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1

ONTDEK

GEBOUWD VOOR PRESTATIES
De door het Ford Performance team ontwikkelde sensationele
nieuwe Puma ST wil méér. Met zijn 147 kW (200 pk) sterke 1.5 liter
EcoBoost gaat hij van 0-100 km/u in slechts 6,7 seconden.
Geraffineerde sport technologie, zoals een Limited-slip differentieel
(optie), gepatenteerde wielophanging en een unieke stuurinrichting
houden je in contact met de weg. Prestatieverbeterende en
aggressieve stylingelementen zorgen ervoor dat de Puma ST zich
onderscheidt, terwijl zijn innovatieve 80 liter ruime MegaBox onder de
laadvloer hem ook heel praktisch maakt voor dagelijks gebruik.

Puma ST-X in Grey Matter (optie) met 19" 5x2-spaaks lichtmetalen
velgen in Magnetite machined.
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HYBRIDE
HYBRIDE
PRESTATIES
PRESTATIES
PUMAPUMA
ECOBOOST
ECOBOOST
HYBRID
HYBRID
De opwindende
De opwindende
Puma EcoBoost
Puma EcoBoost
Hybrid is
Hybrid
voorzien
is voorzien
van geraffineerde
van geraffineerde
Mild Hybrid
Mild technologie
Hybrid technologie
om CO2om
emissie
CO2 emissie
en brandstofverbruik
en brandstofverbruik
terug terug
*. De 48V
*. De
te dringen,
te dringen,
en vooren
een
voor
optimale
een optimale
rijervaring
rijervaring
Mild
48V
Hybrid
Mild Hybrid
aandrijflijn
aandrijflijn
integreert
integreert
naadloos
naadloos
extra koppel
extra koppel
in de efficiente
in de efficiente
3
3
cilindermotoren
cilindermotoren
die tot wel
die tot
114 wel
kW of
114155
kWpk
ofaan
155 vermogen
pk aan vermogen
leveren.leveren.
De MildDe
Hybrid
Mild technologie
Hybrid technologie
gebruiktgebruikt
een band-aangedreven,
een band-aangedreven,
geintegreerde
geintegreerde
starter/generator
starter/generator
(BISG) (BISG)
die de traditionele
die de traditionele
dynamodynamo
vervangt.
vervangt.
De BISGDe
ondersteunt
BISG ondersteunt
ook de motor,
ook de door
motor,
accupower
door accupower
te
te
gebruiken
gebruiken
voor pittigere
voor pittigere
en responsievere
en responsievere
prestaties,
prestaties,
vooral bij
vooral
lagere
bij lagere
toerentallen.
toerentallen.
Het terugwinnen
Het terugwinnen
van remenergie
van remenergie
en dit afgeven
en dit afgeven
als je als je
accellereert
accellereert
helpt jehelpt
met betere
je met prestaties
betere prestaties
en minder
en minder
emissieemissie
en
en
verbruik*
verbruik*
.
.
Puma EcoBoost
Puma EcoBoost
Hybrid is
Hybrid
nu leverbaar
is nu leverbaar
met eenmet
nieuwe
een nieuwe
Powershift
Powershift
automaat.
automaat.
Deze 7-traps
Deze 7-traps
automaat
automaat
maakt rijden
maaktnog
rijden
moeitelozer,
nog moeitelozer,
zeker inzeker
stedelijk
in stedelijk
gebied met
gebied
veel
met
remmen
veel remmen
en optrekken.
en optrekken.
Het snelle,
Het snelle,
naadloze
naadloze
schakelgedrag
schakelgedrag
past perfect
past perfect
bij de extra
bij de
boost
extrauit
boost
de uit de
accupower
accupower
van de EcoBoost
van de EcoBoost
Hybrid motor,
Hybrid voor
motor,
nog
voor
meer
nog
'fun
meer
to 'fun to
drive'. drive'.

*Kijk in de specificaties
*Kijk in de specificaties
sectie voor informatie
sectie voorover
informatie
emissieover
en verbruik.
emissie en verbruik.

Puma ST-Line
Puma Vignale
ST-Linein
Vignale
Magnetic
in Magnetic
(optie) en
(optie)
18 inch
enlichtmetalen
18 inch lichtmetalen
velgen invelgen in
AbsoluteAbsolute
Black machined.
Black machined.
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SLIM
SLIM
GEBRUIK
GEBRUIK
VAN
VAN
DE RUIMTE
DE RUIMTE
VERRASSEND
VERRASSEND
FLEXIBEL
FLEXIBEL
Het leven
Hetinleven
de stad
in de
vereist
stad een
vereist
doordacht
een doordacht
en handig
en handig
gebruikgebruik
van
van
ruimte. ruimte.
De geheel
De nieuwe
geheel nieuwe
Puma brengt
Puma deze
brengt
zienswijze
deze zienswijze
perfect perfect
in de in de
praktijk.praktijk.
Naast een
Naast
oogstrelend
een oogstrelend
uiterlijk uiterlijk
beschikt
beschikt
hij ook over
hij ook
echte
over echte
functionaliteit
functionaliteit
in de details
in de van
details
zijnvan
ontwerp.
zijn ontwerp.
Allereerst
Allereerst
is de toegang
is de toegang
tot de laadruimte
tot de laadruimte
heel gemakkelijk,
heel gemakkelijk,
zelfs zelfs
wanneer
wanneer
je je handen
je je handen
vol hebt.
vol
Met
hebt.
je sleutels
Met je sleutels
op zak kan
op zak
de kan de
handsfree
handsfree
achterklep
achterklep
geopend
geopend
wordenworden
door een
door
eenvoudige
een eenvoudige
trapbeweging
trapbeweging
onder de
onder
achterbumper
de achterbumper
te maken.
te maken.
Ook is de
Ook is de
hoedenplank
hoedenplank
niet aanniet
de aan
tweede
de tweede
stoelrij bevestigd,
stoelrij bevestigd,
maar gaat
maar
samen
gaat samen
met de met
achterklep
de achterklep
omhoog,
omhoog,
waardoor
waardoor
er meerer
ruimte
meer beschikbaar
ruimte beschikbaar
is
is
voor hetvoor
opbergen
het opbergen
van grotere
van grotere
spullen.spullen.
Écht slim
Écht
is de
slim
laadruimte
is de laadruimte
van de Puma
van dezelf,
Puma
diezelf,
overdie
een
over
innovatieve,
een innovatieve,
nieuwenieuwe
MegaBox-ruimte
MegaBox-ruimte
beschikt.
beschikt.
De MegaBox
De MegaBox
biedt, indien
biedt,nodig,
indien nodig,
niet alleen
nieteen
alleen
extra
een
grote
extra
opbergruimte,
grote opbergruimte,
maar beschikt
maar beschikt
ook over
ook over
waterbestendige
waterbestendige
bekleding
bekleding
en zelfsen
een
zelfs
afvoeropening.
een afvoeropening.
De ideale
De ideale
ruimte om
ruimte
natte
omofnatte
modderige
of modderige
spullenspullen
in op tein
bergen
op te bergen
na je na je
hardlooptraining
hardlooptraining
in het park.
in het
Enpark.
je golftas
En je golftas
met clubs
metpast
clubs
er past
zelfs er zelfs
rechtoprechtop
in.
in.

* Het laadvolume
* Het laadvolume
inclusief de inclusief
MegaBoxde
varieert
MegaBox
per varieert
gekozenper
uitvoering:
gekozen456
uitvoering:
liter zonder
456 liter
reservewiel;
zonder reservewiel;
422 liter
422 liter
met reservewiel.
met reservewiel.

Puma ST-Line
Puma X
ST-Line
in Desert
X inIsland
Desert
Blue
Island
(optie)
Blueen
(optie)
19 inch
en5-spaaks
19 inch 5-spaaks
lichtmetalen
lichtmetalen
velgen invelgen
Matt Black
in Matt
machined
Black machined
(accessoire).
(accessoire).

1 ONTDEK
DE WEG VOORWAARTS
GEEFT JE DE CONTROLE
Met slimme functies en innovatieve technieken zorgt de geheel
nieuwe Ford Puma dat je de volledige controle behoudt. Van het
volledig digitale 12,3" instrumentenpaneel en het geavanceerde 8"
touchscreen tot een groot aantal extra diensten en functies via het
SYNC 3 infotainment-systeem en het ingebouwde FordPass Connect
modem*, ieder onderdeel is ontworpen om elke rit zo makkelijk
mogelijk te maken.

*Laat je niet afleiden tijdens het rijden. Gebruik spraaksturing wanneer mogelijk; hou je toestel niet in de hand
terwijl je rijdt. Sommige functionaliteiten kunnen vergrendelen wanneer het voertuig in de versnelling staat. Niet
alle functionaliteiten zijn compatible met alle toestellen.

Puma ST-Line X met gedeeltelijk Sensico lederen bekleding (standaard).

Puma ST-Line
Puma Vignale
ST-Linein
Vignale
Magnetic
in Magnetic
(optie) met
(optie)
18 inch
metlichtmetalen
18 inch lichtmetalen
velgen invelgen
Absolute
in Absolute
Black Black

machined.
machined.
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PUUR
PUUR
RIJGENOT
RIJGENOT
PUMAPUMA
ST-LINE
ST-LINE
VIGNALE
VIGNALE
Haal meer
Haal
uitmeer
iedere
uitrit
iedere
met de
rit met
dynamische,
de dynamische,
nieuwenieuwe
Puma ST-Line
Puma ST-Line
Vignale.Vignale.
Van de Van
opvallende
de opvallende
18" 10-spaaks
18" 10-spaaks
lichtmetalen
lichtmetalen
velgen in
velgen in
Absolute
Absolute
Black Machined,
Black Machined,
tot de full-LED
tot de full-LED
dynamische
dynamische
koplampen
koplampen
en
en
de sportief
de sportief
gestylde
gestylde
bumpers,
bumpers,
ST-LineST-Line
VignaleVignale
eist de aandacht
eist de aandacht
op in op in
iedere setting.
iedere setting.
Achter het
Achter
stuur
het
beloont
stuur beloont
het de scherpste
het de scherpste
bestuurder
bestuurder
met zijnmet
precieze
zijn precieze
handling,
handling,
indrukwekkend
indrukwekkend
comfortcomfort
en opwindende
en opwindende
rijdynamiek.
rijdynamiek.

Puma ST-Line
Puma Vignale
ST-Linein
Vignale
Magnetic
in Magnetic
(optie). (optie).
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STIJL
STIJL
EN EN
VERNUFT
VERNUFT
GEMAAKT
GEMAAKT
VOORVOOR
JOUWJOUW
COMFORT
COMFORT
Het stijlvolle,
Het stijlvolle,
comfortabele
comfortabele
interieurinterieur
van de Puma
van deST-Line
Puma ST-Line
VignaleVignale
geeft jegeeft
een hartelijk
je een hartelijk
welkom.
welkom.
De stoelen
De stoelen
zijn voorzien
zijn voorzien
van eenvan een
combinatie
combinatie
van sportief,
van sportief,
high-end
high-end
synthetisch
synthetisch
materiaal
materiaal
en luxe en luxe
geperforeerd
geperforeerd
leder. En
leder.
in ditEn
verfijnde
in dit verfijnde
interieurinterieur
kun je genieten
kun je genieten
van hetvan het
gebalanceerde
gebalanceerde
geluid van
geluid
de premium
van de premium
B&O audio
B&Omet
audio
10 met 10
luidsprekers.
luidsprekers.
■

Het Panoramadak
■ Het Panoramadak
(optie) (optie)
laat hetlaat
lichthet
royaal
lichtbinnenvallen
royaal binnenvallen
voor voor
een ruimtelijk
een ruimtelijk
gevoel. gevoel.
Geeft frisse
Geeftlucht
frisse
wanneer
lucht wanneer
het open
het
staat,
open staat,
heeft een
heeft
warmtewerende
een warmtewerende
coatingcoating
om het om
binnen
het binnen
koel te houden
koel te houden

■

als het gesloten
als het gesloten
is, en heeft
is, eneen
heeft
extra
een
teextra
openen
te openen
zonnescherm
zonnescherm
wanneer
wanneer
je dat nodig
je dathebt.
nodig hebt.
Extra■ verfijnd.
Extra verfijnd.
Deze 7-traps
Deze 7-traps
Powershift
Powershift
automaat
automaat
wisselt wisselt
naadloos
naadloos
van versnelling
van versnelling
en reageert
en reageert
direct op
direct
jouwop
aangeven.
jouw aangeven.

*Delen die in
*Delen
contact
diezijn
in contact
met hetzijn
lichaam
met het
zijnlichaam
leder. zijn leder.

Puma ST-Line
Puma Vignale
ST-Linemet
Vignale
standaard
met standaard
premiumpremium
Sensico leder
Sensico
op leder
delenop
diedelen die
contact maken
contactmet
maken
het lichaam
met het lichaam
en Windsor
en Windsor
Sensico op
Sensico
de zijkanten
op de zijkanten
en de en de
hoofdsteunen.
hoofdsteunen.

1 ONTDEK
OPWINDEND
PERFORMANCE TECHNOLOGIE EN STYLING
Puma ST's gedurfde sportieve styling wordt versterkt door een Ford
Performance, in de voorbumper geintegreerde, ondergrille, die de
downforce met zo'n 80 procent vergroot voor betere stabiliteit en
tractie. De grotere achterspoiler en in de achterbumper
geintregreeerde diffuser versterken Puma's aerodynamische
prestaties.
Het free-flowing uitlaatsysteem met dubbele roestvrijstalen uitlaat
eindstukken zorgt voor maximale prestaties, en met behulp van
actieve uitlaatkleptechnologie wordt het natuurlijke sportieve geluid
van de 3 cilinder motor versterkt. De Puma ST beschikt ook over 4
Selectable Drive Modes, inclusief een Sport modus en - voor het eerst
in een Ford Performance auto - ook over een Eco modus, voor de
ultieme Puma rijervaring.

Puma ST-X in Mean Green (optie) en 19" 5x2-spaaks lichtmetalen velgen in
Magnetite machined.

