
PRODLOUŽENÁ 
ZÁRUKA
 

Ford Protect
5 let / 100 000 km
vč. zajištění mobility až na 
5 dní

VYUŽIJTE ÚROK 
1,99 %
 

s financováním FORD 
CREDIT

JARNÍ BONUS
 

15 000 Kč

CENOVÉ 
ZVÝHODNĚNÍ
 

110 000 Kč

I  Zobrazený vůz představuje ilustrační vyobrazení a může obsahovat prvky příplatkové výbavy. 
Detaily k 1,99% úroku naleznete na straně 2.

 

PUMA
CENÍK



CENÍK

PUMA
Zvýhodněná cena včetně jarního bonusu

základní cena

Motor Palivo Výkon Převodovka Titanium ST-Line ST-Line X

1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) benzín 125 k (92 kW) 6st. manuální
474 900
599 900

502 900
627 900

553 900
678 900

1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) benzín 125 k (92 kW) 7st. Powershift
529 900
654 900

557 900
682 900

608 900
733 900

1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) benzín 155 k (114 kW) 6st. manuální
504 900

629 900

532 900
657 900

583 900
708 900

1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) benzín 155 k (114 kW) 7st. Powershift -
587 900

712 900

638 900
763 900

Doporučené ceny platí od 12. 5. 2023. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, zahrnují DPH 21 % a vybavení dle předpisů platných v ČR.

Zvýhodněné ceny jsou zvýrazněny v tabulce modrou barvou a zahrnují cenové zvýhodnění a jarní bonus (15 000 Kč). Zvýhodněné ceny platí u participujících autorizovaných partnerů Ford 
do 30. 6. 2023 nebo do odvolání a nabídka je omezena počtem odebraných vozidel. Individuální nabídku financování a nabídku pro podnikatele vám připraví autorizovaný prodejce vozů 
Ford.  Datum vydání 12. 5. 2023.

Ford Credit úvěr 1,99 %, nabídka je platná pro právnické osoby a podnikatele do 30. 6. 2023. Akontace od 50 %, délka financování 24 měsíců. Tato nabídka je pouze indikativní, není 
návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na 
získání potřebných interních schválení v rámci společnosti a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.

mHEV = mild-hybrid. Mild-hybridní technologie umožňuje kombinaci hybridních technologií s motory EcoBoost. Mild-hybridní vozy obsahují kombinovaný startér / generátor a přídavný 
48V akumulátor umožňující snížení spotřeby paliva a emisí CO2. Přídavný akumulátor Fordu Puma není potřeba připojovat k externímu zdroji napájení, sám se během jízdy nabíjí.
7st. Powershift = dvouspojková automatická převodovka



PŘEHLED VÝBAVOVÝCH STUPŇŮ

Titanium
Hlavní prvky standardní výbavy: 

· 17" strukturovaná ocelová kola s kryty kol      
s 10 paprsky 

· Přední potkávací LED světlomety s LED 
světly denního svícení + přední LED mlhová 
světla s přisvícením do zatáček

· Zadní LED světla 
· Automatické přepínání dálkových světel 
· Zadní parkovací senzory 
· Tempomat 
· Systém Stop-Start 
· Elektricky sklopná a vyhřívaná vnější zpětná 

zrcátka 
· Elektricky ovládaná přední a zadní okna 
· Manuální klimatizace
· Inovativní řešení zavazadlového prostoru 

MegaBox
· Volant - vinyl, nastavitelný ve čtyřech 

směrech
· Sedadlo řidiče s nastavitelnou bederní 

opěrkou

· Integrovaný navigační systém, SYNC 3 
s hlasovým ovládáním a barevným 8" 
dotykovým displejem

· Ovládání audia na volantu, 6 reproduktorů, 
2 USB vstupy

· Vestavěný modem umožňující vzdálené 
ovládání vozu, Live Traffic, funkce 
Informace o nebezpečí v okolí (LHI) 

