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Maloprodajna Akcija Akcijska
cena cena

Bencin

1.5 EcoBoost 88 kW (120 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik 25.110 3.500 21.610

1.5 EcoBoost 110 kW (150 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik 26.580 3.500 23.080

1.5 EcoBoost 134kW (182 KM), 6-stopenjski samodejni menjalnik, AWD 34.040 3.500 30.540

Dizel

1.5 TDCi 88 kW (120 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik 26.830 3.500 23.330

2.0 TDCi 110 kW (150 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik 27.940 3.500 24.440

2.0 TDCi 110 kW (150 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, AWD 30.910 3.500 27.410

2.0 TDCi 132 kW (180 KM), 6-stopenjski Powershift menjalnik, AWD 32.610 3.500 29.110

Maloprodajna Akcija Akcijska
cena cena

Bencin

1.5 EcoBoost 88 kW (120 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik 27.080 3.500 23.580

1.5 EcoBoost 110 kW (150 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik 28.550 3.500 25.050

1.5 EcoBoost 134kW (182 KM), 6-stopenjski samodejni menjalnik, AWD 36.120 3.500 32.620

Dizel

1.5 TDCi 88 kW (120 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik 28.770 3.500 25.270

2.0 TDCi 110 kW (150 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik 29.880 3.500 26.380

2.0 TDCi 110 kW (150 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, AWD 32.890 3.500 29.390

2.0 TDCi 110 kW (150 KM), 6-stopenjski Powershift menjalnik, AWD 34.590 3.500 31.090

2.0 TDCi 132 kW (180 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, AWD 34.130 3.500 30.630

2.0 TDCi 132 kW (180 KM), 6-stopenjski Powershift menjalnik, AWD 35.830 3.500 32.330

TREND

STYLE

Opombe: Maloprodajna cena je izražena v € in vključuje predpisane dajatve. Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa! 
V ločeni brošuri za ta model vozila se nahajajo podatki o serijski opremi, opremi za doplačilo in tehnični podatki, ki so informativnega značaja in služijo zgolj za pomoč 
pri izbiri vozila in opreme.
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Maloprodajna Akcija Akcijska
cena cena

Bencin

1.5 EcoBoost 110 kW (150 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik 29.260 3.500 25.760

1.5 EcoBoost 134kW (182 KM), 6-stopenjski samodejni menjalnik, AWD 36.860 3.500 33.360

Dizel

1.5 TDCi 88 kW (120 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik 29.470 3.500 25.970

2.0 TDCi 110 kW (150 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik 30.580 3.500 27.080

2.0 TDCi 110 kW (150 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, AWD 33.590 3.500 30.090

2.0 TDCi 110 kW (150 KM), 6-stopenjski Powershift menjalnik, AWD 35.290 3.500 31.790

2.0 TDCi 132 kW (180 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, AWD 34.840 3.500 31.340

2.0 TDCi 132 kW (180 KM), 6-stopenjski Powershift menjalnik, AWD 36.540 3.500 33.040

Maloprodajna Akcija Akcijska
cena cena

Bencin

1.5 EcoBoost 110 kW (150 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik 32.670 3.500 29.170

1.5 EcoBoost 134kW (182 KM), 6-stopenjski samodejni menjalnik, AWD 40.450 3.500 36.950

Dizel

1.5 TDCi 88 kW (120 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik 32.840 3.500 29.340

2.0 TDCi 110 kW (150 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik 33.950 3.500 30.450

2.0 TDCi 110 kW (150 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, AWD 37.010 3.500 33.510

2.0 TDCi 110 kW (150 KM), 6-stopenjski Powershift menjalnik, AWD 38.710 3.500 35.210

2.0 TDCi 132 kW (180 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, AWD 38.250 3.500 34.750

2.0 TDCi 132 kW (180 KM), 6-stopenjski Powershift menjalnik, AWD 39.950 3.500 36.450

TITANIUM

ST-Line

Opombe: Maloprodajna cena je izražena v € in vključuje predpisane dajatve. Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa! 
V ločeni brošuri za ta model vozila se nahajajo podatki o serijski opremi, opremi za doplačilo in tehnični podatki, ki so informativnega značaja in služijo zgolj za pomoč pri 
izbiri vozila in opreme.
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TREND TITANIUM
 SERIJSKA OPREMA  DODATNO K OPREMI TREND