1 ONTDEK
ONDER CONTROLE
JIJ NEEMT DE LEIDING
Met zijn innovatieve uitrusting en technologieen, zorgt de Ford Puma
ST ervoor dat je je aandacht op de weg houdt.
De sportief vormgegeven, verwarmbare Recaro sportstoelen voorzien van opgestikt ST-Logo - houden jou en je voorpassagier
stevig in positie. Ford Performance instaplijsten, een stuurwiel met
leder bekleed en afgeplatte onderkant en ST versnellingpookknop
dragen bij aan de optimale sportieve beleving. Het 12,3 inch (31,2 cm)
volledig digitale instrumentenpaneel en het geavanceerd 8 inch (20,3
cm) touchscreen werken samen met het Ford SYNC 3 infotainment
systeem* en FordPass Connect modem om iedere rit zo optimaal en
in-control mogelijk te maken.

*Laat je niet afleiden tijdens het rijden. Gebruik spraaksturing waar mogelijk; houd
je telefoon niet in de hand.
Sommige functionaliteiten zijn niet beschikbaar wanneer de auto in de versnelling
staat. Niet alle functionaliteiten zijn compatible met alle telefoons.

1 ONTDEK
EEN ANDER PERSPECTIEF
KIES JE EIGEN WEG
Welke uitvoeringen van Puma je ook kiest, hij is altijd voorzien van een
ruime standaard uitrusting. En je kunt hem nog meer verfijnen met
een keuze uit exclusieve extra's voor het interieur of exterieur, zoals:
■

■

■
■

19 inch 5-spaaks lichtmetalen velgen in Matt Black machined
(accessoire)
Panoramaak met elektrisch bedienbare schuif-/kantelfunctie en
extra zonnescherm (optie)
Zwarte dakrails (optie, niet in combinatie met panoramadak)

Verwarmbaar stuurwiel (optie, onderdeel van het Winter Pack
(standaard op ST-X)

Puma ST-Line X in Solar Silver met panoramadak (opties) en 19 inch 5-spaaks
lichtmetalen velgen in Matt Black machined (accessoire).

1 ONTDEK
ONTWORPEN VOOR
SCHOONHEID

MATCH
MATCH
JOUWJOUW
STIJL STIJL
Puma’sPuma’s
afritsbare
afritsbare
stoelbekleding
stoelbekleding
maakt het
maakt
makkelijker
het makkelijker
dan ooitdan
omooit om
het interieur
het interieur
van je auto
van je
te auto
veranderen
te veranderen
als je daar
als je
zindaar
in hebt.
zin in
Met
hebt. Met
keuze uit
keuze
verschillende
uit verschillende
stoffen stoffen
en designs,
en designs,
maakt deze
maakt
'familiedeze 'familievriendelijke'
vriendelijke'
stoelbekleding
stoelbekleding
het eenhet
stuk
een
makkelijker
stuk makkelijker
om de vlekken
om de vlekken
van gemorst
van gemorst
sap of van
saphuisdieren
of van huisdieren
schoonschoon
te maken
te maken
en het geeft
en het
jegeeft je
de mogelijkheid
de mogelijkheid
je interieur
je interieur
te personaliseren.
te personaliseren.
Het is simpel
Het is om
simpel
te om te

GEMAAKT OM TE GEBRUIKEN
Soms is je dag hectisch. Je morst koffie, modder en vuil kleven aan je
natte schoenen. En bent al niet de meest fanatieke autowasser.
Daarom hebben we een nieuwe stoelbekleding ontworpen voor jouw

varierenvarieren
of je interieur
of je interieur
fris houden.
fris houden.
Je kunt Je
kiezen
kuntuit
kiezen
verschillende
uit verschillende
designs:designs:

Puma. Een die bijvoorbeeld compleet afritsbaar is, en machine
wasbaar. (Optie)
1.

3.

3.

1. Bayon
1. afritsbare
Bayon afritsbare
bekleding
bekleding
(accessoire)
(accessoire)
2. Frame
2. out
Frame
afritsbare
out afritsbare
bekleding
bekleding
(accessoire)
(accessoire)

3. Tartan
3. Tartan
afritsbare
afritsbare
bekleding
bekleding
(accessoire)
(accessoire)
4.Camouflage
4.Camouflage
afritsbare
afritsbare
bekleding
bekleding
(accessoire)
(accessoire)
2.

Afritsbare stoelbekleding
Optioneel is er afneembare
stoelbekleding met geintegreerde
ritsen, waardoor het makkelijk uit
de auto te halen is om het te
wassen of om je interieur verder te
personaliseren met een ander
design (accessoire).

4.

4.
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ALTIJD
ALTIJD
VERBONDEN
VERBONDEN
MET
MET
JE FORD
JE FORD
FORDFORD
SYNCSYNC
3
3

FORDPASS
FORDPASS
APP APP

Ford SYNC
Ford3SYNC
integreert
3 integreert
naadloos
naadloos
met je smartphone
met je smartphone
om moeiteloos
om moeiteloos
te
te Haal het
Haal
maximale
het maximale
uit je verbinding
uit je verbinding
met je Ford
met met
je Ford
de met
FordPass
de FordPass
appØ. Van
appØ. Van
communiceren
communiceren
en navigeren.
en navigeren.
Je bedient
Je bedient
SYNC-compatible
SYNC-compatible
apps via
apps
AppLink.
via AppLink.
slimmeslimme
bediening
bediening
op afstand,
op afstand,
tot informatie
tot informatie
over deover
status
devan
status
je auto,
van je
deauto, de
Apple Car
Apple
PlayCar
enPlay
Android
en Android
Auto kan
Auto
je bedienen
kan je bedienen
via het 8
via
inch
hetkleuren
8 inch kleuren
FordPass
FordPass
geeft jegeeft
toegang
je toegang
tot nog tot
meer
nog
functies
meer functies
via je smartphone.
via je smartphone.
Je kunt Je kunt
†††, vergrendelen
touchscreen
touchscreen
scherm,scherm,
alsof het
alsof
je smartphone
het je smartphone
is. Via het
is. Via
touchscreen
het touchscreen
of met of met
de autode
opauto
afstand
op afstand
starten†††
starten
, vergrendelen
of ontgrendelen,
of ontgrendelen,
waar jewaar
ook je ook
eenvoudige
eenvoudige
spraakcommando's
spraakcommando's
kun je bellen,
kun je tekstberichten
bellen, tekstberichten
schrijven
schrijven
of
of bent. Starten
bent. Starten
op afstand
op afstand
zorgt dat
zorgt
je auto
dat je
alvast
autokoelt
alvast
opkoelt
warme
op warme
dagen of
dagen of
afluisteren
afluisteren
en je muziek
en je muziek
en navigatie
en navigatie
bedienen.
bedienen.
opwarmt
opwarmt
op koude
opdagen
koude(alleen
dagen (alleen
in combinatie
in combinatie
met eenmet
automaat).
een automaat).
Health Health

FORDPASS
FORDPASS
CONNECT
CONNECT

Alerts stuurt
Alertsbelangrijke
stuurt belangrijke
informatie
informatie
naar je telefoon,
naar je telefoon,
zoals bandenspanning,
zoals bandenspanning,
de leeftijd
de leeftijd
van de olie
van of
dehet
oliebrandstofniveau.
of het brandstofniveau.
AndereAndere
FordPass
FordPass
app functies
app functies
helpen helpen
je bijvoorbeeld
je bijvoorbeeld
een tankstation
een tankstation
op de route
op de
teroute
vinden
te en
vinden
restaurants
en restaurants

te ontdekken.
te ontdekken.
Het kanHet
zelfs
kan
parkeerplaatsen
zelfs parkeerplaatsen
vinden, vinden,
prijzen vergelijken
prijzen vergelijken
en de en de
Je Ford Je
Puma
Fordbeschikt
Puma beschikt
over een
over
ingebouwd
een ingebouwd
FordPass
FordPass
Connect
Connect
modem.
modem.
Dit
Dit
locatie van
locatie
je geparkeerde
van je geparkeerde
auto opslaan
auto opslaan
zodat jezodat
'm altijd
je 'm
terug
altijd
kunt
terug
vinden.
kunt vinden.
maakt je
maakt
rit makkelijker
je rit makkelijker
en aangenamer**,
en aangenamer**,
bijvoorbeeld
bijvoorbeeld
met Live
met
Traffic
Livevoor
Traffic voor
††
up-to-date
up-to-date
verkeersinformatie,
verkeersinformatie,
en Local
enHazard
Local Hazard
Information
Information
dat je††kan
dat je kan FordPass
FordPass
vergroot
vergroot
ook de veiligheid
ook de veiligheid
met eenmet
notificatie
een notificatie
als je alarm
als je alarm
‡
met
de‡ met degeactiveerd
waarschuwen
waarschuwen
voor situaties
voor situaties
op de weg.
op de
Bijweg.
een ongeluk
Bij een ongeluk
belt eCall
belt
eCall
geactiveerd
wordt. De
wordt.
SecuriAlert
De SecuriAlert
functie functie
stuurt jestuurt
ook berichten
je ook berichten
als iemand
als iemand
hulpdiensten
hulpdiensten
en geeften
jegeeft
locatie
je door.
locatie door.
probeert
probeert
toegangtoegang
te krijgen
te tot
krijgen
je auto
tot je
- zelfs
automet
- zelfs
eenmet
gestolen
een gestolen
of
of

gekopieerde
gekopieerde
sleutel. sleutel.

Note

:

Note

:

*FordPass Connect
*FordPass
is standaard
Connect isvanaf
standaard
Connected.
vanaf Connected.
Het modemHet
aanmodem
boord wordt
aan boord
bij aflevering
wordt bijvan
aflevering
de autovan
aangesloten.
de auto aangesloten.
Je kunt ervoor
Je kunt
kiezen
ervoor
het delen
kiezen
van
hetbepaalde
delen van
gegevens
bepaalde
ingegevens
of uit te schakelen.
in of uit teToegang
schakelen.
totToegang
Live Traffic
tot is
Live
na Traffic
de registratie
is na devan
registratie
een
van een
nieuwe Fordnieuwe
voorzien
Ford
vanvoorzien
SYNC 3van
metSYNC
navigatie
3 met
denavigatie
eerste 12de
maanden
eerste 12gratis;
maanden
hierna
gratis;
worden
hierna
kosten
worden
voor kosten
de licentie
voorinde
rekening
licentiegebracht.
in rekening gebracht.
†
†
Live Traffic is
Live
gratis
Traffic
in de
is eerste
gratis in
12de
maanden
eerste 12na
maanden
registratie
navan
registratie
de nieuwe
vanauto
de nieuwe
met navigatie.
auto met navigatie.
††Local Hazard
††Local
information
Hazard information
is gratis in de
is eerste
gratis in
12de
maanden
eerste 12na
maanden
registratie
navan
registratie
de nieuwe
vanauto
de nieuwe
met specifieke
auto metinformatie
specifiekemodules.
informatie modules.
‡
‡
Ford eCall deelt
Ford voertuiginformatie
eCall deelt voertuiginformatie
en helpt inzittenden
en helpt inzittenden
contact te maken
contact
met
te maken
het noodnummer
met het noodnummer
in de locale in
taal,
de na
locale
eentaal,
ongeval
na een
waarbij
ongeval
de airbags
waarbijgeactiveerd
de airbags geactiveerd
zijn of de brandstoftoevoer
zijn of de brandstoftoevoer
is afgesloten.
is afgesloten.

1 ONTDEK
INTELLIGENTE ADAPTIEVE CRUISE CONTROL MET

SELECTEERBARE
SELECTEERBARE
RIJINSTELLINGEN
RIJINSTELLINGEN

EVASIVE STEERING ASSIST

Pas de rijervaring
Pas de rijervaring
van je Puma
van jeaan
Puma
de aan
omstandigheden
de omstandigheden
aan door
aan
een
door een
van de vijf
vanbeschikbare
de vijf beschikbare
rijinstellingen
rijinstellingen
te selecteren,
te selecteren,
met verschillende
met verschillende
configuraties
configuraties
voor prestaties,
voor prestaties,
vermogen
vermogen
en brandstofverbruik.
en brandstofverbruik.
Kies uitKies uit
de instellingen
de instellingen
Normal,Normal,
Sport, Trail,
Sport,
Slippery
Trail, Slippery
en Eco. en
ST-X
Eco.
heeft
ST-Xkeuze
heeft keuze
uit vier: uit
Normal,
vier: Normal,
Eco, Sport
Eco,en
Sport
Track.
en Track.

Met de Puma rijden in druk verkeer is makkelijk. De Adaptieve Cruise
Control zorgt voor een comfortabele afstand tot het voertuig voor je
en kan er zelfs voor zorgen dat je auto geheel tot stilstand komt. De
Pre-Collision Assist, met Evasive Steering Assist, waarschuwt je voor
mogelijke gevaren (zoals voertuigen en voetgangers), helpt je om een
obstakel op je pad heen te rijden en bedient daarbij de remmen om
de impact van een aanrijding te verminderen of geheel weg te nemen.

Het systeem
Het systeem
past verschillende
past verschillende
instellingen
instellingen
aan, zoals
aan,
dezoals de
gaskleprespons
gaskleprespons
en het stuurgevoel,
en het stuurgevoel,
alsmede
alsmede
het gedrag
het gedrag
van hetvan het
schakelen
schakelen
bij auto's
bijmet
auto's
automatische
met automatische
transmissie.
transmissie.
De weergave
De weergave
van
van
het instrumentenpaneel
het instrumentenpaneel
wordt eveneens
wordt eveneens
aangepast
aangepast
om de gekozen
om de gekozen
instelling
instelling
aan te duiden
aan te duiden
en omvat
en een
omvat
'stille'
eenmodus,
'stille' modus,
waarin waarin
alleen de
alleen de
belangrijkste
belangrijkste
informatie
informatie
wordt weergegeven.
wordt weergegeven.
(Standaard)
(Standaard)

PUMA TROTTOIRVERLICHTING

PANORAMADAK
PANORAMADAK

Wanneer je de deuren ontgrendelt, wordt het trottoir verlicht met de

Geniet nog
Geniet
meer
nog
van
meer
prachtige
van prachtige
uitzichten
uitzichten
op de omgeving,
op de omgeving,

afbeelding van het Puma logo op ST-Line Vignale en het ST logo op
de ST-X.

comfortabel
comfortabel
gezetengezeten
in je Puma.
in je Een
Puma.
elektrisch
Een elektrisch
bedienbaar
bedienbaar
panoramadak
panoramadak
brengt de
brengt
buitenwereld
de buitenwereld
echt je auto
echt je
binnen.
auto binnen.
Het te Het te
openenopenen
voorstevoorste
deel biedt
deel
een
biedt
overvloed
een overvloed
aan frisse
aanlucht
frisse
als
lucht
het open
als het open
is en heeft
is entevens
heeft een
tevens
zonreflecterende
een zonreflecterende
coatingcoating
om het om
interieur
het interieur
koel
koel
te houden
te houden
als het dak
als het
dicht
dak
is.dicht
En het
is.elektrisch
En het elektrisch
bedienbare
bedienbare
zonnescherm
zonnescherm
zorgt voor
zorgt
extra
voor
schaduw
extra schaduw
als je dat
alswenst.
je dat wenst.

