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Ford Kuga Vignale w kolorze Milano Grigio (opcja)

Kuga Vignale
Luksus w Nowoczesnej odsłonie
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Wszystkie silniki wysokoprężne wyposażone są w filtr cząstek stałych DPF,  
wszystkie silniki benzynowe wyposażone są w filtr cząstek stałych GPF. 
Wszystkie silniki wyposażono w system Auto Start-Stop. 

EcoBoost - silnik benzynowy, turbodoładowany, TDCi - silnik wysokoprężny
A6 - 6-biegowa, automatyczna, hydrokinetyczna skrzynia biegów
PowerShift - 6-biegowa, automatyczna, dwusprzęgłowa skrzynia biegów
AWD - napęd na wszystkie koła

FORD KUGA VIGNALE Cennik regularny 
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VIGNALE

Silniki benzynowe

1.5 EcoBoost - 176 KM Euro 6.2 A6 AWD  161 700,- 

2.0 EcoBoost - 230 KM Euro 6.2 A6 AWD  171 100,- 

Silniki wysokoprężne

2.0 TDCi - 150 KM Euro 6.2 PowerShift AWD  170 400,- 

2.0 TDCi - 180 KM Euro 6.2 PowerShift AWD  174 900,- 

l  wyposażenie standardowe o wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną  opcją

Vignale
Główne elementy zewnętrzne 
 • 18" obręcze kół ze stopów lekkich  

z efektem polerowanego aluminium
 • Reflektory biksenonowe adaptacyjne
 • Drzwi bagażnika otwierane/ zamykane 

elektrycznie i bezdotykowo
 • Górna krata wlotu powietrza w stylizacji Vignale, 

z chromowanym obramowaniem
 • Pakiet stylizacyjny nadwozia Vignale: 

stylizowane zderzaki, profilowane nakładki 
na nadkola lakierowane w kolorze nadwozia, 
listwy progowe nadwozia lakierowane w kolorze 
nadwozia i listwy boczne nadwozia lakierowane  
w kolorze chromu

 • Lusterka boczne składane elektrycznie,  
z lampkami oświetlającymi podłoże  
i pamięcią położenia

 • System Active Park Assist
 • Przednie światła przeciwmgielne 
 • Tylne światła częściowo w technologii LED

Główne elementy wyposażenia wnętrza 
 • Tapicerka skórzana Windsor 
 • Deska rozdzielcza wykończona skórą
 • Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną 

regulacją temperatury 
 • System nawigacji satelitarnej z Ford SYNC 3 

i 8" kolorowym wyświetlaczem dotykowym
 • Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem
 • Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia 

w 10. kierunkach i pamięcią położenia
 • Przednie fotele podgrzewane 
 • Tempomat
 • Podgrzewana przednia szyba

1.5 EcoBoost - 176 KM, A6, AWD

TERAZ OD 141 780,-
Cena regularna: 161 700,-
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Bezpieczeństwo i nowe technologie VIGNALE    

Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS) l

System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD) l

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
zawiera: układ poprawiający stabilność na zakrętach (TVC), układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA)

l

Elektryczny hamulec postojowy l

System zarządzania energią - inteligentne ładowanie akumulatora l

Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera z przodu oraz poduszka kolanowa kierowcy l

Boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1. i 2. rzędzie siedzeń l

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
Opcja montowana u Twojego dealera Forda

o

Active City Stop (ACS) - system zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach, aktywny do prędkości maks. 50 km/h 
Opcja dostępna tylko w pakiecie Drive Assist (AGKAF)

o

Active Park Assist - system wspomagający wykonanie manewrów parkowania równoległego i prostopadłego oraz wyjazdu 
z równoległego miejsca parkingowego
zawiera czujniki parkowania z przodu i z tyłu

l

Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA) - system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach  
z funkcją ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony (zasięg 40m), podczas manewru wyjazdu tyłem  
z miejsca parkingowego
Opcja dostępna tylko w pakiecie Drive Assist (AGKAF)

o      

Lane Keeping Alert
zawiera: Lane Keeping Aid (system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu),  Auto High Beam (system automatycznego 
sterowania światłami drogowymi), Driver Alert (system monitorowania koncentracji kierowcy), Traffic Sign Recognition (system 
rozpoznawania znaków drogowych),  Active City Stop (system zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach,  
aktywny do prędkości maks. 50 km/h)
Opcja dostępna tylko w pakiecie Drive Assist (AGKAF)

o

Tempomat - zawiera układ regulowanego ograniczania prędkości (ASLD) l

Adaptive Cruise Control (ACC) - inteligentny tempomat z systemem wczesnego ostrzegania
Opcja dostępna tylko w pakiecie Drive Assist (AGKAF)

o

Światła awaryjnego hamowania - pulsujące światła stop, włączające się automatycznie podczas gwałtownego hamowania l

