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DE EENVOUDIGSTE MANIER
OM IN EEN NIEUWE FORD
KUGA TE RIJDEN
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Kuga ST-Line X in Chrome Blue metaallak (optie).

Bekijk de interactieve brochure online
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AVONTUUR ANDERS
BEKEKEN
Waarom avontuur slechts als een eenmalige ervaring
zien? Voor jou is het een manier van denken. Je weet
namelijk dat je geen 20 kilo wegende rugzak en een
sabbatical van 6 maanden nodig hebt om op avontuur te
gaan. Van de heldere stadslichten tot de uitgestrekte
openlucht, elke plek, elk tijdstip en elk moment brengt iets
nieuws met zich mee. Maak kennis met de geheel nieuwe
Ford Kuga. Avontuur bij elke rit.

Kuga ST-Line X PHEV in White Platinum metallic carrosseriekleur
(optie).

1ONTDEKKEN
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Kuga ST-Line X PHEV in Lucid Red metallic carrosseriekleur (optie).
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Kuga ST-Line X PHEV in Solar Silver metallic carrosseriekleur (optie).

*Op basis van een volledig opgeladen accu. Het geheel elektrische rijbereik tot 56 km aan de hand van de
Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) geldt voor een beschikbare configuratie. Het
daadwerkelijke bereik wijkt af onder bepaalde omstandigheden, zoals invloeden van buitenaf, rijgedrag,
voertuigonderhoud en de leeftijd van de lithium-ion accu.
**Een EVBox+ Elvi Wallbox is beschikbaar als accessoire.
+Gedekt door garantie van leverancier, raadpleeg de achterpagina voor meer informatie.

GA ERVOOR!
Wees op alles voorbereid met het elektrische hybridevermogen van
de Kuga. De twee geheel nieuwe hybride versies van de Ford Kuga
bieden nieuwere, schonere en zuinigere manieren om met plezier in
een SUV te rijden. Bij de Ford Kuga Plug-In Hybrid (PHEV) wordt een
afzonderlijke, via een accu gevoede elektromotor met de efficiënte
2.5L Atkinson cycle benzinemotor gecombineerd.

De elektromotor wordt indien nodig ingeschakeld om extra
ondersteuning te bieden, wat inhoudt dat je verder kunt rijden met
lagere emissies. Het voertuig heeft een geheel elektrisch rijbereik van
maar liefst 56 km* en is dus ideaal om mee door druk verkeer te
laveren en in ultralage-emissiezones te rijden. En als je de stad verlaat
om een lange roadtrip te maken, wordt de benzinemotor weer
automatisch ingeschakeld, zodat je je geen zorgen hoeft te maken of
je je bestemming wel bereikt.

De PHEV-accu kan eenvoudig bij de meeste openbare oplaadpunten
opgeladen worden. Hij kan ook via het stopcontact thuis opgeladen
worden met de meegeleverde oplaadkabel of via een EVBox+ Elvi
wandlader. (accessoire)

ONTDEKKEN1
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Kuga ST-Line X PHEV in Solar Silver metallic carrosseriekleur (optie).

*Op basis van een volledig opgeladen accu. Het geheel elektrische rijbereik tot 56 km aan de hand van de
Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) geldt voor een beschikbare configuratie. Het
daadwerkelijke bereik wijkt af onder bepaalde omstandigheden, zoals invloeden van buitenaf, rijgedrag,
voertuigonderhoud en de leeftijd van de lithium-ion accu.
**Een EVBox+ Elvi Wallbox is beschikbaar als accessoire.
+Gedekt door garantie van leverancier, raadpleeg de achterpagina voor meer informatie.

GA ERVOOR!
Wees op alles voorbereid met het elektrische hybridevermogen van
de Kuga. De twee geheel nieuwe hybride versies van de Ford Kuga
bieden nieuwere, schonere en zuinigere manieren om met plezier in
een SUV te rijden. Bij de Ford Kuga Plug-In Hybrid (PHEV) wordt een
afzonderlijke, via een accu gevoede elektromotor met de efficiënte
2.5L Atkinson cycle benzinemotor gecombineerd.

De elektromotor wordt indien nodig ingeschakeld om extra
ondersteuning te bieden, wat inhoudt dat je verder kunt rijden met
lagere emissies. Het voertuig heeft een geheel elektrisch rijbereik van
maar liefst 56 km* en is dus ideaal om mee door druk verkeer te
laveren en in ultralage-emissiezones te rijden. En als je de stad verlaat
om een lange roadtrip te maken, wordt de benzinemotor weer
automatisch ingeschakeld, zodat je je geen zorgen hoeft te maken of
je je bestemming wel bereikt.

De PHEV-accu kan eenvoudig bij de meeste openbare oplaadpunten
opgeladen worden. Hij kan ook via het stopcontact thuis opgeladen
worden met de meegeleverde oplaadkabel of via een EVBox+ Elvi
wandlader. (accessoire)

ONTDEKKEN1

6a3b7bd9033b417dfd130e7165c192d0-2e8a0c9ce4fc49bbc01c64e3b91f0e77-00000_book.indb 2 26/02/2021 15:57:25

Kuga 21.25MY V3 NLD_NL_09:34_01.03.2021



*Alleen leverbaar op modellen met automatische transmissie.

De Ford Kuga voelt zich net zo goed thuis bij het ontdekken van fraaie landschappen
als bij het zoeken naar avontuur tijdens het woon-werkverkeer. Waar je ook naartoe
rijdt, je zult volop genieten van de perfecte balans tussen robuuste SUV-kracht en
prachtig vormgegeven styling.

De indrukwekkende reeks assistentiesystemen, waaronder SYNC 3 navigatie,
FordPass Connect met Live Traffic en Adaptive Cruise Control met Stop & Go*,
maken hem ideaal om door het drukke stadsverkeer te bewegen.

Of gooi je mountainbike in de royale bagageruimte en ga op pad naar de wildernis.
Met geavanceerde technologie, zoals het Intelligent All-Wheel Drive systeem en het
nieuwe Selectable Drive Modes systeem, kun je je rijervaring aanpassen aan de
wegomstandigheden.

Kuga ST-Line X PHEV in Chrome Blue metallic carrosseriekleur (optie).

ONTDEK JE WERELD
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Met de introductie van de nieuwe Kuga Plug-in Hybrid, een volledig hybride auto
(ook wel bekend als PHEV), biedt de nieuwe Kuga een uiterst geavanceerde en
geëlektrificeerde aandrijflijnoptie. Zo combineert de Kuga PHEV een conventionele
motor met een elektromotor voor moeiteloze prestaties en een soepele, verfijnde rit
onder alle omstandigheden. De lithium-ionbatterij met hoog voltage die de
elektromotor aandrijft - die zich onder de vloer bevindt voor het meest efficiënte
gebruik van de ruimte - stelt de Kuga echter ook in staat om afstanden af te leggen
met uitsluitend elektrische aandrijving, zodat je kunt cruisen zonder uitlaatgassen.
uitstoot..

ELECTRIFICEER JE AANDRIJVING

ONTDEKKEN1

Kuga ST-Line X in Chrome Blue metallic carrosseriekleur (optie).
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EEN NIEUWE DEFINITIE VAN
RUIMTE
Het gevoel van beweging en vrijheid gaat verder in de auto en stroomt
door elk interieurdetail. Van de vloeiende vormgeving van het
dashboard en de middenconsole tot de weelderige stijl van de met
Premium feel Sensico beklede voorstoelen (standaard op de
Vignale), alle interieurdetails maken de geheel nieuwe Kuga tot het
toppunt van premium comfort.

En de doordachte ontwerpeigenschappen vullen een actieve
levensstijl perfect aan. De achterbank beschikt over een geheel
nieuwe schuiffunctie, die indien nodig extra beenruimte voor
achterpassagiers kan bieden of de bagageruimte achterin kan
vergroten voor extra opbergmogelijkheden. Met de handsfree
achterklep krijg je eenvoudig toegang tot de bagageruimte, zelfs
wanneer je je handen vol hebt (standaard op de ST-Line X, Titanium
X en Vignale).

ONTDEKKEN1

Kuga ST-Line X met bekleding Rapton/Neo Suede in de kleur Ebony i.c.m.
Premium feel Sensico® zijwangen (standaard).
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Kuga Vignale  met Premium feel Sensico bekleding (standaard).

*Alleen leverbaar op modellen met automatische transmissie. Na drie seconden schakelt het systeem uit, de bestuurder
kan hervatten door op de 'RES' knop de drukken of het gaspedaal in te drukken

LICHT WERK MAKEN VAN DRUK VERKEER
Adaptive Cruise Control met Stop & Go kan je helpen je reis voort te zetten,
te vertragen of zelfs te stoppen en weer weg te rijden met het verkeer voor je
Terwijl Active Lane-Keeping System met Blind Spot Assist en Pre-Collision
Assist met Evasive Steering Assist de weg om je heen in de gaten houdt en je
kan waarschuwen voor mogelijke gevaren.

■ Adaptive Cruise Control met Stop & Go* behoudt een comfortabele
afstand tot het voertuig voor je en kan er zelfs voor zorgen dat je auto
geheel stopt en weer gaat rijden als het verkeer dat toestaat

■ Pre-Collision Assist met voetgangersdetectie monitort je afstand tot
andere voertuigen, fietsers en voetgangers, en kan je op een mogelijke
botsing attenderen

■ Evasive Steering Assist detecteert een uitwijkmanoeuvre en helpt je om
om een obstakel op de weg heen te rijden (onderdeel van Pre-Collision
Assist)

■ Active Lane-Keeping System met Blind Spot Assist waarschuwt je voor
voertuigen die in je dode hoeken worden gedetecteerd door een lampje in
de bijbehorende buitenspiegel te laten branden. Als je van rijstrook
probeert te wisselen terwijl er een waarschuwing wordt weergegeven, zal
het systeem een lichte weerstand uitoefenen op de besturing om het risico
op een aanrijding te helpen verminderen (onderdeel van een optiepakket)

ONTDEKKEN1
MOEITELOOS RIJDEN
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Kuga Vignale  met Premium feel Sensico bekleding (standaard).

*Alleen leverbaar op modellen met automatische transmissie. Na drie seconden schakelt het systeem uit, de bestuurder
kan hervatten door op de 'RES' knop de drukken of het gaspedaal in te drukken

LICHT WERK MAKEN VAN DRUK VERKEER
Adaptive Cruise Control met Stop & Go kan je helpen je reis voort te zetten,
te vertragen of zelfs te stoppen en weer weg te rijden met het verkeer voor je
Terwijl Active Lane-Keeping System met Blind Spot Assist en Pre-Collision
Assist met Evasive Steering Assist de weg om je heen in de gaten houdt en je
kan waarschuwen voor mogelijke gevaren.

■ Adaptive Cruise Control met Stop & Go* behoudt een comfortabele
afstand tot het voertuig voor je en kan er zelfs voor zorgen dat je auto
geheel stopt en weer gaat rijden als het verkeer dat toestaat

■ Pre-Collision Assist met voetgangersdetectie monitort je afstand tot
andere voertuigen, fietsers en voetgangers, en kan je op een mogelijke
botsing attenderen

■ Evasive Steering Assist detecteert een uitwijkmanoeuvre en helpt je om
om een obstakel op de weg heen te rijden (onderdeel van Pre-Collision
Assist)

■ Active Lane-Keeping System met Blind Spot Assist waarschuwt je voor
voertuigen die in je dode hoeken worden gedetecteerd door een lampje in
de bijbehorende buitenspiegel te laten branden. Als je van rijstrook
probeert te wisselen terwijl er een waarschuwing wordt weergegeven, zal
het systeem een lichte weerstand uitoefenen op de besturing om het risico
op een aanrijding te helpen verminderen (onderdeel van een optiepakket)

ONTDEKKEN1
MOEITELOOS RIJDEN
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Kuga ST-Line X PHEV in Frozen White solid body colour (option).

*Een EVBox+ Elvi Wallbox is beschikbaar als een accessoire.
†FordPass app, compatible met diverse smartphone platforms, is beschikbaar via een download. Er
kunnen kosten voor data worden berekend.
+Gedekt door garantie van leverancier, raadpleeg de achterpagina voor meer informatie.