Gebruikt sensoren. 2)Driver-assistance functie. *Pre-Collision Assist met Pedestrian Detection kan
voetgangers detecteren, maar niet onder alle omstandigheden en vervangt niet een veilige rijstijl. Zie de
gebruikershandleiding voor beperkingen. **Evasive Steering Assist neemt niet de besturing over.
Note Adaptive Cruise Control met Stop and Go (optie i.c.m. automaat): Indien de stop langer duurt dan 3
seconden, moet de "RES" toets of het gaspedaal ingedrukt worden om de rit te hervatten.
Note Driver-assistance functies zijn ondersteunend en vervangen niet de aandacht en inschatting van de
bestuurder, noch de noodzaak om het voertuig te bedienen.

Ø

1 ONTDEK

TECHNOLOGIEEN
TECHNOLOGIEEN

PRE-COLLISION ASSISTØ2)
Pre-Collision Assist met voetgangersdetectie monitort je afstand tot
andere voertuigen en voetgangers, zelfs in het donker. Wanneer een
mogelijke aanrijding wordt gedetecteerd, kan het systeem visuele en
akoestische waarschuwingen geven, indien nodig de remmen
voorladen om de remgevoeligheid te verhogen voor maximale
responsiviteit bij het remmen.

LED KOPLAMPENØ

2)
2)
WIDE-VIEW
WIDE-VIEW
CAMERA
CAMERA
AAN ACHTERZIJDE
AAN ACHTERZIJDE

De zeer efficiënte en duurzame LED koplampen hebben een lange

Wanneer
Wanneer
je achteruit
je achteruit
een ruimte
een in
ruimte
of uitin
wilt
of rijden,
uit wilten
rijden,
wanneer
en wanneer
je
je

levensduur en produceren een helder natuurlijk licht met een
uitermate nauwkeurig patroon. Ze registeren ook de invallende
duisternis. Automatisch grootlicht schakelt in wanneer het nodig is,

maar beperkt
maar beperkt
zicht hebt,
zicht
biedt
hebt,
debiedt
wide-view
de wide-view
cameracamera
de nodige
de nodige
assistentie.
assistentie.
De camera
De camera
aan de aan
achterzijde
de achterzijde
wordt automatisch
wordt automatisch
ingeschakeld
ingeschakeld
bij het selecteren
bij het selecteren
van de achteruitversnelling.
van de achteruitversnelling.
Het SYNC
Het SYNC

en wanneer het kan. Het detecteert tegemoetkomende voertuigen en

3-scherm
3-scherm
geeft dan
geeft
eendan
duidelijk
een duidelijk
beeld van
beeld
de ruimte
van de links
ruimte
enlinks
rechts
en rechts

dimt automatisch de lichten voor je om de overige weggebruikers niet

van de auto
van de
enauto
van bijna
en van
180
bijna
graden
180 graden
achter de
achter
auto**
de auto**
(optie).(optie).

te verblinden.

Maakt gebruik van sensoren.
Driver assistance-functie.
*Pedestrian Detection werkt tot snelheden van 80 km/u. Het kan voetgangers detecteren, maar niet onder alle
omstandigheden en vervangt niet een veilige rijstijl. Zie de gebruikershandleiding voor beperkingen.
Ø

2)

Driver-assistance functies zijn ondersteunend en vervangen niet de aandacht en inschatting van de
bestuurder, noch de noodzaak om het voertuig te bedienen

2)
2)
Driver-assistance
Driver-assistance
functie.
functie.
Note Driver-assistance
Note Driver-assistance
functies zijnfuncties
ondersteunend
zijn ondersteunend
en vervangen
enniet
vervangen
de aandacht
niet deenaandacht
inschatting
en van
inschatting
de
van de
bestuurder, bestuurder,
noch de noodzaak
noch deom
noodzaak
het voertuig
om het
te bedienen
voertuig te bedienen
**Camera werkt
**Camera
bij snelheden
werkt bijvan
snelheden
minder van
dan minder
10km/u.dan 10km/u.

1 ONTDEK

TECHNOLOGIEEN
TECHNOLOGIEEN

BLIND SPOT INFORMATION SYSTEMØ2)
Het Blind Spot Information System waarschuwt je door middel van
een discreet waarschuwingslampje in de buitenspiegels aan beide
zijden, wanneer een ander voertuig – een personenauto, bestelauto
of vrachtwagen – tijdens het rijden je blinde hoek binnenrijdt. Op
dezelfde manier waarschuwt Cross Traffic Alert (getoond op
afbeelding) je als er een bewegend voertuig of ander risico wordt
gedetecteerd, terwijl je achteruitrijdt uit een haakse parkeerplaats, en
het kan automatisch de remmen activeren wanneer je niet voldoende
reageert.

STOELEN MET LENDENMASSAGEFUNCTIE

DRAADLOZE
DRAADLOZE
OPLADER
OPLADER

De voorstoelen van de Puma ST-Line Vignale zijn voorzien van een

Praktisch!
Praktisch!
Je apparatuur
Je apparatuur
opbergen
opbergen
en tegelijkertijd
en tegelijkertijd
opladen.
opladen.
Zo is het
Zo is het

lendenmassagefunctie voor extra comfort en ondersteuning. En met
één druk op de knop helpen de 3-voudig aan te passen massageinstellingen om vermoeide spieren nieuwe kracht te geven – ideaal

altijd gebruiksklaar.
altijd gebruiksklaar.

voor lange reizen.

Gebruikt sensoren.
2)Driver-assistance functie.
Note Driver-assistance functies zijn ondersteunend en vervangen niet de aandacht en inschatting van de
bestuurder, noch de noodzaak om het voertuig te bedienen.
Ø

2
KIES

Met een ruime keuze aan exterieur- en
interieurstyling, is er altijd een Puma die bij je
past.

UITVOERINGEN
UITVOERINGEN

Connected

Titanium en Titanium X

ST-Line
ST-Line
en ST-Line
en ST-Line
X X

De toegankelijke Connected maakt indruk met
zijn geintegreerde technologieen, soepele motor

De luxe modellen van de Puma bieden een

en goede rij-eigenschappen.

superieur niveau van verfijning en comfort, met
premium materialen.

De kenmerkende
De kenmerkende
en opvallende
en opvallende
individualiteit
individualiteit
van
van
De overtreffende
De overtreffende
trap in zowel
trap instijl
zowel
als stijl
prestaties
als prestaties
De ST-XDe
levert
ST-Xde
levert
rauwe
de'hot-hatch-thrill'
rauwe 'hot-hatch-thrill'
en een en een
de ST-Lines
de ST-Lines
zorgt voor
zorgt
een
voor
fascinerende
een fascinerende
en
en
komen komen
samen samen
in de uitzonderlijk
in de uitzonderlijk
mooie ST-Line
mooie ST-Line
zeer opvallende
zeer opvallende
styling, styling,
maar ismaar
tegelijkertijd
is tegelijkertijd
oogstrelende
oogstrelende
nieuwenieuwe
benadering
benadering
van onze
van onze
Vignale.Vignale.
praktisch
praktisch
en verfijnd.
en verfijnd.

Standaarduitrusting

Extra t.o.v. Connected

state-of-the-art
state-of-the-art
sportieve
sportieve
uitvoeringen.
uitvoeringen.

■
■
■
■
■

■
■

16" stalen velgen met Sparkle Silver sierdeksels
Active Grille Shutter
Airconditioning
Electrisch bedienbare portierramen rondom
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
in carrossiekleur
Instelbare maximum snelheid
SYNC 3 met 8" touchscreen, smartphone koppeling
via Apple Car Play/Android auto, DAB+,
spraakbediening en 6 luidsprekers

■

■

■

■
■
■
■

■

17 inch lichtmetalen velgen op Titanium, 18 inch
lichtmetalen velgen op Titanium X
Bumpers in carrosseriekleur met zwarte details en
zwarte sierlijsten rond de wielkasten
Elektrisch bedienbare, verwarmbare en inklapbare
buitenspiegels - in carrosseriekleur - met
geintegreerde knipperlichten en trottoirverlichting
Automatische airconditioning
Parkeersensoren achter
Navigatie en FordPass Connect modem
Titanium X: B&O audiosysteem met 10 luidsprekers
incl. subwoofer en haaienvin antenne
Titanium X: Keyless Entry met Motion sensor

Extra'sExtra's
t.o.v. Connected
t.o.v. Connected
■

■

■
■
■
■
■

■
■
■
■

■

ST-Line
ST-Line
Vignale
Vignale

Extra'sExtra's
t.o.v. ST-Line
t.o.v. ST-Line

ST-XST-X

Extra t.o.v.
Extra
ST-Line
t.o.v. ST-Line

■ 18 inch
■ 10-spaaks
18 inch 10-spaaks
lichtmetalen
lichtmetalen
velgen invelgen
Absolute
in Absolute ■
Black machined
Black machined
■
17 inch■ lichtmetalen
17 inch lichtmetalen
velgen op
velgen
ST-Line,
op ST-Line,
18 inch 18 inch
■ Sensico
■ Sensico
lederen bekleding
lederen bekleding
in Vignale
in design
Vignale design
lichtmetalen
lichtmetalen
velgen op
velgen
ST-Line
op X
ST-Line X
■ Voorstoelen
■ Voorstoelen
met massagefunctie
met massagefunctie
■
Sportieve
■ Sportieve
Body Styling
Bodykit
Styling
met wielkasten
kit met wielkasten
in
in
® wrapped
® wrapped
■ Sensico
■ Sensico
dashboard
dashboard
met grijsmet
stiksel
grijs stiksel
■
carroseriekleur
carroseriekleur
■ Elektrisch
■ Elektrisch
verwarmbare
verwarmbare
voorstoelen
voorstoelen
■
Sportieve
■ Sportieve
wielophanging
wielophanging
■ Adaptieve
Full LED Full
verlichting
LED verlichting
■
Zwarte
■ raamomlijsting
Zwarte raamomlijsting
en zwarte
enexterieur
zwarte exterieur
details details ■ Adaptieve
■ Trottoirverlichting
■ Trottoirverlichting
met Puma
met
logo
Puma logo
■
Chromen
■ Chromen
uitlaat sierstuk
uitlaat sierstuk
■ Keyless
■ Entry
Keyless
met
Entry
Motion
metsensor
Motion sensor
■
12.3 inch
■ 12.3
(31.2
inch
cm)
(31.2
digitaal
cm) instrumentenpaneel
digitaal instrumentenpaneel
■ Parkeersensoren
voor
voor
■
3-spaaks
■ 3-spaaks
sportstuur
sportstuur
met afgeplatte
met afgeplatte
onderkant
onderkant
en
en ■ Parkeersensoren
■ B&O audiosysteem
■ B&O audiosysteem
met 10 luidsprekers
met 10 luidsprekers
incl.
incl.
■
uniek rood
uniek
stiksel
rood stiksel
subwoofer
subwoofer
en haaienvin
en haaienvin
antenneantenne
■
Automatische
■ Automatische
airconditioning
airconditioning
Parkeersensoren
■ Parkeersensoren
achter achter
Navigatie
■ Navigatie
en FordPass
en FordPass
ConnectConnect
modem modem
ST-Line
■ X:
ST-Line
B&O audiosysteem
X: B&O audiosysteem
met 10 luidsprekers
met 10 luidsprekers
incl.
incl.
subwoofer
subwoofer
en haaienvin
en haaienvin
antenneantenne
ST-Line
■ X:
ST-Line
Keyless
X: Entry
Keyless
met
Entry
Motion
metsensor
Motion sensor

19 inch■ lichtmetalen
19 inch lichtmetalen
velgen en
velgen
rode remklauwen
en rode remklauwen
Zwart■contrasterend
Zwart contrasterend
dak en spiegelkappen
dak en spiegelkappen
en privacy
en privacy
glass
glass
ST-X unieke
■ ST-X
Body
unieke
Styling
BodyKit
Styling Kit
Sport ■onderstel
Sport onderstel
Dubbele
■ Dubbele
chromenchromen
uitlaateindstukken
uitlaateindstukken
Verwarmbare
■ Verwarmbare
voorruit, voorruit,
voorstoelen
voorstoelen
en stuurwiel
en stuurwiel
Adaptieve
■ Adaptieve
Full LED Full
verlichting
LED verlichting
Trottoirverlichting
■ Trottoirverlichting
met ST logo
met ST logo
Keyless
■ Entry
Keyless
met
Entry
Motion
metsensor
Motion sensor
Parkeersensoren
■ Parkeersensoren
voor
voor
B&O audiosysteem
■ B&O audiosysteem
met 10 luidsprekers
met 10 luidsprekers
incl.
incl.
subwoofer
subwoofer
en haaienvin
en haaienvin
antenneantenne

2 KIES

UITVOERINGEN
UITVOERINGEN

Connected

Titanium
Titanium

Exterieur

Exterieur
Exterieur
extra t.o.v.
extra
Connected
t.o.v. Connected

■
■
■
■
■

16" stalen velgen met Sparkle Silver sierdeksels
Active Grille Shutter
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
Achterspoiler in carrosseriekleur
Pre-Collision Assist met Emergency Brake Assist (EBA)

