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Nye Kuga ladbar hybrid: Lang rekkevidde
og enda mer plass!

Med en helelektrisk rekkevidde på opptil 56 km, et romslig bagasjerom på
opptil 554 liter, praktiske løsninger og en rekke avanserte teknologier, ligger
alt til rette for at den nye Ford Kuga blir en vinner i det norske markedet.

- Vi er svært fornøyd med å kunne tilby nye Kuga ladbar hybrid i Norge.
Rekkevidde målt etter den nye og strengere WLTP målemetoden vil være
opptil 56 km ved kombinert kjøring og hele 68 km ved bykjøring. Det betyr at
de aller fleste kan kjøre denne elegante og romslige SUV-en helelektrisk med
nullutslipp i hverdagen sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per



Gunnar Berg.

• En godt utstyrt Ford Kuga Titanium ladbar hybrid med blant
annet 18’’ aluminiumsfelger, oppvarmet frontrute, navigasjon,
justerbare bakseter og filskiftevarsler med kantoppdagelse koster
fra 410 900 kroner, inklusive leveringsomkostninger.*

• Ønsker du den mer sportslige varianten Kuga ST-Line med blant
annet LED hovedlys, lydanlegg fra B&O og 12,3’’
instrumentpanel er prisen 450 900 kroner, inklusive
leveringsomkostninger.*

• Den luksuriøse og svært godt utstyrte Kuga Vignale med blant
annet blendefrie LED hovedlys, head up display, handsfree
bakluke og skinnseter som standard, koster fra 483 900 kroner,
inklusive levering.*

Bygg og bestill din nye Kuga ladbar hybrid her

- Dette er meget konkurransedyktige priser for en SUV som både er lekker å
se på, har lang elektrisk rekkevidde, opptil 554 liter bagasjeplass og er
spekket med fleksible løsninger og nye førerassistanseteknologier, fortsetter
Berg.

https://www.ford.no/kjoepe/neste-steg/bygg-din-ford-gf3#/catalogID/WAENX-CTD-2019-CX482KugaNOR202050/?code=ACMAA_VS-DK


225 HK og estimert forbruk på 0,14 l/mil

Nye Ford Kuga ladbar hybrid kommer med forhjulstrekk, og en drivlinje hvor
en elektrisk motor sammen med en 2.5-liters bensinmotor leverer hele 225
HK. Blandet forbruk med WLTP målemetode er estimert til bare 0,14 l/mil,
med et CO2 utslipp på 32 g/km. Sjåføren kan selv styre når bilen skal kjøre
elektrisk.

Nye Kuga vil også bli tilgjengelig som EcoBlue mild hybrid, EcoBlue diesel
med firehjulstrekk og senere som konvensjonell hybrid slik at kundene kan
velge det som passer best for deres ønsker og behov. 

Større, romsligere og mer komfortabel

Nye Kuga blir både bredere og lenger enn den utgående modellen, noe som
gir bedre plass både til de som sitter foran og de som sitter bak. Den bakre
seteraden kan skyves frem og tilbake, noe som gir økt fleksibilitet, og
mulighet til å tilpasse hvor man har behov for mest plass – til
baksetepassasjerene eller i bagasjen. Med baksetene i den bakerste



posisjonen får man den beste benplassen i klassen.

For ekstra komfort på kalde dager, kan man for første gang få oppvarmede
seter også i de ytre baksetene. Nye Kuga har ulike kjøremoduser for optimal
ytelse under ulike kjøreforhold. I tillegg til normal, sport og økonomi har du
moduser tilpasset glatt underlag, dyp snø og sand.

Les også: Her er 5 supersmarte Ford-løsninger

Trådløs lading og heldigitalt instrumentpanel

Nye Ford Kuga tilbyr også trådløs lading av kompatible smarttelefoner.
Mobilen kan styres ved hjelp av enkel stemmestyring, og øvrige innstillinger
kan gjøres via en 8-tommers touchskjerm. Nye Kuga blir også tilgjengelig
med et nytt 12,3 tommers heldigitalt instrumentpanel.