ELEKTRISCHE VOERTUIGSTANDEN (EV-STANDEN)
De geheel nieuwe Kuga Plug-In Hybrid helpt je om efficiënter je bestemming
te bereikem door gebruik te maken van twee krachtbronnen. Je kunt kiezen
wanneer je elektrisch wilt rijden en wanneer je de efficiënte 2.5L
Atkinsoncycle benzinemotor wilt gebruiken. Of laat de keuze aan de Kuga
zelf over in de stand Auto EV. Bij elke rit wint de auto energie terug wanneer
er vaart geminderd of geremd wordt.

■ Stand Auto EV Schakelt tussen de werking van uitsluitend elektromotor
en de gemengde (hybride) werking van elektro- en benzinemotor, op basis
van de rijomstandigheden en de acculaadtoestand

■ Stand EV Now In deze stand kun je uitsluitend op elektrische energie
rijden tot de accu bijna leeg is. De auto schakelt dan weer over op de
hybride werking

■ Stand EV Later In deze stand kun je elektrische lading in de accu opslaan
voor later gebruik. De auto rijdt voornamelijk met hybride werking, tot je
overschakelt naar de elektrische stand

■ Acculaadstand In deze stand kun je de accu opladen met behulp van de
Atkinson-cycle benzinemotor wanneer het voertuig stilstaat

■ Geofencing technologie Maakt het rijden in lage-emissiezones nog
gemakkelijker. Het navigatiesysteem toont een gecontroleerd gebied, zoals
een lage-emissiezone, om je te laten weten wanneer je naar de EV
Now-modus moet overschakelen

ONTDEKKEN1

a. EVBox+ Elvi wandlader en openbaar oplaadpunt
Volledig opladen binnen 3,5 uur via de wandlader (accessoire) en bij de meeste
openbare oplaadpunten.
b. Opladen via stopcontact
Volledig opladen binnen 6 uur via het 230 volt stopcontact thuis.

ELEKTRISCH VERMOGEN IN JE HANDEN

OPLADEN VAN JE KUGA
Of je nu thuis bent of onderweg, je Kuga kan eenvoudig opgeladen worden
via het stopcontact thuis, een EVBox+ Elvi wandlader (accessoire) of
openbare oplaadpunten.

6a3b7bd9033b417dfd130e7165c192d0-2e8a0c9ce4fc49bbc01c64e3b91f0e77-00000_book.indb 2 26/02/2021 15:57:44

Kuga 21.25MY V3 NLD_NL_09:34_01.03.2021

_ +

a

b

1

2

3
4

5

6

Kuga ST-Line X PHEV in Frozen White solid body colour (option).

*Een EVBox+ Elvi Wallbox is beschikbaar als een accessoire.
†FordPass app, compatible met diverse smartphone platforms, is beschikbaar via een download. Er
kunnen kosten voor data worden berekend.
+Gedekt door garantie van leverancier, raadpleeg de achterpagina voor meer informatie.

ELEKTRISCHE VOERTUIGSTANDEN (EV-STANDEN)
De geheel nieuwe Kuga Plug-In Hybrid helpt je om efficiënter je bestemming
te bereikem door gebruik te maken van twee krachtbronnen. Je kunt kiezen
wanneer je elektrisch wilt rijden en wanneer je de efficiënte 2.5L
Atkinsoncycle benzinemotor wilt gebruiken. Of laat de keuze aan de Kuga
zelf over in de stand Auto EV. Bij elke rit wint de auto energie terug wanneer
er vaart geminderd of geremd wordt.

■ Stand Auto EV Schakelt tussen de werking van uitsluitend elektromotor
en de gemengde (hybride) werking van elektro- en benzinemotor, op basis
van de rijomstandigheden en de acculaadtoestand

■ Stand EV Now In deze stand kun je uitsluitend op elektrische energie
rijden tot de accu bijna leeg is. De auto schakelt dan weer over op de
hybride werking

■ Stand EV Later In deze stand kun je elektrische lading in de accu opslaan
voor later gebruik. De auto rijdt voornamelijk met hybride werking, tot je
overschakelt naar de elektrische stand

■ Acculaadstand In deze stand kun je de accu opladen met behulp van de
Atkinson-cycle benzinemotor wanneer het voertuig stilstaat

■ Geofencing technologie Maakt het rijden in lage-emissiezones nog
gemakkelijker. Het navigatiesysteem toont een gecontroleerd gebied, zoals
een lage-emissiezone, om je te laten weten wanneer je naar de EV
Now-modus moet overschakelen

ONTDEKKEN1

a. EVBox+ Elvi wandlader en openbaar oplaadpunt
Volledig opladen binnen 3,5 uur via de wandlader (accessoire) en bij de meeste
openbare oplaadpunten.
b. Opladen via stopcontact
Volledig opladen binnen 6 uur via het 230 volt stopcontact thuis.

ELEKTRISCH VERMOGEN IN JE HANDEN

OPLADEN VAN JE KUGA
Of je nu thuis bent of onderweg, je Kuga kan eenvoudig opgeladen worden
via het stopcontact thuis, een EVBox+ Elvi wandlader (accessoire) of
openbare oplaadpunten.
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Kuga ST-Line X in Solar Silver metallic carrosseriekleur (optie).

ONTDEKKEN1
ZIEN EN GEZIEN WORDEN

ADAPTIEF KOPLAMPSYSTEEM
De opvallende geavanceerde led-koplampen van de Kuga zorgen
voor uitstekende verlichting 's nachts en bij slecht zicht. Dynamische
led-koplampen met volledige adaptieve verlichting maken gebruik
van cameratechnologie om het lichtpatroon te wijzigen, zodat
bochten worden verlicht voordat je die ingaat en je 's nachts
makkelijker en meer ontspannen rijdt.

■ Verkeerstekengebaseerd licht herkent wanneer je een rotonde of
een stopbord nadert en past de straal van de koplamp aan de
indeling van de weg aan

■ Voorspellende bochtverlichting maakt gebruik van
rijstrookmarkeringen om bochten in de weg te herkennen en
verlicht de bochten voordat je ze ingaat

■ Verblindingsvrij grootlicht past de hoek van de koplamp aan voor
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*Onderdeel van  Active Lane-Keeping System met Blind Spot Assist.
**Cameras werken tot 10 km/h (6 mph).
2)Driver Assistance onderdeel.

HIERMEE PARKEERT JE KUGA
ZICHZELF

ACTIVE PARK ASSIST
Van het vinden van een geschikte parkeerplek tot veilig in- en
uitparkeren, de Kuga maakt parkeren makkelijk, zelfs in krappe
ruimtes.

■ Active Park Assist neemt de controle over het stuur en parkeert je
automatisch in of uit. Het systeem beschikt naast de
groothoekachteruitkijkcamera ook over een groothoekcamera aan
de voorzijde (standaard op de Vignale, uitsluitend op versies met
handgeschakelde versnellingsbak. Onderdeel van optiepakket op
andere versies)

■ Active Park Assist 2 neemt de controle over het stuur, de
versnelling en de pedalen, terwijl jij de controle over de auto
behoudt door gedurende de manoeuvre de knop Park Assist in te
drukken (standaard op de Vignale, uitsluitend op versies met
automatische transmissie. Onderdeel van optiepakket op andere
versies)

■ Cross Traffic Alert with Active Braking* helpt je bij het achteruit
uit een parkeerplaats rijden, door je voor naderend verkeer van
beide kanten te waarschuwen en kan automatisch de remmen
bedienen als je niet reageert (onderdeel van optiepakket)

■ Groothoekachteruitkijkcamera biedt een helder beeld naar links
en rechts van de achterzijde van de auto als de achteruitversnelling
wordt geselecteerd (onderdeel van optiepakket)
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*FordPass Connect is standaard vanaf Connected. Het modem aan boord wordt bij aflevering van de auto aangesloten. Je kunt ervoor kiezen het delen van bepaalde gegevens in of uit te schakelen. Toegang tot Live Traffic is na de registratie van een
nieuwe Ford voorzien van SYNC 3 met navigatie het eerste jaar gratis; hierna worden kosten voor de licentie in rekening gebracht.
**De Wi-Fi hotspot (tot 4G LTE) is inclusief een gratis proefperiode die op het moment van activering begint en beperkt geldig is. Hierna is een Vodafone abonnement vereist. Raadpleeg de website van Vodafone voor meer informatie over beschikbare
datapakketten. Om van de ingebouwde Wi-Fi hotspot gebruik te kunnen maken, moet een auto over de juiste hardware beschikken en is een dataplan nodig. De dekking en service zijn niet overal beschikbaar en er kunnen voorwaarden met betrekking
tot het dataplan gelden, zoals de betreffende kosten voor het versturen van berichten en de overdracht van data.
†Live Traffic is gratis in de eerste 12 maanden na registratie van de nieuwe auto met navigatie. ††Local Hazard information is gratis in de eerste 12 maanden na registratie van de nieuwe auto met specifieke informatie modules.
‡Ford eCall deelt voertuiginformatie en helpt inzittenden contact te maken met het noodnummer in de lokale taal, na een ongeval waarbij de airbags geactiveerd zijn of de brandstoftoevoer is afgesloten. eCall werkt in meer dan 40 Europese landen, niet
in Nederland.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 integreert naadloos met je smartphone om moeiteloos te
communiceren en navigeren. Je bedient SYNC-compatible apps via AppLink.
Apple Car Play en Android Auto kan je bedienen via het 8 inch kleuren
touchscreen scherm, alsof het je smartphone is. Via het touchscreen of met
eenvoudige spraakcommando's kun je bellen, tekstberichten schrijven of
afluisteren en je muziek en navigatie bedienen.

FORDPASS CONNECT*
Je Ford beschikt over een ingebouwd FordPass Connect modem. Dit maakt
je rit makkelijker en aangenamer, bijvoorbeeld met Live Traffic voor up-to-
date verkeersinformatie, en Local Hazard Information†† dat je kan
waarschuwen voor situaties op de weg. Bij een ongeluk belt eCall‡ met de
hulpdiensten en geeft je locatie door. Voor de optimale verbinding zorgt het
ook voor WiFi** aan boord voor maximaal 10 apparaten.

FORDPASS APP
Haal het maximale uit je verbinding met je Ford met de FordPass app. Van
slimme bediening op afstand, tot informatie over de status van je auto, de
FordPass geeft je toegang tot nog meer functies via je smartphone. Je kunt
de auto op afstand vergrendelen of ontgrendelen, waar je ook bent. Starten
op afstand zorgt dat je auto alvast koelt op warme dagen of opwarmt op
koude dagen (alleen in combinatie met een automaat). Health Alerts stuurt
belangrijke informatie door, zoals bandenspanning of brandstofniveau.
Andere FordPass app functies helpen je bijvoorbeeld een tankstation op de
route te vinden en restaurants te ontdekken. Het kan zelfs parkeerplaatsen
vinden, prijzen vergelijken en de locatie van je geparkeerde auto opslaan
zodat je 'm altijd terug kunt vinden.

ONTDEKKEN1
VERBONDEN EN IN CONTROLE
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Head-up display
Projecteert belangrijke informatie binnen je
normale gezichtsveld, zodat je je ogen op de weg
voor je kunt houden. Het duidelijke, heldere beeld
kan weergeven wat je verkiest, zoals de snelheid
van de auto, navigatie, mededelingen van de
cruise control en Traffic Sign
Recognitiongegevens. Compatibel met
gepolariseerde zonnebrillen.

B&O audiosysteem
Superieur geluid en stijlvol design maakt dit
audiosysteem tot de ideale partner voor je nieuwe
Kuga. Unieke Bang & Olufsen luidsprekervormen
maken de gedistingeerde styling van de auto
perfect af, terwijl het geavanceerde, specifiek op
het model afgestemde geluid de ervaring van elke
reis naar een hoger plan tilt, en je in staat stelt je
muziek opnieuw te ontdekken op de manier zoals
dat volgens de artiest moest worden gehoord.

Selecteerbare rijfuncties
Pas de rijervaring van je Kuga aan de
omstandigheden aan door een van de
beschikbare rijfuncties te selecteren. Het systeem
past verschillende instellingen aan, zoals de
gaskleprespons en het stuurgevoel, alsmede het
gedrag van het schakelen bij auto's met
automatische transmissie.

