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FORD Kuga 2.0 TDCi 4x2 Titanium, 5-dverový, 6-st. 

131 694 km | 15.12.2019 nafta | Manuálna prevodovka 

VÝKON ( PS ) 150 

VÝKON (KW) 110 

1997 cm3 

POČET VALCOV 4 

EMISIE CO2 EU6d-Temp / 141 

Ďalšie informácie 

1. majiteľ - autoškola, automatická klimatizácia, navigačný systém, xenónové svetlomety, čiastočne 

kožený interiér, elektrické okná, strešné okno, vyhrievané sedadlá, športový balík, tempomat, ťažné 

zariadenie 

 

Povrchová úprava: metalíza alebo sľuda -> chroma modrá metalíza balík: Easy Driver Package II - 

vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky sklopné, s ambientným osvetlením - parkovací asistent s funkciou 

parkovania a vystupovania (Active Park Assist) - systém parkovacieho asistenta vpredu a vzadu Balík: 

Technológia - Multifunkčné xenónové svetlomety s dynamickým prisvecovaním do zákrut a statickým 

prisvecovaním do zákrut, adaptívny svetelný kužeľ, denné LED svetlá a zadné svetlá s LED 

technológiou, systém čistenia svetlometov a automatická regulácia sklonu svetlometov - dvere 

batožinového priestoru, senzoricky ovládané - bočné okná od 2. radu sedadlá a zadné sklo, tmavé 

tónované - navigačný systém Ford vrátane SYNC3 s AppLink a dotykovou obrazovkou, 9 prémiových 

reproduktorov Sony, DAB - balík cúvacej kamery: zimné - čelné sklo, vyhrievané - volant, vyhrievané - 

systém čistenia svetlometov, panoramatické strešné okno, elektrické s el. slnečná clona 

 

Výbava Titaniumwc 

 



Ambientné osvetlenie vpredu, viacfarebné LED diódy Protiblokovací systém bŕzd (ABS) s 

elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily (EBD) Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné, 

vyhrievané a sklopné - lakované vo farbe karosérie - s integrovanými smerovkami a plošným 

osvetlením Batéria, zosilnené Pneumatiky: Disky z ľahkej zliatiny 7,5 J x 17 (4) v 5x2-lúčovom 

prevedení s pneumatikami 235/55 R 17 Pneumatiky: sada na opravu pneumatík - priestor a hmotnosť 

šetriaci asistent rozjazdu do kopca palubný počítač - údaje o spotrebe a najazdených kilometroch - 

vonkajšia teplota displej brzdové svetlo, tretí ozdobný chrómový lem pod bočnými oknami strešná 

konzola s odkladacím priestorom na okuliare strešné lišty, strieborný strešný spojler Lakovaný vo 

farbe karosérie Odlučovač pevných častíc Otáčkomer Obloženie prahov predných dverí Elektronický 

program bezpečnosti a stability (ESP) s kontrolou trakcie vrátane krútiaceho momentu Vectoring 

Control a s ochranou proti prevráteniu (ROM - Roll Over Mitigation) Elektrické ovládanie okien 

vpredu a vzadu s okruhom rýchleho sťahovania pre vodiča a spolujazdca Zadná parkovacia brzda, 

elektronická Ford Easy Fuel – systém komfortného dopĺňania paliva Ford Easy Fuel (nepotrebuje 

samostatný vnútorný uzáver palivovej nádrže a zabraňuje nesprávnemu tankovaniu, pretože 

rozpoznáva rozdiel veľkosti medzi palivovými dýzami pre benzín a naftu. Plniace hrdlo sa otvára len 

pri použití správneho paliva. Systém FordKeyFree - bezkľúčové zamykanie/odomykanie - vrátane 

dvoch pasívnych kľúčov od vozidla s diaľkovým ovládaním Funkcia štartovania FordPower - 

bezkľúčové štartovanie Osvetlenie priestoru na nohy, predný kryt batožinového priestoru a 

osvetlenie Systém tempomatu s obmedzovačom rýchlosti Prevodovka: 6-stupňová manuálna 

prevodovka Zadné okno, vyhrievanie zadného okna stierač Inteligentný bezpečnostný systém (IPS 

