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Puma ST-Line X választható Desert Island Blue metálfényezéssel és 19"-os, 5
küllős polírozott Matt Black könnyűfém keréktárcsákkal (választható).
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1FELFEDEZÉS

TELJESÍTMÉNYRE TERVEZVE
A Ford Performance által fejlesztett szenzációs új Puma ST
keményen kilő 200 lóerős (147 kW) 1,5 literes Ford EcoBoost
motorjával, hiszen 0-100 km/h-re mindössze 6,7 másodperc alatt
gyorsul. Kifinomult sport-technológiái, például a részlegesen önzáró
differenciálmű (választható), a szabadalmaztatott erővektor
szabályozású rugók és az egyedi kormánymű mindig biztonságosan
az úton tartják Önt és az autóját. Teljesítménynövelő rendszerei és
agresszív stílusa megkülönböztetik a Puma ST modellt, míg innovatív,
csomagtér alatti 80 literes* Ford MegaBox tárolórekesze hozzájárul a
mindennapok praktikumához.

Puma ST-X Grey Matter fényezéssel, 19"-os 5 x 2 küllős Magnetite könnyűfém
keréktárcsákkal (alapfelszereltség és választható).

*A teher- és rakodási kapacitást a súly és a súly eloszlása korlátozza.
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*További üzemanyag-hatékonysági és károsanyag-kibocsátási adatokért kérjük tekintse meg a Műszaki adatok
táblázatait.

TELJESÍTMÉNY
ELEKTROMOSAN

PUMA ECOBOOST HYBRID
Az izgalmas Puma EcoBoost Hybrid kifinomult mild hibrid
technológiát használ a csökkentett károsanyag-kibocsátás
érdekében, optimális az üzemanyag-hatékonysága és érzékenyebben
reagál a kormánymozdulatokra*. 48 voltos mild hibrid elektromos
hajtáslánca zökkenőmentesen integrálja az elektromos nyomatékot a
többféle alacsony súrlódású, 3 hengeres benzinmotorral az akár 155
LE (114 kW) teljesítmény érdekében.

A mild hibrid technológia egy szíjhajtásos integrált generátorral/
indítómotorral (BISG) helyettesíti a hagyományos generátort. Az
elektromotor az akkumulátor energiájával ütősebb, jobban reagáló
teljesítményt ér el, különösen alacsonyabb motorsebességeknél, így
rugalmasabb vezetési élményben lesz része, autójával teljes
összhangban. A regeneratív fékezés lassításkor visszanyeri az
energiát, gyorsításkor pedig extra nyomatékot biztosít, javítva a
teljesítményt és a hatékonyságot, miközben csökkenti a károsanyag-
kibocsátást*.

A Puma EcoBoost Hybrid most 7 sebességes duplakuplungos
automata sebességváltóval is elérhető. Így jóval könnyebb a vezetés,
különösen városban, a sok indulással és megállással járó
forgalomban. A gyors, zökkenőmentes sebességváltás kiegészíti a
hibrid hajtáslánc elektromosan támogatott teljesítményét, amitől
még nagyobb élmény ezt az autót vezetni.

FELFEDEZÉS1

Puma ST-Line Vignale Magnetic fényezéssel (választható) és 18"-os 10 küllős
Absolute Black könnnyűfém keréktárcsákkal (alapfelszereltség és választható).
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Puma ST-Line X választható Desert Island Blue metálfényezéssel és 19"-os 5
küllős polírozott Matt Black könnyűfém keréktárcsákkal (választható).

*A MegaBox kapacitása a jármű specifikációjától függ: 456 l (benzines/mHEV modelleknél); 448 l (dízel
modelleknél); 422 l (pótkerékkel).

FELFEDEZÉS1

OKOS TÉRKIHASZNÁLÁS

MEGLEPŐEN TÁGAS
A városi élet sokszor rákényszerít, hogy újszerű megoldásokat
találjunk a hely kihasználására. A vadonatúj Ford Puma ennek a
gondolatnak a jegyében született. Nem csupán szemet
gyönyörködtető külsővel rendelkezik, de aprólékos kialakítása egyben
hasznos funkciókat is kínál.

Kezdjük mindjárt a jól elérhető raktérrel, amelyet még akkor is
könnyen kinyithat, ha éppen tele van a keze. Ha kulcsát a zsebében
vagy a táskájában tartja, lábát a hátsó lökhárító alatt elhúzva
aktiválhatja a Puma kézhasználat nélküli csomagtérajtó-
működtetését. A jól alakítható hátsó csomagtartópolc nincs a hátsó
üléssor mögé rögzítve, és a csomagtérajtó nyitásával együtt
felemelkedik, ami lehetővé teszi, hogy nagyobb tárgyakat is a
csomagtartóba pakolhasson.

Igazán okos megoldás maga a Puma csomagtere, mely egy innovatív,
új Megabox tárolóval bővült. A tároló nem csupán extra méretű
tárhelyet biztosít, hanem vízálló betéttel és lefolyónyílással is
rendelkezik. Ha tehát Ön aktív életmódot folytat, akkor a Megabox
ideális hely a vizes vagy sáros sportfelszerelés szállítására egy-egy
terepfutás után, és akkora tárolóhellyel rendelkezik, hogy a golfütőket
tartalmazó táskáját akár állítva is elhelyezheti benne.
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A JÖVŐ ÚTJA

VEGYE ÁT AZ IRÁNYÍTÁST!
A felszereltség praktikus elemeinek és az innovatív technológiai
megoldásoknak köszönhetően tökéletesen ellenőrzése alatt tarthatja
a Ford Pumát. A 12,3 colos, teljesen digitális műszerfaltól és a fejlett,
8 colos érintőképernyős kijelzőtől kezdve a SYNC 3 rendszeren és a
FordPass Connect beépített modemen át az elérhető kiegészítő
szolgáltatások és funkciók egész tárházáig a gépjármű minden
alkotóelemét úgy terveztük, hogy a lehető legnagyobb mértékben
megkönnyítsék Önnek a vezetést.

FELFEDEZÉS1

Puma ST-Line X kézzel varrott Sensico® bőr/szövet kárpittal (nem elérhető)

*Ne vezessen, ha valami elvonja a figyelmét. Vezetés közben lehetőleg hangparanccsal vezérelje a
rendszereket, ne kézzel. Bizonyos funkciók nem működnek, amikor a sebességváltó fokozatban van.  Nem
minden funkció kompatibilis minden mobiltelefonnal.

6fe4e473586143f2b84c35dd18ff5ee7-1f0df4d6887146e5cd2ab027915509f3-00000_book.indb 1 15/07/2021 17:25:50

Puma 21.75MY V2 HUN_HU_08:08_16.07.2021

6fe4e473586143f2b84c35dd18ff5ee7-1f0df4d6887146e5cd2ab027915509f3-00000_book.indb 2 15/07/2021 17:25:53

Puma 21.75MY V2 HUN_HU_08:08_16.07.2021

6fe4e473586143f2b84c35dd18ff5ee7-1f0df4d6887146e5cd2ab027915509f3-00000_book.indb 2 15/07/2021 17:25:53

Puma 21.75MY V2 HUN_HU_08:08_16.07.2021



6fe4e473586143f2b84c35dd18ff5ee7-1f0df4d6887146e5cd2ab027915509f3-00000_book.indb 1 15/07/2021 17:25:55

Puma 21.75MY V2 HUN_HU_08:08_16.07.2021

Puma ST-Line Vignale Magnetic fényezéssel (választható) és 18"-os 10 küllős  Absolute Black
könnyűfém keréktárcsákkal (alapfelszereltség és választható).
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Puma ST-Line Vignale Magnetic fényezéssel (választható) és 18"-os 10 küllős  Absolute Black
könnyűfém keréktárcsákkal (alapfelszereltség és választható).
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Puma ST-Line X Vignale választható Magnetic metálfényezéssel.

KÉSZ ÖRÖM VEZETNI

PUMA ST-LINE X VIGNALE
Hozzon ki többet minden utazásból a dinamikus új Puma ST-Line X
Vignale modellel. Csendesen magára vonja a figyelmet minden
helyszínen markáns 18"-os 10 küllős Absolute Black polírozott
könnyűfém keréktárcsájával, LED fényszórójával és sportos
lökhárítóival. A kormánykerék mögött a legigényesebb vezetőt is
lenyűgözi kezessége, kényelme és lendületes teljesítménye.

FELFEDEZÉS1
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Puma ST-Line X Vignale Windsor bőr/Ebony és prémium műbőr/Ebony
kárpitozással (nem elérhető).

STÍLUS ÉS LELEMÉNYESSÉG

AZ ÖN KÉNYELMÉRE TERVEZVE
Melegen üdvözli a Ford Puma ST-Line X Vignale stílusosan
kényelmes belső tere. Az ülések sportos, kitűnő minőségű műbőr és
elegáns perforált bőr kárpitozást kaptak. Ebben a kifinomult
környezetben nyugodtan élvezheti a 10 hangszórós B&O
hangrendszer kiegyensúlyozott hangzását.

■ Panorámatető engedi beömleni a fényt, hogy még tágasabbnak
érezze a teret. Kinyitva friss levegőt biztosít, csukott helyzetben a
csúsztatható üveg fényvédő bevonata hűvösen tartja az autó
belsejét, míg szükség esetén egy belső napellenző biztosít extra
árnyékolást (választható).

■ Duplakuplungos 7 sebességes automata sebességváltó nyújtja
a kifinomultság új szintjét szinte észrevétlen sebességváltással és
azonnal reagáló teljesítménnyel. (Választható a Titanium, Titanium
X, ST-Line, ST-Line X és ST-Line X Vignale modelleknél.)

FELFEDEZÉS1
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Puma ST X Mean Green metál karosszériafényezéssel és 19"-os 5x2 küllős
Magnetite könnyűfém keréktárcsákkal.

FELDOBJA AZ UTAZÁSÁT

TELJESÍTMÉNYT NÖVELŐ TECHNOLÓGIÁK ÉS
STÍLUS
A Puma ST merészen sportos stílusát hangsúlyozza az első
lökhárítóba épített, dombornyomott Ford Performance felirattal
díszített légterelő, amely közel 80%-kal megnöveli az autó orrrészén
keletkező leszorítóerőt, kitűnő stabilitást és tapadást biztosítva ezzel
az autónak. A nagyméretű hátsó tetőlégterelő szintén fokozza a
Puma aerodinamikai teljesítményét, akárcsak a hátsó lökhárítóba
integrált jellegzetes diffúzor. A szabad áramlást biztosító
kipufogórendszer a dupla krómozott kipufogóvéggel hozzájárul a
teljesítmény maximalizálásához, és az aktív kipufogószelep-
technológiának köszönhetően felerősíti a háromhengeres motor
természetes sportos hangzását. A Puma ST négy választható
vezetési móddal rendelkezik, többek között a Sport és – a Ford
Performance járművek között elsőként – az Eco üzemóddal is, ezzel
is változatosabbá és gazdaságosabbá téve a vezetést.

FELFEDEZÉS1
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AZ IRÁNYÍTÁS AZ ÖN
KEZÉBEN VAN

FOGLALJON HELYET A VEZETŐÜLÉSBEN!
Okos funkcióival és innovatív technológiáival támogatja Önt a Ford
Puma ST, hogy mindig az útra figyelhessen. Vastagon párnázott,
fűthető, ST logóval díszített Recaro sportüléseivel szilárdan a helyén
tartja Önt és az első ülésen utazót. A belső tér sportos hangulatát
emeli ki a Ford Performance felirat a küszöbborításon, az alul lapított
sport kormánykerék és az ST sebességváltó gomb. A 12,3"-os,
teljesen digitális kijelző a kormánykerék mögött, valamint a beépített
FordPass Connect modemmel összekapcsolt Ford Sync 3
információs és szórakoztató rendszer fejlett 8"-os, érintőképernyős
kijelzője minden utazását a lehető legkényelmesebbé teszik.

