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Puma ST-Line X ve speciální metalické barvě modrá Desert Island s 19" koly 
z lehkých slitin s 5 paprsky ve stříbrném provedení s matnou černou (výbava 
na přání).
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STVOŘENA K VÝKONU
Seznamte se s jedinečnou Pumou ST. Vyvinuta byla týmem Ford 
Performance a ohromí vás například svým motorem 1.5 EcoBoost 
o výkonu 200 k (147 kW) či zrychlením 0-100 za pouhých 6,7 
sekund. Propracované sportovní technologie zahrnují unikátní 
samosvorný diferenciál (výbava na přání), patentované pružiny 
usměrňující síly působící na podvozek a strmější převod řízení než 
u standardní verze Pumy, který vám pomůže zůstat v kontaktu s 
vozovkou i v náročnějších podmínkách a přispěje tak k vaší 
bezpečnosti. Vylepšený výkon a výrazný sportovní vzhled dělají 
Pumu ST nezapomenutelnou. Nicméně na praktičnosti Pumy 
jako takové neztrácí. Příjemným společníkem na všechna menší i 
větší dobrodružství vám bude inovativní řešení zavazadlového 
prostoru MegaBox s obsahem 81 l*.

*Náklad a nosnost omezena hmotností a rozložením hmotnosti.

Puma ST X v prémiové nemetalické barvě šedá Matter (výbava na přání) a 
19" koly s 5x2 paprsky Y v provedení frézovaného kovu Magnetite.
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ELEKTRIFIKOVANÝ 
VÝKON
PUMA ECOBOOST MILD-HYBRID
Ford Puma je dostupný s mild-hybridní technologií (mHEV), která 
pomáhá snižovat emise CO2, přispívá k nižší spotřebě paliva a 
zajistí ještě lepší zážitek z jízdy. Přídavný 48voltový akumulátor 
pomáhá benzínovému motoru, který dosahuje výkonu až 155 k 
(114 kW). Díky regenerativnímu brzdění se uložená energie může 
znovu použít pro lepší akceleraci.

Ford Puma EcoBoost Hybrid je dostupný také se 7stupňovou 
automatickou dvouspojkovou převodovkou Powershift. Tato 
převodovka zpříjemňuje jak jízdu po městě, která je plná 
zastavování a opětovného rozjíždění se, tak umocňuje sportovní 
charakter vozu. Rychlé a hladké řazení také příjemně doplňuje 
hybridní výkon a řízení s Pumou je ještě zábavnější.

Puma ST-Line Vignale ve speciální metalické barvě šedá Magnetic a 18" koly z lehkých slitin s 
5x2 paprsky (Puma ST-Line Vignale není na českém trhu k dispozici).
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V případě zvolení výbavy na přání v podobě minirezervy je MegaBox dodáván bez 
vypouštěcí zátky a je ovlivněna jeho velikost.

Puma ST-Line X ve speciální metalické barvě modrá Desert Island s 19" koly 
z lehkých slitin ve stříbrném provedení s matnou černou (výbava na přání).

CHYTRÉ VYUŽITÍ 
PROSTORU
PŘEKVAPIVĚ PRAKTICKÝ
Život ve městě vyžaduje vynalézavý přístup k tomu, jak využít 
prostor. Ford Puma tento úkol dokonale zvládá. Kromě toho, že je 
tak příjemný na pohled, disponuje i funkčními detaily.

Můžeme začít například zavazadlovým prostorem, který je 
snadno přístupný, i když máte plné ruce. S klíči ve vaší kapse nebo 
tašce aktivujete jednoduchým pohybem nohy pod zadním 
nárazníkem vašeho vozidla Puma automatické otevření dveří 
zavazadlového prostoru. Protože kryt zavazadlového prostoru 
není připevněn k druhé řadě sedadel a zvedá se s výklopnými 
dveřmi, otevírá se tak prostor pro uložení vyšších předmětů.