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) l

ISOFIX - system mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach w 2. rzędzie l

Układ kierowniczy i zawieszenie

Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS) l

Zawieszenie przód - niezależne z kolumnami McPhersona, stabilizator przechyłów l

Zawieszenie tył - niezależne, wielowahaczowe z płaskim wahaczem ustalającym (Control Blade), stabilizator przechyłów l

Oświetlenie

Reflektory - światła do jazdy dziennej w technologii LED l

Przednie światła - przeciwmgielne l

Reflektory - biksenonowe adaptacyjne, z samoczynną regulacją kąta ustawienia oraz systemem statycznych świateł 
doświetlających zakręty l

Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi
Opcja dostępna tylko w pakiecie Drive Assist (AGKAF)

o

Spryskiwacze reflektorów l

Tylne światła - częściowo w technologii LED l

FORD KUGA VIGNALE Wybrane wyposażenie standardowe 

l  wyposażenie standardowe o wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną  opcją

System Blind Spot Information za pomocą dyskretnych lampek ostrzegawczych 
wbudowanych w lusterka boczne ostrzega kierowcę o innym pojeździe wjeżdżającym 
w strefę martwego pola widzenia. System Cross Traffic Alert ostrzega o ruchomym 
pojeździe oraz innych zagrożeniach wykrytych podczas wyjazdu tyłem z miejsca 
postojowego. 

VIGNALE
Pakiet Drive Assist

VIGNALE
Pakiet Drive Assist

Lane Keeping Alert - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu,  
stale wykrywa oznaczenia pasa ruchu i może skorygować układ kierowniczy, 
pomagając w utrzymaniu pojazdu w granicach oznaczonego pasa. 
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Pakiety promocyjne

Pakiet Family 3 (AGLAD)

 • funkcja elektrycznej blokady zamków tylnych drzwi 
 uniemożliwiająca otwarcie od środka przez dzieci

 • gniazdko 230V/150W

VIGNALE
150,- 

System Active Park Assist sprawia, że parkowanie równoległe i prostopadłe staje się niezwykle 
proste dzięki temu, że układ przejmuje kontrolę nad układem kierowniczym, aby nakierować pojazd 
w miejsce postojowe lub wyprowadzić go z miejsca parkowania równoległego.

VIGNALE
Standard

VIGNALE
Standard

Reflektory biksenonowe adaptacyjne, z samoczynną regulacją kąta ustawienia oraz systemem 
statycznych świateł doświetlających zakręty. Reflektory adaptacyjne to nowoczesny system 
oświetlenia przedniego, zwiększający widoczność i bezpieczeństwo.

Pakiet Drive Assist (AGKAF)

 • Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA)
system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z funkcją 
ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony 
(zasięg 40 m), podczas manewru wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego

 • Lane Keeping Alert
 • Adaptive Cruise Control (ACC)

adaptacyjnyny tempomat z systemem wczesnego ostrzegania
 • Active City Stop

system zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach, aktywny  
do prędkości maks. 50 km/h

VIGNALE
5 800,- 
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Systemy audio i nawigacji VIGNALE   

System nawigacji satelitarnej CD/MP3 z Ford SYNC 3 (ICFAQ)
zawiera: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", Applink 3.0, Apple CarPlay, Android Auto, TMC (informacja o ruchu drogowym), 
zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem w języku polskim oraz funkcją wzywania 
pomocy, 9 głośników Sony, 2 gniazda USB, zdalne sterowanie na kierownicy, mapy Europy widokiem 3D, menu tekstowe  
i komunikaty głosowe nawigacji w języku polskim

l

System nawigacji satelitarnej CD/MP3 z DAB+ i Ford SYNC 3 (ICFAR)
zawiera: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", Applink 3.0, Apple CarPlay, Android Auto, TMC (informacja o ruchu drogowym), 
zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem w języku polskim oraz funkcją wzywania 
pomocy, 9 głośników Sony, 2 gniazda USB, zdalne sterowanie na kierownicy, mapy Europy z widokiem 3D, menu tekstowe  
i komunikaty głosowe nawigacji w języku polskim

