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1

Fii tu însuți
Viața în oraș necesită gândire creativă. Să vă găsiți drumul într-un spațiu
aglomerat nu necesită să urmați tendințele, ci este vorba despre a vă exprima
propriul dumneavoastră stil, unic. Nu este vorba despre a solicita atenție, ci
despre a arăta plin de încredere cine sunteți

Puma Titanium – culoare caroserie Metropolis White jante aliaj 17" cu 10 spițe vopsite in
negru.
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Un mod de a vedea lucrurile
Viața este rareori perfectă. Ar fi plictisitor să fie astfel. Viața este vibrantă, fluidă și
mult mai interesantă de atât. Noul Ford Puma încorporează perfect acest mod de
gândire. Combinând integral energia atletică a SUV-ului pentru spații extraurbane,
spațiul dinamic al unui vehicul compact pentru oraș și elegantul rafinament al unui
vehicul de pasageri premium - Ford Puma întruchipează o nouă direcție în
identitatea auto.
Exteriorul său frumos sculptat este încântător pentru privire și lasă o impresie de
durată odată văzut. Stilul elegant și prezența impozantă se combină cu
funcționalitatea atentă gândită. Împreună cu o gamă variată de tehnologii
inteligente de asistență a șoferilor și o nouă generație de tehnologii hibride eficiente
- noul Ford Puma este partenerul perfect pentru arena orașului.

Puma ST-Line – culoare caroserie Desert Island Blue, jante aliaj 19" cu 5 spițe vopsite în negru mat
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O cale de urmat
Cu funcții inteligente și tehnologii inovatoare, Ford Puma vă oferă controlul absolut.
De la un bord complet digital de 12,3" și un ecran tactil avansat de 8", la o serie de
servicii suplimentare și funcții disponibile prin intermediul sistemului dvs.
infotainment SYNC 3 și prin intermediul modemului încorporat FordPass Connect fiecare element a fost conceput pentru a vă face șofatul cât mai facil cu putință.

Puma ST-Line X - tapițerie parțial piele Salerno Ebony, cusături roșii
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Un echilibru perfect
Frumusețea este echilibrată prin funcționalitate imediat ce vă urcați în noul
Ford Puma. Designul său interior seducător te înconjoară cu tot
rafinamentul somptuos al unui vehicul premium. Scaunele din față în stil
sportiv includ suport lombar și funcție de masaj pentru un plus de confort.
În timp ce accesoriile de design interior cu finisaj luminos generează
senzația de stil sofisticat.
Dar viața în oraș poate fi agitată. Cafeaua poate fi vărsată, noroiul și
murdăria pot fi aduse ușor în interiorul mașinii. Din acest motiv am creat,
pentru prima dată la un autovehicul Ford, un nivel premium pentru
scaunele față și spate care include un set de huse pentru scaune complet
detașabil, care pot fi spălate la mașină. (Standard doar pentru Titanium X)

Puma Titanium X prezentat cu dotarea standard de material tapițerie scaune Malabar in
Ebony/Casual in Ebony.
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O mai bună utilizare a
spațiului
Viața în oraș necesită o abordare inventivă a modului în care folosești
spațiul din mașină. Noul Puma încorporează perfect acest mod de gândire.
Pe lângă faptul că este atât de plăcut la vedere, oferă și funcționalitate
reală în detaliile designului său.
Pentru început, accesul la spațiul de încărcare este simplu, chiar și atunci
când ai mâinile pline. Având cheile în buzunar sau în geantă, o simplă
trecere ușoară a piciorului pe sub bara de protecție din spate va activa
hayonul hands-free al Puma. În timp ce raftul adaptabil din spate nu este
fixat pe cel de-al doilea rând de scaune și se ridică odată cu hayonul,
acesta deschizându-se și creând spațiu pentru introducerea unor articole
mai mari.
Cu adevărat important este spațiul de încărcare al mașinii, care
încorporează un nou compartiment Megabox inovator. Nu doar că asigură
un spațiu de depozitare suplimentar dar Megabox are un capitonaj
impermeabil și chiar un orificiu de drenaj. Deci, dacă ești o persoană activă,
acesta este locul ideal în care să depozitezi echipamentul ud ori murdar
după alergarea prin parc și oferă atât de mult spațiu, încât poți depozita
inclusiv genți cu accesoriile pentru golf.

Puma ST-Line - culoare caroserie Desert Island Blue.
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Alegerea modului de
conducere
Moduri de conducere selectabile
Personalizați-vă experiența de condus cu ajutorul celor cinci moduri
selective disponibile. Prioritizați diferite configurații de performanță, putere
și economie, selectând între setările Normal, Sport, Trail, Slippery și Eco.
Sistemul ajustează diferite setări, inclusiv răspunsul pedalei de accelerație,
precum și comportamentul la schimbarea treptelor de viteză la mașinile cu
transmisie automată. Computerul de bord prenzintă și el modificări, pentru
a reflecta alegerile făcute, și include un mod „silențios” în care sunt afișate
doar informațiile cele mai importante.

Puma ST-Line - culoare caroserie Metropolis White și jante aliaj 19" cu 5 spițe vopsite
negru mat
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Conectivitate fără efort
Pentru prima dată, dvs. și autovehiculul dvs. Ford puteți rămâne conectați fără probleme oriunde vă aflați. Aceasta deoarece modemul FordPass Connect și
aplicația FordPass împreună deblochează o serie de caracteristici concepute pentru a ușura fiecare călătorie.