Ale co je opravdu chytré, je samotný nákladový prostor vozu 
Puma, který obsahuje inovativní MegaBox. Nejen, že MegaBox 
poskytuje dodatečný úložný prostor, ale je také vybaven 
voděodolným povrchem, a dokonce i vypouštěcím otvorem. 
Pokud jste tedy aktivní člověk, je to ideální prostor pro uložení 
například mokrého nebo zabláceného vybavení po běžeckém 
tréninku v parku. A navíc přidá tolik místa, že do něj můžete 
postavit i bag s golfovými holemi.
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CESTA KUPŘEDU
Chytré funkce a inovativní technologie vám pomáhají mít vůz 
Ford Puma dokonale pod kontrolou. Od 12,3" plnohodnotného 
digitálního přístrojového štítu a pokročilého 8" dotykového 
displeje, až po řadu dalších služeb a funkcí, které jsou k dispozici 
prostřednictvím informačního systému SYNC 3 a vestavěného 
modemu FordPass Connect* – každý prvek byl navržen tak, aby 
se vám řídilo co nejlépe.

*Vždy věnujte svou plnou pozornost jízdě – pokud to jde, využívejte hlasové pokyny. Ne 
všechny funkce systému jsou funkční u všech druhů mobilních telefonů.

Puma ST-Line X se standardním čalouněním, sedadly čalouněnými v 
kombinaci látka / vinyl Sensico® s červeným prošíváním.

OBJEVTE



Puma ST-Line Vignale ve speciální metalické barvě šedá Magnetic a 18" koly z lehkých slitin s 5x2 
paprsky (Puma ST-Line Vignale není na českém trhu k dispozici, k dispozici je výbava ST-Line X).
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ČISTÁ RADOST Z JÍZDY
PUMA ST-LINE X
Prožijte ještě intenzivnější zážitky s Fordem Puma ST-Line X. 
Dramatická 18" kola z lehkých slitin s unikátním designem s 5x2 
paprsky, zadní tmavě tónovaná skla Privacy a sportovní vzhled 
vozu - to vše zaručí, že budete nepřehlédnutelní. Zároveň vám 
ST-Line X poskytne komfort díky sedadlům s čalouněním v 
kombinaci látka/vinyl Sensico s červeným prošíváním a s výškově 
nastavitelným sedadlem spolujezdce s nastavitelnou masážní 
bederní opěrkou (výbava na přání). Hudbu si budete moci užívat 
ještě více díky prémiovému audiosystému B&O s výkonem 575 W.   

Puma ST-Line Vignale ve speciální metalické barvě šedá Magnetic (výbava 
na přání) a 18" koly s 5x2 paprsky z lehkých slitin s frézovaným povrchem 
(Puma ST-Line Vignale není na českém trhu k dispozici, k dispozici je výbava 
ST-Line X).
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STYLOVÝ A DŮMYSLNÝ
STVOŘEN PRO VAŠE POHODLÍ
Stylový a pohodlný interiér Fordu Puma vytvoří příjemné 
prostředí pro jakoukoli cestu. Elegantně tvarovaná sedadla s 
nastavitelnou bederní opěrkou sedadla řidiče poskytnou 
dokonalý komfort. U pohodlných sedadel to však nezůstává. 
Další výbava jako například vzdálené ovládání vozu pomocí 
aplikace mobilního telefonu, integrovaný navigační systém nebo 
systém SYNC 3 s hlasovým ovládáním zajistí, že se vůz stane 
vaším druhým domovem.

 ■ Panoramatická střecha dodá interiéru dostatek světla, 
navodí příjemnou a vzdušnou atmosféru a vy se tak nikdy 
nebudete při jízdě cítit stísněně. Vnější reflexní vrstva 
panoramatické střechy navíc zajistí, že kabina vozu zůstane 
chladná, pokud svítí slunce a vnitřní vrstva vám společně se 
clonou poskytne stín (výbava na přání).

 ■ Sedmistupňová převodovka Powershift přináší skvělou 
úroveň jízdy zaručující hladkou změnu převodových stupňů a 
umocňuje působivý výkon.

Puma ST-Line Vignale s perforovaným vinylovým čalouněním v černé Ebony (Puma ST-Line 
Vignale není na českém trhu k dispozici, k dispozici je výbava ST-Line X).
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VZRUŠUJÍCÍ ZÁŽITEK Z 
JÍZDY
PŘIPRAVENA NA VŠE
Důraz na sportovní styl Pumy ST navozuje také přední spojler 
Ford Performance integrovaný do předního nárazníku, který 
zvyšuje přítlačnou sílu o téměř 80 % (což zajišťuje vynikající 
stabilitu a trakci). K efektivnějším aerodynamickým vlastnostem 
karoserie přispívají rovněž velký zadní spojler a difuzor v zadním 
nárazníku. Nejen oči potěší výfuk s dvojitými koncovkami z 
nerezové oceli, který pomáhá maximalizovat výkon vozu a 
zahrnuje technologii aktivní výfukové klapky, která zdůrazňuje již 
přirozeně sportovní zvuk motoru. Jízdu s modelem Puma ST vám 
také zpříjemní čtyři volitelné jízdní režimy, Normal, Sport, Eco či 
Track, které vám pomohou přizpůsobit se aktuálním jízdním 
podmínkám a odrážejí všestrannost vozu.