FELFEDEZÉS1

Puma ST-X Acceleration Regular (üléspárna) és Acceleration Irregular (hátoldal)
kárpitozással Ebony színben (nem elérhető).
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NÉZZE MÁSKÉPP AZ ÉLETET

JÁRJA A MAGA ÚTJÁT
Bármilyen Puma modellt választ is, tapasztalni fogja, hogy az
alapfelszereltségek széles palettájával érkezik. Ehhez adhat még
kifinomult opciós külső és belső funkciókat, például:

■ 19"-os 5 küllős Matt Black polírozott könnyűfém keréktárcsák
(választható ST-Line, ST-Line X és ST-Line X Vignale modelleknél)

■ Panorámatető elektromos működtetésű, billenthető és
csúsztatható nyílással, visszahúzható napellenzővel (választható)

■ Fekete tetősín (választható)
■ Fűthető kormánykerék (választható)

FELFEDEZÉS1

Puma ST-Line X Metropolis White metálfényezéssel, 19"-os 5 küllős Matt Black
polírozott könnyűfém keréktárcsákkal (választható).
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1.

2.

FELFEDEZÉS1

ÉLETRE TERVEZVE

HASZNÁLATRA KÉSZÍTVE
A városban néha zűrös az élet. Kiömlik a kávé, sarat és piszkot
hordunk be a nedves cipőnkön. Azt pedig Ön sem szereti, ha
észreveszik, hogy nem makulátlan az autója. Ezért terveztünk elöl és
hátul is teljesen leszedhető új üléshuzatot a Pumának. A cipzárral
nyitható, könnyedén leszedhető huzatok géppel is moshatóak.

(Választható Titanium modellnél)

Cipzáros üléshuzatok

A Titanium modellekbe cipzáros,
leszedhető üléshuzatokat
terveztünk, így könnyen kimoshatja,
vagy akár másikra is cserélheti őket
a Ford márkakereskedésekben
található választékból.
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3.

4.

IGAZÍTSA STÍLUSÁHOZ
Ha változatosságra vágyik, a Puma cipzáros üléshuzataival
könnyebben átalakíthatja autója belsejét, mint valaha. Egyszerűen
cserélje másikra a Ford márkakereskedések választékából:

1. Malabar cipzáros üléshuzat (alapfelszereltség Titanium
modellhez)

2. Frameout cipzáros üléshuzat (választható Titanium modellhez)
3. Gaelic cipzáros üléshuzat (választható Titanium modellhez)
4.Camouflage cipzáros üléshuzat (választható Titanium

modellhez)
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Megjegyzés: A teljes SYNC 3 okostelefon integráció csak iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) vagy frissebb operációs rendszerű telefonok esetén érhető el. Néhány SYNC 3 funkcióhoz adatkapcsolatra van szükség, melyekre a mobil adatforgalom költségei
érvényesek. Annak ellenőrzéséhez, hogy az Apple CarPlay, illetve Android Auto alkalmazások elérhetőek-e az Ön országában, kérjük, keresse fel a hivatalos Apple CarPlay, Android Auto weboldalakat.
*Ne vezessen, ha valami elvonja a figyelmét. Vezetés közben lehetőleg hangparanccsal vezérelje a rendszereket, ne kézzel. Bizonyos funkciók nem működnek, amikor a sebességváltó fokozatban van. Nem minden funkció kompatibilis minden
mobiltelefonnal.
**A beépített modemet a jármű átadásakor kapcsolják be. Bizonyos adatok megosztását engedélyezheti vagy letilthatja.
†A Live Traffic szolgáltatás a navigációs SYNC 3 rendszerrel felszerelt új Ford gépjárművek regisztrációját követően korlátozott ideig ingyenes, azt követően előfizetési díj ellenében vehető igénybe.
††A helyi veszélyekkel kapcsolatos (Local Hazard)  információk elérése bizonyos vezetőinformációs modulokkal ellátott új Ford gépjárművek megvásárlását követően korlátozott ideig ingyenes, azt követően előfizetési díj ellenében vehető igénybe.
†††A Távoli indítás funkció csak automata váltóval felszerelt modelleknél elérhető.
‡Az eCall az Európai Bizottság kezdeményezésére bevezetett segélyhívó rendszer, amelyet minden újonnan forgalomba helyezett személygépjárműbe és könnyű haszongépjárműbe kötelező beszereltetni. A súlyos közúti baleset észlelésekor aktiválódó
automatikus eCall-esemény során a rendszer automatikusan vészjelzést küld a segélyszolgálatoknak. A jármű utasai manuálisan is kezdeményezhetnek segélyhívást az eCall rendszerben. A rendszer több mint 40 európai országban működik.
ØA bizonyos okostelefon-platformokkal kompatibilis FordPass applikáció letölthető a ford.hu weboldalról. Használatával üzenetküldési és adatszolgáltatási díjak merülhetnek fel.

FORD SYNC 3
A Ford SYNC 3 zökkenőmentesen együttműködik okostelefonjával, így
megkönnyíti a kommunikációt és a navigációt*. Az AppLink programmal
kezelheti a SYNC rendszerrel kompatibilis alkalmazásokat, az Apple CarPlay
és az Android Auto alkalmazással pedig úgy kezelheti a 8"-os színes
érintőképernyőt, mintha okostelefonját használná. Az érintőképernyőn
egyszerű hangparancsokkal hívásokat kezdeményezhet, szöveges
üzeneteket írhat vagy hallgathat meg, illetve vezérelheti a zenelejátszást és a
műholdas navigációt.

FORDPASS CONNECT
A minden Pumába beépített FordPass Connect modem egy sor olyan
szolgáltatást biztosít, amelyek egyszerűbbé és élvezetesebbé teszik a
vezetést**. Ilyenek a Live Traffic†, amely friss közlekedési információkat küld
a SYNC 3 navigációs rendszernek, valamint a Local Hazard Information††,
amely figyelmeztetheti a várható kockázatokra, még azok megjelenése előtt.
Baleset esetén az eCall‡ automat automatikusan felhívja a mentőket és
megosztja a helyadatokat.

FORDPASS ALKALMAZÁS
A FordPass alkalmazássalØ még több funkciót érhet el okostelefonján
keresztül, például töltőpontokat/töltőállomásokat kereshet és
összehasonlíthatja az árakat, távolról fűtheti a járművet, szabad
parkolóhelyeket kereshet, valamint érdekes helyeket választhat ki és küldhet
el a SYNC 3 navigációs rendszer számára, ha AppLinken keresztül
csatlakozik. PHEV modellek esetén az elektromos töltöttségi szintről is
értesítéseket kaphat.

A FordPass a biztonságát is fokozza: bárhol is van éppen, értesítést kap, ha a
jármű riszatórendszere aktiválódott. A SecuriAlert funkció egy lépéssel
előbbre jár a biztonság terén, és okostelefonjára riasztást küld minden
illetéktelen hozzáférési kísérletről, még lopott vagy másolt kulcs esetén is.

Csatlakoztassa Pumáját a FordPass-hoz.

FELFEDEZÉS1

ÖSSZEKAPCSOLVA - ÖN IRÁNYÍT
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SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA
ÜTKÖZÉSMEGELŐZŐ RENDSZERREL
A vadonatúj Pumát még a legnagyobb forgalomban is könnyű
vezetni. Az Intelligens adaptív sebességtartó automatika a
beállítható sebességhatárolóval biztonságos távolságot tart Ön és az
Ön előtt haladó jármű között, sőt, ha szükséges, meg is állítja autóját.
Az Ütközésmegelőző rendszer figyelmezteti a lehetséges veszélyekre
(járművekre vagy gyalogosokra), és az akadályokat megkerülve
lefékezi az autót, hogy csökkentse vagy elkerülje az ütközést.

FÖLDRE VETÍTETT PUMA
A Puma ST-Line X Vignale egyedi, földre vetülő fényével mindig
melegen üdvözli Önt. Amikor kinyitja az ajtót, a tükrök külső
borításából szemet gyönyörködtető Puma logo vetül a földre.
(ST-Line X Vignale modellen elérhető)

FELFEDEZÉS1

ØÉrzékelőkkel működik. 2)Vezetéstámogató funkció. *Az Útközésmegelőző és Gyalogosfelismerő rendszer
felismeri a gyalogost, de nem minden körülmények között, és nem helyettesíti a biztonságos vezetést. Korlátait
tekintse meg a kezelési kézikönyvben. **A Kanyarodásszabályzó nem vezérli a kormányzást.
Megjegyzés Adaptív sebességtartó automatika Stop&Go funkcióval (választható automata váltós
modelleknél): Ha 3 mp-nél hosszabb ideig tart a megállás, a vezetőnek meg kell nyomnia a "RES" gombot
vagy a gázpedált, hogy újra működésbe hozza a rendszert.
Figyelmeztetés A vezetéstámogató funkciók kiegészítő jellegűek, nem helyettesítik a járművezető figyelmét,
megítélését és a jármű irányításának szükségességét.
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VÁLASZTHATÓ VEZETÉSI ÜZEMMÓDOK
A Puma vezetési élményét a körülményeknek megfelelően testre
szabhatja az öt vezetési mód egyikének kiválasztásával. Előnyben
részesítheti a teljesítmény, az erő és a gazdaságosság különböző
konfigurációit, ha a Normál, a Sport, a Terep, a Csúszós út és az Eco
beállítások valamelyikét választja. A Puma ST X négy vezetési módot
kínál. Normal, Eco, Sport és Track.

A rendszer módosítja a különböző beállításokat, így például a
gázadási reakciót, a kormányzás érzetét befolyásoló tényezőket,
valamint a sebességváltó működési módját az automata
sebességváltós gépjárműveknél. A műszeregység szintén módosul a
kiválasztott beállításnak megfelelően, sőt, „csendes” módban is
használható, ha csak a legfontosabb információkat szeretné
megjeleníteni.

PANORÁMATETŐ
Élvezze környezetének szépségét a Puma kényelmes üléseiből. Az
elektromos működtetésű panorámatető segítségével behozhatja a
külvilágot az autó utasterébe. A tolótető nyitott állapotban bőséges
friss levegőt enged be, de mivel fényvisszaverő bevonattal van
ellátva, csukott állapotában a belső teret hűvösen tartja. Szükség
esetén a belső napfényvédő további árnyékolást tesz lehetővé.
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VÁLASZTHATÓ VEZETÉSI ÜZEMMÓDOK
A Puma vezetési élményét a körülményeknek megfelelően testre
szabhatja az öt vezetési mód egyikének kiválasztásával. Előnyben
részesítheti a teljesítmény, az erő és a gazdaságosság különböző
konfigurációit, ha a Normál, a Sport, a Terep, a Csúszós út és az Eco
beállítások valamelyikét választja. A Puma ST X négy vezetési módot
kínál. Normal, Eco, Sport és Track.

A rendszer módosítja a különböző beállításokat, így például a
gázadási reakciót, a kormányzás érzetét befolyásoló tényezőket,
valamint a sebességváltó működési módját az automata
sebességváltós gépjárműveknél. A műszeregység szintén módosul a
kiválasztott beállításnak megfelelően, sőt, „csendes” módban is
használható, ha csak a legfontosabb információkat szeretné
megjeleníteni.

