


İleri görüşlü. İlham verici. Dikkat çekici. 
Her otomobil onun imzasını taşıyor.



Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.

Ford Kuga, iddialı ve kendinden emin 
duruşu ile dikkatleri üzerine çekiyor. 
Şık tasarımı, olağanüstü performansı 
ve benzersiz teknolojileri ile Ford 
Kuga, maceralarınıza ortak olmaya 
hazırlanıyor.

1.5L dizel motor ile 
dünya ayaklarının 
altında!
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Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.

Türkçe Sesli Kontrol özelliğine sahip 
SYNC 3 teknolojisi sürüş keyfinizi 
bambaşka bir seviyeye taşıyor. Ford 
SYNC 3 teknolojisi; araç içi bazı 
fonksiyonları ve müzik sistemini 
sesle yönetebilmenizi sağlıyor. Ayrıca 
telefonla arama yapabilmenize,
gelen aramaları yanıtlayabilmenize ve
SMS gönderebilmenize olanak tanıyor.
Akıllı telefonunuzdaki uygulamaları
Applink veya Apple Carplay özelliğiyle 
yönetebilir, dokunmatik ekranda 
görüntüleyebilirsiniz.*

*SYNC 3 ile eşleştirilen akıllı telefonlar için
geçerlidir.

Anında sesinize 
bağlanır, 
dokunuşunuza 
cevap verir.

Applink ve dokunmatik 
ekranıyla Ford SYNC 3

98



Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.

Sadece bir düğme yardımıyla park giriş 
ve çıkış fonksiyonuna sahip Otomatik 
Park Sistemi, ultrasonik sensörler 
sayesinde park alanını ölçümleyerek 
aracınızın sığıp sığamayacağını belirliyor. 
Siz fren, gaz ve vitesi yönetirken aracınızı 
kolayca park ediyor. Otomatik Park Çıkış 
Fonksiyonu en dar park alanından bile 
çıkmanıza yardımcı oluyor. 

Otomatik Park 
Sistemi ile sadece 
bir düğmeyle park 
etmek ve çıkış 
yapmak çok kolay.

Park giriş ve çıkış 
fonksiyonuna sahip Gelişmiş Otomatik 

Park Sistemi

Otomatik park çıkış fonksiyonu, 
yol şeridine paralel duran park 
yerinden çıkışınıza yardımcı 
oluyor. Sistem direksiyonu kontrol 
ederken siz fren, gaz ve vitesi 
kullanıyorsunuz. Park yerinden 
çıktığınızda ise sistemden 
“Direksiyonu devralın.” mesajı 
geliyor ve kontrolü size devrediyor.Ko

nt
ro

l t
am

amen onda.

Otomatik park giriş fonksiyonu, 
aracınızdan %20 daha uzun ya da 
geniş olan dikey ve paralel park 
alanlarına aracınızı park edebilir. 
Aynı zamanda park alanını ölçerek 
aracınızın sığıp sığamayacağını 
belirliyor ve ardından, direksiyonu 
sistem devralıyor. Siz sadece fren, 
gaz ve vitesi yönetirken o, aracınızı 
park etmenizi sağlıyor.
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Ford Kuga’yı 
keşfedin.

Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi’nin kızılötesi lazer 
teknolojisi, düşük hızdaki çarpışmaların riskini 
azaltmak için sürekli olarak öndeki araçla mesafeyi 
izliyor. İsteğe bağlı olarak devreye alınan sistem; 
50km/s hız altında seyrederken öndeki araç ile 
mesafenin aniden azalması ya da aracın durması 
halinde, kazadan kaçınmanıza veya çarpışmanın 
etkisinin azaltılmasına yardım etmek için önceden 
frenlerini hazırlıyor ve sürücü zamanında tepki 
göstermezse sistem sürücü yerine otomatik olarak 
fren yapıyor. 

Kolay kullanım için, orta konsoldaki düzgün 
yerleştirilmiş bir düğme, elektronik el frenini 
etkinleştirir ve ön koltuklar arasında ekstra saklama 
alanı oluşturmanıza olanak tanır. Ford Kuga’nın Akıllı Bagaj Kapağı sayesinde elleriniz 

doluyken bile bagajın altındaki sensörü ayağınızla 
aktif ederek bagajı açmanız ve kapatmanız 
mümkün.