Puma ST X v prémiové metalické barvě zelená Mean (výbava na přání) s 
19" koly z lehkých slitin s 5x2 paprsky Y v provedení frézovaného kovu 
Magnetite.
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Ergonomická sedadla s certifikací AGR*
Ergonomicky navržená přední sedadla s certifikací AGR 
jsou ideální pro vaše zdravá záda a pohodlí na dlouhých 
cestách. Klasifikace AGR je známkou vysokého 
standardu produktů pro zdravá záda. Asociace AGR se 
zabývá výzkumem prevence bolesti zad a je doporučena 
lékaři a fyzioterapeuty.

*Známka kvality AGR (Aktion Gesunder Rücken - Kampaň pro zdravější 
záda): Certifikováno a doporučeno Asociací Forum Zdravá záda - lepší život 
a Spolkovým sdružením německých škol pro zdravá záda. Více informací 
zde: AGR e.V.. Strader Str. 6, D - 27432 Bremervörde,  
Telefon + 49 4761/926 358 0.

PŘEVEZMĚTE KONTROLU
KABINA PRO PRAVÉ ŘIDIČE
Sportovní design Fordu Puma ST pokračuje uvnitř vozu. Plné soustředění a požitek z jízdy vám umožní 
přední sportovní sedadla (částečně čalouněná v kombinaci prémiového vinylu Sensico® s prošívanými 
detaily Ford Performance) s certifikací AGR, která jsou seřiditelná ve 12 směrech. Mají také nastavitelnou 
bederní opěrku ve 4 směrech, která zvyšuje oporu trupu i úroveň pohodlí. Pokud jste navíc nadšenci pro 
závodní jízdu, můžete vytěžit maximum z rychlého projetí jakékoliv zatáčky s vědomím, že vás sedadlo 
udrží pevně na místě.

Látky Twin Track/Neosuede v kombinaci s vinylem Sensico v černé Ebony.
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Puma ST-Line X v metalické barvě stříbrná Solar s 19" koly z lehkých slitin s 
5x2 paprsky ve stříbrném provedení s matnou černou (výbava na přání).

POHLÍŽEJTE NA SVĚT 
JINAK
JDĚTE SVOU VLASTNÍ CESTOU
Ať už si vyberete jakýkoli výbavový stupeň Fordu Puma, vždy 
bude obsahovat širokou standardní výbavu. Samozřejmě můžete 
svou Pumu přizpůsobit ještě více vašim potřebám a na přání si 
vybrat z další výbavy, která bude splňovat přesně to, co hledáte:

 ■ 19" kola z lehkých slitin ve stříbrném provedení s matnou 
černou s 5 paprsky (dostupná v sadě Design ST Line pro ST 
Line X)

 ■ Panoramatická střecha s elektrickým ovládáním a sluneční 
clonou

 ■ Střešní ližiny černé

 ■ Vyhřívaný volant, sedadla a čelní sklo (dostupné v sadě 
Winter, standardně pro ST a ST X)
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1
STVOŘENO PRO ŽIVOT
ŽIJTE NAPLNO
Život dokáže být i hektický. Rozlijete kávu na cestě do práce, do auta nanesete bláto a písek během 
víkendového výletu. Proto jsme poprvé na vozidle Ford vytvořili prémiovou úroveň předních a zadních 
sedadel se snímatelnou sedací plochou a přední částí opěradel na zip, které lze prát v pračce (výbava na 
přání pro Titanium).

VYBERTE SI DLE VAŠEHO STYLU
Pokud máte chuť na změnu, díky snímatelným potahům můžete měnit interiér vašeho vozu kdykoliv si 
budete přát. Snímatelné potahy jsou v nabídce v různých materiálech a vzorech, včetně moderního 
maskovaného vzoru. Potahy jsou snadno omyvatelné, což ocení při cestování hlavně rodiny s dětmi a 
domácími mazlíčky.

Vyberte si z nabídky příslušenství snímatelných potahů.  

