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Puma ST-Line X
Korin fashion-metalliväri Lucid Red
(valinnaisvaruste) ja 19" 5-puolaiset,
mattamustaksi maalatut kevytmetallivanteet.

EDELLÄKÄVIJÄ, NEROKAS, VAIKUTTAVA –
JOKAISESSA AUTOSSA ON HÄNEN ALLEKIRJOITUKSENSA
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Puma Titanium
Korin metalliväri Solar Silver (valinnaisvaruste) ja
17" 10-puolaiset, Absolute Black -värillä maalatut
kevytmetallivanteet.
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Joukon keskeltä erottautuminen ei tarkoita trendien seuraamista, vaan oman
yksilöllisen tyylin ilmaisua. Se ei tarkoita huomion kerjäämistä, vaan
itsevarmuutta näyttää kuka olet. Tässä tulee täysin uusi Ford Puma – ota tila
haltuusi! 

Erotu joukosta

Kuvan malli on Puma ST-Line X, valinnaisvarusteena metalliväri Metropolis White ja 19"
5-puolaiset mattamustaksi maalatut kevytmetallivanteet.
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Täysin uudessa Ford Pumassa yhdistyvät uudella tavalla katumaasturin
urheilullisuus, kompaktin kaupunkiauton muunneltavat tilat ja Premium-luokan
henkilöauton tyylikkyys.

Monipuolinen valikoima kuljettajaa avustavia teknologioita ja uuden sukupolven
tehokas hybriditeknologia tekevät täysin uudesta Ford Pumasta täydellisen
kokonaisuuden.

Asennekysymys

Kuvan malli on ST-Line X, jossa korin metalliväri Desert Island Blue (valinnaisvaruste) ja 19"
5-puolaiset mattamustaksi maalatut kevytmetallivanteet.
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Nerokkaiden toimintojen ja innovaatioiden ansiosta täysin uusi Ford Puma on
täydellisesti hallinnassasi. Jokainen yksityiskohta on suunniteltu tekemään ajosta
mahdollisimman vaivatonta. 12,3” digitaalinen mittaristo, edistyksellinen 8”
kosketusnäyttö sekä suomenkielinen SYNC 3 -tietoviihdejärjestelmä ja integroitu
FordPass Connect -modeemi tuovat ulottuvillesi hyödyllisiä toimintoja ja
lisäpalveluita.

Käytännöllisiä ratkaisuja

Kuvan malli on Puma ST-Line X, jossa vakiovarusteena osanahkaverhoilu (väri Ebony) ja punainen
tikkaus.
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Täysin uuden Puman sisätilat ovat täynnä ylellisiä yksityiskohtia.
Urheilulliset etuistuimet sisältävät ristiselän tuen ja mukavuutta
parantavan hierontatoiminnon, ja sisätilojen kiiltäväpintaiset yksityiskohdat
lisäävät tyylikkyyden tuntua.

Ford on kehittänyt ensimmäistä kertaa ensiluokkaiset etu- ja takaistuimet,
joissa on täysin irrotettavat ja konepestävät istuinpäälliset (vakiovaruste:
ainoastaan Titanium X). Älä siis murehdi läikkyvästä kahvista tai
mahdollisista tahroista.

Täydellinen tasapaino

Kuvan malli on Puma Titanium X, jossa on vakiovarusteena Malabar/Casual-
istuinverhoilu, väri Ebony.
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Täysin uuden Puman muotoilu ei pelkästään miellytä silmää, vaan
yksityiskohdat on suunniteltu todella hyödyllisiksi.

Esimerkiksi tavaratilan saa auki vaivattomasti. Kun avaimet ovat taskussa
tai laukussa, Puman handsfree-takaluukku aktivoituu kun heilautat jalkaa
takapuskurin alla. Mukautuva tavaratilan säilytyshylly ei ole kiinni toisen
istuinrivin istuimissa, vaan nousee takaluukun mukana ja avautuessaan
antaa tilaa suuremmille tavaroille.

Puman tavaratilassa on edistyksellinen Megabox-säilytysjärjestelmä, joka
tarjoaa tarvittaessa lisätilaa moniin tarpeisiin. Megaboxissa on vedenpitävä
verhoilu ja kätevä tyhjennysmekanismi, joten se on helppo puhdistaa
vedellä. Se sopii siten esimerkiksi märkien saappaiden tai kuraisten
urheiluvaatteiden kuljettamiseen.

Nerokasta tilankäyttöä

Kuvan malli on Puma ST-Line X ja valinnaisvarusteena korin metalliväri Desert Island
Blue.
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Ajotilavalinnat
Räätälöi Puman ajokokemus olosuhteiden mukaan valitsemalla viidestä eri
ajotilasta: Normal, Sport, Trail, Slippery ja Eco, joissa on priorisoitu eri
tavoin suorituskyky, teho ja taloudellisuus.

Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa järjestelmä säätää erilaisia
asetuksia, kuten kaasun reagointia, ohjaustuntumaa ja vaihteiden vaihtoa.
Myös mittaristonäkymä vaihtuu ajotilan mukaan ja sisältää myös ”hiljaisen”
tilan, jolloin näytetään vain tärkeimmät tiedot.

Valitse ajotila

Kuvan malli on Puma ST-Line X, jossa korin metalliväri Metropolis White
(valinnaisvaruste) ja 19" 5-puolaiset mattamustaksi maalatut kevytmetallivanteet.
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SYNC 3:n ominaisuuksia

■ Hallitse puhelinta, musiikkia, sovelluksia ja navigointia suomenkielisillä
äänikomennoilla.