Aktif Şehir İçi Güvenlik 
Sistemi

Elektrikli Park Freni (EPB)

FORD Önemli teknolojiler

Akıllı Bagaj Kapağı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.

1.5L Ecoboost motor ile sunulan Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi ıslak, kuru 
veya buzlu yol koşullarında gerekli kavramayı, viraj dengesini ve verilecek tepkiyi 
belirlemek üzere aracı adapte eder ve kavrama gücüne en fazla ihtiyaç duyan 
tekerleğe gerektiği oranda güç uygular. Bu teknoloji yalnız ihtiyaç duyulduğu 
durumlarda etkinleşerek, daha rahat yol koşullarında yakıt tasarrufu da sağlar.

Bu adres üzerinden size en yakın satıcıyı bulabilirsiniz: 
http://www.ford.com.tr/SBE/yetkili-satici-arayin

Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi

Test sürüşü için bir Ford yetkili satıcısını ziyaret edin. 
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Manuel ve otomatik şanzıman sunan gelişmiş 
dizel motor 1.5L TDCi motor, emisyonu 
azaltırken güç, tork ve ekonomiyi bir araya 
getirerek en yeni motor teknolojisinden 
faydalanmaktadır. Bu teknoloji size 
performansı, yakıt verimliliğini ve manuel 
şanzımanın sürüş özelliklerini otomatik 
şanzımanın konforlu kullanımı ile sunmaktadır. 
Düşük hacimli dizel motor tutkunları için 
PowerShift otomatik şanzıman artık Ford 
Kuga’da. Yakıt verimliliğinde üst sınırları 
zorlayan Euro VI 1.5L dizel otomatik şanzıman 
seçeneği yüksek sürüş konforuyla bir araya 
geliyor. Hızlanma ve yavaşlama durumlarında 
şanzıman otomatik olarak bir sonraki vitesi 
eşler. Bu özellik pürüzsüz bir vites geçişi sağlar. 
6 ileri PowerShift şanzıman birçok yeniliği bir 
araya getirmektedir.

1.5L Dizel Motor 
PowerShift 
Otomatik
şanzımanıyla göz 
kamaştırıyor.



Buz Beyazı

Opak

Metalik*

Kumsal Gri

Blazer Mavi

Aytozu Griİnci Siyah

Spor Kırmızı

Pasifik Mavi

Yakut Kırmızı
Özel Renk

Platin Beyazı
Özel Renk

Manyetik Gri
Özel Renk

Renkler

* Bütün metalik gövde renkleri ek ücret karşılığında sunulan opsiyonlardır.
Not: Kullanılan araç resimleri sadece gövde renklerini göstermek içindir ve mevcut özellikleri yansıtmayabilir. Bu broşürde sunulan renkler ve döşemeler kullanılan baskı işlemlerinin 
kısıtlamaları nedeniyle gerçek renklerden farklı olabilir. 
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Thule® Port Bagaj Dynamic M

Thule® Port Bagaj Touring Sport

Tavan Taşıyıcı Tavan Rayları Port Bagaj İçi Kayak Taşıyıcı

Çeki DemiriTavan Kayak Taşıyıcı

Taşıma Grubu AksesuarlarıTarzınızı Yaratın!
Kuga’nız için yeni bir tarz arıyor, aracınızı 
korumak istiyor ve hatta sürüş deneyiminizi 
daha eğlenceli ve kolay hale mi getirmek 
istiyorsunuz? Ford Kuga için hazırlanan 
birbirinden şık ve kullanışlı aksesuarlar tam 
size göre! Üstelik daha zengin aksesuar 
seçenekleri www.fordaksesuar.com’da! 
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Spoiler