1 Látka Bayon v černé Ebony (výbava na přání pro Titanium)
2 Potahy sedadel Frameout (příslušenství pro Titanium)
3 Potahy sedadel Gaelic (příslušenství pro Titanium)
4 Potahy sedadel Camouflage (příslušenství pro Titanium)
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SNADNÉ PŘIPOJENÍ
FORD SYNC 3
I při cestování vozem můžete být ve spojení se světem. Systém Ford SYNC 3 umožňuje bezproblémovou 
integraci vašeho chytrého telefonu, díky čemuž máte stále pod kontrolou všechny funkce od telefonních 
hovorů a textových zpráv, až po poslech hudby a satelitní navigaci – to vše prostřednictvím 8" dotykové 
obrazovky nebo pomocí jednoduchých hlasových příkazů.

FORDPASS CONNECT
FordPass Connect* vám ve všech vozech Ford Puma pomáhá ušetřit čas a usnadnit každodenní situace. 
Součástí je například funkce Live Traffic**, která pravidelně přenáší aktuální dopravní informace do 
navigace systému SYNC 3. Tato technologie pak na základě dopravní situace nastaví doporučenou trasu 
a zajistí tak včasný příjezd do vaší destinace. Spolupracovat s vámi bude také funkce Informace o 
nebezpečí v okolí (LHI), která vás varuje před možným nebezpečím na vozovce ještě před tím, než k 
němu dojedete. Funkce automatického nouzového volání eCall pomáhá cestujícím navázat spojení s 
tísňovou linkou a poskytuje záchranným službám informace o poloze vozidla v příslušném jazyce.

Poznámka: Plné propojení jednotky systému SYNC 3 a chytrého telefonu je k dispozici pouze u vybraných operačních systémů telefonů 
(celý seznam naleznete na ford.cz). Některé funkce systému SYNC 3 vyžadují datové připojení, za které se platí poplatky za mobilní data. 
Nejnovější informace o dostupnosti aplikací Apple CarPlay a Android Auto na vašem trhu najdete na oficiálních webových stránkách 
aplikací Apple CarPlay a Android Auto.
*FordPass Connect je standardní výbava. Modem je potřeba aktivovat po předání vozu.
**Live Traffic a Informace o nebezpečí v okolí (LHI) jsou k dispozici zdarma na 1 rok od registrace vozu, následně jsou služby zpoplatněny. 
Vzdálené ovládání vozu je k dispozici zdarma na 10 let.
Více informací naleznete na www.ford.cz
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APLIKACE FORDPASS
Propojením aplikace FordPass a modemu FordPass Connect, získáte množství užitečných funkcí. Díky 
aplikaci můžete pomocí telefonu ověřit, kde se váš vůz nachází nebo ho můžete odemknout na dálku, ať 
už se nachází kdekoli. Pomocí aplikace bez problémů nastartujte motor a nechte rozmrazit skla dříve, než 
usednete za volant (pouze v kombinaci s převodovkou Powershift). Aplikace také monitoruje hladinu 
paliva, tlak v pneumatikách či počet najetých kilometrů. Díky ní pohodlně najdete cestu zpět k vašemu 
zaparkovanému vozu. Informace o technickém stavu vozu budete mít také na dosah přímo v aplikaci.

Díky nové funkci SecuriAlert† bude váš vůz ještě o něco více v bezpečí. Funkce vás upozorní na jakékoli 
neoprávněné pokusy o vniknutí do vozu, ať už duplikovaným či kradeným klíčem.

Poznámka: Plné propojení jednotky systému SYNC 3 a chytrého telefonu je k dispozici pouze u vybraných operačních systémů telefonů 
(celý seznam naleznete na ford.cz). Některé funkce systému SYNC 3 vyžadují datové připojení, za které se platí poplatky za mobilní data. 
Nejnovější informace o dostupnosti aplikací Apple CarPlay a Android Auto na vašem trhu najdete na oficiálních webových stránkách 
aplikací Apple CarPlay a Android Auto.
†Funkčnost služby SecuriAlert a jiných funkcí FordPass závisí na lokální dostupnosti datové sítě, stavu nabití akumulátoru a jiných. Nikdy 
nenechávejte své cennosti ve vozidle bez dozoru.
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ADAPTIVNÍ TEMPOMAT S FUNKCÍ STOP & GO A ASISTENT 
VYHÝBACÍHO MANÉVRU
Ford Puma usnadňuje jízdu v hustém provozu. Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go udržuje 
bezpečnou vzdálenost od vozu vpředu a může dokonce váš vůz úplně zastavit a opět jej rozjet, jak to 
umožňuje provoz. Asistent vyhýbacího manévru vám pomůže bezpečně se vyhnout stojícím nebo příliš 
pomalým vozidlům, a tím odvrátit možnou srážku. Systém využívá radar a kameru k detekci pomalých a 
stojících vozidel před vámi. Pokud hrozí srážka, aktivuje podporu řízení. Technologie se aktivuje tehdy, 
když je zahájeno brzdění, není k dispozici dostatečná brzdná dráha k odvrácení kolize a řidič iniciuje 
úhybný manévr.

