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Puma ST-Line X
valikulise läbipaistva kattekihiga metallikvärviga
Lucid Red ja 19-tolliste 5-kodaraga matti musta
värvi valuvelgedega.

VISIONÄÄRLIK. LEIDLIK. TÄHELEPANUVÄÄRNE.
IGAL AUTOL ON OMA TUNNUSMÄRK.
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Puma Titanium
valikulise metallikvärviga Solar Silver ja 17-tolliste
Absolute Black värvitud valuvelgedega.
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Linnaelu nõuab loovat mõtlemist. Oma hääle leidmine rahvamassis ei tähenda
trendide järgimist. See tähendab oma ainulaadse stiili leidmist. See ei tähenda
tähelepanu enesele tõmbamist. See tähendab enesekindlat eneseväljendust.
Tutvustame uhiuut Ford Pumat. Kasutage ruumi arukalt. 

Ole sina ise

Puma ST-Line X, valikvarustusse kuuluva Metropolis White metallikvärviga 19-tolliste
5-kodaraga matti musta värvi valuvelgedega.
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Elu on harva korras ja puhas. See oleks ju igav. Elu on dünaamiline, voolav ja palju
huvitavam. Uhiuus Ford Puma esindab suurepäraselt seda mõtteviisi. Ühendades
endas linnamaasturi sportliku energia, kompaktse linnaauto dünaamilisuse ja
preemium sõiduautole omase stiilse luksuslikkuse – Ford Puma kehastab uut
suunda autotööstuses.

Selle kaunilt vormitud välimus tõmbab pilku ja avaldab püsivat muljet. Stiilne,
elegantne ja muljetavaldav välimus on kombineeritud läbimõeldud
funktsionaalsusega. Erinevate juhiabisüsteemidega ja uue põlvkonna efektiivse
hübriidtehnoloogiaga – uhiuus Ford Puma on ideaalne kaaslane linnaolustikus.

Nägemise viis

Puma ST-Line X näidatud valikvarustusse kuuluva Desert Island Blue metallikvärviga ja 19-tolliste
5-kodaraga matti musta värvi valuvelgedega.
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Tänu nutikatele omadustele ja uuenduslikele tehnoloogiatele on teil Ford Pumas
täielik kontroll. Alates 12,3-tollisest täisdigitaalsest näidikuplokist ja täiustatud
8-tollisest puuteekraanist kuni mitmesuguste lisateenuste ja funktsioonideni, mis
on saadaval  SYNC 3 info- ja meelelahutussüsteemi kaudu, ja FordPass Connecti
integreeritud modemini – iga element on mõeldud selleks, et muuta sõitmine
võimalikult pingevabaks.

Tee tulevikku

Puma ST-Line X näidatud standardvarustusse kuuluva Tire on Casual kangaga, osalise Salerno
nahkkattega, Ebony värvi ja punaste õmblustega.
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Uhiuue Puma salongist leiate ilu ja funktsionaalsuse tasakaalu. Meeldivalt
viimistletud salong ümbritseb teid preemium-sõidukile omase
luksuslikkusega. Sportlikel esiistmetel on nimmetugi ja massaažifunktsioon
suurema mugavuse pakkumiseks. Heleda viimistlusega salongi detailid
süvendavad rafineeritud stiili muljet.

Kuid linnaelu võib olla hektiline. Kohv võib ümber minna, muda ja pori
saabaste küljes salongi sattuda. Ja teie pole see, kelle kinnisideeks on auto
laitmatu puhtus. Seepärast oleme esmakordselt Fordi sõidukitel loonud
preemium esi- ja tagaistmed, millel on täielikult eemaldatavad ja masinas
pestavad istmekatted. (ainult standardvarustuses mudelil Titanium X)

Täiuslik tasakaal

Puma Titanium X näidatud standardvarustusse kuuluva Ebony värvi Malabar/Ebony
värvi Casual kangast istmekatetega.
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Linnaelu nõuab uuenduslikku lähenemist ruumikasutusele. Uhiuus Ford
Puma järgib seda mõtteviisi. Lisaks kaunile välimusele pakuvad selle
disainielemendid ka funktsionaalsust.

Esiteks on pakiruumi avamine lihtne, kui käed on kinni. Kui autovõti on
taskus või kotis, piisab Puma vabakäetehnoloogiaga tagaluugi avamiseks
jalaviipest tagakaitseraua all. Kohanduv pagasikate ei ole kinnitatud teise
istmerea külge ja tõuseb koos tagaluugiga, seega ei jää see suurte esemete
paigutamisel ette.

Kuid eriti nutikas on Puma pagasiruum ise, millel on innovatiivne uus
Megabox-panipaik. Megabox pakub vajadusel täiendavat 80 l panipaika
ning lisaks on sellel veekindel vooder ja koguni vee äravooluava. Nii et kui
olete aktiivne inimene, on see suurepärane koht, kuhu panna märg või
mudane varustus pärast pargijooksu, ning see mahutab koguni
golfivarustuse kotid püstises asendis.

Nutikas ruumikasutus

Puma ST-Line näidatud metallikvärviga Desert Island Blue.
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Valitavad sõidurežiimid
Kohandage sõidukogemust Pumaga vastavalt oludele, valides viie
saadaoleva sõidurežiimi vahel. Seadke esikohale kas jõudlus, võimsus või
säästlikkus, valides sõidurežiimide vahel Normal, Sport, Trail, Slippery ja
Eco.

Süsteem kohandab erinevaid seadeid, sh gaasipedaali reageerimiskiirust ja
roolitunnetust, automaatkäigukastiga mudelitel ka käiguvahetust.
Näidikupaneel muutub vastavalt teie valitud seadistusele ja sisaldab
"vaikset" režiimi, kuvades ainult kõige olulisema info.

