 R19-es gumikkal

275 000 Ft

19"-os polír fényezésű prémium könnyűfémkerék (8.0x19)
235/45R19-es gumikkal

225 000 Ft

Audio- és kommunikációs rendszerek

Vignale

ICE csomag 14 - Navigáció + Sony prémium audiorendszer+ Tolatókamera
- Navigáció teljes Európa térképpel
- CD-s rádió, Duál AM/FM antenna, USB bemenet
- 4,2" TFT kijelző a kormánykerék mögött
- 9 Sony hangszóró
- SYNC 3 - hangvezérlő rendszer, Vészhelyzeti Asszisztens, Bluetooth,
- 8"-os érintőképernyő a középkonzolon
- Kormányról vezérelhető audiorendszer
- Tolatókamera

www.ford.hu
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Alapfelszereltség és választható opciók

2018-ös modellév - 2017/1.
Érvényes: 2017. szeptember 18-i gyártástól

ICE csomag 15 - DAB (digitális rádióadás vétel) + Navigáció + Sony prémium
audiorendszer+ Tolatókamera
- Navigáció teljes Európa térképpel
- CD-s rádió, Duál AM/FM antenna, USB bemenet
- 4,2" TFT kijelző a kormánykerék mögött
- 9 Sony hangszóró
- SYNC 3 - hangvezérlő rendszer, Vészhelyzeti Asszisztens, Bluetooth,
- 8"-os érintőképernyő a középkonzolon
- Kormányról vezérelhető audiorendszer
- Tolatókamera

25 000 Ft

ICE csomag 17 - DAB (digitális rádióadás vétel) + Navigáció + Sony prémium
audiorendszer mélynyomóval+ Tolatókamera
- Navigáció teljes Európa térképpel
- CD-s rádió, Duál AM/FM antenna, USB bemenet
- 4,2" TFT kijelző a kormánykerék mögött
- 9 Sony hangszóró + mélynyomó (pótkerék helyén)
- SYNC 3 - hangvezérlő rendszer, Vészhelyzeti Asszisztens, Bluetooth,
- 8"-os érintőképernyő a középkonzolon
- Kormányról vezérelhető audiorendszer
- Tolatókamera

50 000 Ft

Pótkerékkel együtt nem elérhető

Opcionális csomagok

Vignale

Vignale króm csomag
- Első lökhárító: krómozott betét az alsó hűtőrács körül
- Hátsó lökhárító: Moondust Silver hátsó diffúzor betét

45 000 Ft

Kulcsnélküli csomag
- Kulcsnélküli ajtónyitó- és indítórendszer
- Kéz nélkül működtethető elektromos csomagtérajtó-nyitásérzékelő a lökhárító alatt
Kényelem csomag
- Automatikus esőérzéklő ablaktörlő
- Automata fényszóróvezérlés
- Automatikusan elsötétülő belső tükör
- Hazakísérőfény
Stílus csomag 2 - MFP 7
- Alumínium hatású tetősín
- Sötétített üvegezés

www.ford.hu
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Téli csomag - MFP 14
- Fűthető szélvédő
- Fűthető első ülések
- Fényszórómosó berendezés
- Fűthető ablakmosófúvókák
- Fűthető kormánykerék

110 000 Ft

Vezetési kényelem csomag - MFP 8
- Holttérfigyelő rendszer
- Elektromosan behajtható, állítható, fűthető, külső tükrök integrált irányjelzőkkel
- Sávtartó automatika
- Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
- Automatikusan elsötétülő belső tükör
- Active City Stop alacsony sebességen működő (50km/h-ig) ütközésmegelőző
rendszer (Fűthető első szélvédővel és fűthető ablakmosó fuvókákkal)
- Automatikus esőérzéklő ablaktörlő
- Automatikus reflektorvezérlés
- Hazakísérőfény
- Közlekedési táblák felismerése
- Vezetői éberség ellenőrzés

310 000 Ft

Családi csomag - MFP 23
- Elektromos gyerekzár
- 230V-os csatlakozó

20 000 Ft

Extragarancia

Vignale

5 év (2+3 év) / 250.000 km Ford Extra garancia
A standard Ford Extra Garancia (2+3 év / 150.000 km) kibővíthető további 100.000
km futásteljesítménnyel. (Részleteket keresse az extra garancia feltételekben).

80 000 Ft

www.ford.hu
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Szín- és kárpittáblázat

Érvényes: 2017. szeptember 18-i gyártástól

Vignale
Műszerfal felső része
Műszerfal alsó része
DOE
WERS

Charcoal Black
Charcoal Black
0GK
5WEDW

0GG
3JESI

Kárpit

Prémium bőr - Windsor szürke varrással

Prémium bőr - Windsor Chasmere

Oldalpárna anyaga
Oldalpárna színe
VISTA elnevezés

Windsor bőr
Charcoal Black
#REF!

Windsor bőr
Chasmere
#REF!

Metálfényezés 1.
Shadow Black (Absolute Black)

PNZAT

0FP

Magnetic

PN4DQ

0FU

Milano Grigio

PN3L7

0F2

●
●

●
●

Prémium metálfényezés

○

○

Egyedi metálfényezés
White Platinum

PN3KP

○

0FA

● - felár nélkül választható
○ - felár ellenében választható

www.ford.hu
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