VARNOST IN ZAŠČITA ZUNANJE LASTNOSTI PRIROČNOST IN UDOBJE
Elektronska blokada motorja Mrežica za zajem zraka v lastni barvi Samodejni vklop žarometov
Električni servoojačevalnik krmiljenja EPAS Pragovi v temeljni barvi Električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali s smerniki
Elektronski nadzor stabilnosti ESC vključuje: Manjši vzdolžni strešni nosilci v srebrni barvi - opcijsko Prednja brisalca s tipalom za dež
 - protiblokirni zavorni sistem ABS Dvojna izpušna cev s kromirano obrobo Funkcija izklopa žarometov s časovnim zamikom ob zaklepu
 - pomoč pri zaviranju v sili EBA Zatemnjena stekla vozila 'Follow-me home'
 - sistem za preprečevanje prevračanja RSC Ročica za odpiranje prtljažnega prostora Nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu
 - preprečevanje zdrsa pogonskih koles TSC Zadnji spojler integriran v zgornji del prtljažnih vrat Dvopodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo
 - pomoč pri speljevanju v klanec HLA temperature EATC
 - sistem za stabilizacijo priklopnika NOTRANJE LASTNOSTI
Kolutne zavore spredaj in zadaj Usnjen volanski obroč ZUNANJE LASTNOSTI
Utripanje vseh smernikov ob naglem zaviranju Električni priključek 12V v potniškem in prtljažnem prostoru 17" 10-kraka platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami
Tritočkovni varnostni pasovi za vse sedeže Tkana stropna obloga
Po višini nastavljiva varnostna pasova na prednjih sedežih Športno oblikovana prednja sedeža NOTRANJE LASTNOSTI
Opozorilo za pripenjanje varnostnega pasu na vseh sedežih Klop v drugi vrsti, deljiva v razmerju 60/40 Delno-usnjene sedežne prevleke
Voznikova in sovoznikova zračna blazina Voznikov sedež ročno nastavljiv v 6 smereh Nastavljiva ledvena opora na voznikovem in sovoznikovem 
Stranski zračni blazini za voznika in sovoznika Sovoznikov sedež ročno nastavljiv v 4 smereh sedežu
Bočni zračni zavesi za prvo in drugo vrsto Nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu Naslon za roko z držalom za kozarce na zadnji klopi
Kolenska zračna blazina na voznikovi strani Osvetljen prostor za noge Večbarvna LED osvetlitev notranjosti
ISOFIX nastavki na stranskih sedežih zadnje klopi Osvetlitev v prtljažnem prostoru Tepihi spredaj in zadaj iz velurja
Električni varnostni zaklep zadnjih vrat 'Child Lock' Rolo v prtljažnem prostoru Zaščite pragov z logotipom Kuga
Daljinsko centralno zaklepanje Voznikov in sovoznikov tepih Avdio sistem Ford SYNC z zaslonom na dotik
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah Notranja LED ambientalna osvetlitev Vsebuje: AM/FM radio s CD predvajalnikom, 8" barvni zaslon na dotik,

Osvetljen predal za rokavice 6 zvočnikov, SYNC (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje
PRIROČNOST IN UDOBJE Sredinska konzola z naslonom za roko in predalom  in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem
Start/Stop sistem Mehanska ročna zavora vozila, funkcija za klic v sili), volanske kontrole,  USB vtičnica
Gumb za zagon vozila Ford Power Žepa na zadnji strani sprednjih sedežev Električna ročna zavora
Volanski drog, nastavljiv po globini in višini Namenska odlagalna površina na armaturni plošči
Ročna prilagoditev višine snopa žarometa Anti-alergijska notranjost (TUV cerifikat)
Električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali v barvi Prestavna ročica odeta v usnje
karoserije s smerniki Senčnika spredaj z osvetljenima ogledalcema  DODATNO K OPREMI TITANIUM