Valige oma sõidurežiim

 

Puma ST-Line X, valikvarustusse kuuluva Metropolis White metallikvärviga 19-tolliste
5-kodaraga matti musta värvi valuvelgedega.
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SYNC 3 funktsioonid

■ Kasutage oma telefoni, muusikat, rakendusi ja navigeerimist lihtsate
häälkäskudega

■ Tekstisõnumid loetakse teile ette
■ Hädaabifunktsioon† aitab sõidukis viibijatel helistada hädaabinumbrile ja

annab häirekeskusele kohalikus keeles teavet auto asukoha kohta
■ AppLink võimaldab kontrollida SYNC-iga ühilduvaid rakendusi ning Apple

CarPlay ja Android Auto võimaldavad navigeerida nutitelefonis SYNC 3
avaekraani kaudu, just nagu oleks teil mobiiltelefon

■ Värviline puuteekraan toetab mitmepunktilise puudutusega nipsamist ja

suumimiseks sõrmede kokkusurumist ning lubab järjestada rakenduse
ikoone ja taustakuvasid nii, nagu te teeksite seda oma tahvelarvutil või
mobiiltelefonil

Tutvuge lisaomadustega oma nutitelefonis rakenduse FordPass abil.

■ Valige teie teele jäävad huvipunktid. AppLinki kaudu ühendudes saadab
FordPass need asukohad automaatselt teie SYNC 3 navigatsioonisüsteemi

■ Otsige tankimiskohti kaubamärgi või kütuseklassi järgi ja võrrelge hindu
■ Otsige vabu parkimiskohti, kontrollige hindu, lahtiolekuaegu ja hinnanguid

Ford SYNC 3

Ford SYNC 3 ühildub sujuvalt teie nutitelefoniga, lubades teil juhtida kõike alates telefonikõnedest ja tekstisõnumitest kuni muusika ning
satelliitnavigatsioonini – kõike 8-tollise puuteekraani kaudu või märkimisväärselt lihtsate häälkäskluste abil. Kaart värskendab abi teie õigel teel ja graafikus
hoidmiseks ning on tasuta teatud aja jooksul pärast sõiduki registreerimist.

Tutvuge oma telefoni uue parima sõbraga

Pidage meeles, et SYNC 3-süsteemi täielik integreerimine nutitelefoniga on saadaval ainult telefonide iPhone 5 / Android 5.0 (Lollipop) või uuemate jaoks. Mõned SYNC 3 funktsioonid vajavad andmeühendust, mis tähendab, et rakenduvad mobiilse
andmevahetuse tasud. Kui soovite kontrollida, kas Apple CarPlay ja Android Auto on teie turul olemas, siis leiate kõige värskema teabe ametlikelt Apple CarPlay ja Android Auto veebilehtedelt.
†Fordi hädaabisüsteem on SYNC-i funktsioon, mis kasutab Bluetooth®-i kaudu süsteemiga seotud ja ühendatud mobiiltelefoni, et aidata autos viibijatel kiiresti kohalikku häirekeskusesse helistada, kui on juhtunud liiklusõnnetus, milles auto turvapadjad
on täitunud või kütusepump töötamast lakanud. Funktsioon töötab rohkem kui 40-s Euroopa riigis ja piirkonnas.
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Nüüd saate oma Fordiga katkematult ühenduses olla, kus te ka ei viibiks. FordPass Connecti modem ja rakendus FordPass avavad teie jaoks terve valiku
funktsioone, mis on loodud teie teekonda veel lihtsamaks muutma.

FordPass Connect

FordPass Connect* säästab nii teie aega kui ka vaeva ja tagab muretu sõidu.

■ Live Traffic** annab otse teie SYNC 3 navigatsioonisüsteemile
korrapäraselt liiklusteavet. Seejärel kohandab tehnoloogia teile
soovitatavat marsruuti liiklusolude põhjal, aidates teil õigel ajal ja
lõõgastununa kohale jõuda

■ Sõidukis asuv Wi-Fi*** – kuni 4G Wi-Fi’t kuni kümnes seadmes, et teie ja
kaasreisijad saaksite nautida sõidu ajal sama kvaliteetset ühendust kui
kodus

FordPassi rakendus

Rakendus FordPass Connect muutub nutitelefoniga sidumisel veelgi
võimekamaks, andes teile juurdepääsu mitmesugustele lisafunktsioonidele.

■ Kasutage oma nutitelefoni auto lukustuse vaatamiseks või andke kellelegi
juurdepääs oma autole, kui ise mujal viibite

■ Jälgige oma auto kütusetaset, läbisõitu ja rehvirõhke läbi oma telefoni
■ Leidke kaardilt tee oma pargitud auto juurde
■ Tellige sõiduki tehnilise seisukorra hoiatused otse oma nutitelefoni