ONTDEKKEN1
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Camera vóór en achter
De beelden van de camera vóór en de camera
achter worden op het touchscreen weergegeven.
Handig om het gebied rond de auto te controleren
terwijl je parkeermanoeuvres in krappe ruimtes
uitvoert. De camera achter wordt geactiveerd
wanneer de achteruitversnelling wordt
ingeschakeld.

Intrekbare trekhaak
Ford's intrekbare trekhaak verdwijnt, wanneer hij
niet gebruikt wordt, automatisch uit het zicht
achter de achterbumper, voor een compromisloze
styling en gemakkelijker toegang tot de
bagageruimte. Voor extra vervoers- en
opbergcapaciteit. De trekhaak kan maximaal
1.800 kg slepen, afhankelijk van de motor (vraag
je Ford Dealer om meer informatie).

Handsfree achterklep
Het openen of sluiten van de achterklep van de
nieuwe Kuga is eenvoudig, zelfs wanneer je je
handen vol hebt. Met de sleutels in je zak of tas
opent of sluit je de achterklep, zonder dat je
handen eraan te pas komen, door middel van een
zachte voetbeweging onder het midden van de
achterbumper. Kan ook worden geopend en
gesloten terwijl je in de auto zit.

KENMERKEN
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2
SELECTEREN
Met een stylingkeuze voor zowel het exterieur als
het interieur is er altijd een nieuwe Ford Kuga die
bij jou past.

Het elegante instapmodel van de Kuga beschikt
over een rijkere standaarduitrusting dan ooit
tevoren, inclusief verbluffende geïntegreerde
technologie.

Trend

Hoofdkenmerken

■ Navigatiesysteem met 8 inch touchscreen, SYNC 3
Bluetooth®/Voice Control, DAB+

■ Parkeersensoren voor en achter
■ Elektronische parkeerrem met automatische

vasthoudfunctie
■ 17" stalen velgen met 5x2-spaaks wieldoppen in

Sparkle Silver
■ Achterbank met schuiffunctie
■ Handmatig bediende airconditioning
■ Lane-Keeping System (inclusief Lane-Keeping Alert

en Lane-Keeping Aid)

De luxury modellen van de Kuga bieden een
verhoogd niveau van verfijning en comfort, van
premium materialen tot aanvullende technologie.

Titanium en Titanium X

Hoofdkenmerken

■ 17" 5x2-spaaks lichtmetalen velgen in Shadow Silver
■ 12.3 inch personaliseerbare Digital Cockpit
■ Automatische ruitenwissers met regensensor
■ Wide-view achteruitrijcamera - projectie van de

omgeving achter de auto in navigatiescherm
■ Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare

buitenspiegels met instapverlichting
■ Ford KeyFree System met Ford Power startknop
■ Dakreling Silver
■ Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control

(DEATC)
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SERIEOVERZICHT

De opvallende Kuga ST-Line en ST-Line X hebben
een onderscheidend en sportief karakter dankzij
hun unieke exterieurstyling en interieurdetails.

ST-Line en ST-Line X

Hoofdkenmerken

■ 18" 5-spaaks lichtmetalen velgen in Rock Metallic
■ 12,3" high-serie instrumentepaneel
■ Sportief gestyld ST-Line stuurwiel met rood stiksel
■ Afwerking portierramen in zwart
■ Lederen stuurwiel in ST-Line design met afgeplatte

onderkant
■ Zwarte dakreling
■ Sportieve wielophanging: 10mm verlaagd
■ Zwarte hemelbekleding
■ ST-Line badge op voorspatborden

Met zijn unieke ontwerpkenmerken en exclusieve
zachte Premium feel Sensico bekleding plaatst
de Kuga Vignale je in een wereld van
ongeëvenaarde verfijning.

Vignale

Hoofdkenmerken

■ 18" 5x4-spaaks lichtmetalen velgen in Luster Nickel
■ 12,3" high-serie instrumentepaneel
■ Premium feel Sensico bekleding
■ Handsfree elektrisch bedienbare achterklep
■ Chrome afwerking portierramen boven en onder
■ Memory package - bestuurdersstoel en buitenspiegels
■ Led-projectorkoplampen en led-dagrijverlichting
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Trend
Standaard exterieurkenmerken

■ 17" stalen velgen met 5x2-spaaks wieldoppen in Sparkle Silver
■ Bovenste grille met zwart rooster en verchroomde omlijsting
■ Elektrisch verwarmbare en inklapbare buitenspiegels met

richtingaanwijzers, behuizingen in carrosseriekleur en
instapverlichting

■ Parkeersensors vóór en achter

Standaard interieurkenmerken

■ 12V aansluiting
■ Draadloze oplader
■ Cruise control met instelbare snelheidsbegrenzer
■ Automatisch start/stop-systeem
■ Navigatiesysteem
■ AM/FM DAB+ radio, inclusief SYNC 3 met 8" touchscreen, Traffic

Message Channel (TMC), Bluetooth®- connectiviteit, twee
USB-aansluitingen voor externe apparatuur, zes luidsprekers en
bedieningselementen op het stuurwiel

Motoren

Benzine
1.5L Ford EcoBoost 120 pk (88 kW)

SELECTEREN2
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Titanium
Standaard exterieurkenmerken als aanvulling op Trend

■ 17" 5x2-spaaks lichtmetalen velgen in Shadow Silver
■ Automatische ruitenwissers
■ Bovenste grille met zwart rooster en verchroomde spijlen en

omlijsting
■ Bovenste portieframe met verchroonmde afwerking
■ Dakreling Silver

Standaard interieurkenmerken als aanvulling op Trend

■ Ford KeyFree System op de voorportieren met Ford Power
startknop

■ Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control (DEATC)
■ 12.3 inch personaliseerbare Digital Cockpit
■ In hoogte verstelbare passagiersstoel
■ Ambient interieurverlichting
■ Automatisch dimmende binnenspiegel

Motoren

Benzine
2.5L Plug-In Hybrid (PHEV) 225 pk (165 kW)
1.5L Ford EcoBoost 120 pk (88 kW)
1.5L Ford EcoBoost 150 pk (110 kW)

SERIE
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Titanium X
Standaard exterieurkenmerken als aanvulling
op Titanium

■ Privacy-glas
■ Handsfree elektrisch bedienbare achterklep
■ Led-mistlampen vóór
■ Automatisch grootlicht

Standaard interieurkenmerken als aanvulling
op Titanium

■ Opklapbare middenarmsteun met geïntegreerde
bekerhouder

■ B&O premium audio met tien luidsprekers (inclusief
centrale luidspreker en subwoofer)

■ Bekleding met deels Premium feel Sensico

Motoren

Benzine
2.5L Plug-In Hybrid (PHEV) 225 pk (165 kW)
1.5L Ford EcoBoost 150 pk (110 kW)

SELECTEREN2
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ST-Line
Standaard exterieurkenmerken als aanvulling op
Titanium

■ 18" 5-spaaks lichtmetalen velgen in Rock Metallic
■ Bovenste grille met honingraatrooster in Carbon Black en

hoogglans zwarte omlijsting
■ Sportieve voor- en achterbumpers in kleur carrosserie met

hoogglans details achter
■ Dubbele uitlaatpijpen met unieke afwerking
■ Zwarte dakreling
■ Sport wielophanging

Standaard interieurkenmerken als aanvulling op
Titanium

■ Sportief gestyld ST-Line stuurwiel met rood stiksel
■ Velours vloermatten vóór en achter met rood stiksel
■ Unieke met leder beklede versnellingspookknop met inzetstuk van

gesatineerd aluminium en rood manchetstiksel
■ Bekleding met rood stiksel
■ Donkere hemelbekleding

Motoren

Benzine
2.5L Plug-In Hybrid (PHEV) 225 pk (165 kW)
1.5L Ford EcoBoost 150 pk (110 kW)

SELECTEREN2
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ST-Line X
Standaard exterieurkenmerken als aanvulling op ST-Line

■ LED koplampen voor dimlicht en grootlicht
■ Elektrisch bedienbare achterklep
■ Extra geluidwerend glas in voorportieren
■ Privacy-glas

Standaard interieurkenmerken als aanvulling op ST-Line

■ Tien luidsprekers (inclusief centrale luidspreker en subwoofer)
■ B&O audiosysteem
■ 10-weg elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
■ Opklapbare middenarmsteun met geïntegreerde bekerhouder

Motoren

Benzine
2.5L Plug-In Hybrid (PHEV) 225 pk (165 kW)
1.5L Ford EcoBoost 150 pk (110 kW)
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Vignale
Standaard exterieurkenmerken

■ 18" 5x4-spaaks lichtmetalen velgen in Luster Nickel
■ Bovenste grille in uniek Vignale design met rooster in

Carbon Black en inzetstukken en omlijsting van
gesatineerd aluminium

■ Automatische led-projectorkoplampen en led-
dagrijverlichting

■ Handsfree achterklep
■ Dubbele uitlaatpijpen met unieke Vignale afwerking

Standaard interieurkenmerken

■ Met Premium feel Sensico bekleed
instrumentenpaneel

■ B&O audiosysteem
■ 12,3" high-serie instrumentepaneel
■ 10-weg elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met

geheugenfunctie

Motoren

Benzine
1.5 EcoBoost benzine 150 pk (110 kW)
2.5L Plug-In Hybrid (PHEV) 225 pk (165 kW)

SELECTEREN2
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3
PERSONALISEREN
Kies je kleur, velgen, opties en extra’s en maak
de Kuga onmiskenbaar die van jou.

Lucid Red
metallic carrosseriekleur*

De Ford Kuga dankt zijn fraaie en duurzame exterieur aan een
grondig lakproces dat uit meerdere fasen bestaat. Van de stalen

carrosseriedelen met wasinjectie tot de slijtvaste deklak: de nieuwe
materialen en lakprocessen zorgen ervoor dat je nieuwe Kuga zijn

fraaie uiterlijk nog vele jaren lang zal behouden.

EEN KLEURVOL LEVEN
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Blazer Blue
Effen carrosseriekleur

Solar Silver
Metallic carrosseriekleur*

Frozen White
Effen carrosseriekleur

Chrome Blue
Metallic carrosseriekleur*

Magnetic
Metallic carrosseriekleur*

White Platinum
Metallic carrosseriekleur*

Agate Black
Metallic carrosseriekleur*

Lucid Red
Getinte transparante metallic
carrosseriekleur*

KLEUREN

*Tegen meerprijs.
†Niet op Vignale.
††Niet op Trend.
De Ford Kuga wordt 12 jaar lang gedekt door de Ford Perforation Warranty
(garantie tegen doorroesten), vanaf de datum van eerste registratie. Afhankelijk
van algemene voorwaarden.
N.B.: De gebruikte afbeeldingen van de auto dienen uitsluitend ter illustratie van
carrosseriekleuren en geven niet de actuele specificaties of
productbeschikbaarheid in bepaalde landen weer. Lakkleuren en bekledingen in
deze brochure kunnen afwijken van de werkelijke kleuren als gevolg van
beperkingen van het gebruikte drukprocedé.
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Zaha in Ebony/Eton in Ebony
Standaard op de Trend

Ray in Ebony/Eton in Ebony
Standaard op de Titanium

Bekleding Ray in Ebony/Premium feel Sensico®  in
Ebony
Standaard op de Titanium X**

Foundry in Ebony/Eton in Ebony
Standaard op de ST-Line

Miko Dinamica met Sensico
Standaard op de ST-Line X*

Windsor leder met Arona perforatie in Ebony/Windsor
leder in Ebony
Standaard op de Vignale

PERSONALISEREN3 BEKLEDING
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17" 18" 19"
5-spaaks lichtmetalen velg in Shadow Silver
Accessoire. Niet verkrijgbaar voor PHEV

5x2-spaaks machinaal bewerkte lichtmetalen velg in
Magnetic
Standaard voor PHEV op de Titanium en Titanium X

10-spaaks machinaal bewerkte lichtmetalen velg in
Luster Nickel
Accessoire

VELGEN

Bezoek ook: ford-accessories.nl

19" 19" 20"
10-spaaks lichtmetalen velg in Luster Nickel
Accessoire op de Vignale

15-spaaks machinaal bewerkte lichtmetalen velg in
hoogglans Ebony Black
Optie verkrijgbaar als onderdeel van een pakket voor de
ST-Line en ST-Line X