800,-

Wyświetlacz na tablicy zegarów - 4.2" kolorowy l

Komfort i wyposażenie wnętrza

Klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC) l

Deska rozdzielcza - wykończona skórą l

Podgrzewana przednia szyba (Quickclear) l

Szyby przednich i tylnych drzwi - sterowane elektrycznie, opuszczane i podnoszone jednym naciśnięciem przycisku,  
z czujnikami przeszkody, z funkcją całkowitego otwierania i zamykania wszystkich szyb l

Ford Power - przycisk rozrusznika l

Kolumna kierownicy - z regulacją pochylenia i odległości l

Kierownica - wykończona skórą, w stylizacji Vignale l

Kierownica - podgrzewana 650,-

Manetki - do zmiany biegów przy kierownicy l

Uchwyt dźwigni zmiany biegów - wykończony skórą l

Konsola centralna Premium - z podłokietnikiem, otwartym schowkiem i schowkiem na płyty CD l

Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia (w wybranym kolorze z 7 dostępnych) l

Oświetlenie wnętrza - lampki włączane otwarciem drzwi; lampki sufitowe LED z przodu i z tyłu ze ściemniaczem  
i opóźnionym wyłączaniem, lampki do czytania map z przodu i z tyłu oraz regulacja jasności podświetlenia zegarów, 
oświetlenie wnęk na nogi z przodu

l

Gniazdko 12V na konsoli centralnej oraz z tyłu konsoli
Gniazdko 12V z tyłu konsoli niedostępne z gniazdkiem 230V

l

Gniazdko 230V na konsoli centralnej
Opcja dostępna tylko w pakiecie  Family 3 (AGLAD)

o

Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne l

Nakładki na progi przednich drzwi - z emblematem 'Vignale' l

Czujniki parkowania - z przodu i z tyłu l

Kamera - ułatwiająca parkowanie tyłem l

Dach panoramiczny - otwierany elektrycznie, z elektrycznie sterowaną roletą
zawiera: lampki sufitowe wyłączane z opóźnieniem oraz lampki do czytania z przodu i z tyłu

3 000,-

Wycieraczki przedniej szyby - sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu l

Dywaniki podłogowe - z przodu i z tyłu, welurowe, o podwyższonej jakości l

Nagrzewnica postojowa - zasilana paliwem, z funkcją programowania 2 400,-

Pakiet dla palących - zapalniczka i popielniczka 40,-

FORD KUGA VIGNALE 

l  wyposażenie standardowe o wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną  opcją Ford Kuga Vignale
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Systemy audio i nawigacji

SYNC 3 z obsługą Android Auto i Apple CarPlay

Ford SYNC 3 to najnowsza i najbardziej zaawansowana wersja 
systemu SYNC. Jest szybki i intuicyjny w obsłudze i można nim 
sterować za pomocą prostych poleceń głosowych w języku 
polskim. Duży, 8’’ ekran dotykowy obsługuje gesty znane  
ze smartfonów i tabletów, dzięki czemu korzystanie z niego  
jest dziecinnie proste. 

Dodatkowo dzięki obsłudze funkcji Apple Car Play  
oraz Android Auto możesz na ekranie swojego Forda  
korzystać z m.in. Google Maps.

Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem

Słupki, kosze na śmieci czy murki nie są już problemem. 
Na wyświetlaczu umieszczonym w centralnej części deski 
rozdzielczej kamera cofania pokaże wszystko to, co znajduje się 
za samochodem. System wyświetla także wirtualne linie,  
które wskazują tor jazdy samochodu przy aktualnym kącie 
skrętu kierownicy.

VIGNALE
Standard

VIGNALE
Standard
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Zewnętrzne elementy stylizacyjne nadwozia VIGNALE 

Szyby boczne - obramowanie w kolorze aluminium l

Lusterka boczne - składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłoże i pamięcią położenia l