■ Kuuntele tekstiviestit ääneen luettuina.
■ Hätäaputoiminto† auttaa autossa olevia soittamalla automaattisesti

hätäkeskukseen ja ilmoittamalla auton sijainnin onnettomuustilanteessa.
■ Voit hallita SYNC-yhteensopivia sovelluksia AppLinkillä, kun taas Apple

CarPlay ja Android Auto tuovat käyttöön älypuhelimen SYNC 3 -näytön
kautta, ikään kuin käyttäisit puhelinta normaalisti.

■ Värikosketusnäyttö tukee monipistetunnistuksen pyyhkäisy- ja
nipistysliikkeitä, ja voit järjestellä sovelluskuvakkeita ja taustakuvia

samaan tapaan kuin tabletilla tai älypuhelimella.

Älypuhelimella käytettäviin lisäominaisuuksiin pääsee FordPass-
sovelluksella.

■ Valitse reitiltä kiinnostavia kohteita. FordPass lähettää nämä sijainnit
automaattisesti SYNC 3:n navigointijärjestelmään, kun otat yhteyden
AppLinkin kautta.

■ Hae huoltoasemia ja vertaile hintoja.
■ Hae saatavilla olevia parkkipaikkoja, tarkista hinnat, aukioloajat ja

arvostelut.

Ford SYNC 3

Ford SYNC 3 mahdollistaa kokonaisvaltaisen älypuhelimesi hallinnan puheluista tekstiviesteihin ja musiikista navigointiin – kaikki tämän 8" kosketusnäytön
kautta tai helpoilla suomenkielisillä äänikomennoilla. Karttapäivitykset auttavat pitämään sinut oikealla reitillä ja aikataulussa, ja ne ovat maksuttomia tietyn
aikaa auton rekisteröinnin jälkeen.

Tässä on puhelimesi paras kaveri

Huom. SYNC 3 -järjestelmän ja älypuhelimen täysi yhteistoiminta on mahdollista vain iPhone 5 / Android 5.0 (Lollipop) -mallien tai uudempien yhteydessä. Jotkin SYNC 3:n toiminnot edellyttävät datayhteyttä, josta veloitetaan mobiilidatamaksuja.
Uusimmat tiedot Apple CarPlayn ja Android Auton saatavuudesta omassa maassasi saat virallisilta Apple CarPlay- ja Android Auto -sivustoilta.
†Fordin hätäaputoiminto on SYNC-järjestelmään kuuluva innovatiivinen ominaisuus, joka käyttää Bluetooth®-yhteydellä pariksi liitettyä matkapuhelinta. Toiminto auttaa ajoneuvossa olevia soittamalla hätäkeskukseen, kun ajoneuvo on joutunut
onnettomuuteen, jossa turvatyyny on lauennut tai polttoaineensyöttö katkennut. Toiminto on käytettävissä yli 40:ssä Euroopan maassa.
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Nyt voit pitää saumattomasti yhteyttä Fordiisi sijaintipaikasta riippumatta. Tämän mahdollistavat FordPass Connect -modeemi ja FordPass-sovellus, jotka
yhdessä tarjoavat jokaista ajomatkaa helpottavia ominaisuuksia.

FordPass Connect

FordPass Connect* voi auttaa säästämään aikaa ja vaivaa sekä antaa
mielenrauhaa.

■ Live Traffic** antaa säännöllisiä liikennetiedotuksia suoraan SYNC 3
-navigointijärjestelmään. Teknologia säätää sitten reittisuositusta
liikenneolojen perusteella.

■ Auton Wi-Fi-yhteyspisteen*** avulla voit liittää jopa 10 laitetta internettiin,
joten sinä ja matkustajat voitte nauttia matkalla samanlaisesta
verkkoyhteydestä kuin kotonakin.

FordPass-sovellus

FordPass-sovellus älypuhelimessasi tekee FordPass Connect -modeemista
entistäkin hyödyllisemmän, sillä käytettävissäsi on laaja valikoima
toimintoja.

■ Tarkista puhelimella, että autosi on lukittu tai anna jonkun muun käyttää
autoasi, kun olet muualla.

■ Valvo puhelimella polttoainemäärää, ajokilometrejä ja rengaspaineita.
■ Löydä reitti takaisin pysäköidyn autosi luo.
■ Vastaanota ilmoituksia ajoneuvon kunnosta suoraan älypuhelimeesi.

Täysin uusia ominaisuuksia

*FordPass Connect -modeemi on vakiovaruste Pumassa. Modeemi aktivoidaan ajoneuvon luovutuksen yhteydessä. Tiettyjen tietojen jakamisen pystyy sallimaan/kieltämään. FordPass Connect -toiminto on maksuton ensimmäisten kahden vuoden
ajan, jonka jälkeen veloitetaan tilausmaksu.
**Live Traffic -käyttö on maksutonta ensimmäisten kahden vuoden ajan SYNC 3:lla ja navigointijärjestelmällä varustetun uuden Fordin rekisteröintipäivästä lukien. Tämän jälkeen veloitetaan lisenssimaksu.
***WiFi-yhteyspiste (nopeus enintään 4G LTE) sisältää langattoman datan kokeilujakson, joka alkaa asiakkaiden aktivoidessa Elisalta kokeilujaksonsa ja päättyy kolmen kuukauden kuluttua tai kun on käytetty 3 Gt dataa sen mukaan, kumpi tapahtuu
ensin. Sen jälkeen Elisalta voidaan ostaa datapaketteja, katso datapakettien tiedot heidän verkkosivustoltaan. WiFi-yhteyspistettä varten vuoden 2019 Fordissa tulee olla tarvittava laitteisto, ja lisäksi tarvitaan langattoman verkon palvelusopimus.
Tiedonsiirron kattavuus ja palvelu eivät ole saatavilla kaikkialla, ja voimassa ovat datapaketin käyttöehdot koskien myös viesteistä ja tiedonsiirrosta perittäviä maksuja.
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Peruutuskamera
Helpottaa peruuttamista paikkoihin,
joissa on rajallinen näkyvyys.
Laajakuvaperuutuskamera
aktivoituu valittaessa
peruutusvaihde ja näyttää esteettä
vasemman ja oikean puolen ja lähes
180 astetta leveän kuvan auton
takaa SYNC 3 -näytöllä.