Interieur
■
■
■
■
■

Airconditioning
Instelbare maximum snelheid
4.2" monochrome instrumentenpaneel
Elektrisch bedienbare portierramen rondom
Megabox - ruim 80 liter extra bagageruimte onder de laadvloer

■
■
■
■

■

17 inch■ 10-spaaks
17 inch 10-spaaks
lichtmetalen
lichtmetalen
velgen velgen
Zwart■afgewerkte
Zwart afgewerkte
exterieurexterieur
details met
details
chromen
met chromen
inzet
inzet
Parkeersensoren
■ Parkeersensoren
achter achter
Elektrisch
■ Elektrisch
bedienbare,
bedienbare,
verwarmbare
verwarmbare
en inklapbare
en inklapbare
buitenspiegels
buitenspiegels
in carrosseriekleur
in carrosseriekleur
met geïntegreerde
met geïntegreerde
richtingaanwijzers
richtingaanwijzers
en
en
trottoirverlichting
trottoirverlichting
Voorbumper
■ Voorbumper
in carrosseriekleur
in carrosseriekleur
met onderste
met onderste
deel in zwart
deel in
enzwart en
achterbumper
achterbumper
met satin
met
silver
satin
skidplate
silver skidplate

Interieur
Interieur
extra t.o.v.
extra
Connected
t.o.v. Connected
■
■
■

Motoren

■

Benzine
1.0 EcoBoost 70 kW (95 pk)

■
■

Geintegreerd
■ Geintegreerd
navigatienavigatie
systeemsysteem
4,2 inch
■ kleuren
4,2 inchinstrumentenpaneel
kleuren instrumentenpaneel
FordPass
■ FordPass
ConnectConnect
modem modem
met E-Call
met E-Call
Lane-Keeping
■ Lane-Keeping
System (inclusief
System (inclusief
Lane-Keeping
Lane-Keeping
Alert en LaneAlert en LaneKeeping Keeping
Aid)
Aid)
Automatisch
■ Automatisch
inschakelende
inschakelende
dimlichten
dimlichten
en automatisch
en automatisch
grootlicht
grootlicht
Middenarmsteun
■ Middenarmsteun
met opbergruimte
met opbergruimte
en bekerhouders
en bekerhouders

Motoren
Motoren
BenzineBenzine
Mild Hybrid
Mild Hybrid
1.0 EcoBoost
1.0 EcoBoost
Hybrid 92
Hybrid
kW (125
92 kW
pk) (125 pk)
1.0 EcoBoost
1.0 EcoBoost
Hybrid 92
Hybrid
kW (125
92 kW
pk) (125
Powershift
pk) Powershift
automaat
automaat

2 KIES

UITVOERINGEN
UITVOERINGEN

Titanium X
Exterieur extra t.o.v. Titanium
■
■
■
■

18 inch 10-spaaks lichtmetalen velgen in Pearl Grey
Geluidswerende voorruit
Privacy glass
Shark fin antenne

Interieur extra t.o.v. Titanium
■
■
■
■

■
■
■
■

Gedeeltelijk Sensico lederen bekleding
Automatisch dimmende binnenspiegel
Automatische airconditioning (EATC)
B&O audiosysteem met 10 luidsprekers incl.
subwoofer
Draadloos opladen
Lendensteunverstelling voorstoelen
Regensensor
Keyless Entry met Motion sensor

Motoren
Benzine Mild Hybrid
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 pk)
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 pk) Powershift
automaat

2 KIES

UITVOERINGEN
UITVOERINGEN

ST-Line

ST-Line
ST-Line
X X

Exterieur extra t.o.v. Connected

Exterieur
Exterieur
extra t.o.v.
extra
ST-Line
t.o.v. ST-Line

■
■

■
■
■
■

17 inch 5-spaaks lichtmetalen velgen in Black Machined
Unieke ST-Line voorbumper in carrosseriekleur en achterbumper in
carrosseriekleur met diffuser
Wielkasten in carrosseriekleur
Chromen uitlaatsierstuk
Grote achterpoiler
Sportieve wielophanging

Interieur extra t.o.v. Connected
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■

12.3 inch digitaal instrumenten paneel
Driespaaks sportstuur met afgeplatte onderkant en uniek rood
stiksel
Ambient lighting - subtiele LED interieurverlichting
Donkere hemelbekleding
Geintregreerd navigatiesysteem
FordPass Connect modem met E-Call
Lane-Keeping System (inclusief Lane-Keeping Alert en Lanekeeping Aid)
Automatisch inschakelende dimlichten en automatisch grootlicht
Middenarmsteun met opbergruimte en bekerhouders
FordPower startbutton

■
■
■
■
■
■

18 inch
■ 8-spaaks
18 inch 8-spaaks
lichtmetalen
lichtmetalen
velgen invelgen
Black matt
in Black
- Machined
matt - Machined
Onderste
■ Onderste
sierstripssierstrips
op de flanken
op de in
flanken
carrosseriekleur
in carrosseriekleur
Automatische
■ Automatische
ruitenwissers
ruitenwissers
met regensensor
met regensensor
Shark■finShark
antenne
fin antenne
Privacy
■ glass
Privacy glass
Geluidswerende
■ Geluidswerende
voorruit voorruit

Interieurkenmerken
Interieurkenmerken
extra t.o.v.
extra
ST-Line
t.o.v. ST-Line
■
■
■
■
■
■
■

Gedeeltelijk
■ Gedeeltelijk
Sensico Sensico
lederen bekleding
lederen bekleding
Automatische
■ Automatische
airconditioning
airconditioning
(EATC) (EATC)
Automatisch
■ Automatisch
dimmende
dimmende
binnenspiegel
binnenspiegel
B&O audiosysteem
■ B&O audiosysteem
met 10 luidsprekers
met 10 luidsprekers
incl. subwoofer
incl. subwoofer
Draadloos
■ Draadloos
opladen opladen
Keyless
■ Entry
Keyless
met
Entry
Motion
metsensor
Motion sensor
Engine■ Sound
EngineEnhancer
Sound Enhancer
i.c.m. EcoBoost
i.c.m. EcoBoost
Hybrid 155
Hybrid
pk 155 pk

Motoren
Motoren
BenzineBenzine
Mild Hybrid
Mild Hybrid
1.0 EcoBoost
1.0 EcoBoost
Hybrid 92
Hybrid
kW (125
92 kW
pk) (125 pk)
1.0 EcoBoost
1.0 EcoBoost
Hybrid 114
Hybrid
kW (155
114 kW
pk)(155 pk)
1.0 EcoBoost
1.0 EcoBoost
Hybrid 92
Hybrid
kW (125
92 kW
pk) (125
Powershift
pk) Powershift
automaat
automaat

Motoren
Benzine Mild Hybrid
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 pk)
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 pk) Powershift automaat

®
*Ford eCall *Ford
is een eCall
innovatieve
is een innovatieve
SYNC functie
SYNC
wat functie
via een wat
metvia
Bluetooth
een met
-paired
Bluetooth
en ®verbonden
-paired en verbonden
toestel de inzittenden
toestel de inzittenden
helpt om te helpt
bellenom
naar
te bellen
het locale
naarcommunicatie
het locale communicatie
punt, na eenpunt,
ongeval
na een ongeval
waarbij de airbag
waarbij
geactiveerd
de airbag geactiveerd
is of de brandstofpomp
is of de brandstofpomp
uitgeschakeld.
uitgeschakeld.

2 KIES

UITVOERINGEN
UITVOERINGEN

ST-Line Vignale
Exterieur extra t.o.v. ST-Line
■

■
■
■
■
■
■
■
■

18 inch 10-spaaks lichtmetalen velgen in Absolute
Black Machined
Parkeersensoren voor
Adaptieve Full LED koplampen
Dubbele uitlaat met chromen sierstuk
Privacy glass
Geluidswerende voorruit
Shark fin antenne
Uitstapverlichting met Puma projectie op het trottoir
Unieke Vignale chromen exterieur details op voor- en
achterbumper, grille en portieren

Interieur extra t.o.v. ST-Line
■
■
■
■
■
■

■

Sensico lederen bekleding in Vignale design
Sensico® wrapped dashboard met Metal Grey stiksel
Verwarmbare voorstoelen en stuurwiel
Automatische airconditioning
Keyless Entry met Motion sensor
B&O audiosysteem met 10 luidsprekers incl.
subwoofer
Draadloos opladen

Motoren
Benzine Mild Hybrid
1.0 EcoBoost Hybrid114 kW (155 pk)
1.0 EcoBoost Hybrid 92kW (125 pk) Powershift automaat

2 KIES

UITVOERINGEN
UITVOERINGEN

ST-X

Exterieur extra t.o.v. ST-Line
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

19 inch 5x2-spaaks lichtmetalen velgen in Magnetite
machined
Schijfremmen rondom met rode remklauwen
Parkeersensoren voor
Adaptieve Full LED koplampen
Unieke ST Full Body styling kit
Sportonderstel
Contrasterend zwart dak en spigelkappen
Buitenspiegels met trottoirverlicing met ST logo
Dubbele uitlaat met chromen eindstukken
Privacy glass

Interieur extra t.o.v. ST-Line
■
■
■
■
■
■

■

Recaro sportstoelen
Automatische airconditioning (EATC)
Keyless Entry met Motion sensor
Verwarmbare voorruit, voorstoelen en stuurwiel
Draadloos opladen
Regensensor en automatisch dimmende
binnenspiegel
B&O premium audio met 10 luidsprekers incl.
subwoofer

Motoren
Benzine
1.5 EcoBoost 147 kW (200 pk)

3

PERSONALISEER
Kies je kleur, velgen, opties en accessoires en
maakt Puma onmiskenbaar jouw auto.

Mean Green†*

KLEUREN
KLEUREN

KLEUR BEKENNEN
De Ford Puma dankt zijn fraaie en duurzame exterieur aan een

Blazer Blue
Blazer Blue

Agate Black*
Agate Black*

Solar Silver*
Solar Silver*

Frozen White*
Frozen White*

Desert Island
DesertBlue*
Island Blue*

Fantastic
Fantastic
Red* Red*

Grey Matter*
Grey Matter*

Magnetic*
Magnetic*

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 Puma zijn
fraaie uiterlijk nog vele jaren lang zal behouden.

*Tegen meerprijs.
*Tegen meerprijs.
Exclusief voor
Exclusief
ST-X. voor ST-X.
De Ford Puma
De wordt
Ford Puma
12 jaarwordt
lang gedekt
12 jaar lang
doorgedekt
de Ford
door
Perforation
de Ford Perforation
Warranty Warranty
(garantie tegen
(garantie
doorroesten)
tegen doorroesten)
vanaf de datum
vanafvan
de eerste
datumregistratie.
van eersteAfhankelijk
registratie. Afhankelijk
van algemene
vanvoorwaarden.
algemene voorwaarden.
N.B.: De gebruikte
N.B.: De
afbeeldingen
gebruikte afbeeldingen
van de autovan
dienen
de auto
uitsluitend
dienenter
uitsluitend
illustratieter
van
illustratie van
carrosseriekleuren
carrosseriekleuren
en geven niet
ende
geven
actuele
nietspecificaties
de actuele specificaties
of
of
productbeschikbaarheid
productbeschikbaarheid
in bepaaldein
landen
bepaalde
weer.
landen
Lakkleuren
weer. en
Lakkleuren
bekledingen
en bekledingen
in
in
deze brochure
deze
kunnen
brochure
afwijken
kunnen
vanafwijken
de werkelijke
van dekleuren
werkelijke
als gevolg
kleurenvan
als gevolg van
beperkingenbeperkingen
van het gebruikte
van het
drukprocedé.
gebruikte drukprocedé.

3 PERSONALISEER BEKLEDING

Connected

Titanium

Titanum X

ST-Line ST-Line

ST-Line ST-Line
X
X

ST-Line ST-Line
Vignale Vignale

Inzet: Logica stof in Ebony

Inzet: Alhambra stof in Ebony

Inzet: Malabar stof in Ebony

Inzet: Court
Inzet:
stof
Court
in Ebony
stof in Ebony

Inzet: Tire
Inzet:
on Casual
Tire onstof
Casual
in Ebony
stof in Ebony

Inzet: Captain
Inzet: Windsor
Captain Windsor
leder in Ebony
leder in Ebony

Overige delen: Belgrano in Ebony

Overige delen: Casual stof in Combo/Ebony

Overige delen: Salerno Sensico in Ebony

Overige delen:
Overige
Belgrano
delen: Belgrano
stof in Ebony
stof in Ebony

Overige delen:
Overige
Salerno
delen: Sensico
Salerno in
Sensico
Ebonyin Ebony

Overige delen:
Overige
Windsor
delen: Windsor
Sensico in
Sensico
Ebonyin Ebony

Titanium X (afritsbaar) (accessoire)

Titanium (afritsbaar) (accessoire)

Titanium X (afritsbaar) (accessoire)

Titanium
Titanium
X (afritsbaar)
X (afritsbaar)
(accessoire)
(accessoire)

ST-X

Inzet: Bayon stof in Ebony

Inzet: Frameout stof

Inzet: Tartan stof in Gaellic Hydra Blue

Inzet: Camouflage
Inzet: Camouflage
stof
stof

Inzet: Accelleration
Inzet: Accelleration
stof in Black
stof Dinamica
in Black Dinamica

Overige delen: Casual stof in Ebony

Overig delen: Casual stof in Ebony

Overige delen: Casual stof in Ebony

Overige delen:
Overige
Casual
delen:stof
Casual
in Ebony
stof in Ebony

Overige delen:
Overige
Salerno
delen: Sensico
Salerno in
Sensico
Ebonyin Ebony

ST-X

3 PERSONALISEER VELGEN

16"

17"

Standaard op Connected

Machined

Stalen velgen met sierdeksels in Sparkle Silver

10-spaaks lichtmetalen velgen in Absolute Black
Standaard op Titanium

17"

18" 18"

18" 18"

Standaard op ST-Line

Standaard
Standaard
op Titanium
op Titanium
X
X

(voorzien van 205/45 R17 banden)

(voorzien(voorzien
van 215/50
vanR18
215/50
banden)
R18 banden)

Machined
Machined

5-spaaks lichtmetalen velgen in Black Machined

10-spaaks
10-spaaks
lichtmetalen
lichtmetalen
in Pearl in
Grey
Pearl Grey

(voorzien van 215/55 R17 banden)

19"

19"

19" 19"

Standaard op ST-Line Vignale

Accessoire op ST-Line en ST-Line X

Accessoire

machined
machined

(voorzien van 215/50 R18 banden)

(voorzien van 225/40 R19 banden)

5-spaaks matzwart gelakte lichtmetalen velgen

5x2-spaaks lichtmetalen velgen in Magnetite

5x2-spaaks
5x2-spaaks
lichtmetalen
lichtmetalen
velgen invelgen
Magnetite
in Magnetite
Standaard
Standaard
op ST-X op ST-X
(Voorzien
(Voorzien
van 225/40
vanR19
225/40
banden)
R19 banden)

Note Alle velgen zijn als accessoire te verkrijgen via je Ford Dealer.
Kijk op ford-accessories.com www.ford-accessories.com

Standaard
Standaard
op ST-Line
op X
ST-Line X
(voorzien(voorzien
van 205/40
van R18
205/40
banden)
R18 banden)

18"

5*2-spaaks lichtmetalen velgen in Black Machined

18 inch 5-spaaks
18 inch 5-spaaks
lichtmetalen
lichtmetalen
velgen invelgen
Black in
matt
Black matt

3 PERSONALISEER ACCESSOIRES

1.

2.

3.

1.

Bumperbeschermer folie

2.

Padsforall®+ reismat huisdieren

3.

Beschermfolie portierstijlen

4.

Kledinghanger

5.

EHBO-set

6.

Box-in-box systeem

7.

MegaBox beschermmat

8.

All-weather vloermatten

9.

Antislipmat voor bagageruimte

10. Dakdragers*
11.

Thule®+ Fietsdrager voor dak**

11.
10.

11.

10.

12. Spatlappen
+Garantie door de leverancier van Ford. Raadpleeg uw Ford
dealer voor meer informatie.
*maximaal laadgewicht van 50 kg (niet met panorama dak).
**maximum draagvermogen 20 kg.

4.

5.

6.
12.

Bekijk meer Puma accessoires op
ford-accessoires.nl

7.

8.

9.

Producten van de Ford Lifestylecollectie
zijn te vinden op
fordlifestylecollection.com

12.

12.

12.

4

MOTORMOTOR
1

Band-aangedreven geintegreerde starter/generator (BISG)
De BISG werkt als een elektrische motor, hij integreert naadloos met de
benzine motor om extra koppel te leveren bij normaal gebruik en tijdens

4

De Puma
DeEcoBoost
Puma EcoBoost
Hybrid'sHybrid's
Powershift
Powershift
automaat
automaat
schakelt
schakelt
naadloos
naadloos
tussen de
tussen
7
de 7
versnellingen.
versnellingen.

accellereren.
2

1.0 EcoBoost benzine motor
De Puma EcoBoost Hybrid is leverbaar met een 92 kW / 125 pk of 114 kW
/ 155pk EcoBoost benzine motor.

5

sportieve
sportieve
schakelflippers
schakelflippers
aan hetaan
stuurwiel
het stuurwiel
op
op
ST-Line,ST-Line,
ST-LineST-Line
X en ST-Line
X en ST-Line
Vignale.Vignale.

Maak kennis met je nieuwe Ford Puma, van
binnen en van buiten, van zijn intelligente

5

motoren en zijn genereuze en handige
bagageoplossingen.

3

2

5

3

1

4

Keuze tussen 92 kW (125 pk) of
114 kW (155 pk) EcoBoost Hybrid
motoren

Note Meer informatie vind je in het overzicht Brandstof en prestaties.

Schakelflippers
5 Schakelflippers
De 7-traps
De 7-traps
automatische
automatische
transmissie
transmissie
kun je ook
kun je ook
handmatig
handmatig
op- of terugschakelen
op- of terugschakelen
met de met de

SPECIFICATIES

Puma EcoBoost
Hybrid

Automatische
transmissie
transmissie
4 Automatische

3

48-volt
accu accu
3 48-volt
De lithium-ion
De lithium-ion
accu dieaccu
stroom
die stroom
levert aan
levert
de aan de
BISG is BISG
gemonteerd
is gemonteerd
onder de
onder
passagiersstoel.
de passagiersstoel.
Hij
Hij
wordt automatisch
wordt automatisch
bijgeladen
bijgeladen
door dedoor
motor
de motor
terwijl je
terwijl
rijdt. En
je rijdt.
doorEn
regeneratie
door regeneratie
van
van
remenergie,
remenergie,
wat normaal
wat normaal
verlorenverloren
zou gaan.
zou gaan.

4 SPECIFICATIES MOTOR
Ford’s geraffineerde mild-Hybrid technologie is
ontwikkeld om efficient met brandstof te zijn, en
tegelijkertijd de rijdynamiek te optimalisern. Het
systeem ondersteunt de 1.0 EcoBoost
benzinemotor met een band-aangedreven
geintegreerde starter/generator (BISG), die de
energie die normaal verloren gaat tijdens remmen
of uitrollen, op te slaan in een accu.
De BISG werkt als een motor, die naadloos
integreert met de benzinemotor, en gebruikt de
opgeslagen energie voor extra koppel bij normaal
rijden, accellereren en voedt ook de elektrische
systemen.

1.5 EcoBoost

1.5 EcoBoost

1.0 EcoBoost
Hybrid

1.0 EcoBoost
Hybrid

1.0 EcoBoost
Hybrid

1.0 EcoBoost
Hybrid

1.0 EcoBoost
Hybrid

1.0 EcoBoost
Hybrid

1.0 EcoBoost

FORD ECOBOOST HYBRID

1.0 EcoBoost

De geheel nieuwe Puma, met een keuze uit nieuwe innovatieve, geavanceerde benzinemotoren met
mild-Hybrid technologie, levert uitstekende prestaties en daarnaast indrukwekkende
brandstofverbruikscijfers en aanzienlijk lagere emissiewaarden.

Brandstof
Brandstof
en prestaties
en prestaties

*In 4e versnelling.
*In 4e versnelling.
Alle benzinemotoren
Alle benzinemotoren
zijn uitgerust
zijnmet
uitgerust
een katalysator.
met een katalysator.
øø
øø
De opgegeven
De opgegeven
brandstof-/energieverbruiken,
brandstof-/energieverbruiken,
CO2-emissies
COen
elektrische
en elektrische
2-emissies
actieradiusactieradius
zijn vastgesteld
zijn vastgesteld
conform deconform
technische
de technische
eisen en specificaties
eisen en specificaties
5-deurs 5-deurs
van de Europese
van deRichtlijnen
Europese Richtlijnen
(EC) 715/2007
(EC)en
715/2007
(EC) 2017/1151
en (EC)in2017/1151
hun meest
in hun meest
actuele
De typegoedkeuring
vorm. De typegoedkeuring
voor personenwagens
voor personenwagens
aan de hand
aan
van
de hand van
Emissienorm
Emissienorm
Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6dactuele vorm.
de Worldwide
de Worldwide
Harmonised
Harmonised
Light Vehicle
Light
TestVehicle
Procedure
Test (WLTP)
Procedure
beschikt
(WLTP) beschikt
Maximum vermogen
MaximumkW
vermogen
(pk) kW (pk)
70 (95) 70 (95) 92 (125) 92 (125) 92 (125) 92 (125) 114 (155) 114 (155)147 (200) 147 (200)over informatie
over informatie
m.b.t. brandstof-/energieverbruiken
m.b.t. brandstof-/energieverbruiken
en CO2-emissies
en COvoor
2-emissies voor
de NewDrive
European
Cycle Drive
(NEDC)
Cycle
en (NEDC)
WLTP. De
enWLTP
WLTP.zal
Dede
WLTP
NEDCzal de NEDC
Koppel Nm Koppel Nm
170
170
210
210
210
210
220
220
290
290 de New European
eind 2020 geheel
eind 2020
vervangen.
geheel vervangen.
De toegepaste
De toegepaste
standaardtestprocedures
standaardtestprocedures
øø
øø
maken vergelijking
tussen voertuigtypes
tussen voertuigtypes
en verschillende
en verschillende
fabrikantenfabrikanten
- emissies
(g/km)128
128 121-122
121-122 129-131
129-131 124-127
124-127 155
155 maken vergelijking
CO2- emissies
CO(g/km)
2
mogelijk. Naast
mogelijk.
het brandstofverbruik
Naast het brandstofverbruik
van een auto
vanspelen
een auto
zowel
spelen
het zowel het
6 versnellingen,
6 versnellingen,
6 versnellingen,
6 versnellingen,
7 versnellingen,
7 versnellingen,
6 versnellingen,
6 versnellingen,
6 versnellingen
6 versnellingen
rijgedrag van
rijgedrag
de bestuurder
van de bestuurder
als andere als
niet-technische
andere niet-technische
factoren een
factoren
rol bij een rol bij
TransmissieTransmissie
handgeschakeld
handgeschakeld
handgeschakeld
handgeschakeld
automaat automaat
handgeschakeld
handgeschakeld
handgescakeld
handgescakeld
het bepalenhet
van
bepalen
het brandstof-/energieverbruik,
van het brandstof-/energieverbruik,
de CO2- emissies
de CO2en
- emissies
de
en de
actieradius.actieradius.
CO2 is het voornaamste
CO2 is het voornaamste
broeikasgasbroeikasgas
dat
dat
Aandrijving Aandrijving
4x2
4x2
4x2
4x2
4x2
4x2
4x2
4x2
4x2
4x2 elektrische elektrische
verantwoordelijk
verantwoordelijk
is voor de opwarming
is voor de opwarming
van de aarde.
vanEen
de aarde.
brochure
Eenover
brochure over
øø
Brandstofverbruik
Brandstofverbruik
in l/100 km
in l/100
kmøø
brandstofverbruik
brandstofverbruik
en CO2- -emissies
en CO2-die
-emissies
gegevens
diebevat
gegevens
van alle
bevat
nieuwe
van alle nieuwe
personenwagenmodellen
is gratis bij iedere
is gratisdealer
bij iedere
verkrijgbaar
dealer verkrijgbaar
of kan
of kan
Gecombineerd
Gecombineerd5,7
5,7
5,3-5,4
5,3-5,4 5,7-5,8
5,7-5,8 5,5-5,6
5,5-5,6 6,8
6,8 personenwagenmodellen
worden gedownload
worden gedownload
onder www.ford.nl.
onder www.ford.nl.
Voor meer informatie
Voor meer informatie
zie www. zie www.
ø
ø
hetnieuwerijden.nl.
hetnieuwerijden.nl.
Prestaties
Prestaties
øø
øø
De opgegeven
De opgegeven
brandstof-/energieverbruiken,
brandstof-/energieverbruiken,
CO2- emissies
CO2en
- emissies
elektrische
en elektrische
Max. snelheid
Max.
(km/uur)
snelheid (km/uur)
173
173
191
191
191
191
200
200
230
230 actieradiusactieradius
zijn gemeten
zijnconform
gemeten
deconform
technische
de technische
vereisten envereisten
specificaties
en specificaties
van de Europese
van deRichtlijnen
Europese Richtlijnen
(EC) 715/2007
(EC)en
715/2007
(EC) 692/2008
en (EC) 692/2008
in hun
in hun
0-100 km/uur
0-100
(sec.)
km/uur (sec.)
11,9
11,9
9,8
9,8
9,8
9,8
9,0
9,0
6,6
6,6
meest actuele
meest
vorm.
actuele
Brandstofverbruik
vorm. Brandstofverbruik
en CO2- emissies
en CO2zijn
- emissies
gespecificeerd
zijn gespecificeerd
voor een voertuigvariant
voor een voertuigvariant
en niet vooreneen
nietindividuele
voor een individuele
auto. De toegepaste
auto. De toegepaste
Gewicht Gewicht
en laadvermogen
en laadvermogen
standaardtestprocedure
standaardtestprocedure
maakt vergelijking
maakt vergelijking
tussen voertuigtypes
tussen voertuigtypes
en
en
#
#
1180
1180
1180
1234
1234
1180
1180
1258
1258 verschillende
Rijklaar gewicht
Rijklaar
(kg)gewicht (kg)1180
verschillende
fabrikantenfabrikanten
mogelijk. Naast
mogelijk.
het brandstofverbruik
Naast het brandstofverbruik
van een van een
auto spelenauto
zowel
spelen
het rijgedrag
zowel hetvan
rijgedrag
de bestuurder
van de bestuurder
als andere als andere
Maximaal toelaatbaar
Maximaal toelaatbaar
voertuiggewicht
voertuiggewicht
(kg)
(kg)
1765
1765
1760
1760
1830
1830
1760
1760
1810
1810
niet-technische
niet-technische
factoren een
factoren
rol bij het
eenbepalen
rol bij het
van
bepalen
het brandstof-/
van het brandstof-/
energieverbruik,
de CO2- emissies
de CO2en
- emissies
de elektrische
en de elektrische
actieradius.actieradius.
CO2 is het CO2 is het
Max. aanhangergewicht
Max. aanhangergewicht
12% (kg) 12% (kg)
900
900
1100
1100
900
900
1100
1100
750
750 energieverbruik,
voornaamste
voornaamste
broeikasgasbroeikasgas
dat verantwoordelijk
dat verantwoordelijk
is voor de opwarming
is voor de opwarming
van
van
Max. aanhangergewicht
Max. aanhangergewicht
(kg) (ongeremd)
(kg) (ongeremd)
640
640
640
640
665
665
640
640
675
675 de aarde. Een
- emissies die
de aarde.
brochure
Eenover
brochure
brandstofverbruik
over brandstofverbruik
en CO2- emissies
en CO2die
gegevens bevat
gegevens
van alle
bevat
nieuwe
van alle
personenwagenmodellen
nieuwe personenwagenmodellen
is gratis bij is gratis bij
Max. daklastMax. daklast75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
iedere dealer
iedere
verkrijgbaar
dealer verkrijgbaar
of kan worden
of kan
gedownload
worden gedownload
onder www.ford.nl.
onder www.ford.nl.
Voor meer informatie
Voor meer informatie
zie www.hetnieuwerijden.nl.
zie www.hetnieuwerijden.nl.
#Beschrijft het
#Beschrijft
laagstehet
rijklaar
laagste
gewicht,
rijklaar
uitgaande
gewicht, van
uitgaande
een bestuurder
van een bestuurder
van
van
75 kg, gevulde
75 kg,
vloeistofpeilen
gevulde vloeistofpeilen
en 90% brandstofpeil,
en 90% brandstofpeil,
onder voorbehoud
onder voorbehoud
van productietoleranties
van productietoleranties
en gemonteerde
en gemonteerde
opties, etc. opties,
De etc. De
trekkrachtlimieten
trekkrachtlimieten
als genoemd
alsstaan
genoemd
voor staan
het maximale
voor het maximale
trekkrachtvermogen
trekkrachtvermogen
van het voertuig
van het
bijvoertuig
haar maximaal
bij haar toelaatbaar
maximaal toelaatbaar
totaalgewicht
totaalgewicht
om opnieuw
omteopnieuw
starten op
te een
starten
hellingshoek
op een hellingshoek
van 12 graden
van 12 graden
op zeeniveau.
op zeeniveau.
De prestaties
Deen
prestaties
het brandstofverbruik
en het brandstofverbruik
van alle modellen
van alle modellen
zullen negatief
zullen
beïnvloed
negatiefworden
beïnvloed
bij worden
het slepen
bij het
van slepen
een aanhanger.
van een aanhanger.
MaximaalMaximaal
toelaatbaar
toelaatbaar
treingewicht
treingewicht
is inclusief aanhangergewicht.
is inclusief aanhangergewicht.
De
De
dakbelasting
dakbelasting
is maximaalis 50
maximaal
kg voor 50
allekgmodellen
voor alle(de
modellen
maximale
(de maximale
dakbelasting
dakbelasting
is 0 kg indien
is 0een
kg panoramadak
indien een panoramadak
is gespecificeerd).
is gespecificeerd).
Het max. Het max.
aanhangergewicht
aanhangergewicht
wordt bij 1.0wordt
Ford bij
EcoBoost
1.0 Forden
EcoBoost
1.5 Duratorq
en 1.5motoren
Duratorq motoren
gereduceerd
gereduceerd
tot 0 kg indien
tot 0een
kg panoramadak
indien een panoramadak
geselecteerd
geselecteerd
wordt. Het wordt. Het
max. aanhangergewicht
max. aanhangergewicht
wordt bij 1.0wordt
Ford bij
EcoBoost
1.0 Fordautomaat
EcoBoost en
automaat
1.5
en 1.5
Duratorq 120
Duratorq
pk motoren
120 pkgereduceerd
motoren gereduceerd
tot 0 kg indien
tot 0een
kg reservewiel
indien een reservewiel
of
of
18" lichtmetalen
18" lichtmetalen
velgen geselecteerd
velgen geselecteerd
wordt/worden.
wordt/worden.
Het max. Het max.
aanhangergewicht
aanhangergewicht
wordt gereduceerd
wordt gereduceerd
tot 0 kg bij tot
de ST-Line
0 kg bij de
serie.
ST-Line serie.