FordPass Connect

Aplicația FordPass

FordPass Connect* vă poate ajuta să economisiți atât timp, cât și resurse,
precum și să vă oferiți liniște.

Aplicația FordPass Connect devine și mai puternică atunci când este
conectată la smartphone-ul dumneavoastră, permițându-vă să accesați mai
multe funcții.

■

Faceți cunoștință cu cel mai bun prieten al telefonului
Ford SYNC 3
Ford SYNC 3 se integrează perfect cu smartphone-ul, permițându-vă să controlați totul, de la apelurile telefonice și mesageria text la muzică și navigație
- totul cu ajutorul ecranului tactil de 8" sau prin comenzi vocale remarcabil de simple. Actualizările hărților vă ajută să rămâneți pe traseu și să ajungeți la
timp. Acestea sunt gratuite o perioadă limitată după înregistrarea vehiculului.
Funcțiile SYNC 3
■

■
■

de urgență, furnizând serviciilor de urgență informații despre locul în care
■

se află vehiculul, în limba locală
Controlați aplicațiile compatibile cu SYNC prin AppLink, în timp ce Apple
CarPlay și Android Auto vă permit să controlați smartphone-ul prin ecranul
Ecranul tactil color este compatibil cu gesturile „swipe” (tragere cu
degetul) și „pinch-to-zoom” (apropiere a degetelor pentru zoom) și vă

■

■

la timp
Wi-Fi la bord*** – beneficiați de Wi-Fi de până la 4G pentru maximum

■

zece dispozitive, astfel încât dumneavoastră și pasagerii dvs. puteți
beneficia de aceeași conectivitate atunci când vă deplasați ca și acasă

■
■

Să utilizați telefonul pentru a verifica încă o dată dacă autovehiculul este
încuiat sau permiteți altcuiva accesul în vehicul atunci când dvs. sunteți în
altă parte
Să monitorizați nivelul combustibilului, kilometrajul și presiunea în
anvelope, prin intermediul telefonului
Să găsiți pe hartă drumul înapoi către mașina parcată
Să primiți direct pe smartphone alerte privind sănătatea vehicululu

cum ați face pe tabletă sau smartphone
Accesați funcții suplimentare prin telefonul smartphone cu aplicația
FordPass.
■

Selectați puncte de interes de-a lungul rutei. FordPass va trimite aceste

■

locații în navigația SYNC 3 atunci când vă conectați prin AppLink
Căutați puncte de realimentare după marca sau clasa de combustibil și

■

comparați prețurile
Căutați locuri de parcare disponibile, verificați costurile, orele de

de pornire SYNC 3, ca și cum ar fi chiar ecranul telefonului
■

de navigație SYNC 3. Tehnologia ajustează apoi traseul recomandat pe
baza condițiilor de trafic, ajutându-vă ajungeți la destinație mai relaxat și

permite să aranjați pictogramele aplicațiilor și afișajele de fundal la fel

Gestionați telefonul, muzica, aplicațiile și navigația prin comenzi vocale
simple
Ascultați mesajele text care vă sunt citite cu voce tare
Asistența pentru situații de urgență† ajută ocupanții să efectueze un apel

Live Traffic** furnizează informații regulate despre trafic direct în sistemul

*FordPass Connect este un accesoriu suplimentar. Modemul integrat va fi conectat în momentul livrării vehiculului. Puteți opta pentru/contra anumite servicii de partajare a datelor. Tehnologia va fi disponibilă în 2019 pe anumite piețe, urmând să se
extindă în celelalte în 2020.
**Accesul la Live Traffic este gratuit primii 2 ani de la înmatricularea unui nou Ford dotat cu SYNC 3 și navigație; ulterior, se plătește o taxă de licență.
***Hotspotul Wi-Fi (până la 4G LTE) include o perioadă de probă gratuită a datelor wireless, care începe în momentul activării și expiră la sfârșitul celor 3 luni sau când sunt utilizați 3 GB de date, oricare intervine mai întâi. Ulterior este necesar un
abonament la Vodafone, pentru detalii despre pachetele de date consultați site-ul lor. Pentru a profita de capabilitatea hotspot Wi-Fi integrată, un vehicul Ford 2018 trebuie să fie prevăzut cu echipamentul hardware corespunzător și este necesar un
abonament de date. Acoperirea și serviciul de date nu sunt disponibile peste tot și se pot aplica condițiile abonamentului de date, inclusiv tarifele adecvate pentru mesaje și date.

funcționare și evaluările

Nu uitați: Integrarea completă a smartphone-ului cu SYNC 3 este disponibilă numai pentru iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) sau pentru versiunile superioare. Unele funcții SYNC 3 necesită o conexiune de date, prin urmare este posibil să se aplice taxe
pentru serviciile mobile de date. Pentru a verifica dacă Apple CarPlay și Android Auto sunt disponibile pe piața dumneavoastră, verificați site-urile web oficiale Apple CarPlay și Android Auto pentru ultimele informații.
†
Asistența pentru situații de urgență Ford este o funcție SYNC inovatoare care folosește un telefon mobil asociat prin Bluetooth® și conectat pentru a-i ajuta pe ocupanții vehiculului să inițieze un apel direct către centrul local de comunicații, după un
accident care a implicat declanșarea unui airbag sau oprirea pompei de combustibil. Această funcție este operațională în peste 40 de țări şi regiuni din Europa.
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FORD PUMA Tehnologii Remarcabile

Pilot automat inteligent
adaptiv cu Asistență la
direcție pentru evitarea
accidentelor
Noul Puma face șofatul mai simplu

Camera spate cu vedere
panoramică

Plafon panoramic

Un suport de încărcare wireless la

Utilă atunci când rulați în marșarier

îndemână face ca dispozitivele dvs.
să fie mereu gata de utilizare.

