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Ford Puma ST-Line X
z lakierem metalizowanym specjalnym Lucid Red
(opcja) i 19-calowymi obręczami kół ze stopów
lekkich (opcja).
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Ford Puma Titanium
z 17-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich
i lakierem metalizowanym Solar Silver (opcja).

1

Bądź sobą
Życie w mieście wymaga kreatywnego myślenia. Wyróżnianie się z tłumu nie
polega jedynie na podążaniu za trendami. Chodzi o wyrażenie własnego stylu.
Nie chodzi o szukanie uwagi. Chodzi o śmiałe pokazywanie, kim się jest.
Przedstawiamy zupełnie nowego Forda Puma. Samochod, który pomoże
Ci wyrazić siebie.

Ford Puma ST-Line X z lakierem metalizowanym Metropolis White (opcja) i 19-calowymi
obręczami kół ze stopów lekkich (opcja)
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Sposób myślenia
Życie rzadko kiedy jest jednostajne. Byłoby nudne, gdyby takie było. Życie jest
dynamiczne, a dzieki temu fascynujące. Nowy Ford Puma idealnie odzwierciedla ten
sposób myślenia. Łączy sportową stylistykę pojazdu typu SUV, funkcjonalne
i przemyślane wnętrze samochodu miejskiego oraz elegancką stylistykę. Ford Puma
wyznacza nowy kierunek w stylizacji małych samochodów sportowo-użytkowych.
Jego harmonijne linie nadwozia przyciągają wzrok i sprawiaja wrażenie spójnej,
a zarazem dynamicznej sylwetki. W połączeniu z szeroką gamą inteligentnych
rozwiazań wspomagających kierowcę oraz wydajną technologią hybrydową nowej
generacji, nowy Ford Puma stanowi idealny obraz współczesnego, wszechstronnego
samochodu.

Ford Puma Titanium X z lakierem metalizowanym Desert Island Blue (opcja) i 18-calowymi
obręczami kół ze stopów lekkich (opcja).
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Droga naprzód
Pomysłowe i innowacyjne rozwiązania techniczne Forda Puma dają Ci pełną
kontrolę nad pojazdem. Począwszy od konfigurowalnego cyfrowego wyswietlacza
tablicy zegarów o przekątnej 12,3” i 8-calowego ekranu dotykowego systemu SYNC
po szereg dodatkowych usług i funkcji wbudowanego modemu FordPass Connect
— każdy element został zaprojektowany w taki sposób, aby prowadzenie pojazdu
było jeszcze łatwiejsze.

Ford Puma ST-Line X tapicerką częściowo skórzaną Tire/ Salerno w tonacji Ebony z czerwonymi
przeszyciami.
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Doskonała równowaga
We wnętrzu nowego Forda Puma panuje idealna równowaga między
pięknym wyglądem, a funkcjonalnością. W kabinie panuje nastrój
stonowanej elegancji. Sportowo stylizowane przednie fotele zapewniają nie
tylko dobre trzymanie w zakrętach, ale i podparcie odcinka lędźwiowego,
dbając o Twój kręgosłup. Dodatkowo w wersjach Titanium i Titanium X
funkcja masażu odcinka lędźwiowego kręgosłupa pomoże Ci zrelaksować
się podczas podróży.
Jednak życie w mieście może być nerwowe. Można rozlać kawę lub nanieść
błota lub brudu na mokrych butach. Uwierz nam — nie tylko Ty masz
obsesję na punkcie czystości samochodu. Właśnie z tego powodu, po raz
pierwszy w samochodzie Forda dostępna jest tapicerka przednich i tylnych
foteli którą można w prosty sposób zdjąć i wyprać, dzieki suwakom,
na które zamontowane jest jej poszycie (Standard w wersji Titanium X)

Ford Puma Titanium X z tapicerką Malabar w tonacji Ebony.
Tapicerka z suwakiem, dzięki czemu można ją łatwo zdjąć i wyprać.
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Mądre wykorzystanie
przestrzeni
Życie w mieście wymaga kreatywnego podejścia do przestrzeni. W nowym
Fordzie Puma odzwierciedlono ten sposób myślenia. Poza eleganckim
wyglądem jest on również niezwykle funkcjonalny, co widać w każdym
szczególe jego konstrukcji.
Dostęp do przestrzeni ładunkowej jest bardzo łatwy, nawet wtedy, gdy
masz zajęte ręce. Wystarczy, ze masz kluczyk przy sobie - w kieszeni lub
torebce, a prosty ruch machnięcia nogą pod tylnym zderzakiem otworzy
drzwi bagażnika. Tylna półka nie jest zamocowana do oparć foteli w drugim
rzędzie, a podnosi się wraz z klapą bagażnika. Po jej otwarciu
w przestrzeni ładunkowej jest wystarczająco dużo miejsca
na przechowywanie nawet większych przedmiotów.
Jednak to, co naprawdę wyróżnia Forda Puma, to sam bagażnik, w którym
znajdziesz Megabox - dodatkową przestrzeń ładunkową pod podłogą
bagażnika. Megabox zapewnia dodatkowe 54 l przestrzeni ładunkowej,
a ponadto ma wodoodporne wykończenie oraz otwór spustowy. Jeśli więc
jesteś osobą aktywną, to idealne miejsce do przechowywania mokrych lub
zabłoconych rzeczy po bieganiu lub jeździe na rowerze. Miejsca jest na tyle
dużo, że w bagażniku mieści się nawet torba z kijami golfowymi!