· eCall - tlačítko SOS pro automatické 
i vyžádané nouzové volání 

· Funkce rozpoznávání dopravních značek 
omezujících rychlost a zákaz předjíždění + 
upozornění na jízdu v protisměru na dálnici 

· Funkce sledování bdělosti řidiče 
· Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody 

s chodcem, cyklistou nebo jiným vozem + 
upozorňuje v případě hrozícího nebezpečí 
a autonomní nouzové brzdění

ST-Line
Navíc oproti výbavě Titanium:

· 17" kola z lehkých slitin
s 5x2 paprsky Y 

· Digitální přístrojový štít - 12,3" barevný 
displej s konfigurovatelnou 3D grafikou 
palubního počítače + funkce EcoCoach 

· Startovací tlačítko + dva pasivní klíče 
dálkového ovládání 

· Exteriérová sada ST-Line: detaily exteriéru 
v černé barvě, zadní sportovní nárazník 
s difuzorem, lakované spodní části vozu

· Sportovní odpružení 
· Podlahové rohože přední - prémiové 
· Volant - sportovní s červeným prošíváním, 

červené prošívání na ruční brzdě, manžetě 
řadicí páky a podlahových rohožích

· Černé čalounění stropu

ST-Line X
Navíc oproti výbavě ST-Line: 

· 18" kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky v 
černo-stříbrném provedení 

· Sedadla čalouněná v kombinaci látka/ 
vinyl Sensico s červeným prošíváním 

· Sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné 
s nastavitelnou bederní opěrkou 

· Automatické stěrače s dešťovým senzorem 
· Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým 

zatmíváním
· Podlahové rohože zadní - prémiové

· Bezdrátové nabíjení pro kompatibilní 
mobilní telefony (Qi) 

· Zadní tmavě tónovaná skla Privacy 
· Automatická klimatizace 
· Prémiový audiosystém B&O s 10 

reproduktory vč. subwooferu 
· Střešní anténa ve tvaru žraločí ploutve

MEGABOX
 

Ford Puma disponuje největším 
zavazadlovým prostorem ve své třídě 
bez kompromisu ve 2. řadě. Inovativní 
řešení nákladového prostoru 
představuje užitečný úložný prostor 
MegaBox, který je vybaven dvojitou 
podlahou a vypouštěcím otvorem. 
Unikátní řešení víka zavazadlového 
prostoru zároveň umožňuje vysokou 
variabilitu.

SNÍMATELNÉ POTAHY
 

Interiér je vybaven sportovně 
tvarovanými předními sedadly s 
nastavitelnou bederní opěrkou řidiče. 
K modelu Titanium si můžete navíc 
pořídit prémiovou úroveň předních a 
zadních sedadel se snímatelnou 
sedací plochou a přední částí 
opěradel na zip, které lze prát v 
pračce.

MOTORY ECOBOOST
 

Poskytují skvělý výkon při zachování 
nízké spotřeby, Od roku 2012 byl 
motor 1.0 EcoBoost jedenáctkrát 
oceněn v anketě Mezinárodní motor a 
hnací ústrojí roku. Mild-hybridní 
technologie EcoBoost obsahuje 
přídavný 48V akumulátor, který 
přispívá k hospodárnému provozu.

PRÉMIOVÝ AUDIOSYSTÉM
 

Prémiový audiosystém B&O s 
výkonem 575 W a 10 reproduktory 
umožňuje poslouchat hudbu v 
dokonale věrném podání. Systém byl 
totiž zvukovými techniky společnosti 
B&O vyladěn tak, aby poskytoval 
perfektní reprodukci zvuku.



STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

ZVÝHODNĚNÉ SADY A  standardní výbava, — nelze objednat, S lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy

Poznámka Titanium ST-Line ST-Line X

SADA COMFORT

- automatická klimatizace, automatické stěrače s dešťovým senzorem

- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním, bezdrátové nabíjení pro 

kompatibilní mobilní telefony (Qi)
 

 16 000   16 000   A 

SADA WINTER

- vyhřívané čelní sklo, přední sedadla, volant
 

 16 000   16 000   16 000 

SADA TECHNOLOGY

- aktivní parkovací asistent vč. předních a zadních parkovacích senzorů - podélné 

a příčné parkování bez změny směru řidičem, asistent pro vyjetí z podélného 

parkovacího místa, zadní parkovací kamera
 

také dostupné v sadě Assist 13 100 / S 13 100 / S 13 100 / S

SADA ASSIST

- adaptivní tempomat s inteligentním asistentem rychlosti - sníží rychlost při detekci 

značky omezující rychlost

- pro automatickou převodovku funkce Stop & Go

- asistent vyhýbacího manévru

- Pre-Collision Assist navíc funkční do max. rychlosti vozu pro odvrácení kolize s jiným 

vozem, indikace bezpečné vzdálenosti

- aktivní parkovací asistent vč. předních parkovacích senzorů - podélné a příčné 

parkování bez změny směru řidičem, asistent pro vyjetí z podélného parkovacího 

místa, zadní parkovací kamera s panoramatickým obrazem (180°)

- hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS) 

zohledňující délku přívěsu s asistentem změny pruhu - upozornění a navrácení do 

jízdního pruhu

- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA) s aktivním 

brzděním
 

 29 900   29 900   29 900 

SADA DESIGN ST-LINE

- 19" x 7.5" kola z lehkých slitin ve stříbrném provedení s matnou černou s 5 paprsky, 

pneu 225/40 R19 93H, velký zadní spojler
 

 -   -   23 600 

FUNKČNÍ VÝBAVA

Poznámka Titanium ST-Line ST-Line X

Manuální klimatizace  A   A   - 

Automatická klimatizace dostupné v sadě Comfort  S   S   A 

Přední a zadní okna - elektricky ovládaná s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím, 

globální otevírání / zavírání oken dálkovým ovladačem
 A   A   A 

Palubní počítač s 4,2“ barevným displejem

- funkce EcoCoach
 

 A   -   - 

Digitální přístrojový štít

- 12,3" barevný displej s konfigurovatelnou 3D grafikou palubního počítače

- funkce EcoCoach
 

 20 000   A   A 

Přepínatelné jízdní režimy (Normal, Sport, Eco, Kluzký povrch a Nezpevněná cesta)  A   A   A 

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním  A   A   A 

Startovací tlačítko + dva pasivní klíče dálkového ovládání
dostupné se systémem 

KeyFree Plus
 S   A   A 

Systém KeyFree Plus - vstup do vozu a startování bez použití klíče, dva pasivní klíče 

dálkového ovládání, bezdotykové ovládání (otevírání/ zavírání) pátých dveří, páté 

dveře s elektrickým otevíráním a zavíráním

 23 200   18 000   18 000 

Funkce My Key - možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů dálkového 

ovládání
 A   A   A 

Obvodový alarm + dvojité zamykání  7 900   7 900   7 900 

Přední potkávací LED projektorové světlomety s LED světly denního svícení, 

halogenové dálkové světlomety, zadní LED světla
 A   A   A 

Přední LED světlomety - LED dálková a odbočovací světla

- charakteristický design předních světlometů
 

 -   -   20 900 

Automatická aktivace světlometů při snížené viditelnosti, automatické přepínání 

dálkových světel, přední LED mlhová světla s přisvícením do zatáček
 A   A   A 



FUNKČNÍ VÝBAVA

Poznámka Titanium ST-Line ST-Line X

Tempomat a inteligentní omezovač rychlosti - detekuje dopravní značky omezující 

rychlost a automaticky může nastavit max. rychlostní limit
 A   A   A 

Automatické stěrače s dešťovým senzorem

- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním
 

dostupné v sadě Comfort  S   S   A 

Zadní parkovací senzory  A   A   A 

Sportovní odpružení  -   A   A 

Systém Stop-Start  A   A   A 

Inovativní řešení zavazadlového prostoru MegaBox  A   A   A 

Ford Easy Fuel - bezzátkové doplňování paliva s detekcí správné palivové pistole  A   A   A 