Thule® Arka Bisiklet Taşıyıcısı ClimAir® Cam Rüzgarlıkları

Arka Tampon Yük Koruması, folyo, şeffafKapı Eşiği

Bagaj Alanı Kaplaması

Taşıma, Konfor, Tasarım ve Koruma Grubu Aksesuarları

18” Alüminyum Alaşım Jant

19” Alüminyum Alaşım Jant

19” Alüminyum Alaşım Jant

18” Alüminyum Alaşım Jant

19” Alüminyum Alaşım Jant

19” Alüminyum Alaşım Jant

18” Alüminyum Alaşım Jant

19” Alüminyum Alaşım Jant

18” Alüminyum Alaşım Jant

19” Alüminyum Alaşım Jant

Alüminyum Alaşım Jantlar
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Ford Options özellikle size daha sık yeni araç sürüş keyfini yaşatmak için sunduğumuz bir üründür. 
Size kalan, sözleşme süresini belirledikten sonra sürenin sonunda aracınızı kullanmaya devam etmek, 
değiştirmek ya da geri vermek arasında karar vermektir.

Avantajları:
· Her 2, 3 veya 4 yılda bir yeni bir Ford kullanma imkânı
· Standart krediye göre daha düşük aylık taksit seçenekleri 
· Vade seçeneğinize göre değişen son ödeme seçeneği 

Geriye kalan son ödeme için Ford Options size üç seçenek sunuyor;

1 - Başka bir araç seçmek: “Ford’unuz hep yeni kalsın.”
Aracınızın sözleşmede belirtilen koşulları sağlaması durumunda dilerseniz aracınızı satın aldığınız 
yetkili satıcıda takas ederek yeni bir araç alabilirsiniz. Böylece 2-3 yılda bir aracınızı yenileme şansını 
yakalayabilirsiniz. Bu opsiyonda vade bitimindeki son ödemeniz sizin yerinize yapılır. Yetkili satıcı 
aracınızı piyasa koşullarında değerlendirerek, vade sonundaki son ödemenizi sizin yerinize kapatır. 
Piyasa koşullarında verilen fiyatın vade sonundaki son ödemenin üzerinde olması durumunda ise 
aradaki farkı bir sonraki yeni aracınızın peşinatı olarak kullanabilirsiniz. 
 
2 - Aracınızı elinizde tutmak: “Ford’unuzu kullanmaya devam edin.” 
Aracınızı elinizde tutmaya karar verirseniz, yapmanız gereken sadece son ödemeyi yapmak.
Ödemeyi yaptıktan sonra araç sizindir. 
 
3 - Araç sözleşmesini sonlandırın: “Kısa vadeli ihtiyaçlarınız için Ford.” 
Aracınızın sözleşmede belirtilen koşulları sağlaması durumunda, dilerseniz herhangi bir ek ödeme 
yapmadan aracınızı aldığınız yetkili satıcıya iade edebilirsiniz.
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Ford sahibi olmanın ayrıcalığını her an, her yerde yaşayabilmeniz için ihtiyacınız olan her şey
Aktif Memnuniyet Sistemi’nde.

İşte karşınızda Aktif Memnuniyet Sistemi’nin yüzünüzü güldürecek özellikleri:

Ford Aktif Yol Destek Asistanı (FAYDA): Yolda tatsız bir sürprizle karşılaştığınız an, 7 gün 24 saat 
ulaşabileceğiniz 444 3673’ü ararsınız, uzman ekibimiz anında yola çıkarak desteğe gelir. Orada 
çözülebilecek sorunları hemen çözer, aksi halde Ford’unuzun en yakın yetkili servise götürülmesini 
sağlar. FAYDA sadece aracınızla ilgilenmekle kalmaz, gideceğiniz yere istediğiniz ulaşım aracını 
kullanarak gitmenize, dilerseniz en yakın 5 yıldızlı otelde konaklayabilmenize ya da ikame aracınızla 
yolunuza devam etmenize de olanak sağlar.

F KASKO: Ford’unuza özel hazırlanmış Allianz Sigorta ve Axa Sigorta işbirliğiyle oluşturulmuş F Kasko, 
orijinal yedek parça hizmeti, uzman servis ekibi ayrıcalığı ve Ford güvenlik standartlarına uygun onarım 
garantisiyle kendinizi hep güvende hissetmenizi sağlar.