Probleemideta ühenduvus

*FordPass Connect on valikuline lisa. Sõitjateruumis olev modem ühendatakse sõiduki kättesaamisel. Te saate mõnede andmete jagamise kas lubada või keelata. Tehnoloogia tehakse valitud müügipiirkondades kättesaadavaks 2019. aastal, ülejäänud
turgudel 2020. aastal. Esimese 2 aasta jooksul on omaduse FordPass Connecti kasutamine tasuta, seejärel tuleb tasuda liitumistasu.
** Live Trafficu juurdepääs on esimesed 2 aastat pärast uue Fordi ostmist tasuta, sisaldades SYNC 3-e koos navigeerimisega; pärast seda tuleb maksta aastatasu.
*** Wi-Fi pääsupunkt (kuni 4G LTE) sisaldab tasuta juhtmeta andmeside prooviperioodi Vodaphone'iga, mis algab aktiveerimisel ja lõpeb 3 kuu möödumisel või kui on kasutatud 3 GB andmeedastust, olenevalt sellest, kumb täitub varem. Seejärel saab
Vodaphone’ilt osta andmesidepakette. Lisateavet andmesidepakettide kohta vt Vodaphone’i veebilehelt. Sõidukisse integreeritud Wi-Fi pääsupunkti võimaluste maksimaalseks kasutamiseks peab 2019. aasta Fordi sõiduk olema varustatud asjakohase
riistvaraga ning peab olema sõlmitud andmesideleping. Andmete katvus ja andmeteenus ei ole kõikjal saadaval ning võivad kohalduda teie andmesidelepingu tingimused, sh sõnumi- ja andmesidetasu.
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Lainurk-
tahavaatekaamera
On abiks tagurdamisel piiratud
nähtavusega aladel. Lainurk-
tahavaatekaamera aktiveerub
tagasikäigu sisselülitamisel ning
pakub selget vaadet vasakule ja
paremale, kuvades peaaegu
180-kraadist vaadet auto taga
olevale alale SYNC 3 ekraanil.

Panoraamkatus
Nautige oma mugavas Pumas
istudes ümbritsevaid kauneid
vaateid. Elektriliselt liigutatav
panoraamkatus lubab teil välise
maailma tõeliselt sõiduki kabiini
tuua. Pakkudes avatuna ohtralt
värsket õhku, on liugklaasil ka
päikest peegeldav kiht, mis aitab
luugi sulgemise korral interjööri
jahedana hoida. Samuti pakub
sisemine päikesesirm soovi korral
lisavarju.

FORD PUMA Muljetavaldavad tehnoloogilised lahendused

Nutikas kohanduv
püsikiirushoidja koos
vältiva roolimisabiga
Uhiuus Puma lihtsustab sõitmist
tihedas liikluses. Kohanduv
püsikiirushoidja säilitab ohutut
vahekaugust eessõitva sõidukiga ja
suudab isegi teie autot peatada.
Kokkupõrke ennetussüsteem koos
vältiva roolimisabiga hoiatab teid
võimalike ohtude eest (nagu näiteks
sõidukid ja jalakäijad) ning on
mõeldud takistuste ümber
roolimiseks, rakendades pidureid ja
aidates kokkupõrget vältida või
vähendada kokkupõrke tugevust.
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Nimmemassaažiga
istmed
Puma juhiiste ja eesmine kaassõitja
iste on varustatud nimmemassaaži
funktsiooniga suurema mugavuse ja
toestuse pakkumiseks.
Nupuvajutusega aktiveeritavad
3-suunalised massaažiseadistused
ergutab väsinud lihaseid –
suurepärane pikematel sõitudel.

LED-esituled
Ülitõhusad ja vastupidavad
LED-esituled pakuvad loomulikku
valgust ja äärmiselt täpset
valgusmustrit. Need tuvastavad ka
pimeduse saabumise. Automaatsed
kaugtuled tuvastavad vastutulevaid
sõidukeid ja lülitavad automaatselt
sisse lähituled. Saadaval ainult koos
sõidurajal püsimise abiga (sõidurajal
püsimise süsteemi osa).

Kokkupõrke
ennetussüsteem*†

Kokkupõrke ennetussüsteem koos
jalakäijate tuvastussüsteemiga
jälgib teie kaugust teistest
sõidukitest ja jalakäijatest – isegi
pimedas. Võimaliku kokkupõrke
korral võib see teid hoiatada
visuaalsete ja heliliste hoiatuste abil
ja vajadusel eel-laadida pidurid, et
suurendada pidurite tundlikkust,
võimaldades kiiremat reageerimist
pidurite rakendamisel.
*Kasutab andureid.
†Juhiabisüsteem.
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Luxury
Puma luksuskollektsioon pakub ülimat rafineeritust ja mugavust, esmaklassilisi materjale.

Sport
Eriline ja pilkupüüdvalt isikupärane ST-Line esindab haaravat ja pimestavat uut lähenemist uusima
tehnoloogiaga sport-seeria sõidukitele.

Tänu neljale isikupärasele ja eristuvale
disainivalikule on valimine lihtsam kui kunagi
varem.

Kas eelistate Luxury mugavust või Sport-
varustusastme kaasahaaravat sõidudünaamikat
– teie jaoks leidub sobiv uus Puma.

Et ost pakuks veelgi suuremat rahuldust, oleme
kõikide seeriate standardvarustust täiustanud. Nii
et mis tahes Pumat te ka ei vali, võite olla kindel,
et saate rikkalikuma standardvarustuse.

Lisateabe saamiseks ja saadaoleva lisavarustuse
kohta uurimiseks pöörduge oma Fordi edasimüüja
poole.

FORD PUMA Mudelite ülevaade

  

Pumaga on valik
lihtne

Titanium

ST-Line
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Luxury
Oma hämmastava uue tehnoloogiaga ja ainulaadsete kujunduselementidega on Titanium X palju
enamat kui esteetiliselt nauditav sõidukogemus.

Sport
ST-Line X pakub kõige meeldejäävamat sõidukogemust, ühendades endas erakordselt hea kiirenduse,
erksuse ja juhitavuse.