Ford Puma ST-Line X z lakierem metalizowanym Desert Island Blue (opcja).
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Wybierz tryb jazdy
Możliwość wyboru trybu jazdy
Dostosuj styl jazdy Twojego Forda Puma do warunków na drodze,
wybierając jeden z pięciu dostępnych trybów jazdy. Dostępne
są następujące tryby: normalny, sportowy, terenowy, śliska
nawierzchnia oraz eko.
Układ dostosowuje różne ustawienia reakcji na wciśnięcie pedału gazu,
siłę wspomagania układu kierowniczego, a także punkty zmiany biegów
w samochodach z automatyczną przekładnią. Zmianie ustawienia
towarzyszy zmiana wyglądu zestawu wskaźników opcjonalnego,
12,3-calowego konfigurowalnego wyświetlacza cyfrowego.

Ford Puma ST-Line X z opcjonalnym lakierem metalizowanym Solar Silver
i 19-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich.
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Łączność na wyciągnięcie ręki
Modem FordPass Connect i aplikacja FordPass zapewniają szereg powiązanych usług dostępnych w samochodzie i za pośrednictwem smartfonu.

FordPass Connect

Aplikacja FordPass

FordPass Connect* ułatwia podróżowanie

Aby jak najlepiej wykorzystać modem FordPass Connect, pobierz aplikację
FordPass i steruj wieloma funkcjami za pomocą swojego smartfona:

■
■

Nowy najlepszy przyjaciel Twojego telefonu
Ford SYNC 3

■
■

Live Traffic** na bieżąco dostarcza informacje o ruchu drogowym
bezpośrednio do systemu nawigacji satelitarnej. System modyfikuje
zalecaną trasę uwzględniając warunki drogowe, dzięki czemu łatwiej
i sprawniej dotrzesz do celu.
HotSpot Wi-Fi*** w samochodzie
Pokładowy hotspot Wi-Fi*** w samochodzie – pozwala korzystać
z bezprzewodowego dostępu do internetu nawet na 10. urządzeniach

■
■

■
■

Zdalne zamykanie i otwieranie pojazdu za pomocą telefonu.
Zdalne uruchomienie silnika, aby np. odmrozić szybę przednią w zimę
(wymagana automatyczna skrzynia biegów)
Monitorowanie poziomu paliwa, przebiegu i ciśnienia powietrza w oponach
Otrzymywanie powiadomień o stanie technicznym samochodu
bezpośrednio na telefon.

w tym samym czasie.

Podróże samochodem nie muszą już oznaczać przerwy w łączności. System Ford SYNC 3 bezproblemowo połączy się z Twoim smartfonem, umożliwiając
sterowanie dosłownie wszystkim — od połączeń telefonicznych i wiadomości tekstowych po muzykę i nawigację satelitarną — za pośrednictwem 8" ekranu
dotykowego lub dzięki niezwykle prostym poleceniom głosowym.
Funkcje systemu SYNC 3
■

■
■

nawigacji za pomocą prostych poleceń głosowych.
Odsłuchiwanie odczytywanych na głos wiadomości tekstowych.
Funkcja wzywania pomocy† pozwala zadzwonić po pomoc i podać
służbom ratowniczym informację dotyczącą lokalizacji pojazdu w ich

■

■

języku.
Aplikacjami kompatybilnymi z systemem SYNC można sterować za
pośrednictwem funkcji AppLink, natomiast funkcje Apple CarPlay i Android
Auto pozwalaja korzystać z wielu aplikacji telefonu za pośrednictwem
ekranu systemu SYNC3.

Kolorowy wyświetlacz obsługuje gesty przewijania czy powiększania
obrazu znane ze smartfonów

Możliwość sterowania telefonem, muzyką, aplikacjami i systemem

Uzyskaj dostęp do dodatkowych funkcji dzięki aplikacji FordPass
■

Wybieraj spośród punktów POI wzdłuż trasy swojej podróży i przesyłaj je
do systemu nawigacji za pośrednictwem aplikacji FordPass dzięki funkcji
AppLink.

■

Wyszukuj stacje benzynowe według marki lub typu paliwa i porównuj ceny

■

paliw.
Znajdź dostępne parkingi, sprawdź ile kosztują i jakie są godziny otwarcia.

*Modem FordPass Connect jest wyposażeniem standardowym. Modem pokładowy będzie podłączony w chwili dostawy pojazdu. Można wyłączyć/włączyć funkcję udostępniania pewnych danych.
**Dostęp do funkcji Live Traffic jest bezpłatny przez pierwsze 2 lata od zarejestrowania nowego pojazdu Ford z systemem SYNC 3 z funkcją nawigacji, później należy uiścić opłatę licencyjną.
***Aby móc skorzystać z wbudowanego hotspotu Wi-Fi, pojazd Ford z rocznika 2018 musi być wyposażony w odpowiednie elementy sprzętowe i potrzebny jest plan usług bezprzewodowych. Modem pokładowy będzie podłączony w chwili
dostawypojazdu. Dostęp do danych i usług nie jest zapewniony wszędzie i mogą mieć zastosowanie warunki planu usług bezprzewodowych, w tym odpowiednie stawki za przesyłanie wiadomości i danych. Możesz zdecydować się na włączenie/
wyłączenie funkcji udostępniania pewnych danych. Dodatkowe informacje dostępne u Autoryzowanego Dealera Forda.