Langaton latausalusta
Näppärä langaton latausalusta
lataa laitteesi ilman johtoja.

Panoraamakatto
Nauti ympäristön näkymistä Puman
mukavista sisätiloista käsin. Kun
sähkötoiminen panoraamakatto on
auki, saat nauttia raittiista ilmasta,
ja katon ollessa kiinni lasin
auringonsäteilyä heijastava kalvo
auttaa pitämään sisätilat viileinä.
Sisäpuolen kaihdin puolestaan
antaa halutessasi lisäsuojaa
auringolta.

FORD PUMA – Älykkäät teknologiat

Älykäs aktiivinen
vakionopeudensäädin ja
törmäyksen-
väistöavustin
Täysin uudella Pumalla on helppoa
ajaa ruuhkassa. Aktiivinen
vakionopeudensäädin säilyttää
turvavälin edessä ajavaan
ajoneuvoon ja voi jopa pysäyttää
autosi tarvittaessa. Pre-Collision
Assist -törmäyksenestoavustin ja
törmäyksenväistöavustin varoittavat
kuljettajaa mahdollisista vaaroista
(kuten ajoneuvoista ja
jalankulkijoista), ohjaavat auton
esteen ohi ja auttavat jarruttamalla
vähentämään törmäysvoimaa tai
ehkäisemään törmäyksen.
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Istuimien ristiselän tuki
ja hierontatoiminto
Puman kuljettajan ja
etumatkustajan istuimiin
lisämukavuutta ja tukea antavat
ristiselän tuki ja hierontatoiminto.
Kolmen suunnan hierontatoiminto
aktivoituu napin painalluksella ja
elvyttää väsyneitä lihaksia –
ihanteellista pidemmillä matkoilla.
Tarkista saatavuus Ford-
jälleenmyyjältä.

Kuolleen kulman
varoitusjärjestelmä*
Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä
sytyttää varoitusvalon ovipeiliin, kun
se havaitsee toisen ajoneuvon
kuolleessa kulmassa ajon aikana.
Vastaavasti risteävän liikenteen
varoitusjärjestelmä varoittaa, jos
järjestelmä havaitsee liikkuvan
ajoneuvon tai muun esteen
peruuttaessasi ulos
rinnakkaispysäköintipaikasta. Se voi
myös jarruttaa automaattisesti, jos
havaitsee toimintasi
riittämättömäksi.

LED-ajovalot
Erittäin tehokkaat ja pitkäikäiset
LED-ajovalot tuottavat kirkkaan,
luonnollisen valon ja äärimmäisen
tarkan valokuvion. Ne myös
havaitsevat, koska on pimeää. Kun
kaukovaloautomatiikka havaitsee
vastaantulevaa liikennettä,
valokuvio säätyy automaattisesti.
Saatavana vain
kaistanpitoavustimen kanssa (osa
kaistavahtijärjestelmää).

Pre-Collision Assist
törmäyksen-
estoavustin*†

Pre-Collision Assist
-törmäyksenestoavustin ja
jalankulkijan tunnistus valvovat
etäisyyttä toisista ajoneuvoista ja
jalankulkijoista – jopa pimeällä. Jos
törmäyksen mahdollisuus
havaitaan, avustin hälyttää ääni- ja
varoitusmerkeillä ja tarvittaessa
lisää jarrutusherkkyyttä
esikuormittamalla jarrut, jotta
kuljettajan jarruttaessa saadaan
täysi jarrutusteho käyttöön.
*Käyttää antureita.
†Kuljettajaa avustava toiminto.
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Ylellinen
Puman Titanium -malli tarjoaa erinomaisen matkustusmukavuuden sekä Premium-luokan
verhoilumateriaalit.

Urheilullinen
ST-Linen huomiota herättävä, yksilöllinen ulkoasu tuo uuden ulottuvuuden urheilullisiin
huippumalleihimme.

Piditpä sitten enemmän ylellisyydestä ja
ajomukavuudesta tai urheilullisista
yksityiskohdista, täysin uudesta Ford Puma
-mallistosta löytyy sinulle sopiva vaihtoehto.

Jotta päätöksesi olisi vieläkin palkitsevampi,
olemme nostaneet kaikkien mallien
vakiovarustetasoa. Minkä Puman sitten
valitsetkin, saat takuulla enemmän
vakiovarusteita.

Kysy Ford-liikkeestä lisätietoja saatavilla olevista
vaihtoehdoista.

FORD PUMA – Mallit

  

Monipuolinen
Puma-mallisto

Titanium

ST-Line
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Ylellinen
Uuden teknologian ja ainutlaatuisten muotoiluelementtien ansiosta Titanium X on paljon enemmän
kuin vain tyylikäs ajokokemus.

Urheilullinen
ST-Line X -mallin teho takaa ikimuistoisen ajokokemuksen, johon kuuluu poikkeuksellinen kiihtyvyys ja
ketteryys.