Titanium X

ST-Line X
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FORD PUMA Mudelid

Titanium
Olulised välistunnused

■ 17-tolline 10 kodaraga valuvelg
■ Musta värvi, kroomribaga alumised külgliistud
■ Radiaatorivõre aktiivsulgur
■ Kerevärvi korpuses elektriliselt reguleeritavad ja

kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid koos
integreeritud suuna- ja lombituledega

■ Kerevärvi eesmine põrkeraud, alumine osa musta värvi, ja
kahevärviline plastikust tagumine põrkeraud

Sisevarustuse põhielemendid

■ Sõidurajal püsimise süsteem (sõidurajalt lahkumise hoiatus
ja sõidurajal püsimise abi)

■ Ainulaadsed Titaniumi lävepakukaitsmed
■ Käsijuhitav kliimaseade
■ Kvaliteetne keskkonsool, koos kahe valgustatud

topsihoidikuga, avatava panipaigaga käetugi, lisaks
USB-ühenduspesa ja 12 V voolupistik

■ Esmaklassiline näidikupaneel 
■ 4,2-tolline värviline TFT tippseeria analoognäidikuplokk

Mootorid
1.0L EcoBoost 125 PS

Mahehübriidtehnoloogiaga bensiinimootoriga sõiduk
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 PS
1.0L EcoBoost (mHEV) 155 PS

 

Puma Titanium metallikvärviga Solar Silver (lisavarustus).
Puma Titanium standardne salong 8-tollise SYNC 3 puuteekraaniga.
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* Fordi hädaabitelefon on SYNC-i omadus, mis kasutab Bluetooth®-i kaudu süsteemiga
seotud ja ühendatud nutitelefoni, et aidata autos viibijatel kiiresti kohalikku
häirekeskusesse helistada, kui on juhtunud liiklusõnnetus, milles auto turvapadjad on
täitunud või kütusepump töötamast lakanud. Funktsioon töötab rohkem kui 40-s
Euroopa riigis ja piirkonnas.

FORD PUMA Mudelid

Titanium X
Välisvarustuse põhielemendid, lisaks Titaniumile

■ 18-tollised 10 kodaraga Pearl Grey värviga valuveljed
■ Privaatsust lisav tume klaas

Sisevarustuse põhielemendid, lisaks Titaniumile

■ Eemaldatavad, tõmblukuga istmekatted
■ Elektrooniline täisautomaatne temperatuuri reguleerimisega

kliimaseade (EATC)
■ Automaatse hämardusega tahavaatepeegel
■ Ford Poweri käivitusnupp
■ Raadio koos DAB-ga (Digital Audio Broadcasting), 8-tolline

TFT-puuteekraan, B&O helisüsteem, 10 kõlarit (neli ees, neli
taga, üks keskel, üks bassikõlar), MP3-ühilduvus, helisüsteemi
kaugjuhtimislülitid, Ford SYNC 3 koos navigeerimiskeskusega,
hääljuhtimissüsteem, Apple CarPlay, Android Auto,
hädaabitelefon*, "käed vabad" helistamine, GPS, Bluetooth®,
FordPass Connecti modem, privaatsusrežiim ja kaks
USB-pesa väliste muusikaseadmete jaoks

Mootorid
1.0L EcoBoost 125 PS

Mahehübriidtehnoloogiaga bensiinimootoriga sõiduk
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 PS
1.0L EcoBoost (mHEV) 155 PS

Puma Titanium X metallikvärviga Magnetic (lisavarustus).
Puma Titanium X standardne salong koos Ford Poweri käivitusnupuga.
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FORD PUMA Mudelid

ST-Line
Välisvarustuse põhielemendid, lisaks
Titaniumile

■ 17-tollised 5 kodaraga Luster Nickel viimistlusega
valuveljed

■ Automaatlülitusega esituled koos vihmaanduri ja
kaugtulede automaatlülituse funktsiooniga

■ Ainulaadne ST-Line'i kerevärvi eesmine põrkeraud ja 
kerevärvi tagumine põrkeraud koos difuuseriga

■ Tagaspoiler (kerevärvi)
■ ST-Line külgmine embleem
■ Kroomitud väljalasketoru pikendus

Sisevarustuse põhielemendid, lisaks
Titaniumile

■ Ainulaadsed ST-Line'i lävepakukaitsmed
■ 12,3-tolline täis-TFT/LCD näidikupaneel
■ Musta nahkkattega käsipidurihoob, punaste

dekoratiivõmblustega
■ Pehme kattega käigukang punaste õmblustega
■ Sportlikud roostevabast terasest pedaalid koos

kummist siseosadega (ainult manuaalkäigukast)
■ Alumiiniumist käigulülitusnupp
■ Nahkkattega kolme kodaraga sportrool ainulaadsete

dekoratiivõmblustega
■ Sportlikud esiistmed, 4-suunas käsitsi reguleeritavad,

koos nimmetoega
■ Tume katusepolster
■ Ford Power-käivitusnupp

Mootorid
1.0L EcoBoost 125 PS

Mahehübriidtehnoloogiaga bensiinimootoriga sõiduk
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 PS
1.0L EcoBoost (mHEV) 155 PS

 

Puma ST-Line läbipaistva kattekihiga metallikvärviga Lucid Red (lisavarustus).
Puma ST-Line standardne salong punaste õmblustega.
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* Fordi hädaabitelefon on SYNC-i omadus, mis kasutab Bluetooth®-i kaudu süsteemiga seotud ja ühendatud nutitelefoni, et aidata autos viibijatel kiiresti kohalikku
häirekeskusesse helistada, kui on juhtunud liiklusõnnetus, milles auto turvapadjad on täitunud või kütusepump töötamast lakanud. Funktsioon töötab rohkem kui
40-s Euroopa riigis ja piirkonnas.