Uwaga: pełna integracja systemu SYNC 3 ze smartfonem jest możliwa wyłącznie w przypadku urządzeń iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) lub nowszych. Niektóre funkcje systemu SYNC 3 wymagają pobierania danych, więc mogą zostać naliczone opłaty
za transfer danych. Dostępność aplikacji Apple CarPlay oraz Android Auto w danym kraju należy sprawdzić na oficjalnych witrynach Apple CarPlay i Android Auto.
†
Funkcja wzywania pomocy Ford jest innowacyjną funkcją systemu SYNC, która wykorzystuje sparowany w systemie Bluetooth® i podłączony telefon komórkowy do umożliwienia osobom podróżującym pojazdem zainicjowania połączenia z lokalnym
centrum komunikacji po zderzeniu, w wyniku którego odpalone zostały poduszki powietrzne pojazdu lub nastąpiło odcięcie pompy paliwa. Funkcja jest aktywna w ponad 40 krajach i regionach Europy.
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FORD PUMA Innowacyjne rozwiązania

Inteligentny tempomat
adaptacyjny z systemem
wspomagającym
omijanie przeszkód
Evasive Steering Assist

Ładowarka
bezprzewodowa

Adaptacyjny tempomat pozwala
utrzymać bezpieczną odległość
od pojazdu poprzedzającego,

do użycia.

Kamera ułatwiająca
parkowanie tyłem
z szerokim kątem
widzenia

Dach panoramiczny

Pomocna podczas cofania, gdy

panoramiczny pozwala obcować
z przyrodą z kabiny pojazdu. Dach

Ciesz się pięknymi widokami

System Pre-Collision
Assist*†

Reflektory LED

System Blind Spot
Information*

Fotele z funkcją masażu
odcinka lędźwiowego

System Blind Spot Information

Fotele kierowcy i pasażera z przodu
w Fordzie Puma mają funkcję
masażu odcinka lędźwiowego

System Pre-Collision Assist

Niezwykle skuteczne oraz trwałe
reflektory LED emitują jasne światło

z funkcją wykrywania pieszych
monitoruje odległość względem

o naturalnej barwie i równomiernym
oświetleniu. Mają również funkcję

za pomocą dyskretnych lampek
wbudowanych w lusterka boczne

innych pojazdów i przechodniów
nawet po zmroku. Gdy system
wykryje prawdopodobieństwo

wykrywania, natężenia światła.
System automatycznych świateł
drogowych Auto High-Beam

ostrzega kierowcę o innym pojeździe
— samochodzie osobowym,
furgonetce czy ciężarówce —

zderzenia, emituje ostrzeżenia
dźwiękowe oraz wizualne, następnie
podnosi ciśnienie w układzie

wjeżdżającym w strefę martwego
pola widzenia w lusterku bocznym.
Na podobnej zasadzie system Cross

włączana jednym dotknięciem
przycisku i działa kojąco na

hamulcowym i zwiększa szybkość

wykrywa pojazdy nadjeżdżające
z naprzeciwka i automatycznie
przełącza światla drogowe
na światła mijania. Funkcja jest

Traffic Alert ostrzega o pojazdach

zmęczone mięśnie, dzieki czemu

reakcji pedału hamulca, aby

dostępna wyłącznie w połączeniu

oraz innych zagrożeniach wykrytych

Assist ostrzega o potencjalnym
niebezpieczeństwie i pomaga

zagwarantować maksymalną
skuteczność podczas hamowania.

z systemem wspomagającym
utrzymanie pojazdu na pasie ruchu

idealnie sprawdzi się w długich
podróżach (Standard w wersjach

omijać przeszkody jeśli reakcja
kierowcy jest zbyt wolna lub zbyt

*Wykorzystuje czujniki.
†
Funkcja wspomagająca kierowcę.

podczas wyjazdu tyłem
z prostopadłego miejsca
postojowego. Może on także

a w razie konieczności może nawet
zatrzymać Twojego Forda Puma.
System Pre-Collision Assist
z systemem wspomagającym
omijanie przeszkód Evasive Steering

Wygodna ładowarka
bezprzewodowa sprawi, że Twoje
urządzenia będą zawsze gotowe

widoczność jest ograniczona.
Kamera włącza się po wybraniu
biegu wstecznego i pokazuje obraz
za samochodem z lewej oraz prawej
strony, wyświetlając go na ekranie
systemu SYNC 3.

z wnętrza swojego Forda Puma.
Elektrycznie sterowany dach

panoramiczny zapewnia dopływ
świeżego powietrza, gdy jest
otwarty, a przesuwana szyba
ma powłokę odbijającą promienie
słoneczne, by utrzymać przyjemny
chłód we wnętrzu i zapewnia cień,
gdy go potrzebujesz.

Lane Keeping Aid.

zapewniajacą dodatkowy komfort
oraz podparcie. Funkcja masażu
z możliwością reguacji
w 3. kierunkach, może być

Titanium i Titanium X).

automatycznie uruchomić hamulce.

gwałtowna.
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FORD PUMA Przegląd modeli

Wybór jest prosty
Nowy Ford Puma jest dostępny w czterech
wyjątkowych wersjach.
Niezależnie od tego, czy lubisz wygodę, którą
zapewnią Ci bogato wyposażone wersje Titanium
i Titanium X, czy sportowy charakter wersji
ST-Line i ST-Line X, nowy Ford Puma jest gotów
na to, by spełnić Twoje oczekiwania.
Aby Twój nowy samochód dawał jeszcze więcej
radości, wszystkie wersje mają bardzo bogate
wyposażenie standardowe.

Titanium X

Titanium

Bogate wyposażenie

Pełen komfort

Bogato wyposażone wersje Forda Puma zapewniają wyjątkowy komfort i poziom wykończenia wnetrza

Wersja Titanium X pełna najnowocześniejszych rozwiązań technicznych oraz wyróżniająca się
eleganckimi elementami stylistycznymi, daje Ci coś wiecej niż tylko samochód. To spokój który

przez zastosowanie najwyższej jakości materiałów.

towarzyszy Ci w każdej podróży.

Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem Forda,
aby uzyskać więcej informacji na temat
dostępnych opcji.