Panoramatická střecha s elektrickým ovládáním a sluneční clonou

- sedadlo spolujezdce - výškově nastavitelné, nastavitelná bederní opěrka
 

nelze se střešními nosiči, 

s kontrastně lakovanou 

střechou a s mříží 

v zavazadlovém prostoru

 26 200   26 200   26 200 

BEZPEČNOST

Poznámka Titanium ST-Line ST-Line X

Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce, stropní airbagy 1. a 2. řady sedadel, možnost 

deaktivace airbagu spolujezdce
 A   A   A 

Elektronický stabilizační systém ESC- automatická aktivace brzd po nárazu, asistent 

pro rozjezd ve svahu HSA, protiprokluzový asistent TA, bezpečnostní brzdový asistent 

EBA, protiblokovací brzdový systém ABS

 A   A   A 

ISOFIX úchyty pro upevnění dětských sedaček na vnějších zadních sedadlech  A   A   A 

Varovný signál nezapnutého bezpečnostního pásu 1. a 2. řady sedadel  A   A   A 

Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LDW)

- systém pro automatické navrácení do jízdního pruhu (LKA)
 

 A   A   A 

Funkce sledování bdělosti řidiče  A   A   A 

Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a zákaz předjíždění

- upozornění na jízdu v protisměru na dálnici
 

 A   A   A 

Pre-Collision Assist

- snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (do 80 km/h) nebo jiným vozem

(do 130 km/h), výstraha v případě hrozícího nebezpečí, autonomní nouzové brzdění 

 A   A   A 

AUDIO SYSTÉMY, KONEKTIVITA A NAVIGACE

Poznámka Titanium ST-Line ST-Line X

FordPass Connect

- vestavěný modem 4G, vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefonu 

(předplatné na 10 let od registrace vozu)

- Live Traffic pro navigaci SYNC 3 a funkce Informace o nebezpečí v okolí (LHI) 

(předplatné na 1 rok od registrace vozu)

- eCall – tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání
 

 A   A   A 

SADA AUDIO 6

- integrovaný navigační systém s nahranými podklady pro Evropu vč. ČR

- rádio a systém SYNC 3 (Bluetooth® handsfree a pokročilé hlasové ovládání 

v českém jazyce, pomocí kterého lze ovládat navigaci, audiosystém a telefon) 

s barevným 8" dotykovým displejem, Android Auto a Apple CarPlay

- 6 reproduktorů, ovládání audia na volantu, 2 USB vstupy , příjem DAB / DAB+
 

 A   A   - 

SADA AUDIO 11

- integrovaný navigační systém s nahranými podklady pro Evropu vč. ČR

- prémiový audiosystém B&O s 10 reproduktory vč. subwooferu

- systém SYNC 3 (Bluetooth® handsfree a pokročilé hlasové ovládání v českém 

jazyce, pomocí kterého lze ovládat navigaci, audiosystém a telefon) s barevným 8" 

dotykovým displejem, Android Auto a Apple CarPlay

- ovládání audia na volantu, 2 USB vstupy, příjem DAB / DAB+
 

 -   -   A 



INTERIÉR

Poznámka Titanium ST-Line ST-Line X

Přední sedadla sportovně tvarovaná  A   A   A 

Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné ve 4 směrech + posuvné sedadlo spolujezdce  A   A   A 

Sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné
dostupné s panoramat. 

střechou
 S   S   A 

Sedadlo řidiče s nastavitelnou bederní opěrkou  A   A   A 

Sedadlo spolujezdce s nastavitelnou bederní opěrkou
dostupné s panoramat. 

střechou
 S   S   A 

Sedadlo řidiče i spolujezdce s nastavitelnou masážní bederní opěrkou  -   -   8 000 

Výškově nastavitelné opěrky hlavy na všech třech zadních sedadlech  A   A   A 

Snímatelné potahy předních i zadních sedadel na zip  10 500   -   - 

Sedadla čalouněná v kombinaci látka / vinyl Sensico s červeným prošíváním  -   -   A 