Górna krata wlotu powietrza - w stylizacji Vignale, z chromowanym obramowaniem l

Dolna krata wlotu powietrza - lakierowana w kolorze czarnym l

Dodatkowo przyciemniane szyby - w tylnej części nadwozia l

Pakiet stylizacyjny nadwozia Vignale
zawiera: stylizowane zderzaki, profilowane nakładki na nadkola lakierowane w kolorze nadwozia, 
listwy progowe nadwozia lakierowane w kolorze nadwozia i listwy boczne nadwozia lakierowane  
w kolorze chromu

l

Relingi bagażnika dachowego - z wykończeniem aluminiowym l

Rezygnacja z emblematu 'EcoBoost' - na drzwiach bagażnika
Opcja dostępna tylko dla wersji wyposażonych w silniki benzynowe

bez dopłaty

Przestrzeń bagażowa i haki holownicze

Gniazdko 12V - w bagażniku l

Zaczepy w bagażniku - do mocowania bagażu l

Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową - mocowana za 2. rzędem siedzeń l

Drzwi bagażnika - zamykane/otwierane elektrycznie i bezdotykowo l

Krata bagażowa - mocowana za drugim rzędem siedzeń 800,-

Hak holowniczy - składany, z elektrycznym złączem 13-pinowym i stałym zasilaniem 
zawiera: system stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA)

3 750,-

Pakiet przygotowujący do montażu haka holowniczego 
zawiera system stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA) oraz doprowadzenie wiązki elektrycznej  
do tylnego zderzaka, ułatwiającej montaż haka

400,-

FORD KUGA VIGNALE 

Mica Shadow Black
Lakier specjalny
bez dopłaty

Milano Grigio
Lakier metalizowany
500,-

l  wyposażenie standardowe o wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną  opcją

VIGNALE
800,- 

Krata bagażowa montowana za drugim rzędem siedzeń
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Magnetic Grey
Lakier metalizowany
500,-

White Platinium
Lakier metalizowany specjalny
1 000,-

Panther Blue
Lakier metalizowany
500,-

Kolory nadwozia

My wybieramy
Panther Blue.

A Ty?
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Fotele

Fotel kierowcy - z elektryczną regulacją położenia w 10. kierunkach (przód-tył, góra-dół, pochylenie 
oparcia, pochylenie siedziska, podparcie odcinka lędźwiowego) l

Fotel kierowcy - z pamięcią położenia l

Fotel pasażera - z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach, (przód-tył, góra-dół, pochylenie 
oparcia, podparcie odcinka lędźwiowego) l

Przednie fotele - podgrzewane, z regulacją temperatury l

Przednie fotele - kieszenie na mapy z tyłu oparć l

Tylna kanapa - składana, dzielona w proporcji 60:40, z regulacją pochylenia oparć l

Tylna kanapa - składany podłokietnik na środku z uchwytami na kubki l

Zabezpieczenia

Ford MyKey® - funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczenia: maksymalnej 
prędkości i maksymalnej głośności systemu audio oraz możliwość zablokowania deaktywacji 
systemów wspomagających bezpieczeństwo

l

Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym, umożliwia otwarcie drzwi i 
uruchomienie pojazdu bez tradycyjnego kluczyka
zawiera 2 zespoły kluczyka

l

Funkcja elektrycznej blokady zamków tylnych drzwi
Opcja dostępna tylko w pakiecie Family 3 (AGLAD)

o

Centralny zamek - sterowany pilotem l

Centralny zamek - sterowany pilotem, z dwuetapowym ryglowaniem zamków
Opcja dostępna także z alarmem

250,-

Autoalarm Thatcham - obwodowy i pojemnościowy
zawiera centralny zamek z dwuetapowym ryglowaniem

650,-

VIGNALE
Standard 

FORD KUGA VIGNALE Fotele i tapicerki 

Tapicerka skórzana Windsor -ciemna (0GK)

VIGNALE
Standard 

Tylna kanapa składana i dzielona w proporcji 60:40

l  wyposażenie standardowe o wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną  opcją
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18"
obręcze kół ze stopów lekkich 
wzór 10-ramienny 
ogumienie 235/50 (D2UB4) 

19"
obręcze kół ze stopów lekkich 
wzór 10-ramienny 
ogumienie 235/45 (D2VL6) 

VIGNALE
Standard

VIGNALE
3 900,- 

VIGNALE
Standard

VIGNALE
400,-

Obręcze kół i ogumienie

Zestaw do naprawy ogumienia

Koło zapasowe - dojazdowe
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Pojemność bagażnika (litry)

Wersja 5-miejscowa (do półki pod tylną szybą):
z zestawem naprawczym/ z kołem dojazdowym 456 / 406

Wersja 2-miejscowa (do dachu)
z zestawem naprawczym / z kołem dojazdowym 1 653 / 1 603

Pojemność zbiornika paliwa (litry)

Benzyna bezołowiowa 60

Olej napędowy 60

Wymiary dodatkowe

Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami (m) 11.1

Rozstaw osi (mm) 2 690

Prześwit minimalny (mm) 187

Twój dealer Forda.