10-spaaks machinaal bewerkte lichtmetalen velg in
Pearl Grey
Accessoire
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Winter Pack
■ Verwarmbare achterbank
■ Verwarmbare voorstoelen
■ Quickclear elektrisch verwarmbare voorruit
■ Verwarmbaar stuurwiel

3

Driver Assistance Pack
■ Adaptive Cruise Control
■ Intelligent Speed Assist
■ Lane Centring Assist en Stop&Go (2.5 PHEV)
■ Traffic Sign Recognition
■ Wrong Way Alert
■ Driver alert
■ Active Park Assist 1: Automatisch inparkeren (1.5 EcoBoost)
■ Active Park Assist 2: Volledig automatisch inparkeren (2.5 PHEV)
■ 180 graden Wide-view camera vóór
■ Door Edge Protectors
■ Blind Spot Information System inclusief Cross Traffic Alert en Lane Change Warning

PERSONALISEREN OPTIES EN PAKKETTEN
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Technology Pack
■ Head-up display
■ Adaptive front lighting system met dynamische LED koplampen
■ Grootlichtassistent met antiverblinding
■ Automatische niveauregeling koplampen

ST-Line (X) Design Pack
■ Grote achterspoiler
■ Rode remklauwen
■ Aluminium pedaalafwerking
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POLULAIRSTE ACCESSOIRESPERSONALISEREN3
1. Bagageraster*

2. Bagageruimte mat

3. Omkeerbare bagageruimte mat

4. Beschermfolie portierstijlen

5. Bumperbeschermer
roestvrijstaal

6. Afneembare trekhaak

7. Dakdragers

8. Uebler* Fietsendrager achter I21,
2 fietsen, 90° kantelbaar

9. Premium beschermhoes zwart

10. ZEV laadkabel voor openbare
laadstations

11. EVBox* Elvi Wallbox met vaste
kabel

12. EVBox* kabeldock voor Elvi
Wallbox

13. Box-in-Box Systeem
*Voldoet aan de Europese ECE-R17/ ISO27955 veiligheidseisen.
+Gedekt door garantie van leverancier, raadpleeg de
achterpagina voor meer informatie.

Download de accessoires gids hier

Ga voor meer accessoires naar
ford-accessoires.nl

of kijk voor de Ford Lifestyle Collectie op
fordlifestylecollection.com
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4
SPECIFICATIES
Ontdek de geëlektrificeerde aandrijflijnopties van de nieuwe Ford Kuga.
Geavanceerde oplossingen zijn onder meer de versies Kuga Plug-in Hybrid,
Kuga EcoBlue Hybrid (mild hybrid) en Kuga Hybrid (full hybrid), naast Ford's
geavanceerde 2.0- en 1.5-liter EcoBlue-diesels en 1.5-liter EcoBoost-
benzinemotoren. Samen kunnen ze je helpen de juiste oplossing voor je
levensstijl te vinden, terwijl ze de overstap naar elektrisch rijden gemakkelijk
en plezierig maken.

FordPass app voor Kuga
PHEV
Met de FordPass-app† kun je de
laadstatus van de batterij van je
Kuga PHEV en het elektrische
rijbereik bekijken, de
oplaadtijden voor je huis
instellen en een melding krijgen
wanneer het gewenste
laadniveau is bereikt. Zoek en
navigeer bovendien naar
openbare laadstations, allemaal
via de app.

Accu range n.v.t.

Bereik*** 1,055-1,125 km

Laadtijd n.v.t.

Kuga EcoBlue Hybrid (mHEV) - niet in NL

Combineert een dieselmotor en een elektromotor op
batterijen. De elektromotor stimuleert de motor voor
krachtigere acceleratie met een lager brandstofverbruik en
lagere uitlaatemissies.

■ 2.0L Ford EcoBlue diesel motor
■ 48-volt lithium-ion battery
■ Regeneratief remsysteem

Regeneratief opladen

Opladen via de motor

Plug-in opladen vereist

230V opladen

Opladen via wallbox

Publiek oplaadstation

CO2 uitstoot** 116-109 g/km
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OVERZICHT HYBRIDE AANDRIJFLIJNEN

Accu bereik n.n.b. Accu bereik* 56 km

Bereik*** 945-1,000 (FWD), 915-945 (AWD) km Bereik*** 690 km (745 km benzne/elektrisch
gecombineerd††)

Oplaadtijd continue via motor Charge time**** 6 hours

Kuga Hybrid (FHEV) - niet in NL

Combineert een benzinemotor en een elektromotor die
samenwerken om de prestaties en het brandstofverbruik te
verbeteren. De Kuga Hybrid kan ook korte afstanden alleen
elektrisch rijden zonder uitlaatemissies.

■ 2.5L Atkinson-cycle benzine motor
■ 1.1 kWh 48-volt lithium-ion battery
■ Kan zelfstandig elektrisch rijden (kleine afstand)
■ Opladen via de motor mogelijk

Kuga Plug-in Hybrid (PHEV)

Combineert elektrische en benzinekracht voor moeiteloze
prestaties, terwijl je in de alleen-elektrische modus kunt
rijden zonder uitlaatemissies. Om de afgelegde afstand in de
modus alleen elektrisch te maximaliseren, kan de Kuga
PHEV thuis of bij een openbaar laadstation worden
opgeladen.

■ 2.5L Atkinson-cycle benzine motor
■ 14.4 kWh 48-volt lithium-ion battery
■ Kan zelfstandig elektrisch rijden (tot 56km)
■ Plug-in opladen mogelijk

CO2 uitstoot** 121-118 (FWD), 125-120 (AWD) g/km CO2 uitstoot** 32 g/km
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*Het geheel elektrische rijbereik van de Kuga is maximaal 56 km, op basis van
de rijomstandigheden en de leeftijd van de accu. Officieel op basis van de World
Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) geteste CO2-emissies van 32
g/km.

De innovatieve Plug-In Hybrid (PHEV)-technologie van de geheel nieuwe Kuga levert uitstekende
prestaties en daarnaast indrukwekkende brandstofverbruikscijfers en aanzienlijk lagere
emissiewaarden.

WAT IS PHEV?
Plug-In Hybrid (PHEV)-voertuigen beschikken
over de functionaliteit van Full Hybrid (HEV)-
technologie, met als bijkomend voordeel dat ze
via een externe elektriciteitsvoorziening
opgeladen kunnen worden.

PHEV-technologie, maakt net als Full
Hybridtechnologie, gebruik van twee afzonderlijke
krachtbronnen. Hierbij schakelt de auto tussen de
conventionele benzinemotor en een via een accu
gevoede elektromotor. Aangezien er bij een PHEV
veelal van extern laden gebruik wordt gemaakt,
zal de auto zich echter net als een hybride
gedragen wanneer de accu bijna leeg is en indien
nodig de benzinemotor inschakelen.

Een PHEV heeft een grotere accu in vergelijking
met andere hybride voertuigen. Hierdoor kan er
verder gereden worden op uitsluitend elektrische
energie. De Kuga heeft een geheel elektrisch
rijbereik zonder emissies van maar liefst 56 km*.
Net als hybride voertuigen kunnen PHEV-
voertuigen energie ‘terugwinnen’ wanneer er vaart
geminderd of geremd wordt (energie die anders
verloren gaat) om de accu bij te laden.

ELEKTRISCH VERMOGENSPECIFICATIES4
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*In 4e versnelling. ØFord testwaarden. Alle benzinemotoren zijn uitgerust
met een katalysator.
#Beschrijft het laagste rijklaar gewicht, uitgaande van een bestuurder van
75 kg, gevulde vloeistofpeilen en 90% brandstofpeil, onder voorbehoud
van productietoleranties en gemonteerde opties, etc. De
trekkrachtlimieten als genoemd staan voor het maximale
trekkrachtvermogen van het voertuig bij haar maximaal toelaatbaar
totaalgewicht om opnieuw te starten op een hellingshoek van 12 graden
op zeeniveau. De prestaties en het brandstofverbruik van alle modellen
zullen negatief beïnvloed worden bij het slepen van een aanhanger.
Kogeldrukis maximaal 100 kg voor alle modellen. Maximaal toelaatbaar
treingewicht is inclusief aanhangergewicht.
ØØDe opgegeven brandstof-/energieverbruiken, CO2- emissies en
elektrische actieradius zijn gemeten conform de technische vereisten en
specificaties van de Europese Richtlijnen (EC) 715/2007 en (EC) 692/2008
in hun meest actuele vorm. Brandstofverbruik en CO2- emissies zijn
gespecificeerd voor een voertuigvariant en niet voor een individuele auto.
De toegepaste standaardtestprocedure maakt vergelijking tussen
voertuigtypes en verschillende fabrikanten mogelijk. Naast het
brandstofverbruik van een auto spelen zowel het rijgedrag van de
bestuurder als andere niet-technische factoren een rol bij het bepalen van
het brandstof-/energieverbruik, de CO2- emissies en de elektrische
actieradius. CO2 is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is
voor de opwarming van de aarde. Een brochure over brandstofverbruik en
CO2- emissies die gegevens bevat van alle nieuwe
personenwagenmodellen is gratis bij iedere dealer verkrijgbaar of kan
worden gedownload onder www.Ford.nl.

Brandstof, prestaties en emissies
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5-deurs SUV

Emissienorm Euro 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp

Maximum vermogen pk (kW) 120 (88) 150 (110) 225 (165)

Koppel Nm (Nm
met overboost) 240 240 200

CO2 emissies (g/km)øø 128 126-129 26

Brandstoftype Benzine Benzine Benzine/Elektrisch

Transmissie 6 versnellingen,
handgeschakeld

6 versnellingen,
handgeschakeld

automaat (H4F45
(eCVT automaat))

Aandrijving 4x2 4x2 4x2

Brandstofverbruik in l/100 kmøø

Gecombineerd 5.6 5.5-5.7 1.2

Prestatiesø

Max. snelheid (km/uur) 184 195 200

0-100 km/uur (sec.) 12.5 9.7 9.2

50-100 km/uur* (sec.) 11.3 9.5 nnb

Gewicht en laadvermogen

Rijklaar gewicht (kg)# 1.464 1.464 1.744

Maximaal toelaatbaar voertuiggewicht (kg) 2.075 2.075 2.320

Maximaal toelaatbaar treingewicht (kg) 3.875 3.875 3.820

Max. aanhangergewicht (geremd) (kg) 1.600 1.800 1.500

Max. aanhangergewicht (niet geremd) (kg) 750 750 750
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*In 4e versnelling. ØFord testwaarden. Alle benzinemotoren zijn uitgerust
met een katalysator.
#Beschrijft het laagste rijklaar gewicht, uitgaande van een bestuurder van
75 kg, gevulde vloeistofpeilen en 90% brandstofpeil, onder voorbehoud
van productietoleranties en gemonteerde opties, etc. De
trekkrachtlimieten als genoemd staan voor het maximale
trekkrachtvermogen van het voertuig bij haar maximaal toelaatbaar
totaalgewicht om opnieuw te starten op een hellingshoek van 12 graden
op zeeniveau. De prestaties en het brandstofverbruik van alle modellen
zullen negatief beïnvloed worden bij het slepen van een aanhanger.
Kogeldrukis maximaal 100 kg voor alle modellen. Maximaal toelaatbaar
treingewicht is inclusief aanhangergewicht.
ØØDe opgegeven brandstof-/energieverbruiken, CO2- emissies en
elektrische actieradius zijn gemeten conform de technische vereisten en
specificaties van de Europese Richtlijnen (EC) 715/2007 en (EC) 692/2008
in hun meest actuele vorm. Brandstofverbruik en CO2- emissies zijn
gespecificeerd voor een voertuigvariant en niet voor een individuele auto.
De toegepaste standaardtestprocedure maakt vergelijking tussen
voertuigtypes en verschillende fabrikanten mogelijk. Naast het
brandstofverbruik van een auto spelen zowel het rijgedrag van de
bestuurder als andere niet-technische factoren een rol bij het bepalen van
het brandstof-/energieverbruik, de CO2- emissies en de elektrische
actieradius. CO2 is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is
voor de opwarming van de aarde. Een brochure over brandstofverbruik en
CO2- emissies die gegevens bevat van alle nieuwe
personenwagenmodellen is gratis bij iedere dealer verkrijgbaar of kan
worden gedownload onder www.Ford.nl.
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5-deurs SUV