FordPass Connect integrert modem gjør bilen til et mobilt WiFi-hotspot, hvor
inntil 10 enheter kan koble seg til samtidig. Med FordPass Connect får du
informasjon i sanntid om trafikkbildet og tilgang til en rekke andre praktiske
funksjoner.

https://merford.no/her-er-fem-supersmarte-ford-losninger/
https://merford.no/fa-full-kontroll-over-bilen-med-nye-fordpass-connect/
https://merford.no/fa-full-kontroll-over-bilen-med-nye-fordpass-connect/


Utstyrt med det siste av avanserte førerassistanseteknologier

Nye Ford Kuga er tilgjengelig med Ford Co-Pilot360-teknologier som er
utviklet for å gjøre kjøreopplevelsen tryggere og mer komfortabel. Disse
inkluderer:

• Adaptiv Cruise Control med køassistent, trafikkskiltgjenkjenning
og filsentrering.

• Automatisk parkeringsassistent
• Head-up-display
• Unnamanøverassistent
• Nedbremsing etter ulykke for å hindre eventuelle påfølgende

sammenstøt
• Blindsonevarsler med varsel om kryssende trafikk og aktiv

bremsing
• 180 graders vidvinkelkamera foran og bak
• Fords adaptive og blendefrie LED-lys med et avansert

kamerasystem



Bygg og bestill din nye Kuga ladbar hybrid her

Se video på YouTube her

* I forbindelse med overgangen til 2020 og nytt grunnlag for avgiftsberegning
(WLTP) vil avgiftene og dermed prisen endres. Nye avgifter, basert på ny
avgiftsstruktur, vil beregnes så snart disse er vedtatt av Stortinget.

About Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan,
committed to helping build a better world, where every person is free to move
and pursue their dreams. The company’s Ford+ plan for growth and value creation
combines existing strengths, new capabilities and always-on relationships with
customers to enrich experiences for customers and deepen their loyalty. Ford
develops and delivers innovative, must-have Ford trucks, sport utility vehicles,
commercial vans and cars and Lincoln luxury vehicles, along with connected
services. The company does that through three customer-centered business
segments: Ford Blue, engineering iconic gas-powered and hybrid vehicles; Ford
Model e, inventing breakthrough EVs along with embedded software that defines
exceptional digital experiences for all customers; and Ford Pro, helping
commercial customers transform and expand their businesses with vehicles and
services tailored to their needs. Additionally, Ford is pursuing mobility solutions
through Ford Next, and provides financial services through Ford Motor Credit
Company. Ford employs about 174,000 people worldwide. More information

https://www.ford.no/kjoepe/neste-steg/bygg-din-ford-gf3#/catalogID/WAENX-CTD-2019-CX482KugaNOR202050/?code=ACMAA_VS-DK
https://www.youtube.com/watch?v=FCCtMcfH_I4


about the company and its products and services is available at
corporate.ford.com.

Ford, a global American brand woven into the fabric of Europe for more than 100
years, is committed to freedom of movement that goes hand-in-hand with looking
after the planet and each other. The company’s Ford+ plan, with Model e, Ford
Pro and the Ford Blue business units is accelerating its European transformation
to an all-electric and carbon neutral future by 2035. The company is driving
forward with bold, new EVs, each one designed with European drivers in mind
and innovating with services to help people connect, communities grow, and
businesses thrive. Selling and servicing Ford vehicles in 50 individual European
markets, operations also include the Ford Motor Credit Company, Ford Customer
Service Division and 14 manufacturing facilities (eight wholly owned and six
unconsolidated joint venture facilities) with four centres based in Cologne,
Germany; Valencia, Spain and at our joint venture in Craiova, Romania and
Kocaeli, Türkiye. Ford employs approximately 34,000 people at its wholly owned
facilities and consolidated joint ventures and approximately 56,000 people
including unconsolidated businesses across Europe. More information about the
company, its products and Ford Credit is available at corporate.ford.com.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.

All informasjon i denne pressemeldingen er gjeldende for det tidspunktet den er
publisert på. Informasjonen kan, i likhet med spesifikasjoner og funksjoner i
pressemeldingen, endres over tid, og variere fra marked til marked. Ford Motor
Norge forplikter seg ikke til å oppdatere denne type utsagn i den enkelte
pressemelding.
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