FORD PUMA Mudelid

ST-Line X
Välisvarustuse põhielemendid, lisaks ST-
Line’ile

■ 18-tollised 8 kodaraga poleeritud matt-musta
viimistlusega valuveljed

■ Kerevärvi alumised küljeliistud
■ Automaatsed, vihmaanduriga eesmised

klaasipuhastid (sisaldab automaatse hämardusega
tahavaatepeeglit)

Sisevarustuse põhielemendid, lisaks ST-
Line’ile

■ Osaliselt nahast istmekatted
■ Elektrooniline täisautomaatne temperatuuri

reguleerimisega kliimaseade (EATC)
■ Automaatse hämardusega tahavaatepeegel
■ Raadio koos DAB-ga (Digital Audio Broadcasting),

8-tolline TFT-puuteekraan, B&O helisüsteem, 10
kõlarit (neli ees, neli taga, üks keskel, üks bassikõlar),
MP3-ühilduvus, helisüsteemi kaugjuhtimislülitid, Ford
SYNC 3 koos navigeerimiskeskusega,
hääljuhtimissüsteem, Apple CarPlay, Android Auto,
hädaabitelefon*, "käed vabad" helistamine, GPS,
Bluetooth®, FordPass Connecti modem,
privaatsusrežiim ja kaks USB-pesa väliste
muusikaseadmete jaoks

Mootorid
1.0L EcoBoost 125 PS

Mahehübriidtehnoloogiaga bensiinimootoriga sõiduk
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 PS
1.0L EcoBoost (mHEV) 155 PS

Puma ST-Line X näidatud metallikvärviga Desert Island Blue (lisavarustus).
Puma ST-Line X standardne salong osalise nahkkattega istmetega.
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Race Red
Tavavärv

Grey Matter
Metallikvärv*

Blazer Blue sinine
Tavavärv

Agate Black
Metallikvärv*

Solar Silver
Metallikvärv*

Frozen White
Tavavärv

FORD PUMA Värvid ja viimistlus

Magnetic
Metallikvärv*

Lucid Red
Läbipaistva kattekihiga metallikvärv*

Metropolis White
Metallikvärv*

BX726 Puma 20.25MY V2 EDM_EE.indd   26 17/01/2020   12:15:23

26

0ac4b2c661054abcba5dc283d35f47c2-82d64bf62730417e94161ec637246bc6-00000_book.indb   26 03/12/2019   09:34:19

BX726_20.25MY_V2_EDM_#SF_cmyk_09:52_03.12.2019

27

0ac4b2c661054abcba5dc283d35f47c2-82d64bf62730417e94161ec637246bc6-00000_book.indb   27 03/12/2019   09:34:20

BX726_20.25MY_V2_EDM_#SF_cmyk_09:52_03.12.2019

Desert Island Blue* metallikvärvi kere
Agate Black metallikvärvi katus ja küljepeeglid*

* Lisatasu eest.
Fordi Pumale kehtib Fordi läbiva rooste garantii 12 aastat alates esmase
registreerimise kuupäevast. Vastavalt kehtestatud tingimustele.
Märkus. kasutatud fotod näitavad vaid kerevärve ega pruugi täpselt vastata
müüdavate sõidukite varustusele ja tehnilistele näitajatele. Kogu näidatud
värvivalik ei pruugi olla saadaval kõikides müügipiirkondades. Trükitehniliste
piirangute tõttu võivad tegelikud värvid selles trükises toodud siseviimistluse ja
autokere värvidest veidi erineda.

Ford Puma võlgneb oma kauni ja vastupidava välispinna eest tänu erilisele
mitmeetapilisele värvimisprotsessile. Uued töömeetodid ja materjalid – alates
vahaga töödeldud terasest kereosadest kuni ülimalt vastupidava kattevärvini –
tagavad teie uhiuue Puma hea väljanägemise veel paljudeks aastateks.

Meie valik on
Desert Island Blue.
Milline on Teie valik?

Desert Island Blue
Metallikvärv*
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Tire on Casual kangas koos osalise Salerno
nahkkattega
Ebony värv ST-Line X'i jaoks (standard)

Alhambra ja Casual tekstiil
Ebony värv Titaniumi jaoks (standard)

Alhambra kangas koos osalise Salerno nahkkattega
Ebony värv Titaniumi jaoks (lisavarustus)

Court ja Belgrano tekstiil
Ebony värv ST-Line'i jaoks (standard)

Malabar ja Casual tekstiil
Ebony värv Titanium X-i jaoks, tõmblukuga istmekate
(standard)

Uues Ford Pumas on kaunilt ühendatud
rafineeritus ja meisterlikkus. Salongi
esmaklassilised materjalid on puudutamisel
meeldivad ning täiustavad avara interjööri
tunnetust, olenemata sellest, kas istute kaassõitja
istmel või rooli taga.