4186

4186

Totale breedte zonder spiegels (mm)

1805

1805

Totale breedte met spiegels (mm)

1930

1930

1550/1536

1550/1536

10.40

10.40

Totale hoogte met/zonder dakrails (mm) (onbeladen)
Draaicirkel – tussen stoepranden (m)
Afmetingen interieur
Hoofdruimte stoelen eerste rij (mm) (zonder panoramadak)

1000

1000

Beenruimte stoelen eerste rij (mm) (maximaal met stoel in achterste halfhoge positie)

1127

1127

Schouderruimte eerste rij (mm)

1348

1348

Hoofdruimte stoelen tweede rij (mm) (zonder panoramadak)

965

965

Beenruimte stoelen tweede rij (mm) (maximaal met stoel in achterste halfhoge positie)

877

877

Schouderruimte tweede rij (mm)

1320

1320

5-stoelenmodus (beladen tot hoedenplank) (met bandenreparatieset)

456

456

2-stoelenmodus (beladen tot dak) (met bandenreparatieset)

1216

1216

Max. laadhoogte (cm)

865

865

max. breedte belading (cm)

1000

1000

Laadlengte (op vloer tot tweede rij stoelen (cm)

726

726

42

42

Hoogte†: 1.537 mm

ST‑Line/
ST‑X

Totale lengte zonder trekhaak (mm)

Hoogte†: 1.537 mm

Connected/
Titanium

4 SPECIFICATIES AFMETINGEN

†: 4.207
†: mm
4.207 mm
LengteLengte

Bagagecapaciteit (liters)

Laadruimte

Brandstoftankvolume (liter)
Benzine

Breedte
Breedte
(met spiegels):
(met spiegels):
1.930 mm
1.930 mm
Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van het model en de gemonteerde uitrusting.

†

†
Afmetingen
Afmetingen
ST-X: hoogte
ST-X:
1.533hoogte
mm en1.533
lengte
mm
4.226
en lengte
mm. 4.226 mm.

Breedte
Breedte
(met ingeklapte
(met ingeklapte
spiegels):1.805
spiegels):1.805
mm mm

Connected

ST-Line ST-Line

Stoelbekleding en kleur: Belgrano in Ebony
Stoelkussenbekleding en kleur: Logica in Ebony
Kleur instrumentenpaneel: Ebony

Stoelbekleding
Stoelbekleding
en kleur: Court
en kleur:
in Ebony
Court in Ebony
Stoelkussenbekleding
Stoelkussenbekleding
en kleur: Belgrano
en kleur:
in Belgrano
Ebony in Ebony
Kleur instrumentenpaneel:
Kleur instrumentenpaneel:
Ebony
Ebony

Titanium

ST-Line X
ST-Line X

Stoelbekleding en kleur: Alhambra in Ebony
Stoelkussenbekleding en kleur: Casual in Ebony
Kleur instrumentenpaneel: Ebony

Stoelbekleding
Stoelbekleding
en kleur: Tire
enon
kleur:
Casual
Tireinon
Ebony
Casual in Ebony
Stoelkussenbekleding
Stoelkussenbekleding
en kleur: Salerno
en kleur:
LeerSalerno
in Ebony
Leer in Ebony
Kleur instrumentenpaneel:
Kleur instrumentenpaneel:
Ebony
Ebony

Titanium X

ST-Line Vignale
ST-Line Vignale

Stoelbekleding en kleur: Malabar in Ebony
Stoelkussenbekleding en kleur: Casual in Ebony
Kleur instrumentenpaneel: Ebony

Stoelbekleding
Stoelbekleding
en kleur: Captain
en kleur:
Feeltek
Captain
leder
Feeltek
in Ebony
leder in Ebony
Stoelkussenbekleding
Stoelkussenbekleding
en kleur: Feelteck
en kleur:
leder
Feelteck
in Ebony
leder in Ebony
Kleur instrumentenpaneel:
Kleur instrumentenpaneel:
Sensico in Ebony
Sensico in Ebony
ST-X

Mean Green

Solar Silver*
Mean Green

Magnetic*
Solar Silver*

Grey Matter*
Magnetic*

Fantastic Red*
Grey Matter*

Desert Island
Blue*
Fantastic
Red*

Agate
DesertBlack*
Island
Blue*

Blazer Blue
Agate Black*

Frozen
White*
Blazer Blue

Frozen
White*

Mean Green

Solar Silver*

Magnetic*

Grey Matter*

Fantastic Red*

Desert Island
Blue*

Agate Black*

Blazer Blue

Kleuren
Kleuren
en bekleding
en bekleding
Frozen
White*

Kleuren en bekleding

ST-X

Stoelbekleding
Stoelbekleding
en kleur: Twin
en kleur:
Track Neosuede
Twin TrackinNeosuede
Ebony in Ebony
Stoelkussenbekleding
Stoelkussenbekleding
en kleur: Sensico
en kleur:
in Ebony
Sensico in Ebony
Kleur instrumentenpaneel:
Kleur instrumentenpaneel:
Ebony
Ebony

Leverbaar Leverbaar

*Carrosseriekleuren,
*Carrosseriekleuren,
gedeeltelijkgedeeltelijk
leren bekleding
lerenen
bekleding
leren bekleding
en lerenzijn
bekleding
opties tegen
zijn opties
meerprijs.
tegen meerprijs.

ST‑X

ST‑Line
Vignale
ST‑X

ST‑Line
ST‑Line X
Vignale

ST‑Line
ST‑Line X

Titanium X
ST‑Line

Titanium
Titanium X

Connected
Titanium

Connected

MFC‑
code

ST‑X

ST‑Line
Vignale

ST‑Line X

ST‑Line

Titanium X

Titanium

Vormgeving
Vormgeving
en uiterlijk
en uiterlijk
Connected

Vormgeving en uiterlijk

Velgen
Verchrooomde
Verchrooomde
sierlijst buitenzijde
sierlijst buitenzijde
portierframeportierframe

Staal – 16 inch met sierdeksels (voorzien van 205/65 R16 banden*)

BMF

Lichtmetaal – 17 inch, 10-spaaks, Absolute Black Machined afwerking (voorzien van 215/R17 banden*)

D2YBV

Onderste beplating
Onderstecarrosseriezijde
beplating carrosseriezijde
met chromen
met
inzet
chromen inzet

B

Lichtmetaal – 17 inch, 10-spaaks, Absolute Black Machined afwerking (voorzien van 215/55 R17 banden*)

D2YBT

Onderste beplating
Onderstecarrosseriezijde
beplating carrosseriezijde
– In carrosseriekleur
– In carrosseriekleur

B

Lichtmetaal – 18 inch, 10-spaaks, Pearl Grey Machined afwerking (voorzien van 215/50 R18 banden*)

D2ULN

Achterspoiler
Achterspoiler
– In carrosseriekleur
– In carrosseriekleur
met hoog aangebracht
met hoog aangebracht
centraal remlicht
centraal remlicht

BPF

Lichtmetaal – 18 inch, 5-spaaks, Black Matt Machined afwerking (voorzien van 215/50 R18 banden*)

D2UA8

Achterspoiler
Achterspoiler
– In carrosseriekleur,
– In carrosseriekleur,
groot, met hoog
groot,aangebracht
met hoog aangebracht
centraal remlicht
centraal remlicht

BPF

Lichtmetaal – 18 inch, 2x5-spaaks, Absolute Black Machined afwerking (voorzien van 215/50 R19 banden*)

D2ULQ

Achterspoiler
Achterspoiler
– Zwart, groot
– Zwart,
met hoog
grootaangebacht
met hoog aangebacht
centraal remlicht
centraal remlicht

Lichtmetaal – 19 inch, Y-design, Magnetite Machine afwerking (voorzien van 225/40 R19 banden*)

D2VBU

Achterklep –Achterklep
Handmatig
– Handmatig

Bandenreparatieset

AHTAC

Elektrisch bedienbare
Elektrisch bedienbare
handsfree achterklep
handsfree (Ford
achterklep
KeyFree
(Ford
systeem
KeyFree
(incl.
systeem
Motion(incl.
sensor)
Motion
metsensor)
FordPower
met startbutton)
FordPower startbutton)

Afsluitbare wielmoeren

D5EAD

Privacy glassPrivacy glass

B

ST-Line badge
ST-Line badge

A

Active Grille Shutter (actief grillesluitsysteem)

BLHAB

Badge achterklep
Badge mHEV
achterklep
(alleen
mHEV
leverbaar
(alleeninleverbaar
combinatie
in combinatie
met 1.0 EcoBoost
met 1.0Hybrid
EcoBoost
(155 Hybrid
pk) motor)
(155 pk) motor)

A

Voorbumper – Basisafdekpaneel in carrosseriekleur met onderste gedeelte in zwart

CLFBB

Dakrails – Zwart
Dakrails – Zwart

Voorbumper – Uniek ST-Line sportdesign, in carrosseriekleur

CLFKN

DorpellijstenDorpellijsten
– Voor, uniek– ST-Line
Voor, uniek
Vignale
ST-Line Vignale

Voorbumper – Uniek ST-Line Vignale design, in carrosseriekleur

CLFGE

Ontwerpeigenschappen

Voorbumper - Uniek ST, in carrosseriekleur

CLFKX

Achterbumper – Kunststof, tweekleurig

CLMAT

Achterbumper – In carrosseriekleur met diffuser

CLMCH

Achterbumper – in carrosseriekleur met hoogglans zwarte inserts en satin aluminum details

CLMHV

Achterbumper – in carrosseriekleur met zwarte diffuser en dubbele uitlaat

CLMKS

Lak

B

Lak

Contrasterend
Contrasterend
dak in Agatedak
Black
in Agate
(uitsluitend
Black (uitsluitend
leverbaar inleverbaar
combinatie
in combinatie
met de volgende
met decarrosseriekleuren:
volgende carrosseriekleuren:
Solar Silver,Solar
Magnetic
Silver,Grey,
Magnetic
DesertGrey,
Island
Desert Island
Blue, Metropolis
Blue, White,
Metropolis
GreyWhite,
Matter,Grey
Lucid
Matter,
Red) Lucid Red)
Optiepakketten
Optiepakketten
Winter PackWinter
– Quickclear
Pack –verwarmbare
Quickclear verwarmbare
voorruit, verwarmbare
voorruit, verwarmbare
voorstoelenvoorstoelen
en verwarmbaar
en verwarmbaar
stuurwiel stuurwiel

A

Winter PackWinter
– Quickclear
Pack –verwarmbare
Quickclear verwarmbare
voorruit en verwarmbaar
voorruit en verwarmbaar
stuurwiel stuurwiel

A

Standaard Standaard
Optioneel, Optioneel,
tegen meerprijs
tegen meerprijs
Onderdeel Onderdeel
van optiepakket,
van optiepakket,
tegen meerprijs
tegen meerprijs

*De velgen*De
die je
velgen
kiest,die
worden
je kiest,
voorzien
worden
van
voorzien
de opgegeven
van de opgegeven
bandenmaat.
bandenmaat.
Er is geen keuze
Er is geen
van bandenmerk
keuze van bandenmerk
mogelijk. mogelijk.