VOLITELNÉ JÍZDNÍ REŽIMY
Přizpůsobte si svůj zážitek z jízdy ve vozidle Puma tak, aby vyhovoval jízdním podmínkám, a to výběrem z 
pěti dostupných režimů jízdy. Různých kombinací výkonu a hospodárnosti dosáhnete výběrem 
dostupných režimů Normal, Sport, Eco, Kluzký povrch a Nezpevněná cesta. Puma ST a ST X vám 
nabídne režimy Normal, Sport, Eco a Track.

Systém přizpůsobuje různá nastavení, včetně odezvy plynového pedálu a akcelerace. Vzhled digitálního 
přístrojového štítu se také mění podle zvoleného jízdního režimu a obsahuje i „tichý“ režim, který 
zobrazuje pouze nejdůležitější informace.

Poznámka: Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go (na přání u modelů s převodovkou Powershift) - Pokud vůz zastaví na dobu delší než 3 
sekundy, řidič musí zmáčknout tlačítko “RES” nebo sešlápnout pedál plynu pro opětovné rozjetí vozu.
Poznámka: Asistenční funkce řidiče jsou pouze doplňkové funkce – nenahrazují pozornost řidiče, jeho úsudek a nutnost řízení vozidla.
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HLÍDÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU S VAROVÁNÍM PŘED PROJÍŽDĚJÍCÍMI VOZY 
PŘI COUVÁNÍ Z PARKOVACÍHO MÍSTAØ2)

Hlídání mrtvého úhlu (BLIS) sleduje pomocí radarových senzorů vozidla po obou stranách vozu v oblasti 
mrtvých úhlů. Pokud senzory zaznamenají vozidlo, které vám zůstává skryto, rozsvítí se ve vnějším 
zpětném zrcátku na odpovídající straně jasně viditelná oranžová kontrolka. Součástí systému BLIS je 
také varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa. Systém automaticky aktivuje 
brzdy, pokud nestihnete zareagovat.

ZADNÍ ŠIROKOÚHLÁ KAMERA
Užitečná při couvání do nebo z prostor, kde je omezená viditelnost. Zadní širokoúhlá kamera* se aktivuje 
při zařazení zpátečky, poskytuje jasný výhled vlevo a vpravo a zobrazuje téměř 180stupňový pohled za 
vozidlo, který promítá na obrazovku SYNC 3 (k dispozici i ve verzi bez panoramatického obrazu).

ØPoužívá senzory.
2)Asistenční funkce řidiče.
Poznámka: Asistenční funkce řidiče jsou pouze doplňkové funkce – nenahrazují pozornost řidiče, jeho úsudek a nutnost řízení vozidla.
*Kamera je k dispozici pouze při jízdě pod 10 km/h.
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PRE-COLLISION ASSIST S DETEKCÍ CHODCŮ A 
CYKLISTŮ*Ø1)

Snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou nebo jiným vozem tím, že 
vás upozorní na potenciální kolizi. Pokud nereagujete na varovné 
signály systému, pokročilé nouzové brzdění automaticky připraví 
brzdovou soustavu a aktivuje brzdy, aby zmírnilo účinky čelní srážky, 
které v některých případech dokáže i zcela zabránit.

LED SVĚTLOMETY
Vysoce účinné LED světlomety s dlouhou životností produkují 
jasné a přirozené světlo. Funkce automatických dálkových světel 
zjišťuje přibližující se vozidla a automaticky za vás provádí 
přepínání do režimu tlumených světel. Světlomety tak přispívají k 
větší bezpečnosti a ke snížení náročnosti jízdy.