Globalno zapiranje/odpiranje stekel Predal za očala v stropni konzoli
Dvotonska hupa 4 stropne ročice, zadnji z namensko kljuko za obešalnik/oblačila VARNOST IN ZAŠČITA
Potovalni računalnik Športno vzmetenje
Prednja brisalca z nastavljivo hitrostjo
Filter kabine PRIROČNOST IN UDOBJE
Tempomat z nastavljivim omejevalnikom hitrosti ASLD  DODATNO K OPREMI TREND Aktivna pomoč pri parkiranju
Avdio sistem Ford SYNC Vključuje: prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju, aktivno pomoč 

Vsebuje: AM/FM radio s CD predvajalnikom, 4.2" barvni TFT zaslon, PRIROČNOST IN UDOBJE pri bočnem in vzvratnem parkiranju SAPP
6 zvočnikov, SYNC (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje Električno poklopni vzvratni ogledali z osvetlitvijo tal
in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem Parkirni senzorji zadaj za pomoč pri parkiranju ZUNANJE LASTNOSTI
vozila, funkcija za klic v sili), volanske kontrole,  USB vtičnica Navigacijski sistem Ford SYNC 18" platišča iz lahke zlitine v črni barvi s pnevmatikami

Klimatska naprava Vsebuje: AM/FM radio s CD predvajalnikom, 8" barvni zaslon na dotik, Črna obroba žarometov in meglenk
Dodatni PTC grelec kabine 6 zvočnikov, SYNC (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi
Pametna opozorila za luči, vrata in varnostne pasove   in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem Zunanji ST-line paket v barvi karoserije
Pametno regenerativno polnjenje akumulatorja vozila, funkcija za klic v sili), volanske kontrole,  USB vtičnica, navigacija
Prikaz porazdelitve navora (samo pri AWD) Dvopodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo NOTRANJE LASTNOSTI
Sistem za preprečevanje dolivanja napačnega goriva 'EasyFuel' temperature EATC Usnjen volanski obroč s sivimi šivi

Tepihi spredaj in zadaj s sivo obrobo
ZUNANJE LASTNOSTI ZUNANJE LASTNOSTI Zaščite pragov z logotipom ST-Line
17" jeklena platišča z okrasnimi pokrovi in pnevmatikami Halogenski žarometi z LED dnevnimi lučmi Stopalke iz lahke zlitine
Mini rezervno kolo Vzdolžni strešni nosilci v srebrni barvi V usnje odeta prestavna ročica s stilsko obrobo
Halogenski žarometi Temna ST-Line stropna obloga
Dnevne luči (niso na voljo z bi-xenon žarometi) NOTRANJE LASTNOSTI Športne sedežne prevleke 'Dynamica'
Meglenke spredaj in zadaj Prezračevalne reže na zadnji strani sredinske konzole
Predpriprava za strešni prtljažnik Električna ročna zavora
Odbijači v barvi karoserije, spodnje zaščite v temeljni barvi Brez nastavljive ledvene opore na voznikovem sedežu
Kljuke za odpiranje vrat in prtljažnika v barvi karoserije

STYLE

ST-line
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KODA TREND STYLE TITANIUM ST-line

ZUNANJE LASTNOSTI
Nekovinska barva karoserije - Blazer Blue 73R 160 160 160 160

Kovinska barva karoserije 73 480 480 480 480
Opomba: velja za Shadow Black (Absolute Black), Moondust Silver, Deep Impact Blue, Magnetic
Posebna kovinska barva karoserije 73P 600 600 600 600
Opomba: velja za  Copper Pulse, Green Instinct, Guard
Unikatna kovinska barva karoserije 73K 710 710 710 710
Opomba: velja za  White Platinum, Ruby Red
Vzdolžni strešni nosilci v srebrni barvi 482 320 S 320 -

Dodatno zatemnjena stekla (za B-stebričkom) 514 240 240 240 240

Panoramska streha iz atermičnega (IR odbojnega) in akustično laminiranega stekla 481 710 710 710 710
Vključuje: Električno pomičen senčnik, električno odpiranje strehe
Velik strešni spojler zadaj 421G 270 270 270 270