și vizibilitatea este limitată. Activată
prin selectarea treptei de viteză

interiorul vehiculului dumneavoastră
Puma. Un plafon panoramic

în traficul aglomerat. Pilotul
automat adaptiv menține o distanță
sigură între dvs. și vehiculul din față

marșarier, camera video spate cu
vedere panoramică oferă o vedere
clară spre stânga și spre dreapta,

și poate chiar să vă oprească
mașina. Asistența pre-coliziune, cu
asistență la direcție pentru evitarea

afișând o vizibilitate de aproape 180
de grade în spatele mașinii, pe
ecranul SYNC 3.

accidentelor, vă avertizează asupra
posibilelor pericole (cum ar fi
vehiculele și pietonii) și este
proiectat să evite obstacolele,
aplicând frânele pentru a reduce
sau elimina un impact.
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Suport încărcare
wireless

Bucurați-vă de peisajele superbe din

acționat electric vă permite să
aduceți lumea de afară în interiorul
cabinei vehiculului. Oferind din
abundență aer curat atunci când
este deschis, geamul glisant are un
strat ce reflectă lumina solară care
ajută la păstrarea temperaturii
optime în interior atunci când este
închis. Iar parasolarul din interior
asigură protecție suplimentară
atunci când aveți nevoie.

Asistență precoliziune*†

Faruri cu leduri

Sistem de informații
despre unghiul mort*

Scaune cu masaj lombar

Sistemul de informații despre

pasager sunt dotate cu funcție de
masaj lombar pentru un confort și
suport suplimentar. Activate prin

Asistența pre-coliziune cu

Farurile LED de înaltă eficiență și cu
durată mare de viață produc o

detectarea pietonilor monitorizează
proximitatea dumneavoastră cu alte

lumină naturală clară, cu un model
extrem de precis. De asemenea,

unghiul mort vă alertează prin
lămpile de avertizare discrete

vehicule și pietoni – chiar și pe
întuneric. Dacă detectează o
coliziune potențială, vă poate alerta

acestea sesizează când se întunecă.
Faza lungă automată detectează
vehiculele care vin din sens opus și

integrate în ambele oglinzi laterale
dacă un alt vehicul - autoturism,
furgonetă sau autocamion - intră în

cu semnale acustice și vizuale și,
dacă este necesar, va pre-încărca
frânele și va spori sensibilitatea

unghiul mort atunci când conduceți.
În mod similar, alerta la
intersectarea cu traficul vă

acestora pentru o reacție completă

comută automat la faza scurtă.
Faza lungă automată este
disponibilă numai împreună cu
asistența pentru păstrarea benzii de

la frânare.

rulare (parte a sistemului de

vehicul în mișcare sau alt pericol, în

păstrare a benzii de rulare).

timp ce ieșiți cu spatele dintr-un loc
de parcare perpendicular și poate să
aplice automat frânele dacă nu

*Pe bază de senzori.
†
Funcție de asistare a șoferului.

Scaunele față pentru șofer și

apăsarea unui buton, setările de
masaj reglabile în trei direcții
revitalizează mușchii obosiți - ideal
pentru călătorii mai lungi. (Standard
doar pentru Titanium)

avertizează dacă este detectat un

acționați corespunzător.
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FORD PUMA Vedere de ansamblu asupra modelelor

Cu Puma, alegerea
este ușoară
Cu patru opțiuni distincte de design individual,
alegerea nu a fost niciodată mai ușoară.
Indiferent dacă preferați confortul unui vehicul de
de calitate superioară sau dinamica conducerii
unui vehicul sport - există un nou Ford Puma care

Titanium X

Titanium

să vă ajute.
Pentru a face alegerea dvs. de achiziție mai
plăcută, am crescut standardul funcțiilor noastre

Modelul Puma oferă niveluri superioare de sofisticare și confort, cu materiale premium și tehnologii
suplimentare.

Cu noile sale tehnologii uimitoare și elementele stilistice unice, Titanium X este mult mai mult decât o
experiență de conducere din punct de vedere estetic.

în toate seriile. Prin urmare, acum, oricare ar fi
versiunea Puma pe care decideți să o alegeți,
puteți fi sigur de existența unui nivel mai bogat de
conținut standard.
Pentru mai multe informatii despre opțiunile
disponibile, vă rugăm să luați legătura cu
distribuitorul dumneavoastră Ford.

ST-Line

Sport

Sport

Individualitatea remarcabilă a ST-Line oferă o nouă abordare captivantă și fermecătoare pentru seriile

Puterea uluitoare a ST-Line X vă oferă cea mai memorabilă experiență de conducere imaginabilă,

noastre sport de ultimă oră.
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ST-Line X

combinând accelerația excepțională cu agilitatea și controlul.
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FORD PUMA Modele

Titanium

Principalele dotări exterioare
■
■
■
■

■

■

Jante aliaj de 17" cu 10 spițe
Bandou lateral inferior cu finisaj negru și inserții cromate
Obturator activ al grilei
Oglinzi exterioare acționate electric și încălzite, pliabile
electric, cu indicatoare laterale integrate, carcase în culoarea
caroseriei și lumini de însoțire
Corpul barei de protecție din față în culoarea caroseriei, cu
partea inferioară în culoarea negru, și bară spate din plastic,
în două culori
Spoiler în culoarea caroseriei

Principalele dotări interioare
■

■
■
■

■
■

Sistem de păstrare a benzii de rulare (cu alertă și asistență
pentru păstrarea benzii de rulare)
Ornamente praguri de portieră față unicat Titanium
Aer condiționat manual
Consolă centrală premium, cu 2 suporturi iluminate pentru
cană, cotieră cu spațiu de depozitare prevăzut cu capac, plus
conectivitate USB și priză de alimentare de 12V
Panou de bord serie de vârf
Panou analogic indicatoare de bord 4.2" color TFT serie de
vârf

Motorizări
Vehicule hibride pe benzină
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CP
1.0L EcoBoost Hybrid 155 CP

Puma Titanium cu culoarea caroseriei în Solar Silver metalizat (opțional).
Puma Titanium interior standard cu ecran tactil de 8" SYNC 3.

FORD PUMA Modele

Puma Titanium cu culoarea caroseriei în Magnetic metalizat (opțional).
Puma Titanium X interior standard inclusiv buton de pornire Ford Power.

Titanium X

Principalele dotări exterioare suplimentare față de
Titanium
■
■

Jante aliaj de 18" cu 10 spițe, vopsite în Pearl Grey
Geamuri fumurii

Principalele dotări interioare suplimentare față de
Titanium
■
■

■
■

Huse scaune detașabil cu închidere cu fermoar
Aer condiționat cu control electronic automat al temperaturii
(EATC)
Oglindă retrovizoare heliomată
Radio cu DAB (Digital Audio Broadcasting), ecran tactil 8"
TFT, sistem audio B&O, 10 difuzoare (patru în față, patru în
spate, unul în centru și un subwoofer), compatibil MP3,
comenzi audio din telecomandă, Ford SYNC 3 cu navigație,
sistem de control vocal, Apple CarPlay, Android Auto,
asistență de urgență*, apelare hands-free, GPS, Bluetooth®,
modem FordPass Connect, mod de confidențialitate și două
porturi USB pentru dispozitive muzicale externe

Motorizări
Vehicule hibride pe benzină
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CP
1.0L EcoBoost Hybrid 155 CP

*Asistența pentru situații de urgență Ford este o funcție SYNC inovatoare care folosește
un telefon mobil asociat prin Bluetooth® și conectat pentru a-i ajuta pe ocupanții
vehiculului să inițieze un apel direct către centrul local de comunicații, după un accident
care a implicat declanșarea unui airbag sau oprirea pompei de combustibil. Această
funcție este operațională în peste 40 de țări şi regiuni din Europa.
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FORD PUMA Modele

ST-Line

Principalele dotări exterioare suplimentare față de
Titanium
■
■
■

■
■
■

Jante aliaj de 17" cu 5 spițe, finisaj Luster Nickel
Sistem de comuntare automată a fazei lungi
Bara față unicat ST-Line în culoarea caroseriei și bara spate
cu difuzor în culoarea caroseriei
Spoiler (în culoarea caroseriei)
Embleme laterale ST-Line
Sistem de evacuare noxe cu accesorii cromate

Puma ST-Line cu culoarea caroseriei în Lucid Red metaliza cu strat transparent cu tentă de culoare (opțional).
Puma ST-Line interior standard cu cusături roșii.

FORD PUMA Modele

ST-Line X

Principalele dotări exterioare suplimentare față de
ST-Line
■
■
■

■
■
■
■

■

■
■
■

■

Ornamente praguri de portieră față unicat ST-Line
Panou indicatoare de bord 12.3" complet TFT/LCD
Mâner al frânei de mână îmbrăcat în piele, cu cusături roșii
Schimbător de viteze cu inserții piele ecologică cu cusături
roșii
Pedale din oțel inoxidabil, stil sportiv, cu inserții de cauciuc
(doar în cazul transmisiei manuale)
Nuca schimbătorului de viteze din aluminiu
Volan 3 spițe îmbrăcat în piele cu cusături unicat roșii
Scaune față în stil sportiv dotate cu ajustare manuală a
scaunului în patru direcții
Buton de pornire Ford Power

Motorizări
Vehicule hibride pe benzină
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CP
1.0L EcoBoost Hybrid 155 CP

Jante aliaj de 18" cu 8 spițe, Black Matt
Bandouri laterale inferioare în culoarea caroseriei
Ștergătoare de parbriz automate cu senzori de ploaie

Principalele dotări interioare suplimentare față de
ST-Line
■

Principalele dotări interioare suplimentare față de
Titanium

Puma ST-Line X prezentat cu culoarea caroseriei în Desert Island Blue metalizat (opțional).
Puma ST-Line X interior standard cu scaune îmbrăcate parțial în piele.