FORD KUGA VIGNALE Dane techniczne

Szerokość całkowita  
 z lusterkami / bez lusterek bocznych:

2086 / 1856  mm

W
ys

ok
oś

ć c
ał

ko
w

ita
 b

ez
 re

lin
gó

w 
ba

ga
żn

ika
(b

ez
 ła

du
nk

u)
: 17

44
 m

m

Długość całkowita:  4541 mm

Pomiar zgodnie z normą ISO 3832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych wartości w zależności od wersji wyposażenia.
* Oznacza najmniejszy możliwy ciężar własny przy pełnym poziomie płynów i zbiorniku paliwa wypełnionym w 90%, z uwzględnieniem wagi kierowcy (75kg). Możliwe są niewielkie odchylenia ze względu na dopuszczalne tolerancje 
w procesie produkcji oraz zamontowane opcje wyposażenia. Dopuszczalna masa holowanej przyczepy przy pojeździe obciążonym do dopuszczalnej masy całkowitej oznacza możliwość ruszenia z miejsca na wzniesieniu o nachyleniu 
12% na poziomie morza. W przypadku wszystkich wersji holujących przyczepę spadają osiągi i wzrasta zużycie paliwa. Maksymalna masa zespołu pojazdów zawiera masę przyczepy.
ø Fabryczne dane testowe Forda. øø Przedstawione wartości dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 są określane zgodnie z wymaganiami technicznymi i specyfikacjami określonymi w rozporządzeniach Unii Europejskiej (UE) 715/2007 
i (UE) 2017/1151 z ostatnimi zmianami. Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zostały określone na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (Światowa zharmonizowana procedura badań pojazdów lekkich). Zastosowane standardowe 
procedury testowe pozwalają na porównanie danych między różnymi typami pojazdów różnych producentów.

Uwaga: Niektóre zdjęcia w niniejszym cenniku przedstawiają egzemplarze przedprodukcyjne, bądź też zostały wygenerowane komputerowo. Aktualnie oferowane seryjnie produkowane pojazdy mogą się zatem różnić w niektórych 
elementach od przedstawionych na zdjęciach. Dodatkowo niektóre elementy wyposażenia mogą być dostępne jako opcja za dopłatą. Liczba pojazdów objętych ofertą oraz czas trwania oferty są ograniczone. W skład wyposażenia 
standardowego pojazdu wchodzi trójkąt ostrzegawczy, gaśnica oraz karta pojazdu. Powyższy cennik zawiera rekomendowane ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom  
bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn Firmy Ford Polska Sp. z o.o. i Ford Motor Company zastrzegają sobie prawo wprowadzania  
bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych pojazdów. Zawarte w niniejszym wydawnictwie promocyjnym informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy  
z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej „Ustawa”), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Indywidualne uzgodnienie 
właściwości i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży. Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Masy (kg) 1.5 EcoBoost - 176 KM, A6, AWD 2.0 EcoBoost - 230 KM, A6, AWD 2.0 TDCi - 150 KM, PowerShift, AWD 2.0 TDCi - 180 KM, PowerShift, AWD

Masa własna * 1 739 b.d. 1 815 1 815

Maksymalna masa całkowita 2 200 b.d. 2 230 2 230

Maks. masa przyczepy z hamulcem 1 700 b.d. 2 100 2 100

Maks. masa przyczepy bez hamulca 750 b.d. 750 750

Osiągi ø

Moc maksymalna KM (kW) / przy obr. / min. 176 (129) / 6000 230 (b.d.) / b.d. 150 (110) / 3500 180 (132) / 3500

Moment obrotowy (Nm) / przy obr. / min. 240 / 1600 b.d. 370 / 2000 400 / 2000

Prędkość maks. (km/h) 197 b.d. 190 200

0-100 km/h (sek.) 10.1 b.d. 10.9 10.0

Emisja CO2  (g/km) i zużycie paliwa (l/100km) øø

Średnia emisja CO2 (g/km) 219 - 220 b.d. 198 195 - 197

Średnie zużycie średnie 9.6 - 9.7 b.d. 7.6 7.5