İlk Buluşma Programı: Hayalinizdeki Ford’a sahip olduktan sonra 3 ay içerisinde, temel kontrollerden 
oluşan ön bakıma ücretsiz sahip olabilir, ayrıca Ford’unuzla ilgili detaylı sorularınıza cevap bulabilirsiniz. 
Yetkili servislerimizle ilk buluşmanız için gereken randevuyu web sitemiz üzerinden alabilir, size özel 
fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

AKTiF FORD
SAHiBi OLMANIN
AYRICALIĞINI
HER AN YAŞAYIN.
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Ford Garanti
Ford Garanti; aracınızın 2 yıl / 60 bin km olan yasal garanti süresini ürün ve hizmet kalitesine duyduğu güven ile 4 yıl veya 100 bin km (hangisi önce dolarsa) 
üretici güvencesine almaktadır. Tüm değişim ve onarımların yetkili servislerimizde en yüksek kalite standartlarında yapılacağından emin olabilirsiniz. Ayrıca 
Ford aracınızı satmaya karar verirseniz, güvenceniz de alıcıya transfer edilir ve yeni kullanıcı da bu güvenceden yararlanabilir.

Ford Gövde Paslanmazlık Garantisi
Ford Gövde Paslanmazlık Garantisi ile Ford’unuzu korozyona karşı koruyun. Yapmanız gereken, düzenli olarak aracınızı herhangi bir yetkili servisimizde 
kontrol ettirmek. 

Ford Orijinal Yedek Parçaları
Ford yetkili servislerinde uzman kadro ve orijinal parçalarla yapılan bakım ve onarımlar aracınızın performansının korunmasına destek olur. Ford kalite ve 
güvenlik standartlarına uygun olan bu parçalar aracınıza tam olarak uyum sağlar.

Ford Güvence
Ford Güvence Ford’unuzu satın aldığınızda edindiğiniz üretici garantisinin geçerlilik süresi bittiğinde devreye giren güvence programdır. Ford Güvence satın 
alarak, mekanik ve/veya elektrik-elektronik arızalar sonucu oluşacak yedek parça değişimi, tamiri ve ilgili işçiliklerden doğan maliyetlere karşı aracınızı ve 
bütçenizi güvence altına alabilirsiniz. Ford Güvence ve kapsamı ile ilgili daha detaylı bilgiyi tüm Ford yetkili satıcılarından temin edebilirsiniz.

Ford Yakıt Güvence Sistemi 
Ford Yakıt Güvence Sistemi, kalitesiz yakıt kullanımından doğan sorunları önlemeyi ve güvenilir yakıt kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen bir sadakat 
programdır. Bu program sayesinde, sürekli Opet yakıt kullanmanıza rağmen aracınızda oluşacak yakıt kaynaklı bir arıza, yakıt kontrol sonucunuz ne olursa 
olsun herhangi bir ücret ödemeden giderilir. Ford Yakıt Güvence Sistemi’nden aracın Üretici Güvence ve Ford Güvence süresi boyunca yararlanabilirsiniz. 
Daha detaylı bilgiyi tüm Ford yetkili satıcılarından temin edebilirsiniz.

Bir Ford sahibi olduğunuzda, sadece bir otomobil sahibi olmakla kalmazsınız. Aynı zamanda, gelişmiş satış sonrası hizmetleriyle dünyanın sayılı otomotiv firmalarından 
birinin de desteğini alırsınız. Ford yetkili servisleri, aracınızın her türlü servis ve bakım gereksiniminde, yedek parça ihtiyaçlarınızda ve Ford uzmanlığından yararlanmak 
istediğinizde gidebileceğiniz en doğru yerdir. İşte Ford yetkili servislerinde yararlanabileceğiniz ürün ve hizmetler...

Ford yetkili servisleri tüm hizmetleriyle sizi bekliyor.