Titanium X

ST-Line X
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FORD PUMA – Mallit

Titanium
Tärkeimmät vakiovarusteet

■ Suomenkielinen SYNC 3 -tietoviihdejärjestelmä, 8"
kosketusvärinäyttö, navigointijärjestelmä, 7 kaiutinta,
Bluetooth-handsfree, 2 USB-porttia, Apple Carplay- /
Android Auto-tuki

■ 17" Kevytmetallivanteet (D2YBV)
■ FordPass Connect -modeemi
■ Urheilulliset istuimet, kuljettajan ja matkustajan etuistuimien

ristiselänsäätö ja -hierontatoiminto
■ LED-päiväajovalot, LED-ajovalot (lyhyet) sekä LED-takavalot
■ Automaattiset kaukovalot, automaattiset tuulilasinpyyhkijät

ja sadetunnistin
■ Etusumuvalot ja ajovaloautomatiikka
■ Vakionopeudensäädin ja älykäs nopeudenrajoitin
■ Premium-keskikonsoli kyynärnojalla ja säilytyslokerolla,

vaalea kattoverhoilu
■ Sähkötoimisesti lämmitettävät/taittuvat sivupeilit
■ Langaton latausalusta
■ 4,2" analoginen mittaristo
■ Parkkitutka-anturit takana
■ Kromiviimeistelty etusäleikkö, kromiviimeisteltyjä sisätilojen

yksityiskohtia
■ Ajotilavalinnat
■ Automaattisesti himmenevä taustapeili
■ Renkaanpaikkaussarja; osittain lämmitettävä tuulilasi
■ Turvavarustelu: Törmäyksenestoavustin, kaistanpitoavustin,

törmäyksen jälkeinen jarrutusjärjestelmä, nopeusrajoitusten
tunnistus sekä takaistuimien turvavyömuistutus

Moottorit
Bensiini kevythybridi
1.0 EcoBoost (mHEV) 125 hv
1.0 EcoBoost (mHEV) 155 hv

 

Puma Titanium, jossa metalliväri Solar Silver (valinnaisvaruste)
Puma Titanium vakiosisävarustuksella, jossa 8" SYNC 3 -kosketusvärinäyttö
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*Fordin hätäpalvelutoiminto on SYNC-järjestelmään kuuluva innovatiivinen ominaisuus,
joka käyttää Bluetooth®-yhteydellä pariksi liitettyä matkapuhelinta. Toiminto auttaa
ajoneuvossa olevia soittamalla hätäkeskukseen, kun ajoneuvo on joutunut
onnettomuuteen, jos turvatyyny on lauennut tai polttoaineensyöttö katkennut. Toiminto
on käytettävissä yli 40:ssä Euroopan maassa.

FORD PUMA – Mallit

Titanium X
Tärkeimmät vakiovarusteet Titanium-varustelun
lisäksi

■ Suomenkielinen SYNC 3 -tietoviihdejärjestelmä,
navigointijärjestelmä, 8" kosketusvärinäyttö, B&O
-audiojärjestlemä, 10 kaiutinta ja subwoofer, Bluetooth-
handsfree, 2 USB-porttia, Apple Carplay- / Android Auto-tuki

■ 18" Kevytmetallivanteet (D2ULN)
■ Tummennetut takasivuikkunat B-pilarista taaksepäin
■ Vetoketjulla irrotettavat ja pestävät istuinpäälliset

Moottorit
Bensiini kevythybridi
1.0 EcoBoost (mHEV) 155 hv

Puma Titanium X, jossa metalliväri Magnetic (valinnaisvaruste)
Puma Titanium X vakiosisävarustuksella, sis. Ford Power -käynnistyspainikkeen
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FORD PUMA – Mallit

ST-Line
Tärkeimmät vakiovarusteet

■ Suomenkielinen SYNC 3 tietoviihdejärjestelmä, 8"
kosketusvärinäyttö, navigointijärjestelmä, 7 kaiutinta,
Bluetooth-handsfree, 2 USB-porttia, Apple Carplay- /
Android Auto-tuki

■ 17" kevytmetallivanteet (D2YBT)
■ Automaatti-ilmastointi (EATC)
■ Urheilullinen korinmuotoilusarja ja ST-Line-tunnisteet
■ Urheilullinen jousitus
■ LED-päiväajovalot, LED-ajovalot (lyhyet) sekä LED-takavalot
■ Automaattiset kaukovalot, automaattiset tuulilasinpyyhkijät

ja sadetunnistin
■ Parkkitutka, anturit takana
■ LED ambient-sisätilanvalaistus
■ Automaattisesti himmenevä taustapeili
■ Ajotilanvalinnat
■ Ford Power - avaimeton käynnistys
■ Renkaanpaikkaussarja
■ Osittain lämmitettävä tuulilasi
■ Turvavarustelu: Törmäyksenestoavustin, kaistanpitoavustin,

törmäyksen jälkeinen, jarrutusjärjestelmä, nopeusrajoitusten
tunnistus sekä takaistuimien turvavyömuistutus

Moottorit
Bensiini kevythybridi
1.0 EcoBoost (mHEV) 125 hv
1.0 EcoBoost (mHEV) 155 hv

 

Puma ST-Line, jossa fashion-metalliväri Lucid Red (valinnaisvaruste)
Puma ST-Line vakiosisävarustuksella, jossa punainen tikkaus
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*Fordin hätäpalvelutoiminto on SYNC-järjestelmään kuuluva innovatiivinen ominaisuus,
joka käyttää Bluetooth®-yhteydellä pariksi liitettyä matkapuhelinta. Toiminto auttaa
ajoneuvossa olevia soittamalla hätäkeskukseen, kun ajoneuvo on joutunut
onnettomuuteen, jossa turvatyyny on lauennut tai polttoaineensyöttö katkennut.
Toiminto on käytettävissä yli 40:ssä Euroopan maassa.