PANORÁMATETŐ
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friss levegőt enged be, de mivel fényvisszaverő bevonattal van
ellátva, csukott állapotában a belső teret hűvösen tartja. Szükség
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LED-ES FÉNYSZÓRÓK
A rendkívül hatékony és hosszú üzemidejű LED-es fényszórók
természetes fényt produkálnak különleges pontossággal. Azt is
érzékelik, amikor sötét van. Az Automatikus fényszóróvezérlés észleli
a szembejövő járműveket, és automatikusan tompítottra váltja a
világítást. Sávtartó automatikával és Sávelhagyásra figyelmeztető
rendszerrel együtt együtt áll rendelkezésre.

ÜTKÖZÉSMEGELŐZŐ RENDSZER
A Gyalogosfelismerő rendszerrel ellátott Ütközésmegelőző rendszer
folyamatosan figyeli a más járművektől és a gyalogosoktól tartott
távolságot – még sötétben is. Ha lehetséges ütközést észlel,
riasztással és hangjelzéssel figyelmezteti a járművezetőt, és szükség
esetén előre feltölti a fékeket, ezzel növelve a fékek érzékenységét,
hogy fékezéskor teljes legyen a reagálóképességük.

FELFEDEZÉS1

ØÉrzékelőkkel működik.
2)Vezetéstámogató funkció.
*A Gyalogosfelismerő rendszer 80 km/h alatti sebesség esetén működik. Az Ütközésmegelőző rendszer a
Gyalogosfelismerő rendszerrel felismeri a gyalogosokat, de nem minden körülmények között, és nem
helyettesíti a biztonságos vezetést. A rendszer korlátait tekintse meg a Kezelési kézikönyvben.
Figyelmeztetés A vezetéstámogató funkciók kiegészítő jellegűek, nem helyettesítik a járművezető figyelmét,
megítélését, és a jármű irányításának szükségességét.
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SZÉLES LÁTÓSZÖGŰ TOLATÓKAMERA
Jól jön, amikor olyan helyre kell beparkolni vagy onnan kitolatni, ahol
nehezen látható a környezet. A széles látószögű kamerát
hátramenetbe váltva aktiválhatja. A kamera tiszta képet mutat a bal
és jobb oldalról, és a SYNC 3 képernyőn egy közel 180 fokos képet
jelenít meg a jármű mögötti térről.

2)Vezetéstámogató funkció.
Figyelmeztetés A vezetéstámogató funkciók kiegészítő jellegűek, nem helyettesítik a járművezető figyelmét,
megítélését, és a jármű irányításának szükségességét
**A kamerák csak 10 km/h alatti sebességnél működnek.

TECHNOLÓGIÁK
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HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER
A Holttérfigyelő rendszer a két külső visszapillantó tükörben
elhelyezett diszkrét figyelmeztető lámpával riasztja Önt vezetés
közben, ha észleli, hogy egy másik jármű (személygépkocsi,
kisteherautó vagy kamion) belép a holtterébe. A Keresztirányú
forgalomra figyelmeztető rendszer pedig a forgalomra merőleges
helyről történő kitolatáskor figyelmezteti a vezetőt, ha mozgó
járművet vagy más veszélyforrást érzékel. Ha a vezető nem reagál
kellő mértékben, a rendszer a fékeket is automatikusan működésbe
tudja hozni.

MASSZÁZSÜLÉSEK DERÉKTÁMASSZAL
A Puma vezető- és első utasoldali üléseit a még nagyobb kényelem
érdekében derékmasszázs funkcióval láttuk el. A gombnyomással
működtethető funkció 3 masszázsbeállítással rendelkezik, melyekkel
felfrissítheti a fáradt izmokat. Ideális a hosszabb utakon. (Csak az
ST-Line X Vignale modellen alapfelszereltség.)

FELFEDEZÉS1

ØÉrzékelőkkel működik.
2)Vezetéstámogató funkció.
Figyelmeztetés A vezetéstámogató funkciók kiegészítő jellegűek, nem helyettesítik a járművezető figyelmét,
megítélését, és a jármű irányításának szükségességét.
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VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐFELÜLET
A kényelmes, vezeték nélküli töltőfelület révén különféle elektronikus
eszközei mindig használatra készek.

TECHNOLÓGIÁK
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2
KIVÁLASZTÁS
A különböző külső és belső kialakítási lehetőségek
kiválasztásával épp az Önnek megfelelő új Ford
Pumát vásárolhatja meg.

A Puma luxusmodelljeiben megtalálható
prémium anyagok a legmagasabb szintű
kifinomultságot és kényelmet nyújtják.

Titanium és Titanium X

Főbb jellemzők

■ 17"-os 10 küllős Absolute Black könnyűfém
keréktárcsák

■ Színrefújt első lökhárító fekete alsó résszel, szürke
betét a hátsó lökhárító alsó részén

■ Elektromosan állítható és behajtható, fűtött külső
tükrök integrált irányjelzővel, színrefújt házzal

■ Sávtartó automatika (sávelhagyásra figyelmeztető
rendszerrel és sávtartási segítséggel)

■ Sebességtartó automatika beállítható
sebességhatárolóval

Az ST-Line jól megkülönböztethető,
figyelemfelkeltő egyénisége, magával ragadó és
káprázatosan új megközelítése a legmodernebb
sportmodelljeinknek.

ST-Line

Főbb jellemzők (Titanium szérián felül)

■ 17"-os 5x2 küllős Luster Nickel könnyűfém
keréktárcsák

■ Színrefújt egyedi ST-Line első lökhárítók és színrefújt
hátsó lökhárítók diffúzorral

■ Krómozott kipufogóvég
■ 12,3"-os (20,3 cm) TFT/LCD kijelző a kormánykerék

mögött
■ 3 küllős Sport kormánykerék egyedi piros varrással
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VÁLTOZATOK ÁTTEKINTÉSE

Az ST-Line X lélegzetelállító, nyers ereje, kivételes
gyorsulása és remek manőverezhetősége
garantálja, hogy Önnek az elképzelhető
legemlékezetesebb vezetési élményben legyen
része.

Csodálatos egységben talákozik a stílus és a
teljesítmény a különleges, új ST-Line X Vignale
modellben.

ST-Line X ST-Line X Vignale

Főbb jellemzők (ST-Line szérián felül)

■ 18"-os 5x2 küllős Matt Black könnyűfém keréktárcsák
■ Részben bőr kárpitozás
■ Egyzónás automata klímaberendezés (EATC)
■ B&O prémium hangrendszer 10 hangszóróval és

mélynyomóval,  valamint 8"-os színes TFT
érintőképernyős kijelzővel

Főbb jellemzők (ST-Line X szérián felül)

■ 18"-os 10 küllős Absolute Black könnyűfém
keréktárcsák

■ Nagy hátsó spoiler
■ Luxury Vinyl kárpitozás Ebony színben
■ Színrefújt lökhárító fekete és matt alumínium

betétekkel
■ 3 küllős fűthető Sport kormánykerék Metal Grey

varrással
■ Fűthető első ülések masszázs funkcióval
■ Küszöbvédő sín

Az ST-X modell sportos, praktikus és kifinomult
sítlusára mindenki azonnal felkapja a fejét.

ST-X

Főbb jellemzők (ST-Line szérián felül)

■ 19"-os 5x2 küllős Magnetite könnyűfém keréktárcsák
■ Fekete tetőfényezés és feketére fényezett behajtható

és fűthető külső visszapillantó tükrök
■ Piros féknyergek
■ Dupla krómozott kipufogóvég
■ Nagy hátsó spoiler
■ ST küszöbvédő sín Ford Performance logóval
■ Bőr/szövet kárpit Metal Grey varrással
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Titanium
Főbb külső alapfelszereltségek

■ 17"-os 10 küllős könnyűfém keréktárcsák
■ Alsó, fekete bevonatú oldalsó védőburkolat króm betéttel
■ Aktív hűtőrács lamellák mHEV motorok esetén
■ Elektromos működtetésű, fűthető és elektromosan behajtható

külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzővel, színre fújt házzal
és kilépő fénnyel

■ Karosszéria színére fújt első lökhárító fekete alsó résszel és
műanyag, kétszínű hátsó lökhárító

■ Színrefújt hátsó spoiler

Főbb belső alapfelszereltségek

■ Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (Sávtartásra
figyelmeztetéssel és Sávtartó automatikával)

■ Egyedi Titanium első küszöblécek
■ Manuális vezérlésű légkondicionáló berendezés
■ Prémium középkonzol nyitható tárolórekeszes kartámasszal,

USB-csatlakozóval
■ SYNC 3, hangvezérlés, AM/FM rádió, navigáció, FordPass Connect

modem
■ 4,2"-os színes, felső kategóriás TFT analóg műszercsoport

Motorok

Benzin
1,0 l Ford EcoBoost 125 LE

Benzinüzemű mild hibrid
1,1 l Ford EcoBoost mHEV 125 LE
1,1 l Ford EcoBoost mHEV 155 LE

Dízel
1,5 l TDCi 120 LE

KIVÁLASZTÁS2
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*A Ford Vészhelyzeti asszisztens a SYNC rendszer innovatív szolgáltatása, amely egy
Bluetooth®-on keresztül párosított és csatlakoztatott mobiltelefont használ arra, hogy a jármű
utasai közvetlenül hívhassák a helyi kommunikációs központot, ha olyan ütközés történt,
amelyben valamelyik légzsák kioldott, vagy az üzemanyag-szivattyú lekapcsolt. Ez a szolgáltatás
több mint 40 európai országban és régióban áll rendelkezésre.

Titanium X
Főbb külső alapfelszereltségek a Titanium
felszereltségén felül

■ 18"-os, 10 küllős, Pearl Grey könnyűfém keréktárcsák
■ Sötétített üvegezés a B oszloptól hátrafelé
■ Esőérzékelős ablaktörlő, automatikusan sötétedő tükrök,

egyszólamú kürt

Főbb belső alapfelszereltségek a Titanium
felszereltségén felül

■ Elektronikus automata légkondicionáló (EATC)
■ Rádió DAB-vevővel (digitális földfelszíni műsorsugárzás), 8"-os

TFT érintőképernyő, B&O hangrendszer 10 hangszóróval (négy
elöl, négy hátul, egy középen és egy mélynyomó), MP3-
kompatibilitás, audio-távvezérlés, Ford SYNC 3 navigációs
központtal és hangvezérléssel, Apple CarPlay, Android Auto,
Vészhelyzeti asszisztens*, kézhasználat nélküli telefonhívás, GPS,
Bluetooth®, két USB csatlakozó

Motorok

Benzinüzemű mild hibrid
1,0 l Ford EcoBoost mHEV 125 LE
1,0 l Ford EcoBoost mHEV 155 LE

Dízel
1,5 l TDCi 120 LE

MODELLEK
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MODELLEK
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ST-Line
Főbb külső alapfelszereltségek Titanium széria
felett

■ 17"-os 5x2 küllős könnyűfém keréktárcsák
■ Automata menetfényvezérlés esőérzékelős automata

ablaktörlőkkel és automatikus fényszóróvezérléssel
■ Egyedi ST-Line sportos, színrefújt első lökhárító, fekete

betét a hátsó lökhárító alsó részén
■ ST-Line embléma
■ Krómozott kipufogóvég
■ Aktív hűtőrács lamellák mHEV motorok esetén

Főbb belső alapfelszereltségek Titanium széria
felett

■ Egyedi ST-Line küszöbvédő sín
■ 12,3"-os digitális kijelző a kormánykerék mögött
■ Fekete Sensico Vinyl kézifékkar borítás piros varrással
■ Fekete pedálok
■ Fekete betétes sebességváltó gomb manuális váltó

esetén
■ Sebességváltó fülek a kormányon automata váltó

esetén
■ 3 küllős sport kormánykerék piros varrással
■ Sportos stílusú első ülések
■ Sötét színű prémium tetőkárpit

Motorok

Benzinüzemű mild hibrid
1,0 L Ford EcoBoost mHEV 125 LE
1,0 L Ford EcoBoost mHEV 155 LE

Dízel
1,5 L TDCi 120 LE

KIVÁLASZTÁS2
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*A Ford Vészhelyzeti asszisztens a SYNC rendszer innovatív szolgáltatása, mely
egy Bluetooth®-on keresztül párosított és csatlakoztatott mobiltelefont használ
arra, hogy a jármű utasai közvetlenül hívhassák a helyi kommunikációs
központot, ha olyan ütközés történt, amelyben valamelyik légzsák kioldott, vagy
az üzemanyag-szivattyú lekapcsolt. Ez a szolgáltatás több mint 40 európai
országban és régióban áll rendelkezésre.