Volant - vinyl, nastavitelný ve čtyřech směrech  A   -   - 

Volant - vinyl, sportovní, nastavitelný ve čtyřech směrech s červeným prošíváním, 

červené prošívání na ruční brzdě, manžetě řadicí páky a podlahových rohožích
 -   A   A 

Bezdrátové nabíjení pro kompatibilní mobilní telefony (Qi) dostupné v sadě Comfort  S   S   A 

Kuřácká sada (zapalovač + popelník)  300   300   300 

Prémiová středová konzola - loketní opěrka s velkou úložnou přihrádkou, dva držáky 

nápojů, el. zásuvka (12 V)
 A   A   A 

Černé čalounění stropu  -   A   A 

Podlahové rohože - přední  A   -   - 

Podlahové rohože přední - prémiové  -   A   - 

Podlahové rohože přední a zadní - prémiové  -   -   A 

Prémiové LED ambientní osvětlení interiéru - přední dveře, prostor pro nohy vpředu, 

držáky na nápoje
 A   A   A 

EXTERIÉR

Poznámka Titanium ST-Line ST-Line X

Nemetalický lak karoserie - modrá Blazer  A   A   A 

Nemetalický lak karoserie - speciální  5 900   5 900   5 900 

Nemetalický lak karoserie - prémiový  30 000   30 000   30 000 

Metalický lak karoserie  13 900   13 900   13 900 

Metalický lak karoserie - speciální  16 900   16 900   16 900 

Metalický lak karoserie - unikátní  19 900   19 900   19 900 

Střecha a vnější zpětná zrcátka lakovaná v černé barvě

- vč. A sloupků a zadního spojleru
 

nelze s panoramat. 

střechou; nelze pro barvy 

Magnetic, Frozen a Blazer

 10 500   10 500   10 500 

Střecha a vnější zpětná zrcátka lakovaná ve stříbrné barvě

- vč. A sloupků a zadního spojleru
 

nelze s panoramat. 

střechou; pro barvy Agate 

a Magnetic

 10 500   10 500   10 500 

Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná s integrovanými blikači, vyhřívaná,

s osvětlením nástupního prostoru, elektricky sklopná s možností automatického 

sklopení při uzamčení vozidla

 A   A   A 

Střešní ližiny černé nelze s panoramat. střechou  6 600   6 600   6 600 

Zadní tmavě tónovaná skla Privacy  6 500   6 500   A 



EXTERIÉR

Poznámka Titanium ST-Line ST-Line X

Exteriérová sada Titanium: chromovaná linie kolem horní mřížky chladiče, 

chromované detaily exteriéru, nelakované spodní části vozu
 A   -   - 

Exteriérová sada ST-Line: detaily exteriéru v černé barvě, zadní sportovní nárazník 

s difuzorem, lakované spodní části vozu
 -   A   A 

Tažné zařízení - odnímatelné

(obsahuje elektroinstalaci a funkci stabilizace jízdy s přívěsem)
 14 000   14 000   14 000 

KOLA

Poznámka Titanium ST-Line ST-Line X

17" x 7.0" ocelová kola se strukturovanými kryty kol s 10 paprsky, pneu 215/55 R17 94H  A   -   - 

17" x 7.0" kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky, pneu 215/55 R17 94H  4 800   -   - 

17" x 7.0" kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky Y, 215/55 R17 94H  -   A   - 

18" x 7.0" kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky v černo-stříbrném provedení, pneu 215/50 

R18 92H
 -   -   A 

19" x 7.5" kola z lehkých slitin ve stříbrném provedení s matnou černou s 5 paprsky, 

pneu 225/40 R19 93H
dostupné v sadě Design  -   -   S 

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), sada na opravu pneumatik  A   A   A 