Istuge ja
lõõgastuge

FORD PUMA Siseviimistlus
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18-tollised 19-tollised

FORD PUMA Veljed ja rehvid

17-tollised 17-tollised 18-tollised

8 kodaraga poleeritud matt-musta viimistlusega
valuvelg
Standardvarustuses mudelil ST-Line X
(205/40 R18 rehvidega)

5 kodaraga matti musta värvi valuvelg
Saadaval lisavarustusena mudelitel ST-Line ja ST-Line X
(225/40 R19 rehvidega)

10 kodaraga valuvelg Absolute Black
standardvarustuses mudelil Titanium
(215/55 R17 rehvidega)

5 kodaraga Luster Nickel viimistlusega valuvelg
Standardvarustuses mudelil ST-Line
(205/45 R17 rehvidega)

10 kodaraga Pearl Grey värviga valuvelg
Standardvarustuses mudelil Titanium X
(215/50 R18 rehvidega)
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FORD PUMA Lisavarustus

CD-mängija
Järelpaigaldatav lahendus ilma
CD-mängijata sõidukitele. Mõnedes
sõidukites võib paigaldamiseks olla
vajalik täiendav juhtmelook. Lisainfo
saamiseks pöörduge Fordi
edasimüüja poole. (Lisavarustus)

Kvaliteetne
ohutuspakett
Kaunilt liigendatud ohutuspakett,
mida saab mugavalt hoiule panna
tänu kompaktsele disainile. Pehme
pakkematerjal tähendab, et see ei
hakka sõidki panipaigas kolisema.
(Lisavarustus)

Tõmblukuga
istmekatted
Eemaldatavad istmekatted esi- ja
tagaistmetel muudavad salongi
puhastamise lihtsaks. Istmekatted
on masinas pestavad ja neil on
integreeritud tõmblukk, mis teeb
istmekatete eemaldamise vajadusel
lihtsamaks. (valik- ja/või
lisavarustus) (standardvarustuses
mudelil Titanium)

Lisatarvikuid leiate veel lisatarvikute veebikataloogist aadressil www.ford-accessories.com
Fordi kaubamärgiga asjade saamiseks, alates riietusest ja lõpetades elustiili toodete ja mudelautodega, külastage aadressi www.fordlifestylecollection.com

Iga ilma põrandamatid
Puma nimeplaadiga porimatid on
kohandatud täpselt teie Fordile ning
kaitsevad pori ja niiskuse eest. Juhi
matt on kinnitatud otse põranda
külge, et see püsiks korralikult
paigal. (Lisavarustus)

Pakiruumi kaitse
Vastupidav pakiruumikate Puma
nimesildiga (lisavarustus) ning
mõlemat pidi kasutatav ja ühelt
poolt vaiba ja Puma logoga ning
teiselt poolt kummikattega
pakiruumimatt. (Lisavarustus)
Mõlemad on ideaalsed märgade ja
määrdunud esemete
transportimiseks.

Eemaldatav veokonks
Pakub täiendavat transportimise ja
hoiustamise võimalust; veokonksu
saab mittekasutamise korral
eemaldada. (Valik- ja
lisavarustuses)
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+Varustus, mis on kaetud toote tarnija garantiiga; täpsem teave tagakaanel.

Pakiruumi eraldusvõre
Tugev süsteem hoiab pakid ohutult
pakiruumis (kui ei kasutata, saab
eemaldada). Saadaval erinevad
mudelid, kas esimese või teise
istmerea taha paigaldamiseks.
(Paigaldusnõuded on
kohustuslikud) (valik- ja/või
lisavarustuses) Vastab Euroopa
ECE-R17/ISO 27955 ohutusnõuetele.

Porikummid
Kumerad porikummid aitavad
kaitsta Puma keret kivitäkete ja
pritsmete eest. Saadaval esi- ja
tagaratastele. (Lisavarustus)

Põiktalad
Tugevate (ja lukustatavate)
põiktalade (mõeldud kasutamiseks
ainult koos katuserelssidega) abil
saate transportida lihtsalt
mitmesuguseid asju. (Lisavarustus)

Katusele ja auto taha
paigaldatavad
jalgrattahoidikud
Saadaval on kvaliteetsed, hõlpsalt
katusele ja auto taha paigaldatavad
jalgrattahoidikud. Auto taha
paigaldataval hoidikul on
pakiruumile ligipääsu hõlbustav

kallutusmehhanism. (Lisavarustus)

G3+ katuseboks
Mõeldud mitmesuguse eri tüüpi
pagasi transportimiseks ja selle
kaitsmiseks ilmastikumõjude ning
varaste eest. Kõik pakutud mudelid
avanevad mugavalt kahelt poolt.
(Tarvik, saadaval eri suurustes.)
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Mootorid
Uue, tulevikku suunatud täiustatud mahehübriidtehnoloogiaga (mHEV) bensiinimootoriga pakub
uhiuus Puma esmaklassilist jõudlust koos muljetavaldava kütusesäästlikkusega ja märkimisväärselt
madalate heitmenäitajatega.

Miks on Ford hübriid?
Hübriidtehnoloogial on väike elektrimootor, mis
aitab suurendada efektiivsust. mHEV-sõidukiga
saab sõita üksnes päikeseenergia jõul; samas kui
elektrimootor pakub vajadusel täiendavat tuge
bensiinimootorile, aidates suurendada sõiduki
läbitud vahemaad ja vähendada heitmenäitajaid.

mHEV-sõidukid ei vaja välise toiteallikaga
ühendamist, kuna eraldi akupaketti, mille toitel
töötab elektrimootor, laetakse sõidu ajal.
Regenereeriv pidurdamine suunab energia
piduritelt tagasi mHEV-akusse.