FORD PUMA – Mallit

ST-Line X
Tärkeimmät vakiovarusteet ST-Line-varustelun
lisäksi

■ Suomenkielinen SYNC 3 -tietoviihdejärjestelmä,
navigointijärjestelmä, 8" kosketusvärinäyttö, B&O
-äänentoistojärjestelmä, 10 kaiutinta ja subwoofer,
Bluetooth-handsfree, 2 USB-porttia, Apple Carplay- /
Android Auto-tuki

■ 18" kevytmetallivanteet (D2UA8)
■ Tummennetut takasivuikkunat B-pilarista taaksepäin
■ Istuimien osanahkaverhoilu

Moottorit
Bensiinikäyttöinen kevythybridi
1.0 EcoBoost (mHEV) 155 hv

Puma ST-Line X, jossa metalliväri Desert Island Blue (valinnaisvaruste)
Puma ST-Line X vakiosisävarustuksella, jossa istuinten osittainen nahkaverhoilu
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Race Red
Normaaliväri*

Grey Matter
Normaaliväri*

Blazer Blue
Normaaliväri

Agate Black
Metalliväri*

Solar Silver
Metalliväri*

Frozen White
Normaaliväri*

FORD PUMA – Värit ja verhoilut

Magnetic
Fashion-metalliväri*

Lucid Red
Premium-metalliväri*

Metropolis White
Metalliväri*
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Korin metalliväri Desert Island Blue*
Katon ja sivupeilien kontrastivärimaalaus*, metalliväri Agate Black (lisähintainen
valinnaisvaruste)

*Lisäveloituksesta
Jokaisen uuden Ford Puman turvana on Ford-puhkiruostumattomuustakuu 12
vuoden ajan ensirekisteröinnistä lukien. Takuuehtojen mukaisesti.
Huom.: Kuvissa vain esitellään korin värivaihtoehdot, ne eivät välttämättä
vastaa todellisia autoja ja niiden varusteita tai tuotteiden saatavuutta eri
maissa. Painoteknisistä syistä esitteessä esitetyt värit ja verhoilut eivät
välttämättä vastaa todellisuutta.

Ford Puman kaunis ja kestävä ulkopinta on erityisen monivaiheisen
maalausprosessin tulosta. Uudet materiaalit ja käsittelyprosessit – korin
teräksisten kotelo-osien vahakäsittelystä aina kestävään pintamaaliin –
takaavat, että täysin uusi Pumasi pysyy hyvännäköisenä monia vuosia.

Meidän valintamme oli
Desert Island Blue.
Minkä sinä valitset?

Desert Island Blue
Metalliväri*
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Tire on Casual -kangas, jossa osittainen Salerno-
nahkaverhoilu
väri Ebony ST-Line X -mallissa (vakiovaruste)

Alhambra- ja Casual-kankaat
väri Ebony Titanium-mallissa (vakiovaruste)

Alhambra-kangas, jossa osittainen Salerno-
nahkaverhoilu
väri Ebony Titanium-mallissa (valinnaisvaruste)

Court- ja Belgrano-kankaat
väri Ebony ST-Line-mallissa (vakiovaruste)

Malabar- ja Casual-kankaat
väri Ebony Titanium X -mallissa, sis. vetoketjulliset
istuinpäälliset (vakiovaruste)

Tyyli ja laadukas viimeistely yhdistyvät upeasti
uudessa Ford Pumassa. Sisätiloihin on valittu vain
ensiluokkaisia materiaaleja.

Tyylikkäät sisätilat
FORD PUMA – Sisätilojen verhoilu
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18" 19"

FORD PUMA – Renkaat ja vanteet

17" 17" 18"

8-puolaiset kiillotetut kevytmetallivanteet 
Vakiovaruste: ST-Line X (D2UA8)
(renkaat 205/40 R18)

5-puolaiset mattamustaksi maalatut
kevytmetallivanteet
Valinnaisvaruste: ST-Line X (D2VBR)
(renkaat 225/40 R19)

10-puolaiset kevytmetallivanteet
Vakiovaruste: Titanium (D2YBV)
(renkaat 215/55 R17)

5-puolaiset kevytmetallivanteet, väri Luster Nickel
Vakiovaruste: ST-Line (D2YBT)
(renkaat 205/45 R17)

10-puolaiset kevytmetallivanteet, väri Pearl Grey
Vakiovaruste: Titanium X (D2ULN)
(renkaat 215/50 R18)
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FORD PUMA – Lisävarusteet

CD-soitin
Jälkiasennettava ratkaisu autoihin,
joissa ei ole CD-soitinta. Joihinkin
autoihin asennettaessa saatetaan
tarvita lisäksi jatkojohto. Saat
lisätietoja Ford-liikkeestäsi.
(Lisävaruste)

Premium-
ensiapupakkaus
Selkeästi järjestetty ensiapupakkaus
voidaan pienen kokonsa ansiosta
sijoittaa kätevästi pois näkyvistä.
Pehmeän pakkausmateriaalin
ansiosta se ei rämise meluisasti
auton tavaratilassa. (Lisävaruste)

Vetoketjulliset
istuinpäälliset
Irrotettavat etu- ja takaistuinten
päälliset helpottavat auton
puhtaanapitoa. Istuinpäälliset ovat
konepestävät ja niissä oleva
vetoketju helpottaa irrotusta
tarvittaessa. (Valinnais- ja/tai
lisävaruste) (Vakiovaruste: Titanium
X)