Ford Aktif Yol Destek Asistanı (FAYDA) Programı
Ford Euroservis Hizmeti arıza ve kaza durumunda garanti ya da Ford Güvence kapsamındaki ya da Ford LifeCard’ı olan aracınız için 7 gün 24 saat çekici,
olay yerinde onarım ya da ve aracınız servise çekildiğinde konaklama ve alternatif ulaşım gibi olanaklardan ücretsiz yararlanabileceğiniz bir yol yardım
hizmetidir. FAYDA hizmetinden faydalanmak için, 444 3673 numaralı Ford direkt hattını aramanız yeterlidir.

Ford Aksesuarları
Ford’un sunduğu üstün kaliteli aksesuarlar ile aracınıza yeni bir stil katacak, koruyacak, sürüş deneyiminizi daha eğlenceli ve kolay hale getireceksiniz. 
Ayrıca yeni web sitemiz www.fordaksesuar.com sayesinde, dilediğiniz model bazında orijinal Ford aksesuarları ile ilgili ürün ve fiyat bilgisi bir tık uzağınızda!

Ford Servislerinde Aracınıza Uygun Lastikler
Ford marka aracınızın, sunduğumuz kalite ve güvenlik standartlarını karşılayan yüksek performanslı lastiklere sahip olması için, alanında lider lastik 
üreticileri ile birlikte çalışıyoruz. Yol ile olan temasınız yalnızca aracınızın lastikleriyle sağlanır. Bu nedenle aracınızda doğru lastiklerin kullanılması son derece 
önemlidir. Aracınıza uygun yaz ve kış lastik çeşitlerini Ford yetkili servislerimizden uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Ford İkinci El’de Garanti
Sizi ikinci el araç almanın tüm zorlukları ve risklerinden kurtarıyor, ikinci el parkımızdaki araçları; ekspertizi yapılmış, geçmişini sorgulayabileceğiniz, 
Ford Finans’ın kampanyalı ve çok cazip faiz oranları ile sizlere sunuyoruz. Satın alacağınız tarihten itibaren 3 ay/5.000 km (hangisi önce dolarsa) boyunca 
geçerli olan 8 yaş ya da 160.000 km’ye kadar olan ve gerekli şartları sağlayan ikinci el araçlarda sunulan Ford İkinci El güvencesi farkını fark etmek için 
sizleri Ford İkinci El yetkili satıcılarına bekliyoruz.

Ford Direkt Hattı
444 FORD (444 3673) no’lu Ford direkt hattından kampanyalar ve ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Öte yandan Ford Acil Yol Yardımı
365 gün 7/24 yanınızda. Ford’un güler yüzlü ve tecrübeli müşteri temsilcileri size merak ettiğiniz ve ilgi duyduğunuz her türlü konuda yardımcı olmaktan 
büyük memnuniyet duyacaktır.

444
3673
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Bilgi İçin
Ford Direkt Hattı
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Bu broşür Ford orijinal aksesuarları ve Ford araçları için onaylanmış aksesuar 
üreticilerinin kendi markalarıyla sundukları ürünleri içermektedir. Onaylı 
firmalar tarafından sunulan aksesuarlar üreticinin garanti şartlarına tabidir. 
Ocak 2020’da basılmış olan bu broşür, basım tarihinde geçerli olan teknik 
özellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar hakkında 
bilgi verir. Renkleri referans gösteren araçların jantları standardı değildir.  
Görsellerdeki araçlar Türkiye’de satılan araçlardan donanım açısından 
farklılık gösterebilir. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., araçların model, teknik 
özellik, standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanım ve renklerinde 
haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Broşürde yer alan 
renklerin ton ve parlaklıkları baskı tekniği nedeniyle gerçek renklere göre 
değişiklik gösterebilir. Bu nedenlerle broşürde bulunan donanım, teknik 
özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar arasında farklılıklar 
bulunabilir. Bu broşür, içinde belirtilen özelliklere ilişkin bir taahhüt teşkil 
etmez. Satın almak istediğiniz aracın özellikleri hakkında güncel ve 
doğru bilgiye ulaşmak için web sitemizden ve yetkili satıcılarımızden 
bilgi almanızı rica ederiz.