■

■
■

Tapițerie scaune parțial din piele
Aer condiționat cu control electronic automat al temperaturii
(EATC)
Oglindă retrovizoare heliomată
Radio cu DAB (Digital Audio Broadcasting), ecran tactil 8"
TFT, sistem audio B&O, 10 difuzoare (patru în față, patru în
spate, unul în centru și un subwoofer), compatibil MP3,
comenzi audio din telecomandă, Ford SYNC 3 cu navigație,
sistem de control vocal, Apple CarPlay, Android Auto,
asistență de urgență*, apelare hands-free, GPS, Bluetooth®,
modem FordPass Connect, mod de confidențialitate și două
porturi USB pentru dispozitive muzicale externe

Motorizări
Vehicule hibride pe benzină
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CP
1.0L EcoBoost Hybrid 155 CP

*Asistența pentru situații de urgență Ford este o funcție SYNC inovatoare care folosește
un telefon mobil asociat prin Bluetooth® și conectat pentru a-i ajuta pe ocupanții
vehiculului să inițieze un apel direct către centrul local de comunicații, după un accident
care a implicat declanșarea unui airbag sau oprirea pompei de combustibil. Această
funcție este operațională în peste 40 de țări şi regiuni din Europa.
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FORD PUMA Culori și tapițerie

Noi am ales Deep Impact Blue.
Dumneavoastră ce veți alege?
Blazer Blue

Agate Black

Magnetic

Vopsea metalizată*

Vopsea metalizată*

Solar Silver

Metropolis White

Vopsea metalizată*

Vopsea metalizată*

Race Red

Grey Matter

Lucid Red

Vopsea nemetalizată*

Vopsea metalizată*

Vopsea metalizată cu strat
transparent colorat*

Vopsea nemetalizată

Frozen White
Vopsea nemetalizată*

24

Desert Island Blue
Vopsea metalizată*

*Contra cost.
Ford Puma beneficiază de garanția Ford la perforare prin coroziune timp de 12
ani de la data primei înmatriculări. Conform clauzelor și condițiilor.
Notă: Imaginile cu mașini sunt folosite numai pentru a ilustra diferite culori ale
caroseriei și este posibil să nu reflecte specificațiile curente sau disponibilitatea
produsului pe anumite piețe. Culorile și tapițeriile reproduse în această broșură
pot să difere de culorile reale din cauza limitărilor procesului de tipărire folosit.

Durabilitatea și frumusețea exteriorului mașinii Ford Puma se datorează unui
proces special de vopsire în mai multe etape. De la părțile din oțel ale caroseriei
injectate cu ceară la stratul de acoperire rezistent la uzură, noile materiale și
proceduri de aplicare asigură faptul că noul Puma își va păstra aspectul pentru
mult timp.

Culoare caroserie în Desert Island Blue* metalizat,
plafon și oglinzi exterioare în Agate Black metalizat*
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FORD PUMA Interior

FORD PUMA Anvelope și jante

Așezați-vă și
relaxați-vă
Aspectul și efectul materialelor premium vă vor
face să apreciați interiorul bine proporționat,
indiferent dacă sunteți pasager sau șofer.

26

Material Alhambra și Casual

Material Alhambra parțial cu piele Salerno

în Ebony pentru Titanium (standard)

în Ebony pentru Titanium (opțional)

Material Malabar și Casual

Material Court și Belgrano

Material Tire în Casual parțial cu piele Salerno

în Ebony pentru Titanium X, inclusiv huse cu fermoar
(standard)

În Ebony pentru ST-Line (standard)

În Ebony pentru ST-Line X (standard)

17"

17"

18"

Standard pentru Titanium
(echipate cu anvelope 215/55 R17)

Standard pentru ST-Line
(echipate cu anvelope 215/55 R17)

Standard pentru Titanium X
(echipate cu anvelope 215/50 R18)

18"

19"

Standard pentru ST-Line X
(echipate cu anvelope 215/50 R18)

Opțional pentru ST-Line și ST-Line X
(*Acest articol nu este disponibil pentru România)

Jante aliaj cu 10 spițe

Jante aliaj cu 8 spițe, lustruit

Jante aliaj cu 5 spițe, finisaj Luster Nickel

Jante aliaj cu 10 spițe, vopsite în Pearl Grey

Jante aliaj cu 5 spițe, vopsite Black Matt*
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FORD PUMA Accesorii

CD player
Soluție retrofit pentru vehicule fără
CD player. Pentru instalarea pe
unele autovehicule poate fi necesar
un cablu jumper suplimentar. Pentru
mai multe detalii, vă rugăm să
contactați dealerul Ford. (Accesoriu)

Pachetul de siguranță
premium

Huse scaune cu
fermoar

Un kit de prim ajutor bine organizat,

Husele detașabile pentru scaunele

care poate fi depozitat la îndemână
și în același timp să nu se afle la

din față și din spate facilitează
menținerea interiorului în stare

vedere, datorită designului său
compact. Ambalajul de materiale

proaspătă și curată. Husele pentru
scaune pot fi spălate la mașină și

moale înseamnă că nu se va mișca
zgomotos în compartimentul de

sunt prevăzute cu fermoar integrat,
ceea ce face să fie ușor de

depozitare al vehiculului.
(Accesoriu)

îndepărtat atunci când este necesar.
(Opțiune şi/sau accesoriu)
(Standard pentru Titanium X)

Covorașe pentru toate
anotimpurile

[cbCap de tractare
detașabil

Covorașele pentru toate
anotimpurile cu marginile ridicate,
cu simbolul Puma, sunt adaptate
pentru a se potrivi perfect și a
proteja împotriva mizeriei și a
umezelii. Covorașul șoferului este
fixat direct de podeaua vehiculului
pentru a împiedica alunecarea.
(Accesoriu)

Oferă capacitate suplimentară de
transport și depozitare; capul de
tractare poate fi detașat atunci
când nu este utilizat. (Opțiune și
accesoriu)

Protecție pentru
compartimentul de
încărcare
Pentru compartimentul de încărcare
este disponibilă o tavă din material
rezistent, cu simbolul Puma
(accesoriu), precum și un covoraș
reversibil pentru compartimentul de
încărcare cu logoul Puma pe o față
și cu o căptușeală rezistentă din