ST-Line

Wersje sportowe

Sport i technologia

Przyciągająca wzrok stylistyka wersji ST-Line sprawia, że nie sposób przejść obojętnie wobec Ford

Zarówno porywająca stylistyka, jak i bogactwo nowoczesnych rozwiązań Forda Puma ST-Line X

Puma w tej wersji.
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ST-Line X

gwarantuje niezapomniane wrażenia z jazdy, łącząc nadzwyczajne przyspieszenie, zwrotność i płynność
prowadzenia.
19

FORD PUMA Wersje wyposażenia

Titanium

Główne zewnętrzne elementy wyposażenia
■
■

■
■
■

■

17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
Reflektory projekcyjne LED, ze światłami do jazdy dziennej i
światłami mijania w technologii LED
Tylne światła w technologii LED
Czujniki parkowania z tyłu
Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane
elektrycznie, z kierunkowskazami, obudowy lakierowane
w kolorze nadwozia
Auto High Beam - system automatycznego sterowania
światłami drogowymi

Główne elementy wyposażenia wnętrza
■

■

■

■
■
■
■

System nawigacji satelitarnej z Ford SYNC 3 i DAB+ z
8-calowym ekranem dotykowym
System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu
Lane Keeping Aid
System Pre-Collision Assist wspomagający kierowcę w
unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi
pojazdami, pieszymi lub rowerzystami
Klimatyzacja manualna
4,2-calowy wyświetlacz na tablicy zegarów
FordPass Connect z modemem GSM
Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem

Silniki
Benzynowe:
1,0 EcoBoost 125 KM, 125 KM mHEV
1,0 EcoBoost 155 KM mHEV

Ford Puma Titanium z lakierem metalizowanym Solar Silver (opcja).

FORD PUMA Werse wyposażenia

Ford Puma Titanium X z lakierem metalizowanym Magnetic Grey (opcja).

Titanium X

Dodatkowe elementy zewnętrzne w porównaniu
z wersją Titanium
■

■
■

18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem
maszynowym
Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia
Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie,
z czujnikiem deszczu

Dodatkowe elementy wyposażenia wnętrza
w porównaniu z wersją Titanium
■
■
■

■

Klimatyzacja automatyczna
Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne
System nawigacji satelitarnej z Ford SYNC 3, DAB+
i systemem audio premium B&O (10 głośników, w tym
subwoofer) z 8-calowym ekranem dotykowym (ICFAM)
Zdejmowane pokrowce na siedzenia z zamkiem
błyskawicznym

Silniki
Benzynowe
1,0 EcoBoost 125 KM, 125 KM mHEV
1,0 EcoBoost 155 KM mHEV

Wysokoprężne
1,5 EcoBlue 120KM

Wysokoprężne:
1,5 EcoBlue 120 KM
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FORD PUMA Wersje wyposażenia

ST-Line

Dodatkowe elementy zewnętrzne w porównaniu
z wersją Titanium
■
■
■
■

■
■

17-calowe 5-ramienne obręcze kół ze stopów lekkich
Przedni zderzak i tylny zderzak w w stylizacji ST-Line
Górna przednia krata wlotu powietrza w stylizacji ST-Line
Listwy progowe lakierowane w kolorze nadwozia, w stylizacji
ST-Line
Emblemat ST-Line na przednich błotnikach
Chromowana końcówka rury wydechowej

Dodatkowe elementy wyposażenia wnętrza
w porównaniu z wersją Titanium
■
■

■
■

■

■

■

Podsufitka materiałowa w ciemnej tonacji
Przednie fotele z tapicerką materiałową Court w ciemnej
tonacji, z przeszyciami w kolorze czerwonym
Fotel kierowcy z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
12,3-calowy, kolorowy, konfigurowalny wyświetlacz na tablicy
zegarów
Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą,
w stylizacji ST-Line
Nakładki na pedały ze stali nierdzewnej ( tylko w wersjach
ze skrzynią manualną)
3-ramienna, sportowa kierownica wykończona skórą
z czerwonymi przeszyciami

Silniki
Benzynowe
1,0 EcoBoost 125 KM, 125 KM mHEV
1,0 EcoBoost 155 KM mHEV

Ford Puma ST-Line z lakierem metalizowanym specjalnym Lucid Red (opcja).

FORD PUMA Wersje wyposażenia

Ford Puma ST-Line X z lakierem metalizowanym Desert Island Blue (opcja).

ST-Line X

Dodatkowe elementy zewnętrzne w porównaniu
z wersją ST-Line
■
■
■

18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
Dolne listwy boczne w kolorze nadwozia
Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie,
z czujnikiem deszczu

Dodatkowe elementy wyposażenia wnętrza
w porównaniu z wersją ST-Line
■

■
■

■
■
■

■

System nawigacji satelitarnej z Ford SYNC 3, DAB+
i systemem audio premium B&O (10 głośników, w tym
subwoofer)
Tapicerka foteli częściowo wykończona skórą
Klimatyzacja z elektroniczną automatyczną regulacją
temperatury (EATC)
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne.
Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia
Przedni fotel pasażera z regulacją podparcia odcinka
lędźwiowego
Przednie fotele z tapicerką częściowo skórzaną Salerno
w ciemnej tonacji, z przeszyciami w kolorze czerwonym

Silniki
Benzynowe
1,0 EcoBoost 125 KM, 125 KM mHEV
1,0 EcoBoost 155 KM mHEV

Wysokoprężne
1,5 EcoBlue 120 KM

Wysokoprężne
1,5 EcoBlue 120 KM
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FORD PUMA Kolory lakierów

Wybieramy
Desert Island Blue.
A Ty?
Blazer Blue

Agate Black

Magnetic Grey

Lakier metalizowany*

Lakier metalizowany*

Solar Silver

Metropolis White

Lakier metalizowany*

Lakier metalizowany*

Race Red

Grey Matter

Lucid Red

Lakier zwykły

Lakier specjalny*

Lakier metalizowany specjalny*

Lakier zwykły

Frozen White
Lakier zwykły
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Desert Island Blue
Lakier metalizowany*

*Za dopłatą.
Ford Puma jest objęty gwarancją na perforację korozyjną firmy Ford przez okres
12 lat od daty pierwszej rejestracji. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem
spełnienia warunków ogólnych.
Uwaga: Sylwetki samochodów zostały tu wykorzystane wyłącznie dla
pokazania kolorów lakierów i mogą różnić się od aktualnie oferowanych modeli
lub wersji wyposażenia. Przedstawione kolory lakierów i obić mogą różnić się
nieznacznie od odcieni rzeczywistych ze względu na ograniczenia
technologiczne przy odtwarzaniu barw w procesie druku.