ST-Line X
Főbb külső alapfelszereltségek ST-Line széria
felett

■ 18"-os 5 küllős Black könnyűfém keréktárcsák
■ Színrefújt alsó karosszéria-borítás
■ Automata esőérzékelős első ablaktörlők (automatikus

tompításúvisszapillantó tükörrel)
■ Zajszűrő laminált szélvédő
■ Sötétített üvegezés a B oszloptól hátrafelé

Főbb belső alapfelszereltségek ST-Line széria
felett

■ Vinyl/szövet üléskárpit piros varrással
■ Egyzónás automata klímaberendezés (EATC)
■ Automatikusan elsötétülő belső visszapillantó tükör
■ Rádió DAB-vevővel (digitális földfelszíni

műsorsugárzás), 8"-os TFT-érintőképernyő, B&O
audiorendszer, 10 hangszóró (négy elöl, négy hátul, egy
középen és egy mélynyomó), MP3-kompatibilitás,
audio-távvezérlés, Ford SYNC 3 Navigációs központtal
és Hangvezérlés rendszerrel, Apple CarPlay, Android
Auto, Vészhelyzeti asszisztens*, kézhasználat nélküli
telefonhívás, GPS, Bluetooth®, FordPass Connect
modem, két USB csatlakozó

Motorok

Benzinüzemű mild hibrid
1,0 l Ford EcoBoost mHEV 125 LE
1,0 l Ford EcoBoost mHEV 155 LE

Dízel
1,5 L TDCi 120 LE

KIVÁLASZTÁS2
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ST-Line X Vignale
Főbb külső jellemzők ST-Line X széria felett

■ 18"-os Absolute Black polírozott könnyűfém
keréktárcsák

■ Első és hátsó parkolóradar
■ Sportos, színrefújt lökhárító
■ Fekete és matt alumínium betétek a hátsó lökhárítón
■ Fényes fekete hűtőrács króm díszítő elemekkel
■ Színrefújt, behajtható, fűthető külső visszapillantó

tükrök talajra vetített logóval
■ Nagy hátsó spoiler, rejtett kipufogóvég

Főbb belső jellemzők ST-Line X széria felett

■ Captain Feeltek prémium vinyl kárpitozás
■ Fűthető első ülések
■ Kulcsnélküli ajtónyitás és indítás
■ 3 küllős sport kormánykerék Metal Grey varrással

Motorok

Benzines mild hibrid
1,0 l Ford EcoBoost mHEV 125 LE
1,0 l Ford EcoBoost mHEV 155 LE

Dízel
1,5 L TDCi 120 LE

KIVÁLASZTÁS2
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KIVÁLASZTÁS2
ST-X
Főbb külső jellemzők ST-Line széria felett

■ 19"-os Magnetite könnyűfém keréktárcsák
■ Fekete tetőfényezés és feketére fényezett behajtható,

fűthető külső visszapillantó tükrök
■ Első és hátsó parkolóradar
■ Piros féknyergek
■ Prémium LED fényszórók LED távolsági fényszóróval

és irányjelzővel

Főbb belső jellemzők ST-Line széria felett

■ Egyzónás automata klímaberendezés (EATC)
■ ST küszöbvédő sín Ford Performance logóval
■ Prémium Recaro sport első ülések deréktámasszal
■ Fűthető első ülések
■ Bőr/szövet kárpit Metal Grey varrással
■ Egyedi ST sebességváltó gomb
■ Kulcsnélküli ajtónyitás és indítás

Motorok

Benzin
1,5 l Ford EcoBoost 200 LE
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3
TESTRESZABÁS
Válasszon színt, keréktárcsát, felszereltségeket
és extrákat, hogy Pumája félreismerhetetlenül
egyedi legyen.

A Ford Puma egy speciális, többlépcsős fényezési eljárásnak
köszönheti tartós és gyönyörű külsejét. A viaszos üregvédelemmel

ellátott acél karosszériaelemektől a fedőlakkréteg nyújtotta
védelemig, az új anyagok és felhordási eljárások biztosítják, hogy az

összes új Puma gépkocsi még sok évig megőrizze vonzó külsejét.

ÉLET SZÍNESEN

Mean Green†

metálfényezés*
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Blazer Blue
alapfényezés

Agate Black
metálfényezés*

Magnetic
metálfényezés*

Frozen White
alapfényezés

Solar Silver
metálfényezés*

Grey Matter
metálfényezés*

Desert Island Blue
metálfényezés*

SZÍNEK

*Választható, felár ellenében.
†Kizárólag ST X modellhez elérhető.

A Ford Pumára a Ford Átrozsdásodás elleni garancia az első regisztrációt követő
12 évig érvényes. A garancia feltételekhez kötött.

Megjegyzés: Az autókat ábrázoló képek célja a karosszériaszínek illusztrálása.
Előfordulhat, hogy az adott autók nem felelnek meg az érvényes műszaki

specifikációknak, illetve nem kaphatók bizonyos piacokon. A katalógusban
látható karosszéria- és kárpitszínek az alkalmazott nyomdatechnikai eljárások

miatt eltérhetnek a valóságos színektől.

Fantastic Red
prémium metálfényezés*
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Blazer Blue
alapfényezés

Agate Black
metálfényezés*

Magnetic
metálfényezés*

Frozen White
alapfényezés

Solar Silver
metálfényezés*

Grey Matter
metálfényezés*

Desert Island Blue
metálfényezés*

SZÍNEK

*Választható, felár ellenében.
†Kizárólag ST X modellhez elérhető.

A Ford Pumára a Ford Átrozsdásodás elleni garancia az első regisztrációt követő
12 évig érvényes. A garancia feltételekhez kötött.

Megjegyzés: Az autókat ábrázoló képek célja a karosszériaszínek illusztrálása.
Előfordulhat, hogy az adott autók nem felelnek meg az érvényes műszaki

specifikációknak, illetve nem kaphatók bizonyos piacokon. A katalógusban
látható karosszéria- és kárpitszínek az alkalmazott nyomdatechnikai eljárások

miatt eltérhetnek a valóságos színektől.

Fantastic Red
prémium metálfényezés*
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Alhambra szövet Ebony színben/Casual szövet Combo
és Ebony színben
(nem elérhető)

Court szövet/Belgrano szövet Ebony színben
(nem elérhető)

Alhambra szövet/Salerno bőr és Salerno Vinyl Ebony
színben*
(nem elérhető)

Bayon szövet Frameout színben/Casual szövet Ebony
színben (cipzáros)
Titanium modellhez választható kiegészítő

Tartan szövet Gaellic Hydra Blue színben/Casual
szövet Ebony színben (cipzáros)
Titanium modellhez választható kiegészítő

TESTRESZABÁS3

*Bőr vagy részben bőr üléskárpitok.

KÁRPITOK

Frameout szövet/Casual szövet Ebony színben
(cipzáros)
Titanium modellhez választható kiegészítő
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Tire mintás Casual szövet/Salerno bőr és Salerno Vinyl
Ebony színben*
(nem elérhető)

Camouflage szövet/Casual szövet Ebony színben
(cipzáros)
Titanium modellhez választható kiegészítő

Windsor bőr/Windsor bőr és Luxury Vinyl Ebony
színben*
(nem elérhető)

Acceleration Regular/Irregular szövet Black Dinamica
színben/Premium Sensico® bőr/Salerno vinyl Ebony
színben
Alapfelszereltség ST X modellen.
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Tire mintás Casual szövet/Salerno bőr és Salerno Vinyl
Ebony színben*
(nem elérhető)

Camouflage szövet/Casual szövet Ebony színben
(cipzáros)
Titanium modellhez választható kiegészítő

Windsor bőr/Windsor bőr és Luxury Vinyl Ebony
színben*
(nem elérhető)

Acceleration Regular/Irregular szövet Black Dinamica
színben/Premium Sensico® bőr/Salerno vinyl Ebony
színben
Alapfelszereltség ST X modellen.
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17"-os 17"-os 18"-os
10 küllős Absolute Black könnyűfém keréktárcsa
Titanium modellen alapfelszereltség
(215/55-ös R17-es gumiabronccsal szerelve)

5x2 küllős Black Machined könnyűfém keréktárcsa
ST-Line modellen alapfelszereltség
(215/55-ös R17-es gumiabronccsal szerelve)

10 küllős, Pearl Grey Machined könnyűfém keréktárcsa
Titanium X modellen alapfelszereltség
(215/50-es R18-as gumiabronccsal szerelve)

TEGYE EGYEDIVÉ!3

Megjegyzés: Minden keréktárcsa elérhető kiegészítőként a Ford Márkakereskedésekben felár ellenében.
További információért kérjük, látogasson el a www.ford-tartozekok.hu weboldalra.

18"-os 19"-os
10 küllős polírozott könnyűfém keréktárcsa
(nem elérhető)

5 küllős Matt Black könnyűfém keréktárcsa
ST-Line, ST-Line X és ST-Line X Vignale modelleken
választható
(225/40-es R19-es gumiabronccsal szerelve)

KERÉKTÁRCSÁK

19"
5x2 küllős Magnetite könnyűfém keréktárcsa
(nem elérhető)

6fe4e473586143f2b84c35dd18ff5ee7-1f0df4d6887146e5cd2ab027915509f3-00000_book.indb 1 15/07/2021 17:28:15

Puma 21.75MY V2 HUN_HU_08:08_16.07.2021

18"-os
5x2 küllős Black polírozott könnyűfém keréktárcsa
ST-Line X modellen alapfelszereltség
(215/50-es R18-as gumiabronccsal szerelve)

19"
5x2 küllős Magnetite könnyűfém keréktárcsa
ST X modellen alapfelszereltség
(224/40 R19-es gumiabronccsal szerelve)
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18"-os
5x2 küllős Black polírozott könnyűfém keréktárcsa
ST-Line X modellen alapfelszereltség
(215/50-es R18-as gumiabronccsal szerelve)

19"
5x2 küllős Magnetite könnyűfém keréktárcsa
ST X modellen alapfelszereltség
(224/40 R19-es gumiabronccsal szerelve)
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1.

4. 5.

2.

6.

3.