Sistemul de reținere a
încărcăturii
Sistemul solid reține articolele pe
poziție în compartimentul de
încărcare (poate să fie demontat
atunci când nu este folosit). Diferite

Apărători pentru noroi
Apărătorile pentru noroi conturate
vă ajută să protejați caroseria
vehiculului Puma de stropii de noroi
și criblură. Disponibile pentru roțile
față și spate. (Accesoriu)

Barele transversale
Bare transversale rezistente (și care
pot fi încuiate) (numai pentru a fi
utilizate cu șine de acoperiș) vă
permit să transportați ușor diferite
încărcături. Accesoriu)

Suporturi de biciclete
pentru plafon și
pentru spate

pentru accesul facil la
compartimentul de încărcare.
(Accesoriu)

Sunt disponibile suporturi de
biciclete de înaltă calitate, ușor de
instalat, cu montaj atât pe plafon,
cât și pe capul de tractare. Suportul
spate oferă un mecanism practic de
înclinare

G3+ cutie portbagaj
pentru plafon
Concepută să transporte o gamă
largă de încărcături și să le protejeze
împotriva intemperiilor și a furtului.
Cele mai multe modele oferite au o
deschidere dublă pentru un
acces facil. (Accesoriu, disponibil
cu diferite mărimi)

versiuni sunt disponibile pentru a se
potrivi în spatele primului sau celui
de-al doilea rând de scaune. (Sunt
necesare condiții de instalare)
(Opțiune și accesoriu) Respectă
cerințele de securitate ECE-R17 /
ISO 27955.

cauciuc pe cealaltă. (Accesoriu)
Ambele sunt adecvate pentru
transportul unor articole ude sau
murdare.

Pentru mai multe accesorii, vizitați Catalogul online de accesorii la www.accesorii-ford.ro Pentru mai multe articole cu marca Ford – de la îmbrăcăminte la produse
legate de stilul de viață și machete de mașini – vizitați www.fordlifestylecollection.com
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+Articol acoperit de garanția furnizorilor terți; consultați coperta din spate pentru detalii.
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Cu o gamă largă de motoare pe benzină hibride (mHEV) avangardiste, ușoare, moderne, avansate, noul
Puma oferă performanțe remarcabile, împreună cu o economie de combustibil impresionantă și cifre
remarcabil de scăzute ale emisiilor.

Puterea
1.0 (155 CP) Hybrid
Emisii de CO2 126- 131 g/km

Eficiență
1.0 (125 CP) Hybrid
Emisii de CO2 123 - 128 g/km

 
 
    

Tehnologia hibridă include un mic motor electric
care ajută la îmbunătățirea eficienței. Un vehicul
mHEV nu poate fi condus exclusiv de energie
electrică; motorul electric oferă suport
suplimentar motorului pe benzină atunci când
este necesar, ajutând atât la creșterea vitezei, cât
și la reducerea emisiilor.


  



 

 





  
 

    







*În treapta a patra. Toate motoarele pe benzină sunt prevăzute cu un convertor catalitic.*Emisiile și consumul se
aplică pentru jantele și pneurile prezente în dotarea standard. Pentru pneuri și jante opționale se pot înregistra
alte valori de consum și CO2. Pentru mai multe informații, va rugăm să contactați dealerul dumneavoastră Ford.
øø
Consumul declarat de combustibil/energie, emisiile de CO2 și autonomia vehiculului sunt măsurate conform
cerințelor tehnice și specificațiilor reglementărilor europene (CE) 715/2007 și (CE) 2017/1151, cu ultimele
modificări (Regulamentul 2017/1151). Vehiculele utilitare cu sarcină utilă redusă, omologate conform procedurii
de testare armonizată la nivel mondial a vehiculelor ușoare (WLTP), vor avea informații privind consumuri de
combustibil/energie și emisii de CO2pentru Noul Ciclu European de Condus (NEDC) și WLTP. WLTP va înlocui
complet NEDC până la sfârșitul anului 2020. Procedurile de testare standard folosite permit comparația între
diferite tipuri de vehicule și diferiți producători. Pe lângă eficiența în ceea ce privește consumul unui vehicul,
comportamentul la rulare, alți factori non-tehnici joacă un rol important în stabilirea consumului de combustibil/
energie al acestuia, emisiilor de CO2 și a autonomiei vehiculului. Emisiile de CO2 reprezintă principalul gaz cu efect
de seră responsabil de încălzirea globală. Un ghid al economiei de combustibil și al emisiilor de CO2 care conține
date despre toate modelele noi de autoturisme este disponibil gratuit în orice punct de vânzare sau poate fi
descărcat la adresa www.ford.ro/service/informatii-utile/consum. Pentru mai multe informații, consultați
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1573809243486&uri=CELEX:32019R0631. Detalii
complete despre metoda de testare WLTP puteți găsi pe https://wltpfacts.eu/.
#
Reprezintă greutatea proprie cea mai mică, presupunând că șoferul are 75 kg, cu niveluri complete de lichide și
90 % niveluri de combustibil, în funcție de toleranțele producătorului și opțiunile etc. montate. Limitele de
tractare menționate reprezintă capacitatea maximă de tractare a vehiculului calculată pentru masa maximă
autorizată, la repornirea într-o pantă cu o înclinare de 12 procente față de nivelul mării. Performanța și economia
tuturor modelelor vor fi reduse dacă acestea sunt folosite pentru tractare. Masa totală admisă include
greutatea remorcii. Sarcina limită pentru plafon este de maximum 50 kg pentru toate modelele (sarcina limită
pentru plafon este redusă la 0 kg atunci când este specificat plafon panoramic). Capacitatea de tractare este
redusă la 0 kg pentru motorizările 1.0 Ford EcoBoost și 1.5 Duratorq atunci când este selectat plafonul
panoramic. Capacitatea de tractare este redusă la 0 kg pentru motorizările 1.0 Ford EcoBoost cu transmisie
automată și 1.5 Duratorq 120 CP atunci când fie este selectată o roată de rezervă, fie sunt selectate roți din aliaj
de 18". Capacitatea de tractare este redusă la 0 kg pentru seria ST-Line.



