Dzięki zaawansowanemu, wieloetapowemu procesowi lakierowania nowy Ford
Puma może pochwalić się kolorami nadwozia, które są zarówno piękne, jak
i trwałe. Dodatkowo, dzięki nowoczesnym procesom zabezpieczania stalowych
elemenów nadwozia oraz najnowszy materiałom otrzymujesz gwarancję
najwyższej jakości i trwałości na długie lata.

Nadwozie z lakierem metalizowanym Desert Island Blue*
Dach i lusterka boczne z lakierem metalizowanym Agate Black*
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FORD PUMA Tapicerki

FORD PUMA Koła i opony

Usiądź wygodnie
i odpręż się
Wygląd i przyjemna w dotyku powierzchnia
najwyższej jakości materiałów wykończeniowych
mają ogromny wpływ na pozytywny odbiór
komfortowego wnętrza nowego Forda Puma.
Tapicerki zostały zaprojektowane i wykonane
z najwyższą starannością, by każda podróż była
komfortowa.
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Tapicerka materiałowa Alhambra/ Casual

Tapicerka częściowo skórzana Alhambra/ Salerno

w tonacji Ebony w wersji Titanium (standard)

w tonacji Ebony w wersji Titanium (opcja)

Tapicerka materiałowa Malabar/ Casual

Tapicerka materiałowa Court/ Belgrano

Tapicerka częściowo skórzana Tire/ Salerno

w tonacji Ebony w wersji Titanium X, z odpinanymi
pokrowcami foteli z zamkiem błyskawicznym (standard)

w tonacji Ebony w wersji ST-Line (standard)

w tonacji Ebony w wersji ST-Line X (standard)

17-calowe

17-calowe

18-calowe

Standard w wersji Titanium
(z oponami 215/55 R17)

Standard w wersji ST-Line
(z oponami 215/55 R17)

Standard w wersji Titanium X
(z oponami 215/50 R18)

18-calowe

19-calowe

10-ramienne obręcze kół ze stopów lekkich

5x2-ramienne obręcze kół ze stopów lekkich
Standard w wersji ST-Line X
(z oponami 215/50 R18)

5x2-ramienne obręcze kół ze stopów lekkich

10-ramienne obręcze kół ze stopów lekkich

5-ramienne obręcze kół ze stopów lekkich w kolorze
czarnym matowym
Opcja w wersjach ST-Line i ST-Line X
(z oponami 225/40 R19)
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FORD PUMA Akcesoria

Odtwarzacz płyt CD

Apteczka

Montowane w serwisie rozwiązanie
dla pojazdów bez odtwarzacza płyt
CD. Do montażu w niektórych

Dzięki niewielkim rozmiarom można
ją przechowywać poza zasięgiem
wzroku. Futerał apteczki wykonany

pojazdach może być wymagany
dodatkowy przewód łączący. Więcej

jest z miękkiego materiału, dzieki
czemu nie będzie stukać, uderzając

informacji udzieli najbliższy
Autoryzowany Dealer Forda.

w ścianki schowka. (Akcesoria)

(Akcesoria)

Pokrowce na siedzenia
z zamkiem
błyskawicznym
Zdejmowane pokrowce na siedzenia
przednie oraz tylne ułatwiają
utrzymanie wnętrza pojazdu w
czystości i świeżości. Można prać je
w pralce. (Opcja i/lub akcesoria)
(Standard w wersji Titanium X)

Gumowe dywaniki
podłogowe

gdy nie jest używany. (Opcja i
akcesoria)

oraz zachlapaniem podczas jazdy.
Dostępne na przód i tył. (Akcesoria)

Gumowe dywaniki podłogowe z
rantami oraz logiem Puma zostały
zaprojektowane specjalnie do tego
modelu, tak aby idealnie pasowały
oraz chroniły przed brudem i
wilgocią. Dywanik kierowcy jest
solidnie przymocowany do podłogi,
co zapobiega jego przesuwaniu się.
(Akcesoria)

Przegroda przestrzeni
bagażowej

Belki poprzeczne

Zabezpieczenie
przestrzeni bagażowej

drugim rzędem siedzeń.
(Obowiązują wymogi dotyczące

W ofercie dostępne są: wytrzymały
wkład do przestrzeni bagażowej z
logo Puma (akcesoria) a także
dwustronna mata bagażnika z logo
Puma po jednej stronie oraz
wytrzymałą gumową powierzchnią
na drugiej. (Akcesoria) Oba
rozwiązania pozwalają na
przewożenie mokrych lub brudnych
przedmiotów.

Wypinany hak
holowniczy

Solidna przegroda bezpiecznie
oddziela przedmioty w przestrzeni
ładunkowej od pasażerów (można
ją wymontować, gdy nie jest
potrzebna). Dostępne są różne
wersje umożliwiające
zamontowanie za pierwszym lub

montażu) (opcja i/lub akcesoria)
Spełnia europejskie normy
bezpieczeństwa ECE-R17/ISO
27955.