ØPoužívá senzory.
1)Asistenční funkce řidiče.
*Systém Pre-Collision Assist s detekcí chodců dokáže za určitých podmínek rozpoznat 
chodce před vámi, ale nenahrazuje řidičovu pozornost. Popis omezení systému najdete v 
návodu k obsluze vozu.
Poznámka: Asistenční funkce řidiče jsou pouze doplňkové funkce – nenahrazují pozornost 
řidiče, jeho úsudek a nutnost řízení vozidla.

PROJEKČNÍ ZRCÁTKO S LOGEM PUMA
Charakteristické zrcátko s logem Puma zaručuje vřelé přivítání 
pokaždé, když odemknete svůj Ford Puma. Vždy, když odemknete 
dveře, z vnějších zrcátek bude na zem promítnuto charakteristické 
logo Pumy (standardně pro ST-Line Vignale - tento model není na 
českém trhu k dispozici, na českém trhu je k dispozici výbava ST a ST 
X s projekcí loga ST).

OBJEVTE
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SEDADLA S MASÁŽNÍ BEDERNÍ OPĚRKOU
Sedadlo řidiče a spolujezdce ve voze Ford Puma ST-Line X mohou 
být pro větší pohodlí a podporu doplněna funkcí masáže beder. 
Aktivace se provádí stiskem tlačítka. Masáž se nastavuje ve 3 
intenzitách a uvolní unavené svaly – ideální pro delší cesty.

BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ
Pro pohodlné nabíjení kompatibilních mobilních telefonů bez nutnosti 
přenášení přebytečných kabelů do vašeho vozu. Jednoduše položte 
váš mobilní telefon a o víc se nestarejte. Abyste mohli využít 
bezdrátové nabíjení v automobilu, musí být váš telefon vybaven 
technologií Qi nebo k němu musíte mít nabíjecí pouzdro s Qi.

PANORAMATICKÁ STŘECHA
Dopřejte si ještě krásnější výhled na okolní scenérii, aniž byste museli 
opouštět pohodlí svého vozu Puma. Elektricky ovládaná 
panoramatická střecha umožňuje opravdové prolnutí vnějšího světa 
s interiérem vozu. Sklo panoramatické střechy je potaženo vrstvou 
odrážející sluneční světlo, čímž přispívá k udržování příjemné teploty v 
interiéru, je-li střešní okno zavřené. Vnitřní sluneční clona pak 
poskytuje dodatečný stín, kdykoli jej potřebujete.

OBJEVTE
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Titanium 

Vozy Titanium se vyznačují mimořádnou důmyslností a pohodlím, které 
jim propůjčují kvalitní prémiové materiály.

ST-Line a ST-Line X
Výrazná, jedinečná osobnost vozů ST-Line představuje podmanivý 
a oslnivý nový přístup k moderním sportovním vozům.

PŘEHLED VÝBAVOVÝCH STUPŇŮ

Vyberte si z výbavových 
stupňů dle vašich 
preferencí a najděte tak 
vůz ideální přesně pro vás.

ST
Jízda s ní je vzrušující, zábavná a plná výkonu. Pro nic z toho ale Puma ST 
nemusela obětovat svou praktičnost. Právě v tom se skrývá její krása.

VYBERTE SI
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TITANIUM
Hlavní prvky vnější výbavy

 ■ 17" ocelová kola
 ■ Přední potkávací LED 

světlomety s LED světly 
denního svícení + zadní LED 
světla, přední LED mlhová 
světla s přisvícením do 
zatáček, automatické 
přepínání dálkových světel

 ■ Zadní parkovací senzory, 
tempomat

 ■ El. sklopná a vyhřívaná vnější 
zpětná zrcátka, el. ovládaná 
přední a zadní okna

 ■ Rozpoznávání dopravních 
značek, sledování bdělosti 
řidiče

 ■ Pre-Collision Assist, Asistent 
pro jízdu v pruzích

Hlavní prvky vnitřní výbavy

 ■ Manuální klimatizace
 ■ Inovativní řešení 

zavazadlového prostoru 
MegaBox

 ■ Sedadlo řidiče s 
nastavitelnou bederní 
opěrkou

 ■ Integrovaný navigační 
systém, SYNC 3 s hlasovým 
ovládáním a barevným 8” 
dotykovým displejem, 
ovládání audia na volantu, 2 
USB vstupy

 ■ Vestavěný modem 
umožňující vzdálené ovládání 
vozu, