
Ford Kuga

ПП “Віннер Форд Рівне”
офіційний дилер Ford

м. Рівне, вул. Київська, 101а 

тел. (0362) 64-20-66 
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e-mail: v.bigun@wfr.rv.ua
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Приватне підприємство “Віннер Форд Рівне” вдячне Вам за інтерес проявлений до бренду Форд та до 
нашого автосалону, як партнера! Впевнені, що Ваш новий автомобіль Форд стане надійним помічником та 
буде дарувати задоволення за кермом!

Модель                                KUGA                       WIN WF0AXXWPMAJM07760
Комплектація                    TREND PLUS
Двигун                                 1.5 EcoBoost (120 k.c.) Дизель  АТ6
Кузов                                    5 дверей 
Рік виробництва               2018
Країна виробник               Іспанія
Колір                                     FROZEN WHITE
Безпека
                                          ABS- Антиблокувальна система
                                          ESP-електронна система стабілізації
                                          RSC-система запобігання перекиданню
                                          EBA-система екстреного гальмування
                                          HLA- асистент рушання на підйомі   
                                          TCS- система контролю тяги
                                          TPMS -система контролю тиску в шинах
                                          7 подушок безпеки
Комфорт та функціональність   
  
                                         Клімат контроль
                                         Бортовий компютер   
                                         Круїз-контроль ( з функцією обмеження швидкості)
                                         Keyless Start System-система безключового запуску двигуна
                                         РТС-додатковий електричний опалювач
Інтер’єр 
                                         Шторка для багажного відсіку (ролет0
                                         Шкіряне оздоблення керма
                                         Шкіряна рукоятка важеля коробка передач
                                         Радіо/CD/МР3, 6 динаміків, управління на кермі, багатофункціональний        

              дисплей, 4,2 дюймовий екран, USB,SYNC1,(Bluetooth,голосове управління)

Зовнішні особливості
                                       Зовнішні дзеркала кольору кузова з електричним регулюванням, підігрівом
                                        та покажчиками поворотів
                                        Галогенові фари, передні та задні протитуманні фари
                                        Задній спойлер кольору кузова 
                                        Колісні диски сталеві,шини 235/55/R17
Габаритні розміри
Загальні довжина          4531 мм  об’єм багажного відділення 456 л.
Загальна ширина          2086 мм   колісна база 2690
Максимальна висота 1684 мм

Міжсервісний інтервал 20 000 км або 1 раз на рік
Гарантія 3 роки без обмеження пробігу

Вартість автомобіля  7  39 680   грн. 00 коп.

Вартість додаткового обладнання 
Вартість розрахована згідно комерційного валютного курсу, що відображається на веб-сайті-www.winner.ua/станом на 
08.11.2018р.( 32,00 за 1 євро) та складає еквівалент євро 23 115. (вартість не включає додаткового обладнання).
                                                                                                                                                       Див. продовження на наступній сторінці
                                                                                                                                                                   Сторінка 1 з (5)
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Фото 1-2. Екстер'єр авто
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Фото 3-4. Екстер'єр авто
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Фото 5-6. Інтер'єр авто
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Фото 7-8. Інтер'єр авто
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