Assistentie bestuurder

ST‑X

ST‑Line
Vignale
ST‑X

ST‑Line
ST‑Line X
Vignale

ST‑Line
ST‑Line X

Titanium X
ST‑Line

Titanium
Titanium X

Connected
Titanium

Connected

MFC‑
code

ST‑X

ST‑Line
Vignale

ST‑Line X

ST‑Line

Titanium X

Titanium

Rijervaring
Rijervaring
Connected

Rijervaring

Wielophanging
Wielophanging

Active Park Assist – Hulp bij haaks in- en uitparkeren, inclusief parkeersensoren vóór en achter

HNSAC

Wielophanging
Wielophanging
– Standaard– Standaard

D

Parkeersensoren – Achter
Parkeersensoren – Vóór (inclusief bij Active Park Assist)

HNKAB

Wielophanging
Wielophanging
– Sport – Sport

D

HNLAB

Wielophanging
Wielophanging
– Sport uniek
– Sport
ST uniek ST

D

Cruise Control (incl. instelbare snelheidsbegrenzer)

GTDAJ

Instrumenten
Instrumenten
en bedieningselementen
en bedieningselementen

Adaptieve Cruise Control (inclusief Evasive Steering Assist)

GTDAC

Stuurwiel –Stuurwiel
driespaaks,
– driespaaks,
met leer bekleed,
met leer
sport,
bekleed,
met uniek
sport,stiksel
met uniek stiksel

Intelligente snelheidsbegrenzer

GTCAV

Stuurwiel –Stuurwiel
3-spaaks,–met
3-spaaks,
leer bekleed
met leer bekleed

Wide-view camera aan achterzijde

J3KAR

Stuurwiel –Stuurwiel
Verwarmbaar,
– Verwarmbaar,
met leer bekleed
met leer
(inclusief
bekleedverwarmbare
(inclusief verwarmbare
bestuurders-bestuurdersen passagiersstoel)
en passagiersstoel)

G

G

Wrong Way Alert

HLRAB

Optiepakketten
Optiepakketten

Lane-Keeping System met Lane Departure Warning

HLNAB

Driver AssistDriver
Pack Assist
– Pre-Collision
Pack – Pre-Collision
Assist, Adaptieve
Assist,Cruise
Adaptieve
Control,
Cruise
Blind
Control,
Spot Information
Blind Spot Information
System metSystem
Cross Traffic
met Cross
Alert,Traffic
ActiveAlert,
Park Active
Assist, Park Assist,
parkeersensoren
parkeersensoren
voor en achter
voorenenwide-view
achter encamera
wide-view
aancamera
achterzijde
aan achterzijde

A

Driver AssistDriver
Pack Assist
– BlindPack
Spot–Information
Blind Spot Information
System metSystem
Cross Traffic
met Cross
Alert,Traffic
ActiveAlert,
Park Active
Assist, Park
parkeersensoren
Assist, parkeersensoren
voor en achter
voorenenwide-view
achter encamera
wide-view camera
aan achterzijde
aan achterzijde

A

Driver Assistance
Driver Pack
Assistance
2 – Parkeersensoren
Pack 2 – Parkeersensoren
voor, Activevoor,
Park Active
Assist, Park
achteruitrijcamera
Assist, achteruitrijcamera

A

Exterieurverlichting
Mistlampen vóór (inclusief bochtverlichting)

JBKAB

LED koplampen (met LED dimlicht, LED dagrijverlichting, halogeen grootlicht – met zwarte omlijsting (ST-Line) of chromen omlijsting (Titanium))

JBBBT

Koplampen – Full LED verlichting met dynamische hoogteverstelling

JBBA7

Koplampen – Automatisch aan/uit en grootlicht (inclusief automatische wissers met regensensor, uitstapverlichting (Follow-me-home)) (inclusief
bij luxe analoog instrumentenpaneel en volledig TFT/LCD instrumentenpaneel)

JEDAF

Achterlichten – LED technologie, gesplitst

JDAAQ

Adaptieve Full
Adaptieve
LED koplampen
Full LED koplampen

H

12,3 inch digitaal
12,3 inch
instrumentenpaneel
digitaal instrumentenpaneel

Standaard Standaard
Optioneel, Optioneel,
tegen meerprijs
tegen meerprijs
Onderdeel Onderdeel
van optiepakket,
van optiepakket,
tegen meerprijs
tegen meerprijs

Motor

ST‑X

ST‑Line
Vignale
ST‑X

ST‑Line
ST‑Line X
Vignale

ST‑Line
ST‑Line X

Titanium X
ST‑Line

Titanium
Titanium X

Connected
Titanium

Connected

MFC‑
code

ST‑X

ST‑Line
Vignale

ST‑Line X

ST‑Line

Titanium X

Titanium

Comfort
Comfort
en gemak
en gemak
Connected

Prestaties en efficiency

Klimaatregeling
Klimaatregeling
DECAU

Automatisch start/stop-systeem

Airconditioning
Airconditioning
– Handbediening
– Handbediening

Technologie

Automatische
Automatische
airconditioning
airconditioning
– Electronic–Automatic
Electronic Temperature
Automatic Temperature
Control (EATC)
Control (EATC)
Interieurverlichting
Interieurverlichting

HEBAD

Boord-/brandstofcomputer

J

Instapverlichting
Instapverlichting
– Ambient LED
– Ambient
instapverlichting
LED instapverlichting
in beenruimte,
in beenruimte,
bekerhouder,
bekerhouder,
portiervakken,
portiervakken,
kaartleeslampen
kaartleeslampen
voor en achter
voor en achter
Stoelen Stoelen
VoorstoelenVoorstoelen
– Comfort-style
– Comfort-style
VoorstoelenVoorstoelen
– Sport-style
– Sport-style
(inclusief kaartentassen)
(inclusief kaartentassen)
VoorstoelenVoorstoelen
– Recaro – Recaro

Comfort en gemak
MFC‑
code

ST‑X

ST‑Line
Vignale

ST‑Line X

ST‑Line

Titanium X

Titanium

Connected

Voorstoel –Voorstoel
Handmatig
– Handmatig
in hoogte eninlengterichting
hoogte en lengterichting
verstelbare verstelbare
bestuurdersstoel,
bestuurdersstoel,
4-weg
4-weg

Interieurgemak
Elektrisch te openen panoramadak (niet leverbaar in combinatie met in contrasterend dak)

A1GAN

Middenconsole – twee bekerhouder voor, 1 achter, 12V elektrische aansluiting

B5WA1

Middenconsole – Premium, twee verlichte bekerhouders voor, met armsteun en open te schuiven opbergruimte, USB-aansluiting en 12V elektrische
aansluiting

B5WAL

Audio- en communicatiesystemen

B

Voorstoel –Voorstoel
Handmatig
– Handmatig
in hoogte eninlengterichting
hoogte en lengterichting
verstelbare verstelbare
passagiersstoel,
passagiersstoel,
4-weg
4-weg

B

Voorstoel –Voorstoel
Handmatig
– Handmatig
verstelbare verstelbare
lendensteunlendensteun
bestuurder bestuurder

B

Voorstoel –Voorstoel
Massagestoel
– Massagestoel
met lendensteun
met lendensteun
bestuurder, bestuurder,
instelbaar via
instelbaar
touchscreen
via touchscreen

B

Voorstoel –Voorstoel
Handmatig
– Handmatig
verstelbare verstelbare
lendensteunlendensteun
passagier passagier

B

Voorstoel –Voorstoel
Massagestoel
– Massagestoel
met lendensteun
met lendensteun
passagier, instelbaar
passagier,via
instelbaar
touchscreen
via touchscreen

B

VoorstoelenVoorstoelen
– Zitting en–rugleuning
Zitting en verwarmbaar
rugleuning verwarmbaar

BY1A

AchterbankAchterbank
– 3 2-weg verstelbare
– 3 2-weg verstelbare
hoofdsteunen
hoofdsteunen
(omhoog/omlaag)
(omhoog/omlaag)

B

B

AchterbankAchterbank
– 60/40 deelbaar,
– 60/40neerklapbaar
deelbaar, neerklapbaar

Radio met DAB+ (Digital Audio Broadcasting) met 8 inch TFT touchscreen, 6 luidsprekers (4 voor, twee achter), geschikt voor mp3, op afstand
bedienbare geluidsregeling, Ford SYNC 3, Voice Control, Apple Car Play, Android Auto, Emergency Assistance, handsfree bellen, GPS, Bluetooth®,
privacy modus en twee USB-aansluitingen voor externe muziekapparatuur

ICFAV, ICE Pack 19

Radio met DAB+ (Digital Audio Broadcasting) met 8 inch TFT touchscreen, 7 luidsprekers (4 voor, 2 achter, 1 in het midden), geschikt voor mp3,
op afstand bedienbare geluidsregeling, Ford SYNC 3 met navigatie, Voice Control, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, handsfree
bellen, GPS, Bluetooth®, 4G Interface Passport voor mobiele telefoon, privacy-modus en twee USB-aansluitingen voor externe muziekapparatuur

ICFAQ, ICE Pack 14

Radio met DAB+ (Digital Audio Broadcasting), 8 inch TFT touchscreen, 10 luidsprekers (4 voor, 4 achter, 1 in het midden en 1 subwoofer), geschikt
voor mp3, op afstand bedienbare geluidsregeling, B&O Audiosysteem, Ford SYNC 3 met navigatie, Voice Control, Apple CarPlay, Android Auto,
Emergency Assistance*, handsfree bellen, GPS, Bluetooth®, 4G Interface Passport voor mobiele telefoon, privacy-modus en twee USB-aansluitingen
voor externe muziekapparatuur

ICFAM, ICE Pack 11

1ZT

Stoelen – Volledig
StoelenWindsor
– Volledig
lederen
Windsor
bekleding,
lederenelektrisch
bekleding,verwarmbaar
elektrisch verwarmbaar
(voor)
(voor)

Standaard Standaard
Optioneel, Optioneel,
tegen meerprijs
tegen meerprijs
Onderdeel Onderdeel
van optiepakket,
van optiepakket,
tegen meerprijs
tegen meerprijs

®aangesloten
*De Ford Emergency
*De Ford Emergency
Assistance Assistance
is een innovatieve
is een innovatieve
SYNC-functie
SYNC-functie
die gebruikdie
maakt
gebruik
van maakt
een viavan
Bluetooth
een via®Bluetooth
aangesloten
mobiele telefoon
mobiele
om
telefoon
inzittenden
om inzittenden
van de autovan
te helpen
de autorechtstreeks
te helpen rechtstreeks
met het lokale
metcommunicatiecentrum
het lokale communicatiecentrum
contact contact
op te nemen,
op als
te nemen,
na een ongeluk
als na een
deongeluk
airbag van
de airbag
de autovan
wordt
de auto
geactiveerd
wordt geactiveerd
of de brandstoftoevoer
of de brandstoftoevoer
wordt uitgeschakeld.
wordt uitgeschakeld.
De functie werkt
De functie
vooralsnog
werkt vooralsnog
niet in Nederland,
niet in Nederland,
maar wel inmaar
meerwel
danin40
meer
Europese
dan 40landen
Europese
en regio's.
landen en regio's.

Instrumenten en bedieningselementen
Buitenspiegels – verstelbaar en behuizing in carrosseriekleur
Buitenspiegels – Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels, met geïntegreerde richtingaanwijzers en behuizing in
carrosseriekleur

ST‑X

ST‑Line
Vignale
ST‑X

ST‑Line
ST‑Line X
Vignale

ST‑Line
ST‑Line X

Titanium X
ST‑Line

Titanium
Titanium X

Connected
Titanium

Connected

MFC‑
code

ST‑X

ST‑Line
Vignale

ST‑Line X

ST‑Line

Titanium X

Titanium

Comfort
Comfort
en gemak
en gemak
Connected

Comfort en gemak

Technologie
Technologie
BSHDJ
BSHDY/BSLAC

Buitenspiegels – Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels met geïntegreerde richtingaanwijzers, behuizing in
carrosseriekleur en trottoirverlichting Puma (Vignale) of ST (ST-X)

BSHFJ

Achterklep met wisser/sproeiersysteem

CFEAD

Ruitenwissers – Vóór met variabele interval en antidruppel-wisfunctie

CFFAK

Ruitenwissers – Automatisch, met regensensor (met elektrische tweetonige claxon)

CFFAE

Handrem – Zwarte leren bekleding met stiksel

FAFA1

Versnellingspookknop – Met leren bekleding en premium hoes (rood stiksel voor ST-Line en ST-Line X) (uitsluitend bij 7-traps automatische
transmissie bij ST-Line, ST-Line X en ST-Line Vignale)

CAEAB

H

4,2 inch monochrome
4,2 inch monochrome
instrumentenpaneel
instrumentenpaneel
4.2 inch kleuren
4.2 inch
TFTkleuren
instrumentenpaneel
TFT instrumentenpaneel
12.3 inch volledig
12.3 inch
TFT/LCD
volledig
instrumentenpaneel
TFT/LCD instrumentenpaneel

H

Quickclear verwarmbare
Quickclear verwarmbare
voorruit (inclusief
voorruitruitensproeiers)
(inclusief ruitensproeiers)

B

Draadloos opladen
Draadloos opladen
Binnenspiegel
Binnenspiegel
– Standaard– Standaard

B

Binnenspiegel
Binnenspiegel
– Automatisch
– Automatisch
dimmend met
dimmend
regensensor
met regensensor

B

Optiepakketten
Optiepakketten
Comfort Pack
Comfort
1 – Automatische
Pack 1 – Automatische
airconditioning,
airconditioning,
regensensor,regensensor,
automatischautomatisch
dimmende dimmende
binnenspiegel
binnenspiegel

A

Versnellingspookknop – Aluminium knop ST

CAEAM

Comfort Pack
Comfort
2 – Automatische
Pack 2 – Automatische
airconditioning,
airconditioning,
regensensor,regensensor,
automatischautomatisch
dimmende dimmende
binnenspiegel,
binnenspiegel,
draadloos opladen
draadloos opladen