regenerativă acționează prin redirecționarea
energiei de la frânare înapoi la bateria mHEV.






 

 
      
  


  



    
     




  

     

În cazul vehiculelor mHEV nu este nevoie să vă
conectați la o sursă externă de alimentare,

Notă: O opțiune alternativă Ford EcoBlue va fi de asemenea disponibilă din
producția mai 2020 pentru cea mai recentă tehnologie diesel mai curată și mai
economică.



 








Ce este Ford Hybrid?

deoarece acumulatorul care alimentează motorul
electric se încarcă în timpul mersului. Frânarea
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Motorizări

Combustibil, performanțe și emisii de noxe
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FORD PUMA Dimensiuni









Dimensiuni

5 uși

  













       

 

 

 





         

 

 

   





   

 

 

   

 

 





 

1216L
456L

     

Înălțime: 1554 mm

Dimensiuni exterioare

Dimensiuni interioare
                
                      
 
           













                       
  





             





                  

Lungime: 4186 mm

Capacitatea portbagajului (litri)
                    

                 

   

   

 

 

Spaiul de încrcare
      
          
              

  

  





 


 


Capacitatea rezervorului de combustibil (litri)

www
Caracteristici și specificații complete (nu se găsesc în
broșura tipărită)
Pentru a examina caracteristicile și specificațiile complete,
descărcați broșura digitală sau consultați broșura
interactivă. Acestea pot fi descărcate de la: www.ford.ro/
cumpara/alege-modelul/brosuri-si-preturi# sau scanând
codul QR.
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Lățime (cu oglinzi): 1930 mm

Lățime (cu oglinzile rabatate): 1777 mm

Dimensiunile pot să varieze în funcție de model și de echipamentele montate. Modelul ST Line disponibil ulterior. Întreabă dealerul Ford pentru mai multe
detalii.
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Tapieria i culoarea feei de scaun: Textil/Parial Piele Ebony
Tapieria i culoarea sptarului scaunului Casual/Parial Piele Ebony
Culoarea panoului de bord:Ebony
 





















Tapieria i culoarea feei de scaun: Textil cu fermoar Ebony
Tapieria i culoarea sptarului scaunului: Casual/Parial Piele Ebony
Culoarea panoului de bord: Ebony







              





                 



                 






















   
  









           




















Tapieria i culoarea feei de scaun:Textil Ebony
Tapieria i culoarea sptarului scaunului: Belgrano Ebony
Culoarea panoului de bord:Ebony
 



          

 


 

  







 



 









 

 

  


 





 

Stil și aspect
 




Culori și tapițerie


                   
                                  



          




















Tapieria i culoarea feei de scaun: Parial Piele Ebony
Tapieria i culoarea sptarului scaunului: Parial piele Ebony
Culoarea panoului de bord:Ebony













              
                  





    















    
                                 
      
  
            
          
          





     





                    





standard
disponibilă
*Vopseaua de caroserie nemetalizată Frozen White, Race Red, metalizată și metalizată specială, tapițeria parțial din piele sunt opțiuni disponibile contra cost. Modelul ST-Line este disponibil ulterior. Întreabă dealerul Ford pentru mai
multe detalii.

opțiune, contra cost
Parte a unui pachet opțional contra cost
*Janta pe care o alegeți va fi echipată cu o anvelopă de dimensiune specificată, dar nu este posibilă nicio opțiune de marcă. Modelul ST Line disponibil ulterior. Întreabă dealerul Ford pentru mai multe detalii.

    
    

                          

    

                          



                







  










 



















             

 


 



 





 

  
                







  

Experiența la volan
 

Stil și aspect

             


      



            



        
           
    
      
               
   
   
 
         
        

                        
     

           
        
       

standard
opțiune, contra cost
Parte a unui pachet opțional contra cost
*Janta pe care o alegeți va fi echipată cu o anvelopă de dimensiune specificată, dar nu este posibilă nicio opțiune de marcă. Modelul ST Line disponibil ulterior. Întreabă dealerul Ford pentru mai multe detalii.









  
                   




   
   





















                     
  

 

   








 



 

















          

 



                            
         

 
                 



 

                  

                       






         
    










 







  

Confort și utilitate
 

Experiența la volan

    




                                   
                                  
                       
                                  
                                   
                         
 










 










     




            
  









 
 
                                 
          

standard
opțiune, contra cost
Parte a unui pachet opțional contra cost
Modelul ST-Line disponibil ulterior. Întreabă dealerul Ford pentru mai multe detalii. **Asistența Ford pentru situații de urgență este o funcție SYNC inovatoare care folosește un telefon mobil cu Bluetooth® asociat și conectat pentru a-i
ajuta pe ocupanții vehiculului să sune direct la centrul local de comunicații, după un accident care implică declanșarea unui airbag sau oprirea pompei de combustibil. Această funcție este operațională în peste 40 de țări şi regiuni din
Europa.