Võimsus
1,0 (155 PS) mHEV

CO2 heitmed 126–135 g/km

Tõhusus
1,0 (125 PS) mHEV

CO2 heitmed 124-132 g/km

Märkus. Alternatiivne puhtama ja ökonoomsema diiseltehnoloogiaga Ford
EcoBlue mudel on samuti peagi saadaval.
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ØØEsitatud kütusekulu/energiatarve, CO2-heitkogusedja elektriga läbitav
kilometraaž on mõõdetud kooskõlas uusimates EL-i määrustes (EÜ) nr
715/2007 ja (EL) 2017/1151 sätestatud tehniliste nõuete ning
spetsifikatsioonidega. Kergkommertssõidukite, mille tüübikinnituse jaoks
on kasutatud kergsõidukite ülemaailmset katsemenetlust (WLTP),
kütusekulu ja energiatarve ning CO2-heitkogusteteave nii Euroopa
sõidutsükli (NEDC) kui WLTP kohta. WLTP on uus ja elulähedasem
katsemenetlus kütusekulu ja CO2-heitkoguste mõõtmiseks ning vahetab
NEDC välja hiljemalt 2020 aasta lõpuks. Kasutatud standardne katsekord
võimaldab eri sõidukitüüpe ja tootjaid omavahel võrrelda. Peale auto
kütusesäästlikkuse määravad auto kütusekulu/energiatarbe, CO2-
heitkoguse ja elektriga läbitava kilometraaži juhi sõidumaneer ning teised
mittetehnilised tegurid. CO2 on peamine kasvuhoonegaas, mis tekitab
ülemaailmset kliimasoojenemist. Kütusekulu- ja CO2 heitmete-teemaline
teatmik, mis sisaldab kõikide sõiduautomudelite andmeid on tasuta
saadaval igas müügisalongis.
#Sõiduki vähim tühimass, kui kõik vedelikutasemed on normis ja
kütusepaak on 90% täis, eeldades, et juht kaalub 75 kg; sõltub
tootmishälvetest ja paigaldatud lisavarustusest. Tabelis toodud suurim
järelhaagise mass näitab haagise suurimat täismassi, millega koos on
sõiduk oma täismassi juures võimeline liikumist alustama 12% tõusul
merepinna tasemel. Haagise vedamisel halvenevad kõikide mudelite
suutlikkuse ja kütusekulu näitajad. Sõiduki suurim lubatud täismass.
sisaldab haagise massi. Katusekoormus on maksimaalselt 50 kg kõikidel
mudelitel (katusekoormus väheneb väärtusele 0 kg, kui sõidukil on
panoraamkatus). Pukseerimiskoormus väheneb väärtusele 0 kg, kui
sõidukil on 1,0-liitrine mootor Ford Ecoboost ja panoraamkatus. ST-Line'i
seeria puhul väheneb pukseerimiskoormus väärtusele 0 kg.

Kütusekulu ja suutlikkus
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5-ukseline mudel

Heitmestandard Stage 6d Temp Stage 6d Temp Stage 6d Temp Stage 6d Temp

Maksimumvõimsus (hj (kW)) 95 (70,9) 125 (93,3) 125 (93,3) 155 (115,7)

Pöördemoment, Nm 170 170 210 220

CO2 heitkogus (g/km)ØØ 129–140 131–141 124–132 126–135

Käigukast Manuaal,
6-käiguline

Manuaal,
6-käiguline

Manuaal,
6-käiguline

Manuaal,
6-käiguline

Vedu FWD FWD FWD FWD

Kütusekulu (l/100 km)ØØ

Üldine 5,7–6,1 5,7–6,2 5,4–5,8 5,5–5,7

SooritusvõimeØ

Tippkiirus (km/h) 173 191 191 200

0–100 km/h (s) 11,9 10,0 9,8 9,0

Massid ja kandevõimed

Tühimass (kg)# 1269 1280 1280 1280

Sõiduki täismass (kg) 1765 1760 1760 1760

Suurim järelhaagise mass 12% (kg) 900 1100 100 1100

Suurim järelhaagise mass (kg) (piduriteta) 640 640 640 640

Suurim lubatud vertikaalne koormus (kg) (haagise veopea raskus) 75 75 75 75
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Kogupikkus ilma veokonksuta (mm) 4186 4186

Kogulaius ilma peegliteta (mm) 1805 1805

Kogulaius koos peeglitega (mm) 1930 1930

Kogulaius kokkuklapitud peeglitega (mm) 1805 1805

Kogukõrgus (mm) 1537 1537

Minimaalne laius rattakaarte vahel (mm) (pakiruumis) 1000 1000

Pöördediameeter – äärekivist äärekivini (m) 10,4 10,4

Sisemõõdud

1. istmerea pearuum (mm) (ilma panoraamkatuseta) 1000 1000

1. istmerea jalaruum (mm) (maksimaalne, kui istme kõrgus on keskmises asendis ja iste on maksimaalselt taha lükatud) 1127 1127

1. istmerea õlaruum (mm) 1348 1348

2. istmerea pearuum (mm) (ilma panoraamkatuseta) 965 965

2. istmerea jalaruum (mm) (maksimaalne, kui istme kõrgus on keskmises asendis ja iste on maksimaalselt taha lükatud) 877 877

2. istmerea õlaruum (mm) 1320 1320

Pakiruumi maht (liitrites)

5-kohalisena (kuni pakiruumi katteni) (rehvi kiirremondi komplektiga) - / (mHEV) 456 (402) 456 (402)

2-kohalisena (kuni laeni) (rehvi kiirremondi komplektiga) 1216 1216

Pakiruum

Max laadimiskõrgus (mm) 865 865

Laadimislaius rattakoobaste vahel 1000 1000

Laadimispikkus (põrandal teise rea istmeteni) (mm) 726 726

Kütusepaagi maht (liitrites)

Bensiin 42 42
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Mõõtmed

Mõõtmed võivad mudelist ja paigaldatud varustusest olenevalt varieeruda.
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Laius (koos küljepeeglitega): 1930 mm

Pikkus: 4186 mm

Laius (kokkuklapitud küljepeeglitega): 1805
mm

Kõ
rg

us
: 1

53
7 

m
m

FORD PUMA Mõõtmed
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FORD PUMA Järgmised sammud

Minge Fordi edasimüüja juurde ja tehke uue Ford Pumaga proovisõit. Külastage Fordi edasimüüjat, et panna kokku sobivate tehniliste
näitajate ja hinnaga Ford Puma.

proovige koostage

rahastage omage
Auto rahastamise valdkonnas lubavad meie suurus ja
kogemused pakkuda teile palju erinevaid võimalusi.