Emissienorm Euro 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp

Maximum vermogen pk (kW) 120 (88) 150 (110) 225 (165)

Koppel Nm (Nm
met overboost) 240 240 200

CO2 emissies (g/km)øø 128 126-129 26

Brandstoftype Benzine Benzine Benzine/Elektrisch

Transmissie 6 versnellingen,
handgeschakeld

6 versnellingen,
handgeschakeld

automaat (H4F45
(eCVT automaat))

Aandrijving 4x2 4x2 4x2

Brandstofverbruik in l/100 kmøø

Gecombineerd 5.6 5.5-5.7 1.2

Prestatiesø

Max. snelheid (km/uur) 184 195 200

0-100 km/uur (sec.) 12.5 9.7 9.2

50-100 km/uur* (sec.) 11.3 9.5 nnb

Gewicht en laadvermogen

Rijklaar gewicht (kg)# 1.464 1.464 1.744

Maximaal toelaatbaar voertuiggewicht (kg) 2.075 2.075 2.320

Maximaal toelaatbaar treingewicht (kg) 3.875 3.875 3.820

Max. aanhangergewicht (geremd) (kg) 1.600 1.800 1.500

Max. aanhangergewicht (niet geremd) (kg) 750 750 750
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Totale lengte (mm) 4616-4626

Totale breedte met/ingeklapte/zonder spiegels (mm) 2178/2000/1883

Totale hoogte (onbeladen) (zonder/met dakrails) (mm) 1666/1690

Draaicirkel – Tussen stoepranden (m) 11.7

Bagageruimtevolume (liter)‡

5-stoelenmodus (beladen tot bovenkant achterbank met bandenreparatieset) 645

2-stoelenmodus (beladen tot dak met bandenreparatieset) 1.530

Brandstoftankvolume (liter)

Benzine/diesel 54

Plug-in Hybrid 45
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‡Gemeten conform ISO 3832. Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van het model en de gemonteerde uitrusting.

Wil je de volledige specificaties zien?
Download de digitale e-brochure of bekijk de
interactieve brochure op www.ford.nl of scan de
QR-code voor de volledige details en specificaties
van deze auto.

SPECIFICATIES4 Afmetingen
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Breedte (met spiegels): 2.178 mm

Lengte: 4.614 mm - 4.629 mm

Breedte (zonder spiegels): 1.883 mm
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*optioneel tegen meerprijs.

leverbaar

Effen carroseriekleuren Metallic carrosseriekleuren*

Fr
oz

en
W

hi
te

*

Bl
az

er
Bl

ue

Ag
at

e
Bl

ac
k

Ch
ro

m
e

Bl
ue

So
la

r
Si

lv
er

Lu
ci

d
Re

d

W
hi

te
Pl

at
in

um

M
ag

ne
tic

Trend
Bekleding en kleur stoelinzetstuk: Zaha in Ebony

Stoelkussenbekleding en kleur: Eton in Ebony
Kleur instrumentenpaneel boven: Ebony
Kleur instrumentenpaneel onder: Ebony

Titanium
Bekleding en kleur stoelinzetstuk: Ray in Ebony

Stoelkussenbekleding en kleur: Eton in Ebony
Kleur instrumentenpaneel boven: Ebony
Kleur instrumentenpaneel onder: Ebony

Titanium X
Bekleding en kleur stoelinzetstuk: Ray in Ebony

Stoelkussenbekleding en kleur: Salerno Leer in Ebony
Kleur instrumentenpaneel boven: Ebony
Kleur instrumentenpaneel onder: Ebony

Vignale
Bekleding en kleur stoelinzetstuk: Windsor Leer Arona Perf in Ebony

Stoelkussenbekleding en kleur: Windsor Leer in Ebony
Kleur instrumentenpaneel boven: Ebony
Kleur instrumentenpaneel onder: Ebony

ST-Line
Bekleding en kleur stoelinzetstuk: Foundry in Ebony

Stoelkussenbekleding en kleur: Eton in Ebony
Kleur instrumentenpaneel boven: Ebony
Kleur instrumentenpaneel onder: Ebony

ST-Line X
Bekleding en kleur stoelinzetstuk: Rapton in Ebony

Stoelkussenbekleding en kleur: Salerno Leer in Ebony
Kleur instrumentenpaneel boven: Ebony
Kleur instrumentenpaneel onder: Ebony
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*De velgen die je kiest, worden voorzien van de opgegeven bandenmaat. Er is geen keuze van bandenmerk mogelijk.

standaard

optioneel, tegen meerprijs

onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs
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Velgen

Staal – 17"x7", 5x2-spaaks design-wieldoppen, Sparkle Silver afwerking (voorzien van 225/65 R17 banden*) D2YBZ/D5AC1

Lichtmetaal – 17"x7", 5x2-spaaks, Shadow Silver afwerking (voorzien van 225/65 R17 banden*) D2YBU

Lichtmetaal – 18"x7½", 5x2-spaaks, Magnetic afwerking/machinaal bewerkt (voorzien van 225/60 R18 banden*) D2UB2

Lichtmetaal – 18"x7½", 5x4-spaaks, Premium Luster Nickel afwerking (voorzien van 225/60 R18 banden*) D2UB4

Lichtmetaal – 18"x7½", 5x2-spaaks, Rock Metallic afwerking (voorzien van 225/60 R18 banden*) D2UB3

Lichtmetaal – 19"x7½", 10-spaaks, Liquid Aluminium (Premium) afwerking (voorzien van 225/55 R19 banden*) D2VCB

Lichtmetaal – 19"x7½", 15-spaaks, hoogglans Ebony Black afwerking/machinaal bewerkt (voorzien van 225/55 R19 banden*) D2VBR

Lichtmetaal – 20"x8", 10-spaaks, Premium Pearl Grey afwerking/machinaal bewerkt (voorzien van 245/45 R20 banden*) D2FCC

Afsluitbare wielmoeren D5EAD

Bandenreparatieset AHTAC

Reservewiel – Mini 17" stalen velg (omvat mechanische krik en mini reserveband) D17AH

Ontwerpeigenschappen

Vignale embleem op linker- en rechtervoordeuren, en achterop. AB5GA

ST-Line embleem op linker – en rechtervoordeuren AB5GP

PHEV "Plug-in Hybrid” badge op achterklep AE8BD

Kuga badge AD8AX

Bovenste grille – Zwart rooster met verchroomde omlijsting B2LAJ

Bovenste grille – Zwart rooster, met verchroomde horizontale balken en omlijsting B2LAL

Bovenste grille – Uniek Vignale, met Carbon Blak rooster en inzetstukken en omlijsting van gesatineerd aluminium B2LAM

Bovenste grille – Carbon Black honingraatrooster en hoogglans zwarte omlijsting B2LBB
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*De velgen die je kiest, worden voorzien van de opgegeven bandenmaat. Er is geen keuze van bandenmerk mogelijk.
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Lichtmetaal – 19"x7½", 10-spaaks, Liquid Aluminium (Premium) afwerking (voorzien van 225/55 R19 banden*) D2VCB

Lichtmetaal – 19"x7½", 15-spaaks, hoogglans Ebony Black afwerking/machinaal bewerkt (voorzien van 225/55 R19 banden*) D2VBR

Lichtmetaal – 20"x8", 10-spaaks, Premium Pearl Grey afwerking/machinaal bewerkt (voorzien van 245/45 R20 banden*) D2FCC

Afsluitbare wielmoeren D5EAD

Bandenreparatieset AHTAC

Reservewiel – Mini 17" stalen velg (omvat mechanische krik en mini reserveband) D17AH

Ontwerpeigenschappen

Vignale embleem op linker- en rechtervoordeuren, en achterop. AB5GA

ST-Line embleem op linker – en rechtervoordeuren AB5GP

PHEV "Plug-in Hybrid” badge op achterklep AE8BD

Kuga badge AD8AX

Bovenste grille – Zwart rooster met verchroomde omlijsting B2LAJ

Bovenste grille – Zwart rooster, met verchroomde horizontale balken en omlijsting B2LAL

Bovenste grille – Uniek Vignale, met Carbon Blak rooster en inzetstukken en omlijsting van gesatineerd aluminium B2LAM

Bovenste grille – Carbon Black honingraatrooster en hoogglans zwarte omlijsting B2LBB
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Onderste grille – Zwart BLFAF

Onderste grille – Hoogglans zwart met verchroomde details BLFAP

Onderste grille – Ebony Black rooster BLFAZ

Stootlijst voor- en achterbumper – Zwart met zilver gelakte beschermplaten voor en achter CL5AE/CL6AE

Vignale stootlijst voor – en achterbumper – Carrosseriekleur CL5AD/CL6AD

ST-Line stootlijst voor – en achterbumper – Carrosseriekleur CL5AH/CL6AH

Voor- en achterbumper – Gedeeltelijk carrosseriekleur CLFBW/CLMAK

Voor- en achterbumper – High-serie, carrosseriekleur met verchroomd inzetstuk achter CLFBV/CLMHK

Voor- en achterbumper – Sportief, carrosseriekleur met inzetstuk achter in hoogglans Ebony CLFA1/CLMA1

Dorpelsierlijsten – Zwart BMDAX

Dorpelsierlijsten – Carrosseriekleur BMDAH

Dorpelsierlijsten – Carrosseriekleur ST-Line-design BMDAG

Onderste taillelijn portierframe – Zwart BMEAD

Onderste taillelijn portierframe – Bright met bright gevormde uiteinden BMEAH

Bovenste taillelijn portierframe – Bright met bright gevormde uiteinden BMFAB

Bovenste taillelijn portierframe – Zwart BMFAD

Onderste stootlijst zijkant – Black BMLAN

Onderste stootlijst zijkant – Carrosseriekleur met chromen inzet BMLAW

Onderste stootlijst zijkant – Carrosseriekleur BMLAM

Buitenste portiergrepen – Carrosseriekleur CAAAC

Handgreep achterklep – In kleur carosserie CACAC

Volledig getinte ruiten B2GAB

Privacy-glas B2GAE

Voorportierruiten – Standaardglas B2MAB

Voorportierruiten – Gelamineerd glas B2MAC
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Dakrails – Silver BLYAX

Dakrails – Zwart BLYAZ

Achterspoiler BPFAJ

Achterspoiler – Groot BPFAH

Uitlaat – Dubbele uitlaatpijp F2ACG

Uitlaat – Dubbele uitlaatpijp met unieke gepolijste roestvrijstalen afwerking F2AEJ

Achterklep – Handmatig A7FAB

Achterklep – Handsfree en elektrisch bediende achterklep A7FAL

Dorpellijsten – Vóór, aluminium afwerking met 'Vignale' logo A1PA3

Hemelbekleding – Deluxe BBZAX

Hemelbekleding – Sports dark (Ebony) BBZBA

Pedaaldesign – Standaard GCEAB

Pedaaldesign – Aluminium GCEAF

Portiergreep – Chroomafwerking BCFAF

Optiepakketten

ST-Line Design Pack: grote achterspoiler, pedaaldesign aluminium en gelakte remklauwen AGGAB
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Achterklep – Handmatig A7FAB

Achterklep – Handsfree en elektrisch bediende achterklep A7FAL

Dorpellijsten – Vóór, aluminium afwerking met 'Vignale' logo A1PA3

Hemelbekleding – Deluxe BBZAX

Hemelbekleding – Sports dark (Ebony) BBZBA

Pedaaldesign – Standaard GCEAB

Pedaaldesign – Aluminium GCEAF

Portiergreep – Chroomafwerking BCFAF

Optiepakketten

ST-Line Design Pack: grote achterspoiler, pedaaldesign aluminium en gelakte remklauwen AGGAB
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Assistentie bestuurder

Parkeersensoren – vóór en achter HNKAB

Active Park Assist2) – Inclusief hulp bij haaks en parallel in- en uitparkeren (omvat parkeersensoren vóór en achter) (uitsluitend op versies met handgeschakelde
versnellingsbak) HNSAB

Active Park Assist 2 (geavanceerd)2) – Inclusief hulp bij haaks en parallel inparkeren (inclusief parkeersensoren vóór en achter) (uitsluitend op versies met automatische
transmissie) HNSAC

Camera achter J3KAB

Camera vóór én achter J3KAE

Driver Alert2) (inclusief bij Driver Assistance Pack) HLFAB

Lane-Keeping Alert2) (Inclusief bij Lane-Keeping System) HLEAC

Lane-Keeping System2) (omvat Lane-Keeping Alert) HLNAB

Traffic Sign Recognition1) (inclusief bij Driver Assistance Pack) HLQAB

Intelligente snelheidsbegrenzer GTCAV

Cruise control met instelbare snelheidsbegrenzer GTDAJ

Adaptive Cruise Control met instelbare snelheidsbegrenzer (uitsluitend leverbaar op versies met handgeschakelde versnellingsbak) GTDAC

Intelligent Adaptive Cruise Control met instelbare snelheidsbegrenzer, Stop & Go en Lane-Centring (uitsluitend levernaar op versies met automatische transmissie) GTDAV

Pre-Collision Assist – Alleen camera (omvat wielsensoren met richtingsherkenning en sensorsysteem voor afstandscontrole) FBFAB

Pre-Collision Assist 2 – Combinatie van radar en camera, Evasive Steering Assist, Forward Alert, Dynamic Brake Support, Active Braking en afstandsindicator (omvat wielsensors
met richtingsherkenning en sensorsysteem voor afstandscontrole) (inclusief bij Adaptive Cruise Control) FBFAC

Blind Spot Information System met hulpwaarschuwingssysteem (omvat elektrisch bedienbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels met behuizing in carrosseriekleur,
richtingaanwijzers en trottoirverlichting (op de Titanium, Titanium X, ST-Line, ST-Line X ) en elektrisch bedienbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels met

geheugenfunctie, behuizing in carrosseriekleur, richtingaanwijzers en trottoirverlichting (op de Vignale)) (inclusief bij Driver Assistance Pack)
HLLAD

Elektrische stuurbekrachtiging (EPAS) GPAAJ

Exterieurverlichting

Koplampen – Halogeenprojector en -reflector, met led-dagrijverlichting JBBBL/JBCAB

Koplampen – Led-reflectors, met led-dagrijverlichting JBBAK/JBCAB

Koplampen – Led-quad-projectors, met led-dagrijverlichting (omvat dynamische bochtverlichting, led-mistlampen vóór (op de Titanium ) en automatische koplampen met
verblindingsvrij grootlicht) JBBAL/JBCAB

Koplampen – Led-dagrijverlichting JBCAB

Koplampen – Automatische uitstapverlichting (Follow-me-home) (inclusief bij ruitenwissers met regensensor) JB1AB

Koplampen – Dynamische bochtverlichting (inclusief bij led-quad-projectorkoplampen) JBDAQ
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Koplampen – Automatisch aan/uit JEDAC

Koplampen – Automatisch aan/uit met automatisch grootlicht (inclusief bij LED-reflectorkoplampen) JEDAF

Koplampen – Automatisch aan/uit met verblindingsvrij grootlicht (inclusief bij led-quad-projectorkoplampen) JEDAG

Mistlampen – Vóór JBKAB

Mistlampen – Led vóór JBKAK

Mistlampen – Led vóór met meedraaifunctie JBKAN

Mistlamp – Enkel achter JDJAC

Led-achterlichten JDAAB

Hooggemonteerd derde remlicht JDDAB

Wielophanging

Wielophanging – Standaard DWAAF

Wielophanging – Sport DWAAC

Instrumenten en bedieningselementen

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)1) D19AG

Technologie

Head-up display JASAD

Selecteerbare rijmodi AAQAB

Optiepakketten

Memory Package (geheugenfunctie voor bestuurdersstoel en buitenspiegels) ACYAB

Driver Assistance Pack (omvat Pre-Collision Assist 2 en Adaptive Cruise Control met instelbare snelheidsbegrenzer bij handgeschakelde versnellingsbak), Pre-Collision Assist 2
en Adaptive Cruise Control met Stop & Go en Lane-Centring Assist bij automatische transmissies), Driver Alert, Blind Spot Information System met hulpwaarschuwingssysteem

en snelheidsbordherkenning, portierrandbeschermers – vóór en achter, Active Park Assist (bij handgeschakelde versnellingsbak), Active Park Assist 2 (uitsluitend bij
automatische transmissie) en camera vóór en achter)

AGKAS

Technology Pack (omvat head-up display en led-quad-projectorkoplampen) AGUAB
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Koplampen – Automatisch aan/uit JEDAC

Koplampen – Automatisch aan/uit met automatisch grootlicht (inclusief bij LED-reflectorkoplampen) JEDAF

Koplampen – Automatisch aan/uit met verblindingsvrij grootlicht (inclusief bij led-quad-projectorkoplampen) JEDAG

Mistlampen – Vóór JBKAB

Mistlampen – Led vóór JBKAK

Mistlampen – Led vóór met meedraaifunctie JBKAN

Mistlamp – Enkel achter JDJAC

Led-achterlichten JDAAB

Hooggemonteerd derde remlicht JDDAB

Wielophanging

Wielophanging – Standaard DWAAF

Wielophanging – Sport DWAAC

Instrumenten en bedieningselementen

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)1) D19AG

Technologie

Head-up display JASAD

Selecteerbare rijmodi AAQAB

Optiepakketten

Memory Package (geheugenfunctie voor bestuurdersstoel en buitenspiegels) ACYAB

Driver Assistance Pack (omvat Pre-Collision Assist 2 en Adaptive Cruise Control met instelbare snelheidsbegrenzer bij handgeschakelde versnellingsbak), Pre-Collision Assist 2
en Adaptive Cruise Control met Stop & Go en Lane-Centring Assist bij automatische transmissies), Driver Alert, Blind Spot Information System met hulpwaarschuwingssysteem

en snelheidsbordherkenning, portierrandbeschermers – vóór en achter, Active Park Assist (bij handgeschakelde versnellingsbak), Active Park Assist 2 (uitsluitend bij
automatische transmissie) en camera vóór en achter)

AGKAS

Technology Pack (omvat head-up display en led-quad-projectorkoplampen) AGUAB
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Instrumenten en bedieningselementen

Boordcomputer HEBAD

Instrumentepaneel – Mid-serie analoog 4,2" kleur (niet op versies met PHEV-motor) HCAAH

Instrumentenpaneel – High-serie 12,3" HCAAV

Technologie

Automatisch start/stop-systeem (niet op versies met PHEV-motor) DECAU
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Interieurgemak

Middenconsole – incl. doorlopende armsteun, bekerhouders, 12 V-aansluiting, ventilatieopeningen voor de tweede rij en elektrische parkeerrem (EPB) B5WAL

Mini-plafondconsole met opbergruimte voor zonnebril B5VAM

Zonnekleppen voor bestuurder en passagier met verlichting BCAAE/BCBAE
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Audio- en communicatiesystemen
AM/FM DAB dual tuner radio, 8" TFT touchscreen, mid-serie analoog instrumentepaneel 4,2", navigatie, zes luidsprekers (vier vóór, twee achter), SYNC 3 (inclusief

kompasdisplay en 2 USB-poorten), 5th channel phased diversity, Traffic Message Channel (TMC), diversity-antenne, bedieningspaneel met mini-elektronische afwerking (EFP)
en bedieningselementen op het stuurwiel (niet leverbaar op versies met PHEV-motor)

ICFAH

AM/FM DAB radio, 8" TFT touchscreen, 12.3" high-serie instrumentepaneel, tien B&O Sound Systen premium luidsprekers (inclusief centrale luidspreker en subwoofer) (vijf vóór,
vijf achter), SYNC 3 (inclusief kompasdisplay en 2 USB-poorten), Traffic Message Channel (TMC), diversity-antenne, bedieningspaneel met mini-elektronische afwerking (EFP)

en bedieningselementen op het stuurwiel
ICFAL

AM/FM DAB dual tuner radio, 8" TFT touchscreen, 12.3" high-serie instrumentepaneel, navigatie, zes luidsprekers (vier vóór, twee achter), SYNC 3 (inclusief kompasdisplay
en 2 USB-poorten), 5th channel phased diversity, Traffic Message Channel (TMC), diversity-antenne, bedieningspaneel met mini-elektronische afwerking (EFP) en

bedieningselementen op het stuurwiel
ICFAQ

FordPass Connect IEPAM

Klimaatregeling

Airconditioning – Handmatige bediening AC--S

Airconditioning – Dual-zone elektronische automatische temperatuurregeling (omvat kanaal achter op B-stijl) AC--G (G1CAD)

Verwarming – PTC, elektrisch, koelvloeistof (uitsluitend leverbaar op versies met PHEV-motor) GZAAG

Interieurverlichting

Led-sfeerverlichting (Ice Blue) (omvat beenruimteverlichting) JCBAM

Verlichting dashboardkastje JCLAB

Laadruimteverlichting JCMAB
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Audio- en communicatiesystemen
AM/FM DAB dual tuner radio, 8" TFT touchscreen, mid-serie analoog instrumentepaneel 4,2", navigatie, zes luidsprekers (vier vóór, twee achter), SYNC 3 (inclusief

kompasdisplay en 2 USB-poorten), 5th channel phased diversity, Traffic Message Channel (TMC), diversity-antenne, bedieningspaneel met mini-elektronische afwerking (EFP)
en bedieningselementen op het stuurwiel (niet leverbaar op versies met PHEV-motor)

ICFAH

AM/FM DAB radio, 8" TFT touchscreen, 12.3" high-serie instrumentepaneel, tien B&O Sound Systen premium luidsprekers (inclusief centrale luidspreker en subwoofer) (vijf vóór,
vijf achter), SYNC 3 (inclusief kompasdisplay en 2 USB-poorten), Traffic Message Channel (TMC), diversity-antenne, bedieningspaneel met mini-elektronische afwerking (EFP)

en bedieningselementen op het stuurwiel
ICFAL

AM/FM DAB dual tuner radio, 8" TFT touchscreen, 12.3" high-serie instrumentepaneel, navigatie, zes luidsprekers (vier vóór, twee achter), SYNC 3 (inclusief kompasdisplay
en 2 USB-poorten), 5th channel phased diversity, Traffic Message Channel (TMC), diversity-antenne, bedieningspaneel met mini-elektronische afwerking (EFP) en

bedieningselementen op het stuurwiel
ICFAQ

FordPass Connect IEPAM

Klimaatregeling

Airconditioning – Handmatige bediening AC--S

Airconditioning – Dual-zone elektronische automatische temperatuurregeling (omvat kanaal achter op B-stijl) AC--G (G1CAD)

Verwarming – PTC, elektrisch, koelvloeistof (uitsluitend leverbaar op versies met PHEV-motor) GZAAG

Interieurverlichting

Led-sfeerverlichting (Ice Blue) (omvat beenruimteverlichting) JCBAM

Verlichting dashboardkastje JCLAB

Laadruimteverlichting JCMAB
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Stoelen
Voorstoel – Bestuurdersstoel 8-voudig handmatig verstelbaar, 4-voudige stoelrailverstelling in hoogte- en lengterichting (omvat rughoekverstelling met draaimechanisme en

lendensteun) BYPAL

Voorstoel – Bestuurdersstoel 10-voudig elektrisch verstelbaar, 6-voudige stoelrailverstelling in hoogte- en lengterichting en neiging (omvat elektrisch rughoekverstelling,
elektrische lendensteun en 8-voudig handmatig verstelbare passagiersstoel) BYPAM

Voorstoel – Passagiersstoel 4-voudig handmatig verstelbaar, 2-voudige stoelrailverstelling in lengterichting (omvat verstelling met draaimechanisme) BYQAD

Voorstoel – Passagiersstoel 8-voudig handmatig verstelbaar, 4-voudige stoelrailverstelling in hoogte- en lengterichting (omvat verstelling met draaimechanisme en
lendensteun) BYQAL

Voorstoelen – Kaartenzakken achter op stoel bestuurder en passagier BU6AB/BU7AB

Voorstoelen – hoofdsteunen met handmatige hoogteverstelling BVRAC

Voorstoelen – Verwarmde bestuurders- en passagiersstoel BY1AB/BY2AB

Stoelen voor – Sportstijl, V-vorm met hoog kussen FS--H

Voorstoelen – Stoelrailafdekkingen BVWAB

Achterstoelen – Opklapbare middenarmsteun, met geïntegreerde bekerhouder BWFAE

Achterstoelen – Verstelbare stoelrails voor schuifstoelen (in lengterichting) BWGAD