Solidne (i zamykane) belki
poprzeczne (do stosowania
wyłącznie z relingami dachowymi)
umożliwiają prosty transport
ładunku. (Akcesoria)

haku holowniczym. Uchwyt tylny
zawiera praktyczny mechanizm
przechylania, który ułatwia dostęp
do przestrzeni ładunkowej.
(Akcesoria)

Box dachowy G3+
Przeznaczony do przewozu różnych
ładunków. Chroni je przed
warunkami atmosferycznymi oraz
kradzieżą. Wszystkie modele mają
funkcję podwójnego otwierania
ułatwiającą dostęp. (Akcesoria,
dostępne w różnych rozmiarach)

Dachowe i tylne
uchwyty na rowery
Dostępne są wysokiej
jakości, łatwe w montażu
dachowe i tylne uchwyty
na rowery mocowane na

Chlapacze
Wyprofilowane chlapacze chronią
nadwozie pojazdu Ford Puma przed
odpryskami spowodowanymi
uderzeniami
kamieni

Hak holowniczy znacznie zwiększa
możliwości przewozowe
samochodu i można go schować,

Więcej informacji na temat akcesoriów można znaleźć w internetowym katalogu akcesoriów w witrynie www.ford-accessories.com
Szeroka oferta produktów firmowanych marką Ford — od odzieży, przez produkty lifestylowe, po modele samochodów — jest dostępna w witrynie
www.fordlifestylecollection.com
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+Artykuł objęty osobną gwarancją jego producenta. Szczegóły na ostatniej stronie okładki.
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Silniki

1,0 EcoBoost mHEV 125 KM
Moment obrotowy: 210 Nm

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 









 



 



 

















 



 

Co to jest technologia
hybrydowa firmy Ford?
Technologia hybrydowa to rozwiązanie
polegające na zastosowaniu małego silnika
elektrycznego pomagającego poprawić
wydajność silnika benzynowego. Silnik
elektryczny nie może napędzać samodzielnie
pojazdu typu mHEV. Zamiast tego, stanowi
dodatkowe wsparcie dla silnika benzynowego,

Wersja 5-drzwiowa
 

   
   
 
Zuycie paliwa w l/100
kmøø

odciążając go podczas przyspieszania doza
pomocą datkowego momentu obrotowego

  
Osigiø

pochodzacego z silnika elektrycznego.

     

Tak zwane miękkie hybrydy (mHEV) nie
wymagaja podłączania do zewnętrznych źródeł
zasilania, ponieważ akumulator zasilający silnik







 









 

  

 

 

 

 

 









 









 









 









 









 

   
 

 

 

 
 
      
    
      
   
       
 

hamulców do akumulatora układu hybrydowego.

Uwaga: od maja 2020 będzie dostępna alternatywna wersja pojazdu z
silnikiem Ford EcoBlue wykorzystująca czystszą i bardziej ekonomiczną
technologię silników wysokoprężnych.



  
Masy i adowno

elektryczny jest ładowany podczas jazdy. System
rekuperacji przekazuje energię odzyskaną z
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1.5 EcoBlue
120 KM (z ASS), M6

1,0 EcoBoost mHEV 155 KM
Prędkość maksymalna 200 km/h

1.0 EcoBoost
155 KM mHEV, M6

Elastyczność

1.0 EcoBoost
125 KM mHEV, M6

Moc

1.0 EcoBoost
125 KM (z ASS), M6

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych silników benzynowych Mild Hybrid (mHEV - tzw. miękka hybryda)
nowy Ford Puma wyróżnia się wyjątkowymi osiągami oraz niezwykle niskim zużyciem paliwa i
ograniczoną emisją spalin.

1.0 EcoBoost
95 KM (z ASS), M6

Osiągi, zużycie paliwa i emisja spalin

*Na 4. biegu. Fabryczne dane testowe Forda. øøPrzedstawione wartości dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 są
określane zgodnie z wymaganiami technicznymi i specyfikacjami określonymi w rozporządzeniach Unii
Europejskiej (UE) 715/2007 i (UE) 2017/1151 z ostatnimi zmianami. Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zostały
określone na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (Światowa zharmonizowana procedura badań pojazdów
lekkich). Zastosowane standardowe procedury testowe pozwalają na porównanie danych między różnymi
typami pojazdów różnych producentów.
#
Oznacza najmniejszy możliwy ciężar własny przy pełnym poziomie płynów i zbiorniku paliwa wypełnionym w
90%, z uwzględnieniem wagi kierowcy (75kg). Możliwe są niewielkie odchylenia ze względu na dopuszczalne
tolerancje w procesie produkcji oraz zamontowane opcje wyposażenia. Dopuszczalna masa holowanej
przyczepy przy pojeździe obciążonym do dopuszczalnej masy całkowitej oznacza możliwość ruszenia z miejsca
na wzniesieniu o nachyleniu 12% na poziomie morza. W przypadku wszystkich wersji holujących przyczepę
spadają osiągi i wzrasta zużycie paliwa. Maksymalna masa zespołu pojazdów zawiera masę przyczepy. Uwaga:
M5 – 5-stopniowa manualna skrzynia biegów, M6 – 6-stopniowa manualna skrzynia biegów, EcoBoost – silnik
benzynowy turbodoładowany, EcoBlue – silnik wysokoprężny, ASS – system Auto-Start-Stop, mHEV - miękka
hybryda. Wszystkie silniki wyposażone są w filtr cząstek stałych (benzynowe - GPF, wysokoprężne - DPF).