Snemljiva vlečna kljuka 373 890 890 890 890

Predpriprava za vlečno kljuko 372 80 80 80 80

Električno dvižna prtljažna vrata 518 480 480 - 480
Opomba: Ne vključuje sistema za odpiranje električnih prtljažnih vrat z nožnim zamahom pod zadnjim odbijačem.
Kolesne zavesice spredaj in zadaj 421D 110 110 110 -

NOTRANJE LASTNOSTI
Ogrevana sedeža spredaj 614 240 240 240 240

Sedežni paket 1                     7639 - - 240 -

temne delno usnjene (Salerno) sedežne prevleke
v desetih smereh električno nastavljiv voznikov sedež, v šestih smereh ročno nastavljiv sovoznikov sedež
električno nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu ter ročno nastavljiva ledvena opora na sovoznikovem sedežu

Sedežni paket 2 7648 - - - 240

delno usnjene (Dynamica) sedežne prevleke
v desetih smereh električno nastavljiv voznikov sedež, v šestih smereh ročno nastavljiv sovoznikov sedež
električno nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu ter ročno nastavljiva ledvena opora na sovoznikovem sedežu

Sedežni paket 3 7632 1.810 1.810 790 -

temne usnjene (Salerno) sedežne prevleke
v desetih smereh električno nastavljiv voznikov sedež, v šestih smereh ročno nastavljiv sovoznikov sedež
električno nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu ter ročno nastavljiva ledvena opora na sovoznikovem sedežu                                                                                                       
preklopni mizici na hrbtni strani prednjih sedežev

Sedežni paket 4 7633 - - 560 -

svetle usnjene (Salerno) sedežne prevleke
v desetih smereh električno nastavljiv voznikov sedež, v šestih smereh ročno nastavljiv sovoznikov sedež
električno nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu ter ročno nastavljiva ledvena opora na sovoznikovem sedežu                                                                                                                        
preklopni mizici na hrbtni strani prednjih sedežev

Tekstilna tepiha za zadnjo vrsto 526 40 40 - -

Ročno nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu 491 S 40 S S

Večbarvna LED osvetlitev notranjosti 568 - - S 120

Paket za kadilce 520 40 40 40 40

Tkanina Tkanina / usnje Usnje (Salerno)

Usnje (Light Stone) Dynamica / usnje
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KODA TREND STYLE TITANIUM ST-line

PRIROČNOST IN UDOBJE
Dvopodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature in električna ročna zavora 46G 560 S S S

Brisalca s tipalom za dež in samozatemnitveno vzvratno ogledalo 581 260 260 S S

Halogenski žarometi z dnevno LED osvetlitvijo 663 240 S S S

Bi-ksenonska žarometa s sistemom za pranje žarometov in samodejno nastavitvijo višine snopa žarometov 662 1.040 1.040 1.040 1.040
Vključuje: LED dnevne luči, LED zadnje luči, statični lučki za osvetljevanje zavoja pri počasnem zavijanju, funkcija 'Follow Me Home',
dinamično prilagajanje snopa zavojem in hitrosti vožnje.
Električno nastavljivi ogrevani vzvratni ogledali s smerniki 563 S - S S

Električno poklopni ogrevani vzvratni ogledali z osvetlitvijo tal 566 120 S 120 120

Šobe za pranje žarometov 601 100 100 100 100

Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju 623 320 S 320 S

Aktivna pomoč pri parkiranju 626 P P P S
Vključuje tipala za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj, 360-stopinjski kot zaznavanja ovir, samodejno bočno in vzvratno prečno 
parkiranje ter izvoz iz bočnega parkirnega mesta
Ogrevano vetrobransko steklo z ogrevanimi šobami za pranje stekla 'Quickclear' 585 160 160 160 160

Ogrevan volanski obroč 723 180 180 180 180

Grelec za ogrevanje parkiranega vozila 594 790 790 790 790
Opomba: na voljo le pri dizelskih motorjih
Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji 386 400 400 400 400

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
A  17'' 5-kraka jeklena platišča s pnevmatikami 235/55 R17 S S - -