KIEGÉSZÍTŐKTEGYE EGYEDIVÉ!3
1. Hátsó lökhárító felső perem védő

2. Padsforall® kisállat utazószőnyeg

3. Küszöbvédő fólia

4. Kabátakasztó

5. Elsősegélynyújtó készlet

6. Box-in-box rendszerező

7. Megabox védőszőnyeg

8. Négyévszakos szőnyegek

9. Csomagtér tálca

10. Alap tetőcsomagtartó*

11. Thule®+  Kerékpártartó**

12. Sárfogók
+A garanciát a Ford beszállítója biztosítja. Bővebb információért
keresse Ford Márkakereskedőjét.
*maximális teherbírása 50 kg (nem panorámatetős típusok
esetén)
**maximális terhelés kapacitása 20 kg

További tartozékokat és kiegészítőket a
www.ford-tartozekok.hu oldalon talál.

A Ford márkajelzéssel ellátott
termékeket – ruházattól az életmód
kiegészítőkön keresztül az utazási
kiegészítőkig – a

www.fordlifestylecollection.com
webhelyen tekintheti meg.7. 8. 9.
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1

2

4

Megjegyzés További üzemanyag-hatékonysági és károsanyag-kibocsátási adatokért tekintse meg a 4. fejezet Üzemanyag,
teljesítmény és károsanyag-kibocsátás táblázatát.

4
MŰSZAKI ADATOK
Ismerje meg új Pumáját kívül-belül,
intelligens motortechnológiájától kezdve
egészen a sokoldalú rakteréig.

Puma EcoBoost
Hybrid
125 LE-s (92 kW) vagy 155 LE-s
(114 kW) Ford EcoBoost Hybrid
motorral

1,0 l-es Ford EcoBoost benzinmotor

A Puma EcoBoost Hybrid modellhez választhat 125 lóerős (92 kW) vagy
155 lóerős (114 kW) Ford EcoBoost benzinmotort.

Szíjhajtásos integrált indítómotor/generátor (BISG)

A BISG elektromos motorként funkcionálva zökkenőmentesen
együttműködik a benzinmotorral, így plusz nyomatékot biztosít normál
menet közben és gyorsításkor.

1

2
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5

TELJESÍTMÉNY

48 voltos akkumulátor

Az elektromos motort működtető lítium-ion akkumulátor az
első utasülés alatt helyezkedik el. Menet közben a motor,
valamint regeneratív fékezéskor az egyébként általában elvesző
energia automatikusan újratölti.

3

4

Sebességváltó fülek

A 7 sebességes automata sebességváltó
manuális fokozatválasztást biztosít a kormányra
szerelt sportos sebességváltó fülekkel az
ST-Line, ST-Line X és ST-Line X Vignale
modelleken. (Választható.)

5

Automata sebességváltó

A Puma EcoBoost Hybrid modelljéhez
választható 7 sebességes duplakuplungos
automata sebességváltó zökkentőmentes
sebességváltást biztosít sima kapcsolással a
fokozatok között. (Választható a 125 lóerős és
155 lóerős mHEV modellekhez.)
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első utasülés alatt helyezkedik el. Menet közben a motor,
valamint regeneratív fékezéskor az egyébként általában elvesző
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Sebességváltó fülek

A 7 sebességes automata sebességváltó
manuális fokozatválasztást biztosít a kormányra
szerelt sportos sebességváltó fülekkel az
ST-Line, ST-Line X és ST-Line X Vignale
modelleken. (Választható.)

5

Automata sebességváltó

A Puma EcoBoost Hybrid modelljéhez
választható 7 sebességes duplakuplungos
automata sebességváltó zökkentőmentes
sebességváltást biztosít sima kapcsolással a
fokozatok között. (Választható a 125 lóerős és
155 lóerős mHEV modellekhez.)
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A jövőbe mutató, fejlett mild hibrid (mHEV) benzinmotorok választékával az új Puma a kiemelkedő
teljesítmény mellett rendkívül gazdaságos üzemanyag-fogyasztásra és különösen alacsony
károsanyag-kibocsátásra képes.

FORD ECOBOOST HYBRID
A Ford kifinomult mild hibrid technológiáját úgy
tervezték, hogy javítja az üzemanyag-
hatékonyságot, miközben hozzájárul a Puma
elismert menetdinamikájához.

Az 1,0 literes Ford EcoBoost benzinmotort
szíjhajtásos intergált indítómotor/generátor
(BISG) támogatja, ez visszanyeri a fékezéskor
vagy guruláskor általában elvesző energiát, és az
akkumulátor töltésére használja.

A BISG elektromos motorként is funkcionál,
zökkenőmentesen együttműködik a
benzinmotorral. A tárolt energiával plusz
nyomatékot biztosít menet közben vagy
gyorsításkor, valamint energiával látja el a jármű
elektromos rendszereit, hogy tovább növelje a
hatékonyságot és a teljesítményt.

MOTOROKMŰSZAKI ADATOK4
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Emissziós norma Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2

Maximális teljesítmény, LE (kW) 125 (93) 155 (114) 125 (93) 200 (149) 120 (89)

Nyomaték, Nm 170 190 170 320 285

CO2- kibocsátás (g/km)øø 126-134 126-135 137-147 155- 118-126

Sebességváltó 6 sebességes,
manuális

6 sebességes,
manuális

7 sebességes,
automata

6 sebességes,
manuális

Meghajtás 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Üzemanyag-fogyasztás, l/100
kmøø

5,5-5,9 5,6-6,0 6,0-6,5 6,8-  4,5-4,8

Teljesítményø

Max. sebesség (km/h) 191 205 190 220 185

0-100 km/h (mp) 9,8 9,0 10,2 6,7 10,3

Tömeg és terhelhetőség

Menetkész tömeg (kg)# 1280 1280 1326 1358 1348

Jármű bruttó tömege (kg) 1760 1760 1810 1810 1840

Vontatmány max. tömege, 12% (kg) 1100 1100 900 750 1100

Max. vontatható tömeg (kg) (fékezetlen) 640 640 660 675 670

Függőleges terhelhetőség (kg) (vonóhorog
terhelés) 75 75 75 75
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Üzemanyag és teljesítmény

*4. fokozatban.
ØØA fenti üzemanyag-fogyasztási és a CO2- kibocsátási értékek
megállapítása a 715/2007/EK és az (EU) 2017/1151 európai uniós
rendeletek legfrissebb kiadásában szereplő műszaki követelményeknek és
specifikációknak megfelelően történt. Azok a könnyű haszongépjárművek,
amelyek típusjóváhagyása a könnyűgépjárművekre vonatkozó,
világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján történt, az új
európai menetciklusnak (NEDC) és a WLTP-nek megfelelő üzemanyag-/
energia-fogyasztási és CO2-kibocsátási információkkal is el lesznek látva. A
WLTP legkésőbb 2020-ig teljes mértékben felváltja az új európai
menetciklust (NEDC). Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a
különböző gyártók és gépjárműtípusok közötti összehasonlítást. A
gépjármű üzemanyag-hatékonyságán kívül a vezetési stílus és egyéb, nem
műszaki tényezők is befolyásolják egy jármű üzemanyag-/
energiafogyasztási, CO2- kibocsátási és elektromos hatótávolságára
vonatkozó adatait. A CO2 a legfőbb üvegházhatást okozó gáz, amely a
globális felmelegedésért felelős. Valamennyi új személygépkocsi-modell
üzemanyag-hatékonysági és CO2-kibocsátási adatai díjmentesen
elérhetők bármely márkakereskedésben, illetve letölthetők a www.ford.hu
weboldalról.#A vezető súlyának 75 kg-ot, a járműben maximális
folyadékszintet és 90%-os üzemanyagszintet feltételezve a legkisebb
saját tömeget jelzi. Ez a gyártási tűréshatárok és a beszerelt opcionális
felszereltségek stb. függvényében változhat. A jelzett vontatható tömegek
azt a maximális vontatási képességet jelentik, amellyel a jármű a
megengedett legnagyobb össztömegével terhelve tengerszinten, 12%-os
emelkedőn még képes elindulni. Vontatáskor minden modell
teljesítmény- és fogyasztási adatai romlanak. A nyelvterhelés minden
modell esetében maximum 100 kg. A járműszerelvény megengedett
legnagyobb össztömege magába foglalja a jármű és a vontatmány
együttes tömegét.
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Emissziós norma Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2

Maximális teljesítmény, LE (kW) 125 (93) 155 (114) 125 (93) 200 (149) 120 (89)

Nyomaték, Nm 170 190 170 320 285

CO2- kibocsátás (g/km)øø 126-134 126-135 137-147 155- 118-126

Sebességváltó 6 sebességes,
manuális

6 sebességes,
manuális

7 sebességes,
automata

6 sebességes,
manuális

Meghajtás 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Üzemanyag-fogyasztás, l/100
kmøø

5,5-5,9 5,6-6,0 6,0-6,5 6,8-  4,5-4,8

Teljesítményø

Max. sebesség (km/h) 191 205 190 220 185

0-100 km/h (mp) 9,8 9,0 10,2 6,7 10,3

Tömeg és terhelhetőség

Menetkész tömeg (kg)# 1280 1280 1326 1358 1348

Jármű bruttó tömege (kg) 1760 1760 1810 1810 1840

Vontatmány max. tömege, 12% (kg) 1100 1100 900 750 1100

Max. vontatható tömeg (kg) (fékezetlen) 640 640 660 675 670

Függőleges terhelhetőség (kg) (vonóhorog
terhelés) 75 75 75 75
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Üzemanyag és teljesítmény

*4. fokozatban.
ØØA fenti üzemanyag-fogyasztási és a CO2- kibocsátási értékek
megállapítása a 715/2007/EK és az (EU) 2017/1151 európai uniós
rendeletek legfrissebb kiadásában szereplő műszaki követelményeknek és
specifikációknak megfelelően történt. Azok a könnyű haszongépjárművek,
amelyek típusjóváhagyása a könnyűgépjárművekre vonatkozó,
világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján történt, az új
európai menetciklusnak (NEDC) és a WLTP-nek megfelelő üzemanyag-/
energia-fogyasztási és CO2-kibocsátási információkkal is el lesznek látva. A
WLTP legkésőbb 2020-ig teljes mértékben felváltja az új európai
menetciklust (NEDC). Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a
különböző gyártók és gépjárműtípusok közötti összehasonlítást. A
gépjármű üzemanyag-hatékonyságán kívül a vezetési stílus és egyéb, nem
műszaki tényezők is befolyásolják egy jármű üzemanyag-/
energiafogyasztási, CO2- kibocsátási és elektromos hatótávolságára
vonatkozó adatait. A CO2 a legfőbb üvegházhatást okozó gáz, amely a
globális felmelegedésért felelős. Valamennyi új személygépkocsi-modell
üzemanyag-hatékonysági és CO2-kibocsátási adatai díjmentesen
elérhetők bármely márkakereskedésben, illetve letölthetők a www.ford.hu
weboldalról.#A vezető súlyának 75 kg-ot, a járműben maximális
folyadékszintet és 90%-os üzemanyagszintet feltételezve a legkisebb
saját tömeget jelzi. Ez a gyártási tűréshatárok és a beszerelt opcionális
felszereltségek stb. függvényében változhat. A jelzett vontatható tömegek
azt a maximális vontatási képességet jelentik, amellyel a jármű a
megengedett legnagyobb össztömegével terhelve tengerszinten, 12%-os
emelkedőn még képes elindulni. Vontatáskor minden modell
teljesítmény- és fogyasztási adatai romlanak. A nyelvterhelés minden
modell esetében maximum 100 kg. A járműszerelvény megengedett
legnagyobb össztömege magába foglalja a jármű és a vontatmány
együttes tömegét.
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Teljes hosszúság vonóhorog nélkül (mm) 4186 4186 4186 4186 4186 4226