31

FORD PUMA Wymiary

Wymiary





      

456 L
Przy 5 osobach (z zestawem
do naprawy ogumienia)

1216 L
Przy 2
osobach,





     



  



    



    
          
          


 


    



         



      
 
 

Wysokość: 1537 mm

Wersja 5-drzwiowa

     








Długość: 4186 mm

do dachu

www
Pełna specyfikacja (niezamieszczona w drukowanej
broszurze)
Aby zapoznać się z pełną specyfikacją, należy pobrać
broszurę elektroniczną albo przejrzeć interaktywną
broszurę. Broszurę można pobrać ze strony www.ford.pl
lub po zeskanowaniu powyższego kodu QR.
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Szerokość (z lusterkami): 1930 mm

Szerokość (bez lusterek): 1805 mm

Możliwe niewielkie odchylenia od podanych wartości w przypadku niektórych wersji lub w przypadku zamówienia niektórych elementów wyposażenia.
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Tapicerka i kolorystyka foteli:     
Kolorystyka boków foteli:     
Styl foteli:  
Titanium



























































          

















                           





                                



              
              
                
             
    
           





 





































                         




               







                 







         

















    
        

        

Tapicerka i kolorystyka foteli:       
Kolorystyka boków foteli:       
Styl foteli: 

          
                
                   
























Tapicerka i kolorystyka foteli:          
 
Kolorystyka boków foteli:     
Styl foteli: 






















Tapicerka i kolorystyka foteli:            
Kolorystyka boków foteli:       
Styl foteli: 























       
                  
         
                   
         

 

Tapicerka i kolorystyka foteli:     
Kolorystyka boków foteli:       
Styl foteli: 



           
            

Tapicerka i kolorystyka foteli:           
Kolorystyka boków foteli:     
Styl foteli: 

ST-Line V

 








Tapicerka i kolorystyka foteli:        
Tapicerka i kolorystyka boków foteli:     
Styl foteli: 
Tapicerka i kolorystyka foteli:       
Kolorystyka boków foteli:         
Styl foteli: 
 








 

  

 
 

 
 




 
 

 






 

 


 
 






  

 

Stylistyka i wygląd
 



Kolory lakierów i tapicerki










        



           
 
        
                         
          





         
                 
             








           
                   

Tapicerka dostępna bez dopłaty
Tapicerka dostępna jako opcja, za dopłatą
Lakiery zwykłe: Frozen White i Race Red oraz wszystkie lakiery metalizowane, specjalne i metalizowane specjalne dostępne są jako opcja, za dopłatą, za wyjątkiem wersji ST-Line V, dla której lakier Frozen White jest dostępny bez
dopłaty.

standard
opcja za dopłatą
element pakietu wyposażenia opcjonalnego za dopłatą
*Wybrane koła będą wyposażone w opony o podanym rozmiarze, ale nie jest dostępny wybór marki.
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Komfort i wygoda
 

Stylistyka i wygląd






























standard
opcja, dostępna za dopłatą
element pakietu wyposażenia dodatkowego, dostępny za dopłatą
xxxx
*Wybrane koła będą wyposażone w opony o podanym rozmiarze, ale nie jest dostępny wybór marki
Logotyp i znaki graficzne Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. Prawa do pozostałych znaków
towarowych i nazw handlowych są własnością ich zarejestrowanych właścicieli. W celu sprawdzenia kompatybilności telefonów z funkcją Bluetooth® z systemami audio Forda, odwiedź stronę www.ford-mobile-connectivity.com/home.
Uwaga: Funkcja wzywania pomocy działa w ponad 30 europejskich krajach. Funkcja ta działa jedynie w połączeniu z telefonem kmórkowym, wyposażonym system łączności bezprzewodowej Bluetooth, połączonym z pokładowym
systemem audio, znajdującym się w pojeździe w momencie odpalenia poduszek powietrznych (oprócz poduszki kolanowej) lub odcięcia dopływu paliwa do silnika.

  





















 

 




































       

















               
       



           























   






         



         



         
         
      
          
         
      
      
           





   
         

                  
 

 

              
         
                    





           
           

            

    





                     

      

          





               

   







                        





     

               
                  
                          
                 










 

  

         

 

     







 

Komfort i wygoda


Komfort i wygoda





       
                         
       
 













                  
                 
           



          
             
           
           
             
                













                     



                      





















    






standard















opcja, dostępna za dopłatą
element pakietu wyposażenia dodatkowego, dostępny za dopłatą
Logotyp i znaki graficzne Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. Prawa do pozostałych znaków
towarowych i nazw handlowych są własnością ich zarejestrowanych właścicieli. W celu sprawdzenia kompatybilności telefonów z funkcją Bluetooth® z systemami audio Forda, odwiedź stronę www.ford-mobile-connectivity.com/home.
Uwaga: Funkcja wzywania pomocy działa w ponad 30 europejskich krajach. Funkcja ta działa jedynie w połączeniu z telefonem kmórkowym, wyposażonym system łączności bezprzewodowej Bluetooth, połączonym z pokładowym
systemem audio, znajdującym się w pojeździe w momencie odpalenia poduszek powietrznych (oprócz poduszki kolanowej) lub odcięcia dopływu paliwa do silnika.