Achterstoelen – Neerklapbaar BYBAI

Achterstoelen – 2-weg hoofdsteunen omhoog/omlaag BWEAB

Achterbank – centrale hoofdsteun BWJAB

Achterstoelen – Verwarmbare stoelen (omvat stuurwielverwarming en dual-zone elektronische automatische temperatuurregeling) BY3AB

Instrumenten en bedieningselementen

Buitenspiegels – Elektrisch bedienbaar, verwarmbaar en inklapbaar met behuizing in carrosseriekleur, richtingaanwijzers en trottoirverlichting BSHCZ/BSLAC

Buitenspiegels – Elektrisch bedienbaar, verwarmbaar en inklapbaar, met geheugenfunctie, behuizing in carrosseriekleur, richtingaanwijzers en trottoirverlichting BSHDK/BSLAC

Panoramadak – Elektrisch verschuifbaar A1GAN

Ruitenwissers – voorruitwissers met variabel interval CFFAB

Ruitenwissers – Met regensensor (omvat automatische Follow-me-home uitstapverlichting) CFFAN

Ruitenwisser – achterruitwisser met variabel interval CFEAC

Versnellingspook – Met leer beklede versnellingspookknop met inzetstuk in hoogglans Ebony (uitsluitend leverbaar op versies met handgeschakelde versnellingsbak) CAEAB

Versnellingspook – Unieke met leer beklede versnellingspookknop met inzetstuk in hoogglans Ebony en manchetstiksel in Palazzo Grey (uitsluitend leverbaar op versies met
handgeschakelde versnellingsbak) CAEBP

Versnellingspook – Unieke met leer beklede versnellingspookknop met inzetstuk van gesatineerd aluminium en rood manchetstiksel (uitsluitend leverbaar op versies met
handgeschakelde versnellingsbak) CAEBQ
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Automatisch, elektronische roterende versnellingskeuzeschakelaar (uitsluitend leverbaar op versies met automatische transmissie) CAWAF

Stuurkolom – In lengterichting en in hoogte verstelbaar GRAAF

Stuurwiel – driespaaks, met leer bekleed en stiksel in Ebony Black GTABT

Stuurwiel – Met leer bekleed en stiksel in Medium Light Stone GTAAE

Stuurwiel – Met geperforeerd leer bekleed ST-Line stuur met sportieve styling en rood stiksel GTACW

Stuurwiel – Verwarmbaar (omvat verwarmbare stoelen voor bestuurder en voorste passagier) GTBAB

Achterklepontgrendeling op afstand CAQAB

Ford Power startknop CBGAJ

Ford KeyFree System op voorportieren met Ford Power startknop CBGAL

Ford KeyFree-systeem op alle portieren met Ford Power-startknop CBGAR

Centrale open-/sluitfunctie – Portieren en panoramadak (inclusief bij elektrisch schuifpanoramadak) CB5AC

Ruiten – Elektrisch bedienbaar vóór en achter met one-shot open/sluit-functie aan bestuurderszijde B2CAF/B2DAG

Technologie

Draadloze oplader IEXAB

Kompasdisplay HJFAB

Quickclear verwarmbare voorruit B3MAB

Deels Quickclear verwarmbare voorruit B3MAC

Binnenspiegel – Handmatig BSBAB

Binnenspiegel – Automatisch dimmend elektrochroom BSBAF

MyKey A64AB

Ford Easy Fuel FF1AD

Ford Easy Fuel – tanksysteem zonder dop met elektrische ontgrendeling (uitsluitende leverbaar op versies met PHEV-motor) GBTAN
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Automatisch, elektronische roterende versnellingskeuzeschakelaar (uitsluitend leverbaar op versies met automatische transmissie) CAWAF

Stuurkolom – In lengterichting en in hoogte verstelbaar GRAAF

Stuurwiel – driespaaks, met leer bekleed en stiksel in Ebony Black GTABT

Stuurwiel – Met leer bekleed en stiksel in Medium Light Stone GTAAE

Stuurwiel – Met geperforeerd leer bekleed ST-Line stuur met sportieve styling en rood stiksel GTACW

Stuurwiel – Verwarmbaar (omvat verwarmbare stoelen voor bestuurder en voorste passagier) GTBAB

Achterklepontgrendeling op afstand CAQAB

Ford Power startknop CBGAJ

Ford KeyFree System op voorportieren met Ford Power startknop CBGAL

Ford KeyFree-systeem op alle portieren met Ford Power-startknop CBGAR

Centrale open-/sluitfunctie – Portieren en panoramadak (inclusief bij elektrisch schuifpanoramadak) CB5AC

Ruiten – Elektrisch bedienbaar vóór en achter met one-shot open/sluit-functie aan bestuurderszijde B2CAF/B2DAG

Technologie

Draadloze oplader IEXAB

Kompasdisplay HJFAB

Quickclear verwarmbare voorruit B3MAB

Deels Quickclear verwarmbare voorruit B3MAC

Binnenspiegel – Handmatig BSBAB

Binnenspiegel – Automatisch dimmend elektrochroom BSBAF

MyKey A64AB

Ford Easy Fuel FF1AD

Ford Easy Fuel – tanksysteem zonder dop met elektrische ontgrendeling (uitsluitende leverbaar op versies met PHEV-motor) GBTAN

Confidential - PDF Created: 05 February 2021, 13:44:58 - Origin: CX482_202125_Co _NLD_NL_bro_3.xdt [IDML]

N.B.: Het Bluetooth® woordmerk en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Ford Motor Company Limited en bijbehorende bedrijven is onder licentie. Andere handelsmerken en
handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaren.

standaard

optioneel, tegen meerprijs

onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Comfort en gemak
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Veiligheid

Elektrische parkeerrem met Auto Hold FAJAC

Antiblokkeerremsysteem (ABS)1) met Enhanced Electronic Stability Control (ESC)1) met Traction Control1), Emergency Brake Assist (EBA)1), Trailer Sway Control1) en Hill Start
Assist2) (inclusief rolstabilteitsregeling2)) (niet leverbaar op versies met PHEV-motor) (inclusief bij wegklapbare trekhaak en Active Park Assist) FEAAP

Antiblokkeerremsysteem (ABS) met Electronic Brake Boost, Enhanced Electronic Stability Control (ESC)1) met Traction Control1), Emergency Brake Assist (EBA)1), Hill Start
Assist2) en Trailer Sway Control1) (inclusief rolstabilteitsregeling2)) (standaard op versies met PHEV-motor), en inclusief bij Active Park Assist 2 en Adaptive Cruise Control met

Stop & Go en Lane-Centring)
FEABA

eCall HKSAD

Emergency Assistance* HKSAB

Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) (uitsluiten leverbaar op versies met PHEV-motor) HIBAK

Airbags – Voor bestuurder en voorste passagieru1) CPGAB/CPHAB

Airbags – Zijairbags voor bestuurder en voorste passagier CPMAB/CPNAB

Airbags – Deactiveringsschakelaar airbag voor voorste passagieru1) CPQAB

Airbags – Gordijnairbag (voor en achter)1) CP1AB/CP2AB

Veiligheidsgordels – Herinnering veiligheidsgordel bestuurder, voorste passagier en achterpassagiers1) BY5AN

Veiligheidsgordels – 3-punts veiligheidsgordels vóór met lastbegrenzer1) CPBAB

Veiligheidsgordels – Vóór in hoogte verstelbaar1) CPTAB

Veiligheidsgordels – Intrekbare veiligheidsgordel achterbank (3-punts op alle posities)1) CPCAI

Stoelen – ISOFIX-montagevoorziening voor kinderstoel (alleen buitenste stoelen)1) CPSAB

Beveiliging

Elektrisch bediende portiersloten CBAAB

Elektrisch bediende kinderveiligheidssloten op achterportieren CANAC

Startblokkering – Beveiligde vergrendeling HNDAF

Remmen

Remklauwen – Ongelakt FBBAQ

Remklauwen – Rood afgewerkt FBBAM
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Veiligheid en beveiliging
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Tapijt en afwerking

Vloermatten – Tapijt, vóór en achter BBHAB/BBIAB

Vloermatten – Velours, vóór en achter BBHAE/BBIAE

Vloermatten – Premium, vóór en achter met Palazzo Grey stiksel BBHCM/BBICM

Vloermatten – Vóór en achter velours vloermatten met rood stiksel BBHAC/BBIAB

Laadruimte – Omkeerbare mat A65AD

Laadruimte – Tapijt BDIAK

Elektrisch systeem

12 V aansluiting HUJAD

12 V elektrische aansluiting in laadruimte J3AAB

Functioneel exterieur

Wegklapbare trekhaak met elektrische ontgrendeling (inclusief 13-pins stekkerset, Trailer Sway Control en Hill Start Assist) C1MAD

Aanhangerverlichtingsmodule (inclusief bij wegklapbare trekhaak) C2BAW

Elektrische voorbereidingsset trekhaak (inclusief Trailer Sway Control en Hill Start Assist) C1QAB

Sleephaken – Vóór en achter C1UAB/C1VAB

Portierrandbeschermers – Vóór en achter (inclusief bij Driver Assistance Pack) BMSAB

Laadruimte

Verwijderbare hoedenplank AIJAB

Laadruimtesjorogen BDEAD

Bagagenet, intrekbaar, voor monage achter de achterbank BDFAB

Confidential - PDF Created: 10 February 2021, 0 :4 :21 - Origin: CX482_202125_ tility_NLD_NL_bro_0.xdt [IDML]

1)Veiligheidsvoorziening. 2)Driver Assistance-functie. uN.B.: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de voorste passagiersstoel worden geplaatst indien uw Ford is uitgerust met een actieve passagiersairbag
voorin. De veiligste plaats om kinderen te vervoeren is, correct aangegespt, in een kinderstoeltje op de achterbank.

standaard

optioneel, tegen meerprijs

onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Praktisch en nuttig
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Tapijt en afwerking
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Vloermatten – Vóór en achter velours vloermatten met rood stiksel BBHAC/BBIAB

Laadruimte – Omkeerbare mat A65AD

Laadruimte – Tapijt BDIAK

Elektrisch systeem

12 V aansluiting HUJAD

12 V elektrische aansluiting in laadruimte J3AAB

Functioneel exterieur

Wegklapbare trekhaak met elektrische ontgrendeling (inclusief 13-pins stekkerset, Trailer Sway Control en Hill Start Assist) C1MAD

Aanhangerverlichtingsmodule (inclusief bij wegklapbare trekhaak) C2BAW

Elektrische voorbereidingsset trekhaak (inclusief Trailer Sway Control en Hill Start Assist) C1QAB

Sleephaken – Vóór en achter C1UAB/C1VAB

Portierrandbeschermers – Vóór en achter (inclusief bij Driver Assistance Pack) BMSAB

Laadruimte

Verwijderbare hoedenplank AIJAB

Laadruimtesjorogen BDEAD

Bagagenet, intrekbaar, voor monage achter de achterbank BDFAB
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voorin. De veiligste plaats om kinderen te vervoeren is, correct aangegespt, in een kinderstoeltje op de achterbank.

standaard

optioneel, tegen meerprijs

onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Praktisch en nuttig

6a3b7bd9033b417dfd130e7165c192d0-2e8a0c9ce4fc49bbc01c64e3b91f0e77-00000_book.indb 14 26/02/2021 16:00:06

Kuga 21.25MY V3 NLD_NL_09:34_01.03.2021



Al
le

M
od

el
le
n

2 jaar/onbeperkt aantal km* Ford Fabrieksgarantie

2+1 jaar/max. 60.000 km* Ford Protect Verlengde Garantieverzekering (aangeboden door Allianz Global Assistance)

2+2 jaar/max. 80.000 km* Ford Protect Verlengde Garantieverzekering (aangeboden door Allianz Global Assistance)

2+3 jaar/max. 100.000 km* Ford Protect Verlengde Garantieverzekering (aangeboden door Allianz Global Assistance)

2+3 jaar/max. 200.000 km* Ford Protect Verlengde Garantieverzekering (aangeboden door Allianz Global Assistance)

Ford Assistance Pechhulpservice* (tot eerste voorgeschreven officiële Ford Onderhoudsbeurt) Steeds verlengd met Ford Assistance Gold bij Ford Onderhoud

2 jaar/onbeperkt aantal km* Lakgarantie

12 jaar/onbeperkt aantal km* Carrosseriegarantie

Confidential - PDF Created: 03 February 2021, 09:58:23 - Origin: CX482_202125_Warranty_NLD_NL_bro_0.xdt [IDML]

Garantie en Pechhulpservice
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*Vanaf de datum van de eerste registratie. Afhankelijk van voorwaarden en bepalingen.