Ford Credit pakub teile mitmesuguseid
rahastamisvõimalusi olenemata sellest, kas olete eraisik
või ettevõte.

Ford Lease on spetsialiseerunud kasutusrendile ja
liisingule ning pakub teisigi rahastamisvõimalusi, mida
saab teie ettevõtte vajadustega kohandada. Seda
pakutakse ainult ettevõtetele.

Kui sõidate oma uue autoga salongist ära, saadame teid
kogu tee. Fordil on suur teenindusvõrgustik, et hoida teie
auto parimas korras.

Kui teie uus Ford peaks kunagi õnnetuse tõttu remonti
vajama, aitab Fordi Accident Repair Centre teil sõiduki
võimalikult kiiresti korda teha, et taas teele asuda.
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Kui te seda brošüüri enam ei
kasuta, viige see
taaskasutuskeskusse.

Illustratsioonid, kirjeldused ja tehnilised andmed. Selles brošüüris toodud andmed olid õiged selle trükkimineku hetkel. Fordi üks olulisemaid tegevussuundi on pidev tootearendustöö.
Seepärast jätab Ford endale õiguse käesolevas trükises kujutatud ja kirjeldatud mudelite ning muude lahenduste tehnilisi näitajaid, värve ja hindu igal hetkel muuta. Täpseima ja
värskeima info saamiseks pöörduge alati oma Fordi edasimüüja poole. Lisavarustus. Alati, kui käesolevas trükises on mõnd omadust/ funktsiooni kirjeldatud kui ‘Lisavarustust’ või
‘Lisapaketti’ vms, tuleb arvestada, et see lisatakse baasmudelile lisatasu eest, v.a juhul, kui lepingus on sätestatud teisiti. Kõik mudelid ja värvikombinatsioonid ei pruugi olla alati
saadaval. Märkus. Mõned käesoleva trükise pildid kujutavad seeriatootmise eelmudeleid ning on arvuti poolt modelleeritud, seetõttu võivad lõppversiooni detailid/disain olla mõneti
erinevad. Lisaks võivad mõned nähtavad auto detailid kuuluda lisavarustusse. Märkus. Käesolevas trükises tutvustatakse nii Fordi originaallisavarustust kui ka mitmeid tooteid meie
tarnijatelt. +Tähistatud lisavarustuse alla kuuluvad meie tarnijate kaubamärki kandvad hoolikalt valitud tooted, mis ei saa kaasa Fordi poolt antavat garantiid, vaid on kaetud tarnija
oma garantiiga. Selle täpsete tingimuste kohta saate teavet oma Fordi edasimüüjalt. Märkus. Bluetooth®-kaubamärk ja logod kuuluvad Bluetooth SIG Inc.’ile ning nende märkide
kasutamine Ford Motor Company poolt toimub litsentsi alusel. iPod-kaubamärgi ja logode omanik on Apple Inc. Kõik muud kaubamärgid ja -nimed kuuluvad nende vastavatele
omanikele. Märkus. Mõned selles brošüüris kirjeldatud juhi abisüsteemid ja osa turvavarustusest on konstrueeritud töötama andurite abil, mille töö võib teatud ilmastiku- ja
keskkonnatingimuste korral olla häiritud.
See rahvusvaheline kataloog sisaldab vaid kõige üldisemat teavet; selles toodud tehnilised andmed ja varustuse kirjeldus ei pruugi kehtida kõigis müügipiirkondades. Nii illustratsioonid
kui ka tekst võivad sisaldada viiteid mudelitele, varustusele või võimalustele, mida ei pakuta mõnes piirkonnas ei standard-, valik- ega lisavarustusena. Lisaks võib kataloogist puududa
osa pakutavast erivarustusest. Seepärast küsige alati uusimat teavet sõiduki tehniliste näitajate ja varustuse ning kehtivate hindade kohta oma Fordi edasimüüjalt.

Väljaandja Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, Inglismaa.

Registreeritud Inglismaal, reg nr 235446.
BJN 207519. FoE Y80K

0120/EDM ee
Detsember 2019.

© Ford Motor Company Limited.
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Trend
Istme pealispinnamaterjal ja värv: kangas, värv Ebony Istmepolstrite ja värvide valik: Belgrano,

värv Ebony Armatuurlauavärv: Ebony

Titanium
Istme pealispinnamaterjal ja värv: kangas, värv Ebony Istmepolstrite ja värvide valik: Casual,

värv Ebony Armatuurlauavärv: Ebony

Titanium X
Istme pealispinnamaterjal ja värv: kangas, värv Coffee Istmepolstrite ja värvide valik: Casual,

värv Ebony Armatuurlauavärv: Ebony

ST-Line
Istme pealispinnamaterjal ja värv: kangas, värv Ebony Istmepolstrite ja värvide valik: Belgrano,

värv Ebony Armatuurlauavärv: Ebony

ST-Line X
Istme pealispinnamaterjal ja värv: osaline nahk, värv Ebony Istmepolstrite ja värvide valik:

Ebony värvi Salerno nahk Armatuurlauavärv: Ebony
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Värvid ja viimistlus

* Tavavärv Frozen White, metallik ja erimetallikvärvid, osaliselt või üleni nahast istmekatted kuuluvad valikvarustusse ning on saadaval lisatasu eest.

saadaval tavavalikus.
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