Teljes szélesség külső tükrökkel/tükrök nélkül (mm) 1930/1805 1930/1805 1930/1805 1930/1805 1930/1805 1930/1805

Teljes szélesség behajtott külső tükrökkel (mm) 1805 1805 1805 1805 1805 1805

Teljes magasság (mm) (terheletlenül) 1537 1537 1537 1537 1537 1533

Minimum szélesség a kerékjárati ívek között (mm) (a csomagtérben) 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Fordulókör – szegélytől szegélyig (m) 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10,4

Belső méretek

Fejtér az 1. üléssorban (mm) (panorámatető nélkül) 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Lábtér az 1. üléssorban (mm) (maximális, az ülés középmagasságban, a
leghátsó állásban van) 1127 1127 1127 1127 1127 1127

Válltér az 1. üléssorban (mm) 1348 1348 1348 1348 1348 1348

Fejtér a 2. üléssorban (mm) (panorámatető nélkül) 965 965 965 965 965 965

Lábtér a 2. üléssorban (mm) (maximális, az ülés középmagasságban, a
leghátsó állásban van) 877 877 877 877 877 877

Válltér a 2. üléssorban (mm) 1320 1320 1320 1320 1320 1320

Csomagtér befogadóképessége (liter)

5 üléses mód (a csomagtálcáig megpakolva) (defektjavító szettel) 456 (402) 456 (402) 456 (402) 456 (402) 456 (402) 456

2 üléses mód (a tetőig megpakolva) (defektjavító szettel) 1216 1216 1216 1216 1216 1216

Csomagtér

Max. rakodási magasság (mm) 865 865 865 865 865 865

Csomagtér-szélesség a kerékdobok között (mm) 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Csomagtér-hosszúság (a padlón mérve, a 2. üléssori ülésekig) (mm) 726 726 726 726 726 725

Üzemanyagtartály űrtartalma (liter)

Benzinüzemű 42 42 42 42 42 45
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A méretek a választott modelltől és a felszereltségtől függően eltérhetnek.

MÉRETEKMŰSZAKI ADATOK4
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†Az ST X széria méretei eltérőek: magasság 1533 mm, hosszúság 4226 mm.

Szélesség (tükrökkel): 1930 mm

Hossz†: 4186 mm

Szélesség (behajtott tükrökkel): 1805 mm
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*A Frozen White alap, metál és speciális metál karosszériafényezés, valamint bőr/szövet kárpitozás és bőr kárpitozás feláron, választható opcióként rendelhető.

Elérhető

Egyszínű
karosszériafényezések

Metálfényezés* Speciális
metálf-
ényezés*
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Titanium
Ülőlapkárpit anyaga és színe: Szövet, Bőr/szövet Ebony színben

Üléspárnahuzat anyaga és színe: Casual/Salerno Vinyl, Ebony színben
Műszerfal színe: Ebony

–

Titanium X
Ülőlapkárpit anyaga és színe: Szövet, Bőr/szövet Ebony színben

Üléspárnahuzat anyaga és színe: Casual/Salerno Vinyl, Ebony/Coffee színben
Műszerfal színe: Ebony

–

ST-Line
Ülőlapkárpit anyaga és színe: Szövet Ebony színben

Üléspárnahuzat anyaga és színe: Belgrano, Ebony színben
Műszerfal színe: Ebony

–

ST-Line X
Ülőlapkárpit anyaga és színe: Bőr/szövet, Ebony színben

Üléspárnahuzat anyaga és színe: Salerno bőr Ebony színben
Műszerfal színe: Ebony

–

ST-Line X Vignale
Ülőlapkárpit anyaga és színe: Windsor bőr Ebony színben

Üléspárnahuzat anyaga és színe: Luxury Vinyl Ebony színben
Műszerfal színe: Ebony

– –

ST X
Ülőlapkárpit anyaga és színe: Windsor bőr Ebony színben

Üléspárnahuzat anyaga és színe: Luxury Vinyl Ebony színben
Műszerfal színe: Ebony

– –
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*Az Ön által választott keréktárcsára a jelzett méretű gumiabroncsot szerelik fel, de a gumiabroncs márkája nem választható.

Alapfelszereltség

Felár ellenében választható

Opciós csomag részeként, felár ellenében választható
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Keréktárcsák

Könnyűfém – 17"x7"-os, 10 küllős, Absolute Black (215/55 R17 gumiabronccsal szerelve*) – – – – – D2YBV

Könnyűfém – 17 x7"-os, 5x2 küllős, Black Machined (215/55 R17 gumiabroncsokkal szerelve*) – – – – – D2YBT

Könnyűfém – 18"x7"-os, 10 küllős Pearl Grey Machined (215/50 R18 gumiabronccsal szerelve*) – – – – – D2ULN

Könnyűfém – 18 x7"-os, 10 küllős, Black polírozott (215/50 R18 gumiabroncsokkal szerelve*) – – – – – D2UA8

Könnyűfém – 18 x7"-os, 10 küllős, polírozott (215/50 R18 gumiabroncsokkal szerelve*) – – – – –

Könnyűfém – 19"x7.5"-os, 5 küllős, Megnatite polírozott (225/40 R19 gumiabronccsal szerelve*) – – – – – D2VBR

Kerékőr D5EAD

Dizájnelemek

Hátsó spoiler – – BPFAJ/JDDAB

Nagy hátsó spoiler – – BPFAH/JDDAB

Rögzítőfülek a csomagtérben, dupla csomagtér padló A7FAL

Sötétített üvegezés B oszloptól hátrafelé B2GAM

Színrefújt küszöbborítás és kerékjárati ívek, küszöbvédő sín logóval – – A1PBB

Fényezetlen, fekete műanyag küszöbborítás és kerékjárati ívek – – – – A1PAR

Fekete pedálok – – – – GCEAB

Alumínium pedálok – – – – – GCEAE

Tetőkárpit – prémium világos szövet, megvilágított napellenzőkkel – – – – BBZAX

Tetőkárpit – prémium sötét szövet, megvilágított napellenzőkkel – –

Dohányzó csomag – J3CAB

Confidential - PDF Created: 2 June 2021, 11: 1:29 - Origin: BX726_202175_ tyling nd ea_HUN_HU_bro_0.xdt [IDML]

Stílus és megjelenés

6fe4e473586143f2b84c35dd18ff5ee7-1f0df4d6887146e5cd2ab027915509f3-00000_book.indb 4 15/07/2021 17:29:02

Puma 21.75MY V2 HUN_HU_08:08_16.07.2021

*Az Ön által választott keréktárcsára a jelzett méretű gumiabroncsot szerelik fel, de a gumiabroncs márkája nem választható.

Alapfelszereltség

Felár ellenében választható

Opciós csomag részeként, felár ellenében választható
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Keréktárcsák

Könnyűfém – 17"x7"-os, 10 küllős, Absolute Black (215/55 R17 gumiabronccsal szerelve*) – – – – – D2YBV

Könnyűfém – 17 x7"-os, 5x2 küllős, Black Machined (215/55 R17 gumiabroncsokkal szerelve*) – – – – – D2YBT

Könnyűfém – 18"x7"-os, 10 küllős Pearl Grey Machined (215/50 R18 gumiabronccsal szerelve*) – – – – – D2ULN

Könnyűfém – 18 x7"-os, 10 küllős, Black polírozott (215/50 R18 gumiabroncsokkal szerelve*) – – – – – D2UA8

Könnyűfém – 18 x7"-os, 10 küllős, polírozott (215/50 R18 gumiabroncsokkal szerelve*) – – – – –

Könnyűfém – 19"x7.5"-os, 5 küllős, Megnatite polírozott (225/40 R19 gumiabronccsal szerelve*) – – – – – D2VBR

Kerékőr D5EAD

Dizájnelemek

Hátsó spoiler – – BPFAJ/JDDAB

Nagy hátsó spoiler – – BPFAH/JDDAB

Rögzítőfülek a csomagtérben, dupla csomagtér padló A7FAL

Sötétített üvegezés B oszloptól hátrafelé B2GAM

Színrefújt küszöbborítás és kerékjárati ívek, küszöbvédő sín logóval – – A1PBB

Fényezetlen, fekete műanyag küszöbborítás és kerékjárati ívek – – – – A1PAR

Fekete pedálok – – – – GCEAB

Alumínium pedálok – – – – – GCEAE

Tetőkárpit – prémium világos szövet, megvilágított napellenzőkkel – – – – BBZAX

Tetőkárpit – prémium sötét szövet, megvilágított napellenzőkkel – –

Dohányzó csomag – J3CAB
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Kontrasztos tetőfényezés

Agate Black színű tető (csak az alábbi karosszériaszínekhez: Solar Silver, Grey Matter, Desert Island Blue, Fantastic Red) CJDAS

Solar Silver színű tető (csak az alábbi karosszériaszínekhez: Agate Black, Magnetic) – – – –

Opciós csomagok

Külső dizájn csomag – 19"-os könnyűfém kerekek, nagy hátsó spoiler – – – – AGWAB
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Vezetéstámogatás

Aktív ki-/beparkolást segítő automatika – első és hátsó parkolóradarral, merőleges beparkolást segítő funkcióval és parkolóhelyről kiállási segítséggel HNSAC

Parkolóradar – hátsó – – HNKAB

Parkolóradar – első és hátsó

Sebességtartó automatika beállítható sebességhatárolóval GTDAJ

Intelligens sebesség asszisztens táblafelismerő rendszerrel GTCAV

Sávtartó automatika sávelhagyásra figyelmeztetéssel HLNAB

Külső világítás

Első ködfényszórók statikus kanyarvilágítással JBKAB

Fényszórók – projektoros LED fényszórók halogén távolsági fényszóróval, LED menetfénnyel – – JBBBT

Prémium LED fényszórók LED távolsági fényszóróval és irányjelzővel JEDAF

Hátsó világítás – LED-es JDAAQ

Felfüggesztés

Felfüggesztés – standard – – – – DWAAF

Felfüggesztés – sport – – – DWABR

Felfüggesztés - ST – – – – –

Műszerek és kezelőszervek

Kormánykerék – 3 küllős, Sensico vinyl borítású szürke varrással – – – – GTABN

Kormánykerék – 3 küllős sport, piros varrással – – – – GTABT

Kormánykerék – 3 küllős sport, Metal Grey varrással – – – – –

Kormánykerék – 3 küllös, fűthető sport, Metal Grey varrással – – – – –

Opciós csomagok
Vezetői Asszisztens csomag – Ütközésmegelőző rendszer, Intelligens Adaptív sebességtartó automatika, Holttérfigyelőrendszer, Keresztirányú forgalomra

figyelmeztető rendszer, Aktív ki-/beparkolást segítő automatika, Első parkolóradar, Tolatókamera AGKAB

Téli csomag – Fűthető első ülések, fűthető szélvédő, fűthető kormánykerék, fűthető ablakmosó fúvókák – AGUAB
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Felár ellenében választható
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Vezetési élmény
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Vezetéstámogatás

Aktív ki-/beparkolást segítő automatika – első és hátsó parkolóradarral, merőleges beparkolást segítő funkcióval és parkolóhelyről kiállási segítséggel HNSAC