   















    



 



       



          



       









                 
              







        
               










               





   





  






                           

 



















      





    

  

    





            
 

 


                











            




          






                  



         



           
                 



 

  

    

 





  





        
          



 

                     
                 

 








 







  

Confort și utilitate
 

Confort și utilitate





       




       





    











              



                        



standard
opțiune, contra cost
Parte a unui pachet opțional contra cost
Modelul ST-Line disponibil ulterior. Întreabă dealerul Ford pentru mai multe detalii. **Asistența Ford pentru situații de urgență este o funcție SYNC inovatoare care folosește un telefon mobil cu Bluetooth® asociat și conectat pentru a-i
ajuta pe ocupanții vehiculului să sune direct la centrul local de comunicații, după un accident care implică declanșarea unui airbag sau oprirea pompei de combustibil. Această funcție este operațională în peste 40 de țări şi regiuni din
Europa.
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Cârlig de remorcare detasabil




        



                   



             











            
        






    

      



 

     

 

    





  
Covorae  fa i spate, premium, custuri duble



                  
 





  







 

Utilitate
 

Siguranță și securitate












                        



        



standard
opțiune, contra cost
Parte a unui pachet opțional contra cost
Funcție de siguranță,2)Funcție de asistare a șoferulu.
*Pentru nivelul de echipare ST Line este disponibil doar în varianta Diesel. uNotă: un scaun de protecție pentru copil nu ar trebui niciodată să fie amplasat pe scaunul pasagerului din față dacă vehiculul Ford este echipat cu
un airbag funcțional pentru pasagerul din față. Cel mai sigur loc pentru copii este bancheta din spate. Modelul ST Line disponibil ulterior. Întreabă dealerul Ford pentru mai multe detalii.
1)
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FORD PUMA Pașii următori

testați

configurați

Vizitați dealerul Ford și testați personal noul Ford Puma



Vizitați dealerul Ford sau accesati online www.ford.ro pentru a
vizualiza prețul noului dvs. Ford Puma
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dețineți

Atunci când conduceți noua dumneavoastră mașină, vă
suntem tot timpul alături. Ford are o rețea vastă de
service-uri autorizate care vă ajută să mențineți mașina
în cele mai bune condiții.

Pentru mai multe informații despre produsele noastre de
finanțare, vizitați www.ford.ro

Iar în cazul în care noul dumneavoastră Ford necesită
reparații ca urmare a unui accident, centrul Ford de
reparații pentru accidente este cel mai bun loc în care
mașina să fie adusă în starea dinaintea accidentului și
astfel să o puteți conduce din nou.

FordPass

este o noua platforma care sustine mobilitatea. Va
ajuta in gasirea celor mai apropiate locuri de parcare,
ofera detalii legate de autovehicule si componente
financiare .
Accesul la Live Traffic este posibil printr-un
echipament conectat la internet

www.ford.ro

contact

       

Opțional
Standard
*De la data începerii garanției de bază. FordProtect este un pachet adițional disponibil contra cost. Verificați termenii și condițiile de aplicare
a FordProtect.

Ilustrații, descrieri şi specificații. În momentul în care a fost tipărită, informațiile din această broşură erau corecte. Totuşi, politica Ford impune dezvoltarea continuă a produselor. De
aceea, Ford îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificațiile, culorile şi prețurile modelelor şi ale articolele prezentate şi descrise în această publicație. Pentru a afla
ultimele detalii, consultați întotdeauna un dealer Ford. Echipament opțional. În această publicație, atunci când o caracteristică este descrisă ca ‘opțiune’ sau ‘configurație opțională/
pachet opțional’, etc., trebuie să presupuneți că acestea vor fi la un cost suplimentar față de costul de bază al vehiculului, dacă nu este specificat contrariul. Toate modelele şi
combinațiile de culori sunt în funcție de disponibilitate. Notă: O parte din imaginile prezentate înfățişează un model prototip şi/sau sunt generate pe calculator, de aceea, designul/
caracteristicile versiunii finale pot prezenta diferențe sub anumite aspecte. În plus, unele din dotările prezentate ale vehiculelor pot fi opționale Notă: Această broşură conține atât
accesorii originale Ford cât şi o gamă de produse a furnizorilor noştri. Montajul accesoriilor poate afecta consumul de carburant al autovehiculului dumneavoastră. + Accesoriile
identificate sunt accesorii alese cu grijă de la furnizori terți; acestea nu beneficiază de garanție Ford, însă sunt acoperite de garanția proprie a furnizorului terț, toate aceste detalii pot fi
obținute de la dealerul dumneavoastră Ford. Notă: Denumirea şi logourile mărcii Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare de către Ford Motor Company se face
sub licență. Marca verbală şi siglele iPod sunt proprietatea Apple Inc. Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt deținute de respectivii proprietari. Notă: Unele sisteme de asistență a
conducătorului sau elemente de siguranță descrise în această broşură funcționează pe bază de senzori a căror performanță poate fi afectată de anumite condiții meteorologice sau de
mediu.

Când nu mai aveți nevoie de
această broşură, vă rugăm să o
reciclați.
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finanțați

Atunci când este vorba de finanțarea mașinii
dumneavoastră, mărimea și experiența noastră ne fac să
avem o poziție favorabilă și să vă oferim o gamă largă de
produse financiare.

      

www.ford.ro