Muita lisävarusteita löydät lisävarusteiden verkkoluettelosta osoitteessa www.fordvarusteet.fi
Tiedot Ford-logolla varustetuista tuotteista – kuten vaatteista, Lifestyle-tuotteista ja pienoismalleista – löydät osoitteesta www.fordlifestylecollection.com

Kumimatot
Puma-logolla varustetut kumimatot
on mitoitettu sopimaan tarkasti ja
suojaamaan lialta ja kosteudelta.
Kuljettajan matto kiinnitetään
suoraan auton lattiaan, jotta matto
ei pääse luistamaan. (Lisävaruste)

Tavaratilan suojaus
Saatavana on kestävä tavaratilan
kaukalomatto Puma-logolla
(Lisävaruste) sekä logollinen
käännettävä tavaratilan matto
(kääntöpuoli kestävästä
kumipinnasta) (Lisävaruste).
Molemmat matot soveltuvat
erinomaisesti märkien ja likaisten
tavaroiden kuljetukseen.

Irrotettava vetokoukku
Vetokoukku mahdollistaa kuljetus-
ja säilytystilan lisäämisen, ja se
voidaan irrottaa tarvittaessa.
(Valinnais- ja lisävaruste)

8f3b8dc156ac4d198c0da580c3c3a731-6de9154e208c4656e4b94e412ca67b79-00000_book.indb   28 03/10/2019   11:42:55

29

+Muun toimittajan takuun piiriin kuuluva tuote, tarkemmat tiedot takakannessa.

Tavaraverkko
Vankka rakenne pitää tavarasi
turvallisesti tavaratilassa (voidaan
irrottaa tarvittaessa). Saatavana on
eri versioita kiinnitettäväksi joko
ensimmäisen tai toisen istuinrivin
taakse. (Vaativat
asennusvalmiuden. Valinnais- ja/tai
lisävaruste) Täyttävät
eurooppalaisen ECE-säännön 17 /
standardin ISO 27955
turvallisuusvaatimukset.

Roiskeläpät
Muotoillut roiskeläpät suojaavat
Pumasi koria kuralta ja
kiveniskemiltä. Saatavana etu- ja
takapyörille. (Lisävaruste)

Taakkatelineet
Tukevat (ja lukittavat)
taakkatelineet (vain kattokaiteiden
kanssa) mahdollistavat kuormien
helpon kuljetuksen. (Lisävaruste)

Pyörätelineet katolle
ja taakse
Saatavana on laadukkaita, helposti
katolle tai taakse vetokoukkuun
asennettavia pyörätelineitä. Taakse
asennettavassa pyörätelineessä
kätevä taittomekanismi
mahdollistaa helpon
pääsyn tavaratilaan.
(Lisävaruste)

G3+-kuljetuslaatikko
Kuljeta turvallisesti mitä haluat.
Kaikissa malleissa on kaksi
avausmekanismia käytön
helpottamiseksi. (Lisävaruste,
saatavana useassa koossa)
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Moottorit
Täysin uuden Puma-kevythybridin (mHEV) uudet edistykselliset bensiinimoottorit tarjoavat
erinomaisen suorituskyvyn, alhaisen kulutuksen ja vähäiset päästöt.

Mikä on kevythybridi
(mHEV)?

Kevythybriditeknologiassa sähkömoottori
avustaa perinteistä polttomoottoria.
Sähkömoottorin erillinen akku latautuu
automaattisesti jarrutusenergian talteenottoa
hyödyntämällä, eikä autoa tarvitse erikseen
ladata latauspisteen avulla.

Teho
1.0 EcoBoost (155 hv) mHEV

CO2-päästöt 127-131 g/km

Suorituskyky
1.0 EcoBoost (125 hv) mHEV

CO2-päästöt 124-125 g/km

8f3b8dc156ac4d198c0da580c3c3a731-6de9154e208c4656e4b94e412ca67b79-00000_book.indb   30 03/10/2019   11:43:06

31

øøKaikki polttoaineen-/energiankulutuslukemat ja CO2-päästöarvot on mitattu asetuksen
(EY) 715/2007, muutettu asetuksella (EU) 2017/1151, teknisten vaatimusten ja määräysten
mukaisesti. Käytetyt standardinmukaiset testausmenettelyt mahdollistavat vertailun eri
ajoneuvotyyppien ja valmistajien välillä. Ajoneuvon polttoainetaloudellisuuden lisäksi
ajokäyttäytyminen ja muut ei-tekniset tekijät vaikuttavat merkittävästi polttoaineen-/
energiankulutukseen ja CO2 -päästöihin. CO2 on suurin ilmaston lämpenemistä aiheuttava
kasvihuonekaasu. 
#Kevyin omapaino 75 kg:n painoisella kuljettajalla, täysillä nestemäärillä ja 90 prosentin
polttoainemäärällä, tuotannon poikkeamavarauksin ja riippuen asennetuista varusteista.
Hinausta koskevat rajoitukset ilmoittavat ajoneuvon suurimman vetokyvyn kokonaispainolla
lähdettäessä liikkeelle 12 prosentin kaltevuudesta merenpinnan tasolla. Kaikkien mallien
suorituskyky ja polttoainetalouden arvot ovat ilmoitettua heikommat, kun autoa käytetään
hinaukseen. Suurin yhdistelmäpaino sisältää perävaunun painon. Katon kuormituksen
painoraja on 50 kg kaikissa malleissa (panoraamakaton yhteydessä katon kuormituksen
painoraja lasketaan arvoon 0 kg). Autoissa joissa on 1.0 EcoBoost-moottori ja
panoraamakatto, vetopaino on 0 kg. ST-Line-mallissa vetopaino 0 kg.