Parkolóradar – hátsó – – HNKAB

Parkolóradar – első és hátsó

Sebességtartó automatika beállítható sebességhatárolóval GTDAJ

Intelligens sebesség asszisztens táblafelismerő rendszerrel GTCAV

Sávtartó automatika sávelhagyásra figyelmeztetéssel HLNAB

Külső világítás

Első ködfényszórók statikus kanyarvilágítással JBKAB

Fényszórók – projektoros LED fényszórók halogén távolsági fényszóróval, LED menetfénnyel – – JBBBT

Prémium LED fényszórók LED távolsági fényszóróval és irányjelzővel JEDAF

Hátsó világítás – LED-es JDAAQ

Felfüggesztés

Felfüggesztés – standard – – – – DWAAF

Felfüggesztés – sport – – – DWABR

Felfüggesztés - ST – – – – –

Műszerek és kezelőszervek

Kormánykerék – 3 küllős, Sensico vinyl borítású szürke varrással – – – – GTABN

Kormánykerék – 3 küllős sport, piros varrással – – – – GTABT

Kormánykerék – 3 küllős sport, Metal Grey varrással – – – – –

Kormánykerék – 3 küllös, fűthető sport, Metal Grey varrással – – – – –

Opciós csomagok
Vezetői Asszisztens csomag – Ütközésmegelőző rendszer, Intelligens Adaptív sebességtartó automatika, Holttérfigyelőrendszer, Keresztirányú forgalomra

figyelmeztető rendszer, Aktív ki-/beparkolást segítő automatika, Első parkolóradar, Tolatókamera AGKAB

Téli csomag – Fűthető első ülések, fűthető szélvédő, fűthető kormánykerék, fűthető ablakmosó fúvókák – AGUAB
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Technológia

Fedélzeti számítógép HEBAD
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Belső kényelem

Nyitható panorámatető (nem elérhető Agate Black kontraszthatású tetőfényezés esetén) A1GAN

Középkonzol – prémium, kartámasszal és tárolórekesszel B5WAL

Audiokészülékek és kommunikációs rendszerek
ICE Csomag 14 – Rádió 8"-os TFT-érintőképernyővel, hét hangszóró (négy elöl, kettő hátul és egy középen), MP3-kompatibilitás, Ford SYNC 3* Navigációs

központtal és Hangvezérlés rendszerrel, két USB-port külső zenelejátszók számára – – – – ICFCC, ICE csomag 14

ICE Csomag 11 – Rádió DAB-vevővel (digitális földfelszíni műsorsugárzás), 8"-os TFT-érintőképernyő, 10 hangszóró (négy elöl, négy hátul, egy középen és egy
mélysugárzó), B&O audiorendszer, Ford SYNC 3* Navigációs központtal és Hangvezérlés rendszerrel, két USB-port külső zenelejátszók számára – – ICFCC, ICE csomag 11

Klímaberendezés

Légkondicionálás – manuális – – – – AC--S

Légkondicionálás – egyzónás automata légkondicionálás

Belső világítás

Belső világítás – LED-es hangulatvilágítás (egyszínű), lábtér-, pohártartó-, ajtózseb-világítás, első és hátsó térképolvasó lámpák JCBAM
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Ülések

Első ülés – manuálisan 4 irányban állítható BWRAD

Első ülés – sport vezetőülés deréktámasszal – – BWSAD

Fűthető első ülések – – –

Hátsó ülések – 60/40 arányban osztott, lehajtható üléstámla BWCAC

Műszerek és kezelőszervek

Külső tükrök – elektromosan állítható, behajtható és fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzővel, kilépőfénnyel, színre fújt házzal BSHDY/BSLAC

Ablaktörlő – automatikusan sötétedő, esőérzékelős, egyszólamú kürttel CFFAE

Kulcsnélküli indítás és ajtónyitás – –

Ablakok – elektromos első és hátsó ablakemelők B2DAG

Technológia

Felső kategóriás 4,2"-os színes kijelző a kormánykerék mögött – – – – HCAAJ

12,3"-os, digitális kijelző a kormánykerék mögött – – HCAAX

Vezeték nélküli telefon töltőfelület – – IEXAB

Opciós csomagok

Komfort csomag – egyzónás automata légkondicionáló, esőérzékelős ablaktörlő, automatikusan elsötétedő tükör, egyszólamú kürt, vezeték nélküli telefontöltő – – – – AGEAB

Performance csomag – Sport differenciálmű (LSD), Launch Control, Shift Indicator – – – – –

Téli Csomag – fűthető első ülések, fűthető szélvédő, fűthető ablakmosó fúvókák, fűthető kormánykerék – AGWAB
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 *A SYNC innovatív része a Ford Vészhelyzeti asszisztens, amely Bluetooth®funkción keresztül párosított és autóhoz csatlakoztatott mobiltelefont használ arra, hogy a jármű utasai közvetlenül a helyi Kommunikációs központot
hívhassák, ha olyan baleset történt, amelyben egy légzsák kioldott vagy az üzemanyag-szivattyú lekapcsolt. Ez a szolgáltatás több mint 40 európai országban és régióban áll rendelkezésre.

Alapfelszereltség

Felár ellenében választható

Opciós csomag részeként, felár ellenében választható

Komfort és kényelem
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Ülések

Első ülés – manuálisan 4 irányban állítható BWRAD

Első ülés – sport vezetőülés deréktámasszal – – BWSAD

Fűthető első ülések – – –

Hátsó ülések – 60/40 arányban osztott, lehajtható üléstámla BWCAC

Műszerek és kezelőszervek

Külső tükrök – elektromosan állítható, behajtható és fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzővel, kilépőfénnyel, színre fújt házzal BSHDY/BSLAC

Ablaktörlő – automatikusan sötétedő, esőérzékelős, egyszólamú kürttel CFFAE

Kulcsnélküli indítás és ajtónyitás – –

Ablakok – elektromos első és hátsó ablakemelők B2DAG

Technológia

Felső kategóriás 4,2"-os színes kijelző a kormánykerék mögött – – – – HCAAJ

12,3"-os, digitális kijelző a kormánykerék mögött – – HCAAX

Vezeték nélküli telefon töltőfelület – – IEXAB

Opciós csomagok

Komfort csomag – egyzónás automata légkondicionáló, esőérzékelős ablaktörlő, automatikusan elsötétedő tükör, egyszólamú kürt, vezeték nélküli telefontöltő – – – – AGEAB

Performance csomag – Sport differenciálmű (LSD), Launch Control, Shift Indicator – – – – –

Téli Csomag – fűthető első ülések, fűthető szélvédő, fűthető ablakmosó fúvókák, fűthető kormánykerék – AGWAB
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Biztonság

Első és oldalsó vezető- és utasoldali légzsákok, oldalsó függönylégzsáku1) -

Éberségfigyelő rendszer

Távirányítású központi zár CBAAB

Belső térérzékelős riasztó HNAAG

Fékek

Elöl tárcsafék, hátul dobfék – –

Elöl, hátul tárcsafék (Az ST-Line szériák esetén csak a 155 LE-s változatoknál) – –

Ütközésmegelőző rendszer, ütközés utáni fékezés -

Műszerek és kezelőszervek

Sávtartó automatika -

Sebességtartó automatika állítható sebességkorlátozóval GTDAJ

Technológia

Kipörgésgátló, ESC – visszagurulásgátlóval és lejtmenetvezérléssel2) FEAAE
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2+3 év/100 000 km Ford Extra Garancia*

2 év vagy a következő előírt szervizidőpontig érvényes Ford Assistance Országúti segítségnyújtás (Európában)**

2+3 év/200 000 km Opcionális Ford Extra Garancia*

2+3+3 év/150 000 km Opcionális Ford Hajtáslánc Garancia

2 év km korlátozás nélküli Fényezési garancia

12 év km korlátozás nélküli Átrozsdásodás elleni garancia
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Szőnyeg és kárpit

Szőnyegek – első és hátsó, prémium dupla varrással BBHCM/BBICM

Külső funkcionális kiegészítők

Levehető vonóhorog C1MAC
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1)Biztonsági funkció, 2)Vezetéstámogató funkció.
uMegjegyzés: ha a Ford jármű működőképes első utaslégszákkal van felszerelve, gyermekek nem szállíthatók az első utasülésre menetiránynak háttal rögzített gyermekülésben! A legbiztonságosabb hely a

gyermekek számára a hátsó ülés megfelelő rögzítés mellett.
*Bármely Ford Extra Garancia megkötésére az első kötelező szerviz előtt, de legkésőbb egy éven belül van lehetőség (az első forgalomba helyezéstől számítva). A fenti adatok tájékoztató jellegűek.

** Meghosszabbítható a modellhez tartozó kötelezően előírt karbantartások alkalmával.

Alapfelszereltség

Felár ellenében választható

Opciós csomag részeként, felár ellenében választható

Garancia

Praktikus kellékek
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2+3 év/100 000 km Ford Extra Garancia*

2 év vagy a következő előírt szervizidőpontig érvényes Ford Assistance Országúti segítségnyújtás (Európában)**

2+3 év/200 000 km Opcionális Ford Extra Garancia*

2+3+3 év/150 000 km Opcionális Ford Hajtáslánc Garancia

2 év km korlátozás nélküli Fényezési garancia

12 év km korlátozás nélküli Átrozsdásodás elleni garancia
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Szőnyeg és kárpit

Szőnyegek – első és hátsó, prémium dupla varrással BBHCM/BBICM

Külső funkcionális kiegészítők

Levehető vonóhorog C1MAC
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gyermekek számára a hátsó ülés megfelelő rögzítés mellett.
*Bármely Ford Extra Garancia megkötésére az első kötelező szerviz előtt, de legkésőbb egy éven belül van lehetőség (az első forgalomba helyezéstől számítva). A fenti adatok tájékoztató jellegűek.

** Meghosszabbítható a modellhez tartozó kötelezően előírt karbantartások alkalmával.
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Praktikus kellékek
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Márkakereskedő keresése és
tesztvezetés igénylése
A Ford weboldalán hely vagy a kereskedő neve
alapján kereshet Ford márkakereskedést, illetve
tesztvezetést igényelhet. Ehhez egyszerűen csak
töltse ki az adatokat, és a kiválasztott
márkakereskedő kapcsolatba fog lépni Önnel a
megfelelő időpont egyeztetése érdekében.

www.ford.hu

Szabja testre a járművét
Weboldalunkon összeállíthatja és személyre
szabhatja Fordját. Ehhez egyszerűen csak
látogasson el a Ford weboldalára, válassza ki
kedvenc modelljét, majd a hajtást, a színt és a
választható felszereltségeket. Itt megtekintheti a
javasolt árat is, és ha szeretné, elküldheti az Ön
által összeállított konfigurációt egy Ford
márkakereskedőnek.

www.ford.hu

5
Vásárlás
A különböző finanszírozási lehetőségeknek
köszönhetően egyszerűen lehet egy teljesen
új Ford tulajdonosa.
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Ford Biztosítás
A kifejezetten Ford tulajdonosoknak szóló Ford
Biztosítás† értéket, egyszerűséget és olyan
előnyök sorát nyújtja, amelyek igazán fontosak
Önnek.

■ A Ford által képzett szerelők segítségével a
Ford Baleseti javítási központjaiban elvégzett
javítások

■ Eredeti Ford alkatrészek 5 év garanciával
■ Cseregépkocsi a javítás idejére
■ Ford Biztosítás-szakértők az egyesült

királyságbeli ügyfélszolgálatokon
■ 24 órás baleseti segélyszolgálat
■ Akár 90 napos európai lefedettség
■ Baleset esetén csere gyermekülések

FordPass alkalmazás
A FordPass alkalmazással rengeteg hasznos
funkciót érhet el, amelyek megkönnyítik az
utazást és biztosítják a jármű megfelelő állapotát.