    

















 

 



 





 









          

              

      

        



           
           
               

     
     











 

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia przed kradzieżą
 

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia przed kradzieżą



         







                        

          

              

     
          
     
          
       



      



      
              

standard
opcja, za dopłatą
element pakietu wyposażenia opcjonalnego za dopłatą
Funkcja zwiększająca bezpieczeństwo. 2)Funkcja wspomagająca kierowcę
u
Uwaga: Umieszczanie fotelików dziecięcych na przednim fotelu pasażera tyłem do kierunku jazdy nie jest dozwolone w samochodach Ford wyposażonych w działającą czołową poduszkę powietrzną po stronie pasażera.
Najbezpieczniejszym miejscem dla dziecka, przy prawidłowym zamocowaniu fotelika i zapięciu pasów, jest tylna kanapa samochodu.nie należy umieszczać fotelików dziecięcych na przednim fotelu pasażera w samochodach Ford z
włączoną przednią poduszką powietrzną pasażera. Najbardziej bezpiecznym miejscem dla dziecka, przy prawidłowym zamocowaniu fotelika i zapięciu pasów, jest tylna kanapa samochodu.
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FORD PUMA Następne kroki
Odwiedź Dealera Forda i skorzystaj z jazdy próbnej nowym Fordem
Puma. Znajdź lokalnego Dealera: https://www.ford.pl/znajdz-dealera

Dopasuj



Skonfiguruj i wyceń swojego nowego Forda Puma, zgodnie z własnymi
oczekiwaniami i zobacz, jak wygląda na www.ford.pl


       

        

finansowanie

Decyzja, jak sfinansować Twój samochód jest równie
ważna, jak sam wybór pojazdu. Zapytaj swojego Dealera
Forda o ofertę finansowania zakupu samochodów marki
Ford.
Szczegółowe informacje na stronach:
www.fordcredit.pl www.fordleasing.pl
Wszechstronny pakiet komunikacyjny Ford
Ubezpieczenia, stworzony specjalnie dla właścicieli
pojazdów marki Ford, zapewnia kompleksową ochronę.

po zakupie

Pamietaj, że z nami możesz zawsze czuć się bezpiecznie.
Posiadamy w Polsce rozbudowaną, wyspecjalizowaną
sieć Autoryzowanych Serwisów, dzięki którym będziesz
mógł utrzymać swojego Forda w doskonałym stanie
przez wiele lat.
A jeśli Twój Ford będzie kiedykolwiek wymagał naprawy
powypadkowej, nasze Autoryzowane Zakłady Napraw
Nadwozi będą najlepszym miejscem, aby przywrócić
pojazd do stanu sprzed wypadku i jak najszybciej
pozwolić Ci cieszyć się z jego użytkowania.

www.fordubezpieczenia.pl

FordPass

FordPass nowa aplikacja pomoże Ci zweryfikować
sposób w jaki się przemieszczasz. Szybko znajdziesz
parking w okolicy, bankomat lub stację benzynową.
Dzięki aplikacji możesz wybrać ulubionego dealera Forda
oraz otrzymywać powiadomienia dotyczące Twojego
samochodu.
Aplikacja FordPass jest już dostępna w Polsce.
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Ford OneCall: +48 /22/ 522 27 27

standard
opcja, za dopłatą
*Od daty pierwszej rejestracji. Gwarancja obowiązuje przy spełnieniu określonych warunków.

Ilustracje, opisy i specyfikacje. Niniejsza broszura była aktualna w chwili oddawania do druku. Jednak polityka firmy Ford zakłada stały rozwój produktu. Zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania, w dowolnym czasie, zmian specyfikacji, kolorów i cen modeli oraz elementów przedstawionych i opisanych w niniejszej publikacji. Najnowsze informacje można uzyskać
u Dealera firmy Ford. Wyposażenie opcjonalne. Elementy wyposażenia oznaczone jako „Opcja” lub „Wyposażenie opcjonalne/zestaw opcjonalny” są dostępne za dodatkową opłatą,
chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Oferta wersji i zestawów kolorystycznych jest ważna z zastrzeżeniem dostępności. Uwaga: Niektóre zdjęcia w niniejszym katalogu przedstawiają
egzemplarze przedprodukcyjne, bądź też zostały wygenerowane komputerowo. Aktualnie oferowane seryjnie produkowane pojazdy mogą się zatem różnić w niektórych elementach od
przedstawionych na zdjęciach. Oprócz tego, niektóre elementy wyposażenia mogą być dostępne jako opcje za dopłatą. Uwaga: Niniejsza broszura przedstawia zarówno oryginalne
akcesoria Ford, jak i gamę produktów naszych dostawców. Montaż akcesoriów może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa w twoim pojeździe. + Oznaczone akcesoria to starannie
dobrane akcesoria innych producentów występujących pod własną marką, które nie podlegają gwarancji Forda, są natomiast objęte gwarancją własną producenta. Szczegóły takiej
gwarancji można uzyskać od Dealera Forda. Uwaga: Logotyp i znaki graficzne Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i ich wykorzystanie przez
Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. Logotyp i znaki graficzne iPod stanowią własność firmy Apple Inc. Inne znaki i nazwy towarowe są własnością ich
zarejestrowanych właścicieli.
Uwaga: Niektóre funkcje aktywnie wspomagające kierowcę i zwiększające poziom bezpieczeństwa opisane w niniejszej broszurze wykorzystują czujniki, na których działanie mogą mieć
wpływ warunki pogodowe i środowisko naturalne.
FordPass - nowa technologia

www.facebook.com/Ford.Polska

Pobierz aplikację FordPass, aby mieć szybki dostęp

Zostań naszym fanem i dołącz do społeczności Ford Polska.

do porad i wskazówek przydatnych kierowcy.
Ford OneCall: +48 22 522 27 27
•Kompleksowa pomoc drogowa

www.fcebank.pl
Skorzystaj z atrakcyjnych ofert finansowania zakupu Twojego Forda. Sprawdź aktualną
ofertę FCE Bank Polska S.A. na stronie internetowej.

•Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych
•Infolinia, umówienie do serwisu i na jazdę próbną

Kiedy niniejszy katalog przestanie
być użyteczny, prosimy o oddanie
go do recyklingu.

Ford i BP – współpracujemy w celu
zmniejszenia zużycia paliwa i
emisji spalin.
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Gwarancja podstawowa i rozszerzona firmy Ford

www.ford.pl