Polttoaine ja suorituskyky
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2 istuinta käytössä

5 istuinta
käytössä

5-ovinen

Mitat ja tilat

Mitat voivat vaihdella mallin ja varustelun mukaan.

Varustetiedot löydät Ford.fi-sivulta
Voit tarkastella auton varustelua ja teknisiä tietoja
lataamalla digitaalisen esitteen tai interaktiivisen esitteen.
Vieraile osoitteessa Ford.fi tai skannaa esitteen QR-koodit.

www
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Leveys (peilien kanssa): 1 930 mm

Pituus: 4 186 mm

Leveys (peilit taitettuina): 1 805 mm
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FORD PUMA – Mitat
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Värit ja verhoilut

*Frozen White -normaaliväri, metallivärit, fashion-metallivärit, premium-metallivärit ja osanahkaverhoilu ovat lisähintaisia valinnaisvarusteita.

Vakiovaruste
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*Valittu vanne asennetaan ilmoitetun rengaskoon kanssa, rengasmerkkiä ei voi valita.

Vakiovaruste

Valinnaisvaruste, lisäveloituksesta

Osana valinnaisvarustepakettia, lisäveloituksesta

Varusteet
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Ajokokemus
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Varusteet

*Fordin hätäaputoiminto on SYNC-järjestelmään kuuluva innovatiivinen ominaisuus, joka käyttää Bluetooth®-yhteydellä pariksi liitettyä matkapuhelinta. Toiminto auttaa ajoneuvossa olevia soittamalla paikalliseen palvelukeskukseen,
kun ajoneuvo on joutunut onnettomuuteen, jossa jokin turvatyyny on lauennut tai polttoaineensyöttö on katkennut. Toiminto on käytettävissä yli 40 maassa Euroopassa.
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Turvallisuusvarusteet

uHuom.: Jos Ford-autossa on toiminnassa oleva etumatkustajan turvatyyny, etumatkustajan istuimeen ei saa koskaan asentaa lastenistuinta. Turvallisin paikka lapsille on takaistuimelle auton turvavarusteisiin
kiinnitetty asianmukainen turvaistuin.
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Teemme omistamisesta helppoa ja edullista
Laajenna ajoneuvosi takuu 7 vuoteen asti
Ford Protect Laajennetun Takuun päivityksellä

Kun laajennat normaalia alkuperäistä takuuta,
voit nauttia huolettomista ajokilometreistä
useiden vuosien ajan. Tärkeimpiä Ford Protect
-etuja:

FORD PROTECT

FORD Protect Laajennettu Takuu uusiin ajoneuvoihin

Voit nauttia useista
hyödyllisistä palveluista, joilla
saat autostasi kaiken irti –
koko omistuksen ajan.

• Kattaa odottamattomat
korjauskustannukset

• Suojaa myös ulkomaanmatkoilla
Euroopassa

• Inflaatiosuoja – kaikki korjauskulujen nousut
on katettu

• Ford-ajoneuvosi elinkaari pitenee
• Varmistaa ajoneuvosi jälleenmyyntiarvon

5 vuoden
Laajennettu Takuu – 100 000 km 150 000 km

7 vuoden
Laajennettu Takuu – 140 000 km

Vuosittaiset ajokilometrit

–

* Ford Protect -huoltosopimuksen voimassaoloaika alkaa uuden ajoneuvon takuun
alkamispäivämäärästä (yleensä ensirekisteröintipäivä). Sopimuksen pituus ja arvioidut
ajokilometrit määrittävät huoltojen määrän Ford Protect -huoltosopimuksessa.

FORD PROTECT
-huoltosopimus
Enemmän suojaa, vähemmän huolia

Suunnittele etukäteen ja vältä nousevat
ylläpitokustannukset. Yksilölliseen Ford Protect
-huoltosopimukseen* sisältyvät edut pitävät
sinut liikkeellä ja pidentävät Fordisi elinkaarta.
Valitse tarpeitasi parhaiten vastaava Ford Protect
-huoltosopimus.

Ford Protect -huolenpitosopimus on
kiinteähintainen laajennettu sopimus, johon
sisältyvät samat palvelut kuin Ford Protect
-huoltopimukseen ja lisäksi kuluvat osat. Kaikki
ajoneuvon työt suorittaa valtuutettu Ford-
korjaamo.

Ford-liikkeestä saat lisätietoja Ford Protect
-sopimuksista.

Jälleenmyyntiarvon lisäämiseksi uuden
ajoneuvon Ford Protect -sopimukset ovat
siirrettävissä uudelle omistajalle, jos päätät
myydä ajoneuvosi.

Ford Protect –
Laajennettu takuu
Ford Protect
-huoltosopimus
Ford Protect
-huolenpitosopimus X

X

X

X

X

Kuluvat osatTakuu-
korjaukset Määräaikaishuollot
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FORD PUMA – Seuraavat vaiheet

Käy Ford-liikkeessä ja koeaja uusi Ford Puma. Etsi lähin liikkeesi:
https://www.ford.fi/ford-jalleenmyyjat

Tutustu Ford Pumaan osoitteessa Ford.fi.
koeaja varustele

rahoitus huolto

FordPass

ota yhteyttä
Kun tarvitset Fordillesi rahoituksen on Ford Credit
erinomainen kumppani tarjoamaan laajan valikoiman
rahoitusvaihtoehtoja.

Ford Credit tarjoaa erilaisia rahoitustuotteita yritys- ja
yksityisasiakkaille.