Intelligent Protection System) obsahuje: - Predný airbag pre vodiča a spolujazdca - Kolenný airbag pre 

vodiča - Hlavové a ramenné airbagy, vpredu a vzadu - Bočný airbag pre vodiča a spolujazdca - 

Napínače bezpečnostných pásov a obmedzovače sily pásov , vpredu - Bezpečnostné pedály - 3-

bodové bezpečnostné pásy na všetkých predných sedadlách, výškovo nastaviteľné úchyty ISOFIX na 

vonkajších sedadlách lavice zadných sedadiel Klimatizácia s automatickou reguláciou teploty Opierky 

hlavy vpredu a vzadu (5) výškovo nastaviteľné Lak: Uni koža volant, 3-ramenný dizajn Kožená hlavica 

radiacej páky Stĺpik riadenia, výškovo a dosahovo nastaviteľný Les svetlá (technológia LED) vpredu a 

vzadu Toaletné zrkadlá v slnečnej clone vodiča a spolujazdca, osvetlené Stredová lakťová opierka 

vzadu s držiakom nápojov Stredová konzola vpredu s lakťovou opierkou - Úložné priestory - Dva 

držiaky nápojov - 12-voltové pripojenie vpredu a vzadu Systém kľúčov MyKey Individuálne 

programovateľný druhý kľúč Navigačný systém : Navigačný systém Ford vrátane Ford SYNC 3 s 

AppLink a dotykovou obrazovkou – akustické a optické navádzanie trasy, dynamická navigácia s 

rozšíreným systémom dopravných informácií (TMCpro) – odporúčanie jazdného pruhu. -Mapa ulíc 

pre Európu (integrovaná pamäť) -Ford SYNC 3 s AppLink a 8-palcovým Touchscr. - Pokročilé hlasové 

ovládanie. -Rozšírený hlasový výstup -Detailná vizualizácia -Rýchle vyhľadávanie adries a bodov 

záujmu vo vstupnom poli -Rádio-CD prehrávač, MP3-kompatibilný, dvojitý tuner, RDS/EON, 30 

pamätí staníc, 4 x 20 watt výstupný výkon, rýchlosť- závislé ovládanie hlasitosti. , Balík diaľkových 

hmlových svetiel na volante: výhľad - vnútorné zrkadlo automaticky stmavené - stierače čelného skla 

s dažďovým senzorom (variabilne nastaviteľná citlivosť) - stretávacie svetlá s oneskorením vypnutia - 

asistent svetlometov so senzorom deň/noc Park Pilot systém pri zadný Peľový a prachový filter 

Čalúnenie: koža Látka 1. rad sedadiel a vonkajšie sedadlá 2. radu s vonkajšími čalúneniami sedadiel v 

koži Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS - Tire Pressure Monitoring System) Displej 

odporúčania preraďovania Posilňovač riadenia elektromechanický, rýchlosť- závislé (EPAS - Electric 

Power Assisted Steering) Bezpečnostný brzdový asistent (EBA - Emergency Brake Assist ) Sedadlo: 

Operadlá zadných sedadiel, sklopné, delené v pomere 60 : 40 Operadlá zadných sedadiel, sklopné 

Sedadlo: predné itze, individuálne a variabilne vyhrievané Sedadlá: sedadlo spolujazdca s manuálne 

nastaviteľnou bedrovou opierkou Sedadlá: sedadlo spolujazdca, manuálne výškovo nastaviteľné 

Sedadlá: sedadlo vodiča s manuálne nastaviteľnou bedrovou opierkou Sedadlá: sedadlo vodiča, 



manuálne nastaviteľné v 6 smeroch Športové sedadlá vpredu Štart -stop systém Zásuvka: 12-voltové 

pripojenie v batožinovom priestore Denné svietenie s LED technológiou Koberce, zadné Koberce, 

predný Imobilizér Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a diaľkové odomykanie batožinového 

priestoru 

 

Cena: 16000€ bez DPH so slovenským Technickým preukazom 

 

Kontakt:  Radovan Kováč 

                  0905 246 244 

                  radosenec@gmail.com 


