
                                                         

Ford Kuga 2,0 TDCi 110kW  

A6-PowerShift AWD 
 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 20 480 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 26 480 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 37 410 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 905 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 364 

Registračný poplatok (€ s DPH) 210 

MOTOR 

Typ vznetový, turbo 

Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (cm3) 1997 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie - 

Max. výkon kW(k) ot min-1 110(150)/3500 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 370/2000-2500 

Pohon všetkých kolies (100:0 / 50:50) 

Prevodovka 6-st. automat PowerSchift 

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 

Zadná náprava viacprvková 

Riadenie el. posilňovač 

Priemer otáčania (m) - 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu kotúčové 

Pneumatiky R17 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie SUV, 5-miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4531 - 1838 - 1689 

Rázvor (mm) 2690 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) -/- 

Svetlá výška (mm) 190 

Objem batožinového priestoru / s rezervou (l) 456/406 

Objem palivovej nádrže / 4Control (l) 60 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1716 

Užitočná hmotnosť (kg) 514 

Celková hmotnosť (kg) 2230 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotestofficial/


Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1475 

Vnútorná šírka minimum 1410 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 940/1020 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 317/360 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 775 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1486 

Vnútorná šírka minimum 1366 

Vzdialenosť sedák - strop 955 

Vzdialenosť podlaha - sedák 370 

Dĺžka predný sedák 520 

Dĺžka zadný sedák 485 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 10,9 

Maximálna rýchlosť (km/h) 190 

Spotreba mesto (l/100 km) 5,5 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 4,9 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 5,5 

Emisie CO2 (kg.km-1) 134 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 10,7 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 5,6 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 8,1 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 8,4 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 7,8 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 3761 

1. rok pri najazdení 30.000 km 4268 

2. rok pri najazdení 30.000 km 5542 

2. rok pri najazdení 60.000 km 9326 

3. rok pri najazdení 45.000 km 8328 

3. rok pri najazdení 90.000 km 13 319 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 13 671 

1. rok pri najazdení 30.000 km 14 178 

2. rok pri najazdení 30.000 km 19 452 

2. rok pri najazdení 60.000 km 23 236 

3. rok pri najazdení 45.000 km 23 998 

3. rok pri najazdení 90.000 km 30 729 

Cena PHM diesel (€/liter) 1,100 

Normohodina (€ s DPH) 36,26 

Gar. kontroly (km) 20 000 / 1 rok 

Výmena oleja (km) 20 000 / 1 rok 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 394 

Predný blatník 197 

Svetlomet. + smerovka 793 

Spätné zrkadlo el. 366 

Predný nárazník 479 

Predný tlmič 154 

Predné brzdové platničky 89 



Predné tyčky stabilizátora 53 

Spojka - 

Predná žiarovka 209 

ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 12 

Lak 2 

Na celé auto 5 

Motor a mechanické časti 5 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 27 500 

Po 2. roku 60.000 km 23 500 

Po 3. roku 90.000 km 20 000 
 

 

VÝBAVA 
Výbava Titanium (navyše k výbave Trend): 17“ zliat. disky, sedadlá koža/látka, bedrová opierka, pred. sedadlá, 
lakťová opierka vzadu, 8“ dotyk. displej, SYNC3 + „Emergency Assist“, autofunkcia zapnutia svietel, Bluetooth + 
USB, LED svetlá denného svietenia, sedadlo vodiča el. nastavitelné v 10 smeroch a spolujazdca v 6 (275 €), alarm 
(300 €), adaptívne Bi-xenony s ostrekovačmi (1150 €), zadná parkovacia kamera (490 €), strešné lyžiny + tmavé 
sklá od B stĺpika (460 €), vyhrievané čelné sklo + dýzy ostrekovačov vyhrievaný volant (575 €), park. asistent pre 
pozdĺžne a priečne parkovanie + asistent pre výjazd z pozdĺžneho parkovacieho miesta (955 €), bezdotykové 
otváranie kufra + bezkľúčove zamykanie (525 €), navigácia (915 €), metalíza (495 €) 

 
 

 

PLUSY MÍNUSY 
vyššia kvalita spracovania  

lepšie odhlučnenie  

dizajn exteriéru a interiéru  

výborne fungujúci pohon 4×4 

bezpečný jazdný prejav na zľadovatenej vozovke  

excel. absorpcia malých nerovností 

dostat. výkonný a pružný motor 

isté jazdné vlastnosti, aj na snehu 

dotykový 8“ displej, SYNC3 

prepracovaný stredový panel  

ľahko prístupný a dostatočne veľký kufor  

MÍNUSY 

spotreba v teste 7,8 l/100 km výraznejšie vyššia ako udávaná 5,5 l/100 km 

tvrdšie vystlané zadné sedadlá 

vyššia cena testovaného vozidla 

objem kufra o niečo menší ako konkurencia 
 