B  17'' 5x2-kraka platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 235/55 R17 55T 670 670 190 -

C  17'' 10-kraka platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 235/55 R17 - - S -

D  18'' 5- kraka platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 235/50 R18 55B 1.440 1.440 780 190

E  18'' 10- kraka ST-Line platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 235/50 R18 - - - S

F  19'' 5-kraka platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 235/45 R19 55C 1.850 1.850 1.190 710

G  19'' 5-kraka platišča iz lahke zlitine v črni barvi  s pnevmatikami 235/45 R19 557 2.410 2.410 1.750 820

Parkirna tipala Klimatska naprava Bi-ksenonski žarometi Ogrevano steklo

A B C D

E F G
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KODA TREND STYLE TITANIUM ST-line

VARNOST IN ZAŠČITA
Odklepanje in zagon vozila brez ključa 'Key Free system' 716 400 400 400 400

Alarmna naprava 'Thatcham Category 1' ter dvojno daljinsko centralno zaklepanje 573 260 260 260 260

Dvojno daljinsko centralno zaklepanje 575 80 80 80 80

Sistem za preprečevanje naleta pri nizkih hitrostih 'Active City Stop' 724 400 400 400 400
Vključuje: ogrevano vetrobransko steklo
Sistem za opozarjanje na nenamerno menjavo smernega pasu 'LKA' 629 1.300 1.300 1.300 1.300
Vključuje: prepoznavanje prometnih znakov (omejitve hitrosti, prepoved prehitevanja in preklic omejitev), sistem za preprečevanje 
naleta 'Active City Stop', opozarjanje na nenamerno menjavo smernega pasu ter sistem za opozarjanje na nezbranost voznika, 
samodejni nadzor osvetlitve žarometov, brisalce s tipalom za dež, samozatemnitveno vzvratno ogledalo
Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vzvratnih ogledal 'BLIS' 565 900 790 900 900

Prilagodljiv radarski tempomat 'ASLD' 729 760 760 760 760
Vključuje: opozarjanje na možnost naleta, prilagodljiv omejevalnik hitrosti
Mrežica za zaščito prtljažnega prostora 421K 240 240 240 240

MULTIMEDIJA
Avdio sistem Ford SYNC 45C S - - -
Vsebuje: AM/FM radio s CD predvajalnikom, 4.2" barvni TFT zaslon, 6 zvočnikov, SYNC (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje 
in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila, funkcija za klic v sili), volanske kontrole,  USB vtičnica
Avdio sistem Ford SYNC z zaslonom na dotik 45V 900 - S S
Vsebuje: AM/FM radio s CD predvajalnikom, 8" barvni zaslon na dotik, 6 zvočnikov, SYNC (Bluetooth® sistem za prostoročno 
telefoniranje in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila, funkcija za klic v sili), volanske kontrole,  USB 
vtičnica
Avdio sistem Sony 45J 1.060 - 160 160
Vsebuje: AM/FM radio s CD predvajalnikom, 8" barvni zaslon na dotik, 9 Sony zvočnikov, SYNC (Bluetooth® sistem za prostoročno 
telefoniranje in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila, funkcija za klic v sili), volanske kontrole,  USB 
vtičnica
Navigacijski sistem Ford SYNC 45N 1.720 S 820 820
Vsebuje: AM/FM radio s CD predvajalnikom, 8" barvni zaslon na dotik, 6 zvočnikov, SYNC (Bluetooth® sistem za prostoročno 
telefoniranje in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila, funkcija za klic v sili), volanske kontrole,  USB 
vtičnica, navigacija
Navigacijski sistem Sony 45D - 560 1.370 1.370
Vsebuje: AM/FM radio s CD predvajalnikom, 8" barvni zaslon na dotik, 9 Sony zvočnikov, SYNC (Bluetooth® sistem za prostoročno 
telefoniranje in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila, funkcija za klic v sili), volanske kontrole,  USB 
vtičnica, navigacija, vzvratna kamera

Zaslon na dotik Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji Navigacijski sistem

Električna prtljažna vrata Tempomat Mrežnica za zaščito 
prtljažnega prostora 
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KODA TREND STYLE TITANIUM ST-line

