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* imagine cu titlu de prezentare 

Ford Noul Kuga 5 usi Titanium X 2.5 
Duratec PHEV 225 CP AT (MY 2021.5) 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
Ampatament 2710 mm
Garda maxima la sol 191 mm
Latime maxima (inclusiv oglinzi exteriore) 2178 mm
Latime 1883 mm
Inaltime maxima 1678 mm
Lungime 4614 mm
Sarcina utila 476 kg
Masa proprie 1844 kg
Masa maxima autorizata 2320 kg
Acceleratie 0-100km 9,2 sec
Norma emisii Euro 6d Temp
Viteza maxima 200 km/h
Tractiune 4x2
Transmisie Automată CVT

REZUMAT OFERTĂ 
Tapiţerie Tapiţerie parţial piele ecologică Sensico
Culoare Vopsea metalizată, Solar Silver
Jante şi anvelope Jante aliaj 17" Shadow Silver

PREŢ DE LISTĂ
FĂRĂ TVA CU TVA
34.411,76 € 40.950,00 €

PREŢ CONFIGURARE
FĂRĂ TVA CU TVA
38.655,46 € 46.000,00 €

REDUCERE
FĂRĂ TVA CU TVA
11.171,55 € 13.294,15 €

PREȚ OFERTĂ
FĂRĂ TVA CU TVA

27.483,91 € 32.705,85 €

Reducerea include Program RABLA în valoare de 5.500,00€ 
cu TVA (4621,85€ fără TVA). 
Reducerea include CLOSING TOOLS în valoare de 1.199,90€ 
cu TVA (1008,32€ fără TVA). 
Reducerea include Ford Protect în valoare de 850,00€ cu TVA
(714,29€ fără TVA). 

Data ofertei: 27/07/2021; Ofertă valabilă până la: marți 31 august 2021 
Termen de livrare: stoc Iasi • Locatie livrare: ATI Motors Holding 

DOTĂRI STANDARD (selecție)

• 2 port-uri USB (spate) 
• Aer condiţionat automat cu reglare pe 2 zone 
• Airbag-uri frontale şofer şi pasager, laterale faţă şi cortină (faţă şi spate) 
• Anvelope 225/65 R17 
• Asistent pentru condus eco 
• Banchetă cu funcţia de glisare (faţă şi spate) cu buton de activare 
• Banchetă fracționabilă 60/40 
• Bare acoperiș de culoare argintie 
• Blocare electrică uşi spate 
• Cameră video pentru mers în marșarier 
• Claxon cu o singură tonalitate 
• Compartiment pentru ochelari 
• Computer de bord 
• Consolă centrală cu cotieră 
• Cotieră spate cu suport pahar 
• Covoraşe faţă şi spate - Titanium 
• Dezactivare airbag pasager 
• E shifter (selector rotativ) 
• Faruri cu aprindere automată 
• Faruri cu tehnologie LED 
• Frână de parcare electrică EPB 
• Funcție e-Call 
• Geamuri cu acţionare electrică (faţă şi spate) 
• Geamuri spate fumurii 
• Grilă cu inserţii cromate 
• Haion cu acţionare electrică, hands free 
• Jante aliaj 17" Shadow Silver 
• Lampă spate cu tehnologie LED 
• Lumini de zi cu tehnologie LED 
• Lumină ambientală 
• Mod de conducere eficient 
• Modem incorporat FordPass Connect (Pornire motor de la distanța prin aplicația 
FordPass) 
• My Key 
• Mânere portiere vopsite în culoarea caroseriei 
• Oglindă retrovizoare electrocromată 
• Oglinzi exterioare electrice, încălzite, rabatabile electric, iluminare podea 
• Oglinzi în culoarea caroseriei 
• Parbriz laminat acustic 
• Pilot automat cu limitator de viteză 
• Priză 12V în spaţiul de depozitare 
• Proiectoare de ceaţă cu tehnologia LED 
• Reglare manuală pe înălţime a farurilor 
• Scaun pasager ajustabil manual pe 8 direcţii (inclusiv lombar) 
• Selector moduri de conducere 
• Senzori de parcare faţă şi spate 
• Sistem Keyless Start - pornire motor de la buton + Keyless Entry (doar pentru 
ușile față la Titanium si ST-Line) 
• Sistem Post Impack Braking 
• 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 comutare automată a fazei lungi 
• Sistem de imobilizare motor PATS 
• Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri TPMS 
• Sistem multimedia premium: SYNC 3, ecran central cu touchscreen 8", sistem 
navigaţie, ecran bord digital 12.3”, DAB, 10 difuzoare B&O 
• Spoiler de dimensiuni mici 
• Tapiţerie parţial piele ecologică Sensico (Scaun şofer reglabil electric) 
• Volan îmbrăcat în piele ecologică (Sensico) 
• Închidere centralizată pe telecomanda 
• Încărcare telefon wireless, pentru dispozitive compatibile 
• Ştergatoare cu senzori de ploaie 
• Ştergator parbriz cu viteză intermitentă 

DOTĂRI OPŢIONALE ADĂUGATE 
+ [PN4HS] Vopsea metalizată, Solar Silver  650.00 Euro 
+ [AGKAM] Pachet asistenţă şofer şi parcare  2600.00 Euro (Pilot automat 
autoadaptiv cu Traffic Jam; Sistem de detectare oboseală şofer; Sistem de 
monitorizare a unghiului mort; Sistem automat de asistenţă parcare; Cameră 
video faţă şi spate; Protecţii deschidere uşi; Sistem de avertizare şi asistenţă la 
schimbarea benzii de rulare; Sistem Collision Mitigation #3: Collision Mitigation 
Gen2, Forward Collision Warning FCW, Evasive Steer Assist, Dynamic Brake 
Support DBS, Autonomous Emergency Braking cu Intersection Assist, Alerta 
distanta/Indicare distanta), Intelligent Speed Assist)
+ [D17AH] Roată de rezervă temporară, T165/70 R17  200.00 Euro 
+ [BY3AB] Pachet iarnă 2  750.00 Euro (Scaune faţă încălzite; Scaune spate 
încălzite; Parbriz încălzit; Volan încălzit)
+ [TEMPFP07] Ford Protect, (2+5) Ani 100.000 km  850.00 Euro 