Minirezerva 16", pneu 125/70 R16 - nahrazuje sadu na opravu pneumatik; ovlivňuje 

velikost MegaBoxu; MegaBox bez vypouštěcí zátky
 2 600   2 600   2 600 

Pojistné matice kol  1 300   1 300   1 300 

ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY *

Poznámka Titanium ST-Line ST-Line X

Prodloužená záruka FORD PROTECT

- 5 let / 100 000 km vč. zajištění mobility až na 5 dní
 

záruka je omezena 

skutečností, která nastane 

dříve

 A   A   A 

Prodloužená záruka FORD PROTECT

- z 5 let na 7 let / 200 000 km vč. zajištění mobility až na 5 dní
 

záruka je omezena 

skutečností, která nastane 

dříve

 17 600   17 600   17 600 

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN

2 pravidelné servisní prohlídky během 4 let, zahrnuje i prozatimní servis po roce

pravidelné servisní prohlídky 

předepsané výrobcem
 13 570   13 570   13 570 

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE

2 pravidelné servisní prohlídky během 4 let, zahrnuje i prozatimní servis po roce

plus spotřební díly na 3 roky / 60 000 km (omezeno skutečností, která nastane dříve)

pravidelné servisní prohlídky 

předepsané výrobcem, 

spotřební díly

 25 960   25 960   25 960 

VÝBĚR Z NABÍDKY PŘÍSLUŠENSTVÍ **

Obj. kód

G3* Střešní box Elegance Europe 330 v matné černé barvě 2191625 7 558

Gumový koberec do Megaboxu se zvýšenými okraji (ne s minirezervou) 2520610 649

Základní střešní nosič, uzamykatelný s nosností 50 kg (nelze v kombinaci 

s panoramatickou střechou, v nabídce jsou také příčníky pro vozidla s ližinami)
2527164 7 225

Sada Business (sada pro bezdrátové nabíjení Qi, ramínko na šaty s držákem, skládací 

organizér)
2595805 4 834

* Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford. Smluvní podmínky Ford Protect jsou ke stažení na ww.ford.cz v 
sekci servis/záruky nebo jsou k dispozici u autorizovaných prodejců Ford.
** Uvedené ceny jsou doporučené prodejní a nezahrnují montáž. Více informací o kompletní nabídce příslušenství najdete na www.prislusenstvi-ford.cz.
Příslušenství není součástí vozu z výroby. Pro konkrétní nabídku příslušenství se obraťte na svého autorizovaného prodejce vozů Ford.

Ke každému novému vozu: Asistenční služba Ford Assistance 12. Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku do autorizovaného servisu Ford se svým vozem Ford Puma, získáte 
nárok na poskytnutí asistenční služby kdekoliv v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté vzdálenosti nebo po uplynutí určité doby (omezeno skutečností, 
která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého autorizovaného partnera Ford.



BARVY KAROSERIE

Modrá Blazer Bílá Frozen Černá Agate Stříbrná Solar
nemetalická speciální nemetalická metalická metalická

Šedá Magnetic Modrá Desert Island Červená Fantastic Šedá Matter
speciální metalická speciální metalická unikátní metalická prémiová nemetalická

KOLA

17" x 7.0"
 

Na přání pro Titanium

19" x 7.5"
 

Na přání pro ST-Line X

TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORŮ

Motor Zdvihový objem (cm³) Maximální výkon Maximální točivý moment

1.0 EcoBoost mHEV 999 92 kW (125 k) při 6 000 min⁻¹ 210 Nm při 1 750 min⁻¹ 

7st. Powershift 200 Nm při 1 750 - 3 000 min⁻¹

1.0 EcoBoost mHEV 999 114 kW (155 k) při 6 000 min⁻¹ 

7st. Powershift při 5 500 min⁻¹

240 Nm při 2 500 min⁻¹ 

7st. Powershift 220 Nm při 3 000 min⁻¹

Všechny výše uvedené hodnoty jsou finální homologační údaje. Všechny motory splňují emisní normu Euro 6.2.