Az okostelefonjáról követheti az
üzemanyagszintet, a megtett kilométerek számát
és a keréknyomást; távolról bezárhatja és
kinyithatja az autót, valamint fűtheti/hűtheti a
járművet; térképen megkeresheti a leparkolt
autót; közvetlenül a telefonján fogadhatja a jármű
állapotával kapcsolatos figyelmeztetéseket, sok
egyéb mellett.

www.ford.hu/tulajdonosoknak/
tulajdonosoknak/fordpass

Finanszírozás
Ha autójának finanszírozására kerül a sor,
méretünknek és szakértelmünknek köszönhetően
számos különféle finanszírozási megoldást
tudunk Önnek nyújtani. A Ford Credit egy sor
finanszírozási terméket nyújt autójához,
függetlenül attól, hogy Ön magán vagy vállalati
ügyfél. A Ford Bérlet a tartósbérleti és
lízingszerződésekre specializálódott és számos
alternatív finanszírozási tervet kínál, melyek
vállalkozásának igényeire szabhatók. Csak
vállalati felhasználók részére.

A finanszírozási termékeinkkel kapcsolatos
információkért látogasson el a www.FordCredit.
hu oldalra.

Kapcsolat
A Ford hivatalos magyarországi finanszírozó
partnere : Merkantil Bank Zrt. Tel: (1) 429-7777
E-mail : ugyfelszolgalat.fordcredit@mail.
merkantil.hu. A Ford Bérlet partnere az ALD
Automotive Magyarország Kft. Tel: (1) 802-0249
E-mail : Fordberlet@aldautomotive.com

Fenntartás

*Ford Credit: A finanszírozás elbírálás alapján történik. Garanciák alkalmazására
lehet szükség. Freepost Ford Credit. A Ford Credit az FCE Bank plc.
vállalkozásának neve, amely rendelkezik a PRA (Prudential Regulation
Authority) jóváhagyásával, és 204469 cégjegyzékszámmal az angol FCA
(Financial Conduct Authority) és PRA (Prudential Regulation Authority)
szabályozása alá tartozik.
**Ford Bérlet: A Ford Bérlet szolgáltatást az ALD Automotive Ltd. biztosítja Ford
Lease vállalkozásnév alatt – címe: Oakwood Drive, Emersons Green, Bristol,
BS16 7LB (Egyesült Királyság). Az ALD Automotive Angliában a 987418
regisztrációs szám alatt van bejegyezve. Az ALD Automotive vállalat
engedélyének kiadását és szabályozását az FCA (Financial Conduct Authority)
végzi.

†A szerződési feltételek érvényesek. A Ford Biztosítást az Europa Group Limited
értékesíti és felügyeli, amely vállalat engedélyének kiadását és szabályozását az
FCA (Financial Conduct Authority) végzi. Regisztrációs szám: 309794.
Angliában bejegyzett cég, cégjegyzékszáma: 3279177. Bejegyzett székhely:
Europa House, Midland Way, Thornbury, Bristol, BS35 2JX (Egyesült Királyság).
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Ford Biztosítás
A kifejezetten Ford tulajdonosoknak szóló Ford
Biztosítás† értéket, egyszerűséget és olyan
előnyök sorát nyújtja, amelyek igazán fontosak
Önnek.

■ A Ford által képzett szerelők segítségével a
Ford Baleseti javítási központjaiban elvégzett
javítások

■ Eredeti Ford alkatrészek 5 év garanciával
■ Cseregépkocsi a javítás idejére
■ Ford Biztosítás-szakértők az egyesült

királyságbeli ügyfélszolgálatokon
■ 24 órás baleseti segélyszolgálat
■ Akár 90 napos európai lefedettség
■ Baleset esetén csere gyermekülések

FordPass alkalmazás
A FordPass alkalmazással rengeteg hasznos
funkciót érhet el, amelyek megkönnyítik az
utazást és biztosítják a jármű megfelelő állapotát.

Az okostelefonjáról követheti az
üzemanyagszintet, a megtett kilométerek számát
és a keréknyomást; távolról bezárhatja és
kinyithatja az autót, valamint fűtheti/hűtheti a
járművet; térképen megkeresheti a leparkolt
autót; közvetlenül a telefonján fogadhatja a jármű
állapotával kapcsolatos figyelmeztetéseket, sok
egyéb mellett.

www.ford.hu/tulajdonosoknak/
tulajdonosoknak/fordpass

Finanszírozás
Ha autójának finanszírozására kerül a sor,
méretünknek és szakértelmünknek köszönhetően
számos különféle finanszírozási megoldást
tudunk Önnek nyújtani. A Ford Credit egy sor
finanszírozási terméket nyújt autójához,
függetlenül attól, hogy Ön magán vagy vállalati
ügyfél. A Ford Bérlet a tartósbérleti és
lízingszerződésekre specializálódott és számos
alternatív finanszírozási tervet kínál, melyek
vállalkozásának igényeire szabhatók. Csak
vállalati felhasználók részére.

A finanszírozási termékeinkkel kapcsolatos
információkért látogasson el a www.FordCredit.
hu oldalra.

Kapcsolat
A Ford hivatalos magyarországi finanszírozó
partnere : Merkantil Bank Zrt. Tel: (1) 429-7777
E-mail : ugyfelszolgalat.fordcredit@mail.
merkantil.hu. A Ford Bérlet partnere az ALD
Automotive Magyarország Kft. Tel: (1) 802-0249
E-mail : Fordberlet@aldautomotive.com

Fenntartás

*Ford Credit: A finanszírozás elbírálás alapján történik. Garanciák alkalmazására
lehet szükség. Freepost Ford Credit. A Ford Credit az FCE Bank plc.
vállalkozásának neve, amely rendelkezik a PRA (Prudential Regulation
Authority) jóváhagyásával, és 204469 cégjegyzékszámmal az angol FCA
(Financial Conduct Authority) és PRA (Prudential Regulation Authority)
szabályozása alá tartozik.
**Ford Bérlet: A Ford Bérlet szolgáltatást az ALD Automotive Ltd. biztosítja Ford
Lease vállalkozásnév alatt – címe: Oakwood Drive, Emersons Green, Bristol,
BS16 7LB (Egyesült Királyság). Az ALD Automotive Angliában a 987418
regisztrációs szám alatt van bejegyezve. Az ALD Automotive vállalat
engedélyének kiadását és szabályozását az FCA (Financial Conduct Authority)
végzi.

†A szerződési feltételek érvényesek. A Ford Biztosítást az Europa Group Limited
értékesíti és felügyeli, amely vállalat engedélyének kiadását és szabályozását az
FCA (Financial Conduct Authority) végzi. Regisztrációs szám: 309794.
Angliában bejegyzett cég, cégjegyzékszáma: 3279177. Bejegyzett székhely:
Europa House, Midland Way, Thornbury, Bristol, BS35 2JX (Egyesült Királyság).
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Ford Protect Extra Garancia
Nyújtsa meg az autóvásárlás utáni nyugodt
éveket, válassza a kiterjesztett extra garancia
gondoskodását, hogy még tovább élvezhesse az
új autóval járó garancia előnyeit!

■ Fedezet a nem várt javítási költségekre
■ Védelem a külföldi utak során
■ Ford gépjárműve élettartama

meghosszabbodik
■ Emeli gépjárműve értékét eladásnál

www.ford.hu/erdeklodoknek

Ford Blue Service
A Fordnál a szolgáltatásnyújtás nem ér véget
akkor, amikor elhagyja a bemutatótermet. A Ford
Blue Srevice-t azért hoztuk létre, hogy Fordját
nagyszerű állapotban tarthassa, és segítse Önt
autójából a legtöbbet kihozni - a teljes
élettartama során.

■ Ingyenes országúti segítségnyújtás Európában
■ Ford Vonal
■ Átlátható és egységes árazás
■ Garantált csereautó szolgáltatás

www.ford.hu/tulajdonosoknak

Ford Szervizcsomagok
Tervezzen előre, és előzze meg a karbantartási
költségek növekedését. Az Ön személyes Ford
Szervizcsomagja* tartalmaz mindent, ami Fordja
használatához és élettartama
meghosszabbításához szükséges. A Ford
Szervizcsomag fedezi a Ford által javasolt
kötelező karbantartások költségeit az autó
vásárlásától számított 5 évig.

Milyen szervizcsomagok közül választhat?

■ 5 év / 3 szerviz
■ 5 év / 4 szerviz
■ 5 év / 5 szerviz
■ 5 év / 7 szerviz

www.ford.hu/tulajdonosoknak/szerviz-es-
karbantartas

www.ford.hu

*A Ford Szervizcsomag az új autó garanciájának kezdetekor lép életbe és
fedezi a Ford által javasolt kötelező karbantartások költségeit, ameddig
a Szervizcsomagban kérte – maximum az autó vásárlásától számított 5 évig,
illetve az adott karbantartások számáig.

Védelem5
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of the year awards 2019

A FORD SUV MODELLJEIRŐL
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT TALÁL
A WWW.FORD.HU WEBOLDALON

https://www.ukimediaevents.com/
engineoftheyear/results.

php?id=113

Ha a brosúrára már nincs szüksége,
kérjük, adja át újrahasznosításra.

Képek, leírások és specifikációk. A füzetben szereplő információk a nyomdába kerülés időpontjában megfeleltek a valóságnak. Azonban a Ford politikája a folyamatos fejlesztés.
Fenntartjuk a jogot a specifikációk, a bemutatott és leírt modellek színeinek és árának bármikor bekövetkező változtatására. A legfrissebb részletekért mindig kérdezze meg Ford
márkakereskedőjét. Választható felszereltség. A kiadványban ‘Választható’, ‘Opció’, ‘Opcionális berendezés/csomag’ megjelöléssel ellátott felszereltségi elemek esetén feltételeznie
kell, hogy azok az alapmodellhez képest felárral vehetők igénybe, kivéve, ha annak ellenkezője külön közlésre kerül. Valamennyi modell és színösszeállítás az elérhetőség függvénye.
Megjegyzés. A füzetben található képek némelyike a gépkocsi gyártás előtti modelljét ábrázolja és/vagy számítógéppel szerkesztett, így a gépkocsi végleges változata formatervezés/
jellemzők szempontjából számos tekintetben eltérhet ettől. Továbbá a gépkocsin megjelenő egyes jellemzők a választható felszereltségi elemek körébe is tartozhatnak. Megjegyzés.
Ez a kiadvány tartalmaz eredeti Ford és beszállítóink termékeiből válogatott tartozékokat is. A tartozékok beépítése hatással lehet gépkocsija üzemanyag-fogyasztására. A +-jellel
megjelölt tartozékok gondosan válogatott termékek más beszállítóktól, melyeket saját márkanevük alatt forgalmazunk, és amelyekre nem a Ford garanciája, hanem az adott beszállító
által meghatározott garancia érvényes; ezek részletei Ford Márkakereskedőjétől beszerezhetők. Megjegyzés. A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát
képezik, ezek Ford Motor Company általi használatát licenc szabályozza. Az iPod márkanév és logók az Apple Inc. tulajdonát képezik. Egyéb védjegyek és márkanevek a vonatkozó
tulajdonosoké. Megjegyzés. Néhány, ebben a prospektusban leírt vezetéstámogató és biztonsági jellemző működése érzékelőkkel történik, melyek teljesítményét bizonyos időjárási és
környezeti körülmények befolyásolhatják.
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