Standaard

Optioneel tegen meerpijs
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Standaard

Optioneel tegen meerpijs
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Dealer zoeken en proefrit
aanvragen
Op de Ford website kun je op een locatie of
dealernaam zoeken om een Ford dealer te vinden
en online een proefrit aan te vragen. Vul hiervoor
je gegevens in en de geselecteerde Ford dealer
neemt dan contact op om een geschikte afspraak
te maken.

Vind jouw Ford dealer op www.ford.nl

Je eigen auto samenstellen
Stel je auto online samen, helemaal zoals jij hem
wil. Ga naar de Ford website, kies je model,
aandrijving, kleur en extra's. Je krijgt een
overzichtelijke specificatie en prijsopgave, die je
ook door kunt sturen naar je dealer.

Stel jouw auto samen op www.ford.nl

5
Aankopen
In je nieuwe Ford wegrijden is heel
eenvoudig, met een ruime keuze aan
financieringsmogelijkheden.
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Ford Lease
Je kunt bij Ford Lease altijd rekenen op
persoonlijke service, zonder daar te veel voor te
betalen. Bovendien staat de auto met Ford
Operational Lease niet op de balans en blijven
jouw financiële middelen beschikbaar voor je
bedrijf. Zo kan je altijd blijven ondernemen!

Ford Private Lease
Met Ford Private Lease betaal je
een vast bedrag per maand voor
jouw Ford waarin zaken als
onderhoud, afschrijving,
wegenbelasting en verzekering al

inbegrepen zijn. Wel zo gemakkelijk. Je hoeft
alleen nog maar te tanken!

Bezoek voor meer informatie over alle
Leaseoplossingen www.ford.nl

FordPass app
Verbind jouw Ford met de FordPass-app, zodat je
toegang krijgt tot een groot aantal handige
functies:

■ Gebruik je telefoon om te controleren of je auto
vergrendeld is of om iemand toegang tot de
auto te verlenen terwijl je zelf ergens anders
bent

■ Start de motor op afstand om de voorruit te
ontdooien (alleen bij automatische
transmissie)

■ Controleer het brandstofpeil, de kilometerstand
en bandenspanning, allemaal via je
smartphone

■ Vind op de kaart de weg terug naar de
geparkeerde auto

■ Ontvang waarschuwingen met betrekking tot
de staat van de auto direct op je smartphone

Financiering
Bij Ford vinden we het belangrijk om onze klanten
zorgeloos rijplezier te bieden. Daarom kunnen
zowel particuliere en zakelijke rijders bij Ford
Credit profiteren van uitgebreide
financieringsopties. Met de uitgebreide reeks aan
financieringsproducten wordt het in het bezit
komen van een nieuwe Ford heel eenvoudig.

Ford Options is onze meest gekozen particuliere
financieringsoplossing, waarbij het voor jou
mogelijk wordt om iedere 2 of 3 jaar een
gloednieuwe Ford te rijden voor een vast laag
maandbedrag.

Ben jij een zakelijke rijder? Dan is Financial Lease
wellicht de oplossing!

Bezoek voor meer informatie over onze
financieringsoplossingen www.ford.nl

Eigendom

*Ford Private Lease wordt onder het Keurmerk Private Lease aangeboden door
Ford Lease. Bezoek www.ford.nl voor meer informatie en onze voorwaarden.
Ford Lease is onderdeel van Axus Nederland B.V. (FCE20004).

*Ford Credit, handelsnaam van BNP Paribas Personal Finance B.V.
(ingeschreven in het register aangehouden door de AFM (Autoriteit Financiële
Markten) onder nummer 12015032) treedt op als aanbieder van financieringen
genoemd op deze pagina. Dit betreft geen advies, je dient zelf te bepalen of het
door jouw gewenste krediet aansluit bij jouw wensen, behoeften en persoonlijke
situatie.
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Ford Lease
Je kunt bij Ford Lease altijd rekenen op
persoonlijke service, zonder daar te veel voor te
betalen. Bovendien staat de auto met Ford
Operational Lease niet op de balans en blijven
jouw financiële middelen beschikbaar voor je
bedrijf. Zo kan je altijd blijven ondernemen!

Ford Private Lease
Met Ford Private Lease betaal je
een vast bedrag per maand voor
jouw Ford waarin zaken als
onderhoud, afschrijving,
wegenbelasting en verzekering al

inbegrepen zijn. Wel zo gemakkelijk. Je hoeft
alleen nog maar te tanken!

Bezoek voor meer informatie over alle
Leaseoplossingen www.ford.nl

FordPass app
Verbind jouw Ford met de FordPass-app, zodat je
toegang krijgt tot een groot aantal handige
functies:

■ Gebruik je telefoon om te controleren of je auto
vergrendeld is of om iemand toegang tot de
auto te verlenen terwijl je zelf ergens anders
bent

■ Start de motor op afstand om de voorruit te
ontdooien (alleen bij automatische
transmissie)

■ Controleer het brandstofpeil, de kilometerstand
en bandenspanning, allemaal via je
smartphone

■ Vind op de kaart de weg terug naar de
geparkeerde auto

■ Ontvang waarschuwingen met betrekking tot
de staat van de auto direct op je smartphone

Financiering
Bij Ford vinden we het belangrijk om onze klanten
zorgeloos rijplezier te bieden. Daarom kunnen
zowel particuliere en zakelijke rijders bij Ford
Credit profiteren van uitgebreide
financieringsopties. Met de uitgebreide reeks aan
financieringsproducten wordt het in het bezit
komen van een nieuwe Ford heel eenvoudig.

Ford Options is onze meest gekozen particuliere
financieringsoplossing, waarbij het voor jou
mogelijk wordt om iedere 2 of 3 jaar een
gloednieuwe Ford te rijden voor een vast laag
maandbedrag.

Ben jij een zakelijke rijder? Dan is Financial Lease
wellicht de oplossing!

Bezoek voor meer informatie over onze
financieringsoplossingen www.ford.nl

Eigendom

*Ford Private Lease wordt onder het Keurmerk Private Lease aangeboden door
Ford Lease. Bezoek www.ford.nl voor meer informatie en onze voorwaarden.
Ford Lease is onderdeel van Axus Nederland B.V. (FCE20004).

*Ford Credit, handelsnaam van BNP Paribas Personal Finance B.V.
(ingeschreven in het register aangehouden door de AFM (Autoriteit Financiële
Markten) onder nummer 12015032) treedt op als aanbieder van financieringen
genoemd op deze pagina. Dit betreft geen advies, je dient zelf te bepalen of het
door jouw gewenste krediet aansluit bij jouw wensen, behoeften en persoonlijke
situatie.
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Ford Protect Verlengde Garantie
Breid je standaard garantie van twee jaar uit en
geniet van nog vele jaren zorgeloos rijden. Ford
Protect biedt een reeks belangrijke voordelen,
zoals:

■ Grote flexibiliteit in duur en aantal kilometers
■ Aantrekkelijke prijzen
■ Bescherming tegen onverwachte

reparatiekosten
■ Mogelijk gunstig effect op restwaarde
■ Afsluitbaar binnen 12 maanden na eerste

kentekenregistratie

Ford Service
Haal alles uit je auto: Ford Service helpt je om
hem z’n leven lang in topconditie te houden.

Voor maximaal rijplezier gaat het niet alleen om je
auto, maar ook om jou. Daarom bieden we een
reeks diensten die je leven makkelijker maken en
je zorgen wegnemen:

■ FordPass. Altijd verbonden met je Ford, waar je
ook bent

■ Altijd een duidelijke offerte vooraf
■ Ford Video Check: een video van de

werkzaamheden aan je auto
■ Ford Protect Verlengde Garantieverzekering
■ Ford Protect Service Plan - tot 5 jaar onderhoud

en garantie voor een eenmalig aantrekkelijk
bedrag

■ Gratis 24/7 Ford Assistance Gold
pechhulpservice in heel Europa na onderhoud

Ford Protect Service Plan
Met het Ford Protect Service Plan houd jij je Ford
eenvoudig en voordelig in topconditie. In plaats
van losse onderhoudsbeurten te betalen, bieden
wij je 3, 4 of zelfs 5 jaar onderhoud*. Dat allemaal
voor een eenmalig aantrekkelijk bedrag. Het Ford
Protect Service Plan biedt je:

■ 3, 4 of 5 jaar onderhoud voor een eenmalig
aantrekkelijk bedrag

■ Een besparing op je onderhoudskosten
■ Geen onverwacht hoge rekeningen voor

onderhoud
■ 24/7 Ford Assistance Gold pechhulpservice in

heel Europa
■ Gebruik van originele Ford onderdelen, wat

gunstig is voor de restwaarde
■ Onderhoud door speciaal opgeleide monteurs

voor de hoogste technische- en
kwaliteitsstandaarden

■ Onze experts geven je graag een advies op
maat

[*]Slijtagedelen en reparaties zijn niet inbegrepen

ServicesAankopen5
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GA NAAR WWW.FORD.NL VOOR MEER
INFORMATIE OVER ONZE SUV-FAMILIE

Ford en BP – werken samen aan
het terugdringen van
brandstofverbruik en CO2-uitstoot.

Wanneer u deze brochure niet
meer nodig heeft, verzoeken we u
deze te recyclen.

Afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct bij het ter perse gaan. Maar het beleid van Ford kenmerkt zich door voortdurende productontwikkeling. Ford
behoudt zich het recht voor specificaties, kleuren en prijzen van modellen en afgebeelde en beschreven items in deze publicatie te allen tijde te veranderen. Neem voor de laatste details
altijd contact op met uw Ford-dealer. Optionele apparatuur. Door deze hele uitgave heen dient u, wanneer een eigenschap wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optioneel toebehoren/
pakket’, etc., aan te nemen dat dit tegen meerprijs is ten opzichte van de basisversie van de auto, tenzij het tegendeel specifiek wordt vermeld. Alle modellen en kleurencombinaties zijn
afhankelijk van beschikbaarheid. N.B. Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het
design en de uitrusting kunnen dan ook verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen enkele getoonde items van de auto’s optioneel zijn. Opmerking. In deze
brochure worden originele Ford accessoires gepresenteerd, naast een reeks producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan van invloed zijn op het brandstofverbruik
van uw auto. + De aangegeven accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die onder hun eigen merknaam worden vermeld. Voor deze producten gelden
de garantievoorwaarden van de betreffende leveranciers; deze producten vallen derhalve niet onder verantwoordelijkheid van Ford. Neem voor de details van de garantievoorwaarden
contact op met uw Ford Dealer. N.B. Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder
licentie. Het woordmerk iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars. N.B. Sommige in
deze brochure beschreven veiligheidsdetails en assistentiesystemen voor de bestuurder werken met behulp van sensors, waarvan de prestaties onder bepaalde weers- en milieu-
omstandigheden negatief beïnvloed kunnen worden.
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pakket’, etc., aan te nemen dat dit tegen meerprijs is ten opzichte van de basisversie van de auto, tenzij het tegendeel specifiek wordt vermeld. Alle modellen en kleurencombinaties zijn
afhankelijk van beschikbaarheid. N.B. Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het
design en de uitrusting kunnen dan ook verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen enkele getoonde items van de auto’s optioneel zijn. Opmerking. In deze
brochure worden originele Ford accessoires gepresenteerd, naast een reeks producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan van invloed zijn op het brandstofverbruik
van uw auto. + De aangegeven accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die onder hun eigen merknaam worden vermeld. Voor deze producten gelden
de garantievoorwaarden van de betreffende leveranciers; deze producten vallen derhalve niet onder verantwoordelijkheid van Ford. Neem voor de details van de garantievoorwaarden
contact op met uw Ford Dealer. N.B. Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder
licentie. Het woordmerk iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars. N.B. Sommige in
deze brochure beschreven veiligheidsdetails en assistentiesystemen voor de bestuurder werken met behulp van sensors, waarvan de prestaties onder bepaalde weers- en milieu-
omstandigheden negatief beïnvloed kunnen worden.
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