ROZMĚRY

Vnější rozměry (mm)

Celková délka / ST-Line 4 186 / 4 207

Celková šířka se zrcátky / bez zrcátek 1 930 / 1 805

Celková výška (nenaložené vozidlo) / ST-Line 1 536 / 1 534

Rozvor 2 588

Přední / zadní rozchod 1 562 / 1 523

Přední převis / ST-Line 850 / 856

Zadní převis / ST-Line 748 / 763

Světlá výška - nenaložené vozidlo / ST-Line 166 / 164

Světlá výška - max. přípustná hmotnost / ST Line 143 / 139



Vnitřní rozměry

První řada sedadel (mm) Výška / s panoramatikou střechou 1 000 / 983

Místo pro nohy 1 127

Šířka ve výšce ramen 1 348

Druhá řada sedadel (mm) Výška / s panoramatickou střechou 965 / 957

Místo pro nohy 877

Šířka ve výšce ramen 1 320

Rozměry zavazadlového prostoru (mm) Maximální výška (vč. MegaBoxu) / s podlahou v nižší poloze / s podlahou ve vyšší poloze 1 143 / 825 / 663

Maximální šířka mezi podběhy 1 000

Délka ložné plochy po opěradla zadních sedadel 725

Výška nákladové hrany (nenaložené vozidlo) 771

Objem zavazadlového prostoru (l) 5sedadlové uspořádání (po kryt zavazadelníku) se sadou na opravu pneumatik 456

- s minirezervou 409

5sedadlové uspořádání (po střechu) se sadou na opravu pneumatik / s minirezervou 523 / 477

2sedadlové uspořádání (po střechu) se sadou na opravu pneumatik / s minirezervou 1 216 / 1 170

Megabox se sadou na opravu pneumatik / s minirezervou 81 / 34

Objem palivové nádrže (l) Všechna provedení 42

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spotřeba paliva,

výkonnostní a hmotnostní parametry

Emise CO₂

(g/km)*

Kombinovaná

spotřeba

paliva

(l/100 km)*

Max. rychlost 

(km/h)

0-100 km/h 

(s)

Max. celková 

přípustná 

hmotnost 

(GVM) (kg)

Provozní 

hmotnost 

vozidla (kg)**

Max. 

hmotnost 

brzděného 

přívěsu při 

12% stoupání 

(kg)**

Max.

hmotnost

nebrzděného

přívěsu při

12% stoupání

(kg)**

1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) 125 k 121 - 127 5,4 - 5,6 191 9,8 1 760 1 280 1 100 640

1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) 125 k 

+ 7st. Powershift
129 - 135 5,7 - 6,0 190 9,6 1 830 1 334 900 665

1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) 155 k 123 - 130 5,5 - 5,7 205 9,0 1 760 1 280 1 100 640

1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV )155 k 

+ 7st. Powershift
127 - 134 5,6 - 5,9 200 8,7 1 830 1 334 900 665

* Údaje o emisích CO2 v g/km a o spotřebě paliva byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením 
Komise C(2017) 3521 a v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. WLTP představuje novou reálnější metodiku testování hodnot spotřeby paliva a emisí 
CO2, která zcela nahradila původní metodiku NEDC (nový evropský jízdní cyklus). Pro testovací postupy a cykly však platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní 
jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Výbava na přání nebo výbava z příslušenství může mít 
vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva vozidla. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u CO2 konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také 
jízdní styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu. Pro bližší informace o spotřebě a emisích se obraťte na autorizovaného 
prodejce vozů Ford.
** Provozní hmotnost je hmotnost včetně všech provozních náplní a palivové nádrže natankované na 90 % kapacity s řidičem o hmotnosti 75 kg. Všechny uváděné hmotnosti platí pro 
vozidla v sériové výbavě. Hmotnost přípojného vozidla je vyjádřena schopností plně naloženého vozu zastavit a znovu se rozjet ve 12% stoupání na úrovni hladiny moře. Zatížení na střeše je 
maximálně 50 kg, s panoramatickou střechou 0 kg. Zatížení na kouli tažného zařízení je maximálně 75 kg. Všechna provedení jsou vybavena filtrem pevných částic GPF.

Infolinka: 800 FORD CZ (800 3673 29) infocz@ford.com www.ford.cz www.fordcredit.cz

tel:+420800367329
mailto:infocz@ford.com
https://www.ford.cz
https://www.fordcredit.cz