A

Soft-feel versnellingspookhoes met Metal Grey stiksel

CAFAK

A

Soft-feel versnellingspookhoes met Generic Red stiksel

CAFAN

Winter PackWinter
– Verwarmbare
Pack – Verwarmbare
voorstoelen,voorstoelen,
verwarmbare
verwarmbare
voorruit, verwarmbaar
voorruit, verwarmbaar
met leer bekleed
met leer
stuurwiel,
bekleedmet
stuurwiel,
leer beklede
met leer
handrem
bekledeenhandrem
met leeren met leer
beklede versnellingspookknop
beklede versnellingspookknop

Dashboard Sensico wrapped

B5JAP

Winter packWinter
– Verwarmbare
pack – Verwarmbare
voorruit, verwarmbaar
voorruit, verwarmbaar
stuurwiel stuurwiel

A

FordPower startbutton

CBGAJ

Ford Keyless Entry met FordPower startbutton (incl. Motion sensor)

CBGAL

Ruiten – elektrisch bedienbaar vóór en achter met one-touch open/sluit-functie aan bestuurderszijde, incl. Central Closing (centraal sluiten via
afstandsbediening)

B2DAG

Standaard Standaard
Optioneel, Optioneel,
tegen meerprijs
tegen meerprijs
Onderdeel Onderdeel
van optiepakket,
van optiepakket,
tegen meerprijs
tegen meerprijs

®aangesloten
*De Ford Emergency
*De Ford Emergency
Assistance Assistance
is een innovatieve
is een innovatieve
SYNC-functie
SYNC-functie
die gebruikdie
maakt
gebruik
van maakt
een viavan
Bluetooth
een via®Bluetooth
aangesloten
mobiele telefoon
mobiele
om
telefoon
inzittenden
om inzittenden
van de autovan
te helpen
de autorechtstreeks
te helpen rechtstreeks
met het lokale
metcommunicatiecentrum
het lokale communicatiecentrum
contact contact
op te nemen,
op als
te nemen,
na een ongeluk
als na een
deongeluk
airbag van
de airbag
de autovan
wordt
de auto
geactiveerd
wordt geactiveerd
of de brandstoftoevoer
of de brandstoftoevoer
wordt uitgeschakeld.
wordt uitgeschakeld.
De functie werkt
De functie
vooralsnog
werkt vooralsnog
niet in Nederland,
niet in Nederland,
maar wel inmaar
meerwel
danin40
meer
Europese
dan 40landen
Europese
en regio's.
landen en regio's.

Veiligheid
Buitenspiegels – Blind Spot Information System met Cross Traffic Alert (met elektrisch inklapbare buitenspiegels met trottoirverlichting)

ST‑X

ST‑Line
Vignale
ST‑X

ST‑Line
ST‑Line X
Vignale

ST‑Line
ST‑Line X

Titanium X
ST‑Line

Titanium
Titanium X

Connected
Titanium

Connected

MFC‑
code

ST‑X

ST‑Line
Vignale

ST‑Line X

ST‑Line

Titanium X

Titanium

Praktisch
Praktisch
Connected

Veiligheid en beveiliging

Tapijt enTapijt
afwerking
en afwerking
HLLAD/BSHDY

Geluidswerende voorruit van gelaagd glas

B2RAP

Functioneel
Functioneel
exterieurexterieur

Riem voor verbanddoos

BDJAD

AfneembareAfneembare
trekhaak trekhaak

Restrain Device Pack 2 – Inclusief voorbag, zij-airbag en gordijnairbag voor bestuurder en passagier voorinu1), Gordelwaarschuwing en gordelspanner
(geen gordelspanner op middelste stoel achterin), voorstoelen en buitenste stoelen achtering met lastbegrenzer, ISOFIX en tuiverankering aan de
bovenkant

CN7AP

Beveiliging

BBH

VloermattenVloermatten
– Vóór en achter,
– Vóórpremium
en achter,met
premium
dubbelmet
stiksel
dubbel stiksel

Laadruimte
Laadruimte
Ladingzekeringssysteem
Ladingzekeringssysteem

Geen

MegaBox – MegaBox
ruim 80 liter
– ruim
extra80bagageruimte
liter extra bagageruimte
onder de in onder
hoogtedeverstelbare
in hoogte verstelbare
laadvloer laadvloer

Afneembare trekhaak

C1MAC

Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening

CBAAB

FordKeyless Entry incl. Motion Sensor (sleutel deactiveert signaal na 40 seconden geen beweging)

CBGAL

Remmen
Pre-Collision Assist met noodstopbekrachtiging, Active Braking met voetgangersdetectie en Forward Alert
Elektronische stabiliteitsregeling met Traction Control en noodstopbekrachtiging

FBFAB

1)

–

Emergency Brake Warning2) – automatisch knipperende remlichten tijdens krachtig remmen

–

1)

1)

Instrumenten en bedieningselementen
Lane-Keeping Aid – (inclusief Lane-Keeping Alert)

HLNAB

Cruise Control (incl. instelbare Speed Limiter)

GTDAJ

Technologie
Traction Control – Inclusief Hill Start Assist2), anti-blokkeerremsysteem (ABS), noodstopbekrachtiging (EBA)

FEAAE

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)1)

HJCAC

Standaard Standaard
1)Veiligheidsvoorziening, 2)Assistentiesysteem voor de bestuurder.
N.B.: Een kinderstoeltje mag nooit op de passagiersstoel voorin worden geplaatst indien de Ford auto is uitgerust met een actieve passagiersairbag voorin. De veiligste plaats om kinderen te vervoeren is, correct
aangegespt, in een kinderstoeltje op de achterbank.

u

Optioneel, Optioneel,
tegen meerprijs
tegen meerprijs
Onderdeel Onderdeel
van optiepakket,
van optiepakket,
tegen meerprijs
tegen meerprijs

5
Aankopen

In je nieuwe Ford wegrijden is heel
eenvoudig, met een ruime keuze aan
financieringsmogelijkheden.

Eigendom
Eigendom

Je eigen auto samenstellen

Dealer zoeken en proefrit
aanvragen

Financiering
Financiering

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

Op de Ford website kun je op een locatie of
dealernaam zoeken om een Ford dealer te vinden

zorgeloos
zorgeloos
rijplezierrijplezier
te bieden.
te bieden.
DaaromDaarom
kunnenkunnen persoonlijke
persoonlijke
service,service,
zonder zonder
daar te daar
veel voor
te veel
te voor tetoegangtoegang
krijgt totkrijgt
een tot
groot
eenaantal
groot handige
aantal handige
zowel particuliere
zowel particuliere
en zakelijke
en zakelijke
rijders bij
rijders
Fordbij Ford betalen.betalen.
Bovendien
Bovendien
staat destaat
autode
met
auto
Ford
met Ford
functies:
functies:

overzichtelijke specificatie en prijsopgave, die je
ook door kunt sturen naar je dealer.

en online een proefrit aan te vragen. Vul hiervoor
je gegevens in en de geselecteerde Ford dealer

Stel jouw auto samen op www.ford.nl

neemt dan contact op om een geschikte afspraak
te maken.

Credit profiteren
Credit profiteren
van uitgebreide
van uitgebreide
Operational
Operational
Lease niet
Lease
op niet
de balans
op de en
balans
blijven
en blijven
■ Gebruik
■ Gebruik
je telefoon
je telefoon
om te controleren
om te controleren
of je auto
of je auto
financieringsopties.
financieringsopties.
Met de Met
uitgebreide
de uitgebreide
reeks aan
reeks aan
jouw financiële
jouw financiële
middelen
middelen
beschikbaar
beschikbaar
voor je voor je
vergrendeld
vergrendeld
is of omisiemand
of om iemand
toegangtoegang
tot de tot de
financieringsproducten
financieringsproducten
wordt het
wordt
in het
hetbezit
in het bezit bedrijf. Zo
bedrijf.
kan je
Zoaltijd
kan je
blijven
altijd ondernemen!
blijven ondernemen!
auto te auto
verlenen
te verlenen
terwijl je
terwijl
zelf ergens
je zelf anders
ergens anders
komen komen
van eenvan
nieuwe
een nieuwe
Ford heel
Ford
eenvoudig.
heel eenvoudig.
bent bent
Ford Ford
Private
Private
LeaseLease ■ Start■deStart
Ford Options
Ford Options
is onze is
meest
onzegekozen
meest gekozen
particuliere
particuliere
motor
deop
motor
afstand
op afstand
om de voorruit
om de voorruit
te
te

Vind jouw Ford dealer op www.ford.nl

Ford Ford
LeaseLease

Bij FordBij
vinden
Ford we
vinden
het belangrijk
we het belangrijk
om onze
om
klanten
onze klanten
Je kunt Je
bijkunt
Fordbij
Lease
Fordaltijd
Lease
rekenen
altijd rekenen
op
op

financieringsoplossing,
financieringsoplossing,
waarbijwaarbij
het voorhet
jouvoor jou
mogelijk
mogelijk
wordt om
wordt
iedere
om2iedere
of 3 jaar
2 ofeen
3 jaar een

gloednieuwe
gloednieuwe
Ford te Ford
rijdentevoor
rijden
een
voor
vast
een
laag
vast laag
maandbedrag.
maandbedrag.

FordPass
FordPass
app app
VerbindVerbind
jouw Ford
jouw
met
Ford
de met
FordPass-app,
de FordPass-app,
zodat jezodat je

Met Ford
Met
Private
Ford Private
Lease betaal
Lease je
betaal jeontdooien
ontdooien
(alleen (alleen
bij automatische
bij automatische
een vast
een
bedrag
vast bedrag
per maand
per maand
voor voortransmissie)
transmissie)
jouw Ford
jouw
waarin
Ford waarin
zaken als
zaken als ■ Controleer
■ Controleer
het brandstofpeil,
het brandstofpeil,
de kilometerstand
de kilometerstand

onderhoud,
onderhoud,
afschrijving,
afschrijving,
en bandenspanning,
en bandenspanning,
allemaal
allemaal
via je via je
wegenbelasting
wegenbelasting
en verzekering
en verzekering
al
alsmartphone
Ben jij een
Benzakelijke
jij een zakelijke
rijder? Dan
rijder?
is Financial
Dan is Financial
Lease Lease
smartphone
inbegrepen
inbegrepen
zijn. Welzijn.
zo gemakkelijk.
Wel zo gemakkelijk.
Je hoeftJe hoeft ■ Vind op
wellichtwellicht
de oplossing!
de oplossing!
■ Vind
de kaart
op de
dekaart
weg de
terug
weg
naar
terug
denaar de
alleen nog
alleen
maar
nogtemaar
tanken!
te tanken!
geparkeerde
geparkeerde
auto auto
BezoekBezoek
voor meer
voorinformatie
meer informatie
over onze
over onze
■ Ontvang
■ Ontvang
waarschuwingen
waarschuwingen
met betrekking
met betrekking
tot
tot
BezoekBezoek
voor meer
voorinformatie
meer informatie
over alle
over alle
financieringsoplossingen
financieringsoplossingen
www.ford.nl
www.ford.nl
de staatde
van
staat
de auto
van de
direct
autoop
direct
je smartphone
op je smartphone
Leaseoplossingen
Leaseoplossingen
www.ford.nl
www.ford.nl

*Ford Credit,
*Ford
handelsnaam
Credit, handelsnaam
van BNP Paribas
van BNP
Personal
Paribas
Finance
Personal
B.V.Finance B.V.
(ingeschreven
(ingeschreven
in het register
in het
aangehouden
register aangehouden
door de AFM
door
(Autoriteit
de AFMFinanciële
(Autoriteit Financiële
Markten) onder
Markten)
nummer
onder
12015032)
nummertreedt
12015032)
op alstreedt
aanbieder
op alsvan
aanbieder
financieringen
van financieringen
*Ford
Lease
Private
wordtLease
onderwordt
het Keurmerk
onder hetPrivate
Keurmerk
Lease
Private
aangeboden
Lease aangeboden
door
door
genoemd opgenoemd
deze pagina.
op deze
Dit betreft
pagina.geen
Dit betreft
advies,geen
je dient
advies,
zelf je
tedient
bepalen
zelfof
te het
bepalen of*Ford
het Private
door jouw gewenste
door jouwkrediet
gewenste
aansluit
krediet
bij jouw
aansluit
wensen,
bij jouw
behoeften
wensen,en
behoeften
persoonlijke
en persoonlijke
Ford Lease. Ford
Bezoek
Lease.
www.ford.nl
Bezoek www.ford.nl
voor meer informatie
voor meeren
informatie
onze voorwaarden.
en onze voorwaarden.
situatie.
situatie.
Ford Lease is
Ford
onderdeel
Lease isvan
onderdeel
Axus Nederland
van AxusB.V.
Nederland
(FCE20004).
B.V. (FCE20004).

VOOR
VOOR
MEER
MEER
INFORMATIE
INFORMATIE
OVER
OVER
DEDE
FORD
FORD
SUV
SUV
FAMILIE,
FAMILIE,
GAGA
NAAR
NAAR
WWW.FORD.NL
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5 Aankopen Services

Ford Service

Ford Protect Verlengde Garantie

Ford Protect Service Plan

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

Breid je standaard garantie van twee jaar uit en
geniet van nog vele jaren zorgeloos rijden. Ford

Met het Ford Protect Service Plan houd jij je Ford
eenvoudig en voordelig in topconditie. In plaats

Voor maximaal rijplezier gaat het niet alleen om je
auto, maar ook om jou. Daarom bieden we een

Protect biedt een reeks belangrijke voordelen,
zoals:

van losse onderhoudsbeurten te betalen, bieden
wij je 3, 4 of zelfs 5 jaar onderhoud*. Dat allemaal

■

■
■

■
■

■

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

■
■
■

■
■

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

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

en garantie voor een eenmalig aantrekkelijk

■

Gebruik van originele Ford onderdelen, wat

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

■

gunstig is voor de restwaarde
Onderhoud door speciaal opgeleide monteurs
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