Ford Credit on kansainvälinen, autorahoitukseen
erikoistunut rahoitusyhtiö.

Tarjoamme edistyksellisiä rahoitusratkaisuja, jotka ovat
vaivattomasti ja nopeasti saatavissa lähimmästä
Ford-liikkeestä heti ostopäätöksen yhteydessä.

Ystävällinen ja osaava palvelu, huolenpito asiakkaasta
koko sopimuskauden ajan ja kyky kuunnella ovat Ford
Creditille tärkeitä asioita. Jokainen rahoitussopimus on
lupaus alan parhaasta palvelusta.

Lisätietoja Ford Creditin eri rahoitustuotteista löydät
kotisivultamme www.fordcredit.fi

Kun olet liikkeellä uudella Fordillasi, me olemme tukenasi
koko matkan ajan. Fordilla on kattava huoltoverkosto,
jonka avulla pidät autosi parhaimmassa kunnossa.

Vahinkotapauksissa Ford-vauriokorjaamo on paras
vaihtoehto hoitamaan auton takaisin kuntoon ja tien
päälle mahdollisimman nopeasti.

Löydä lähin Ford-jälleenmyyjäsi: www.ford.fi/ford-
jalleenmyyjat

FordPass-sovellus tarjoaa sinulle uusia hyödyllisiä
ominaisuuksia ja palveluita. Lataa ilmainen FordPass-
sovellus puhelimeesi jo tänään. Kun hankit uuden Fordin
jossa on Ford SYNC 3 -tietoviihdejärjestelmä ja
navigointi, saat käyttöösi Live Traffic -liikennetiedot
veloituksetta ensimmäisen kahden vuoden ajaksi
(ensirekisteröinnistä lähtien), jonka jälkeen voit jatkaa
palvelun käyttöä vuosimaksua vastaan.
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Vakiovaruste

Valinnaisvaruste lisäveloituksesta

Osana valinnaisvarustepakettia lisäveloituksesta

*Ensirekisteröinnistä lähtien. Käyttöehtojen alainen.

Kun et enää tarvitse tätä esitettä,
ole hyvä ja kierrätä se.

Kuvat, kuvaukset ja erittelyt. Tämän esitteen tiedot olivat oikeita painatushetkellä. Fordin pyrkimyksenä on kuitenkin tuotteiden jatkuva kehittäminen ja parantaminen. Kaikki oikeudet
tämän julkaisun esittämien mallien ja tuotteiden erittelyjen, värien ja hintojen muuttamiseen milloin tahansa pidätetään. Kysy uusimmat tiedot aina Ford-liikkeestä. Valinnais- ja
lisävarusteet. Aina kun ominaisuus kuvataan tässä julkaisussa valinnais- tai lisävarusteena, lisäasennuksena jne., tulee olettaa, että se veloitetaan erikseen perusauton lisäksi, jollei
toisin ole erikseen mainittu. Kaikki mallit ja väriyhdistelmät ovat toimitettavissa saatavuuden mukaisesti. Huom. Jotkin kuvat esittävät esituotannossa olevaa mallia ja/tai ovat
tietokoneella luotuja. Tämän vuoksi ajoneuvon lopullinen malli tai varusteet voivat poiketa esitetystä. Jotkin kuvattujen ajoneuvojen varusteista voivat myös olla valinnais- tai
lisävarusteita. Huom. Tämä esite sisältää sekä alkuperäisiä Ford-lisävarusteita että muiden toimittajien tuotteita. Lisävarusteiden asentaminen voi vaikuttaa ajoneuvosi
polttoaineenkulutukseen. Tunnuksella + merkityt varusteet ovat huolella valittuja muiden toimittajien tuotteita joissa on toimittajan tuotemerkki. Näin varusteet eivät kuulu Ford-
takuun piiriin. Niitä koskee toimittajan oma takuu, josta on saatavana lisätietoa Ford-liikkeestä. Huom. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta, ja
Ford Motor Company on saanut niiden käyttämiseen lisenssin. iPod-sanamerkin ja -logot omistaa Apple Inc. Muut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta. Huom.
Jotkin esitteessä kuvaillut kuljettajaa avustavat teknologiat ja toiminnot, sekä turvaominaisuudet toimivat anturien avulla, joten niiden toimintakykyyn voivat vaikuttaa tietyt sää- tai
ympäristöolosuhteet.
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Valitse

Määritä haluamasi uusi auto ja sen vanteet
ja renkaat, audiojärjestelmä, valinnais-
sekä lisävarusteet. Vieraile osoitteessa
www.ford.fi

Rahoita

Päätös uuden autosi rahoitusratkaisusta on
yhtä tärkeä, kuin itse auton valinta. Ennen
kuin käännyt pankkien puoleen, kysy
omasta Ford-liikkeestäsi millaisen
tarjouksen autorahoitukseen erikoistunut
Ford Credit voi tehdä sinulle. Voit myös
soittaa asiakaspalveluumme 010 344 7733
tai vierailla osoitteessa www.fordcredit.fi

Vakuuta

Ford Vakuutus antaa sinulle kattavan
vakuutusturvan ja takaa täydellisen
mielenrauhan. Luotu ainoastaan Ford-
omistajia varten. Pyydä tarjous liikkeestäsi
tai vieraile osoitteessa www.fordvakuutus.fi

Aja

Kun lähdet matkaan uudella autollasi,
olemme tukenasi kaikissa tilanteissa. Koko
maan kattava valtuutettujen Ford-
huoltojen verkosto auttaa pitämään autosi
parhaassa mahdollisessa kunnossa.
Lähimmän Ford-huollon löydät osoitteesta
www.ford.fi
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