PAKETI OPREME

Stilski paket 1 68BB 870 670 - -

 - 17" 5x2-kraka platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami
 - vzdolžni strešni nosilci v srebrni barvi
 - dodano zatemnjena stekla (za B-stebričkom)
Stilski paket 2 68BG 400 - 400 -

 - vzdolžni strešni nosilci v srebrni barvi
 - dodano zatemnjena stekla (za B-stebričkom)
Stilski paket 3 68BZ - - 1.420 -

 - usnjene sedežne prevleke v črni barvi  s sivimi šivi
 - električno pomična panoramska streha iz atermičnega stekla
Stilski paket 4 68CA - - 2.290 -

 - usnjene sedežne prevleke v črni barvi  s sivimi šivi
 - brisalci s tipalom za dež
 - električno pomična panoramska streha iz atermičnega stekla
 - bi-ksenonska žarometa s sistemom za pranje in samodejno nastavitvijo višine snopa svetlobe
Stilski paket 5 68CN - - - 1.370

 - velik zadnji strešni spojler
 - brisalci s tipalom za dež
 - dodano zatemnjena stekla (za B-stebričkom)
 - bi-ksenonska žarometa s sistemom za pranje in samodejno nastavitvijo višine snopa svetlobe
Parkirni paket 1 68BD 320 - 320 -

 - zadnja tipala za pomoč pri parkiranju 
 - električno poklopni ogrevani vzvratni ogledali 
Parkirni paket 2 68BP 870 870 870 -

 - aktivna pomoč pri parkiranju    
 - električno poklopni ogrevani vzvratni ogledali 
Paket za pomoč vozniku 68BH 1.550 1.480 1.480 1.480

 - sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vzvratnih ogledal 'BLIS'
 - brisalci s tipalom za dež
 - sistem za opozarjanje na nenamerno menjavo smernega pasu 'LKA'
Zimski paket 68BN 520 520 520 520

 - ogrevana sedeža spredaj
 - ogrevan volanski obroč
 - ogrevano vetrobransko steklo z ogrevanimi šobami za pranje stekla
Družinski paket 68BX 120 120 120 120

 - elektronski varnostni ključavnici v zadnjih vratih za zaščito otrok
 - električna vtičnica 230V/150W
Prostoročni paket 717 650 650 480 650

 - sistem za odklepanje/zaklepanje vozila brez ključa 'KeyFree'
 - električna dvižna prtljažna vrata z odpiranjem vrat z nožnim zamahom pod zadnjim odbijačem

OSTALO
Stroški priprave in prevoza vozila ter nultega servisa 140 140 140 140

Prostoročno odpiranje Strešni nosilci Ford Power Active City Stop



FORD KUGA

(Ročno nastavljiv 
voznikov sedež)

(Električno nastavljiv 
voznikov sedež)

(Ročno nastavljiv 
voznikov sedež)

(Električno nastavljiv 
voznikov sedež)

Frozen White ● ● ● ● ● ● ● ●
Blazer Blue ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Race Red ● ● ● ● ● ● ● ●

Shadow Black (Absolute Black) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Moondust Silver ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Deep Impact Blue ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Magnetic ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Copper Pulse ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○
Green Instinct ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Guard ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

White Platinum ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ruby Red ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

BARVE IN NOTRANJOSTI

● - serijska oprema
○ - oprema za doplačilo

Notranjost

Sedeži

Nekovinska barva

Kovinska barva

Posebna kovinska barva

Unikatna kovinska barva

Zunanjost

 'Dynamica' / UsnjeTkanina / Usnje 'Salerno'
Tkanina Temno 'Salerno' 

usnje
Temno 'Salerno' 

usnje
Svetlo 'Light 
Stone' usnje

TREND / STYLE TITANIUM ST-line
Temna - 'Charcoal Black' Temna - 'Charcoal Black' Temna - 'Charcoal Black'

Frozen White Blazer Blue Race Red Shadow Black

Moondust Silver Deep Impact Blue Magnetic Copper Pulse

Green Instinct Guard White Platinum Ruby Red


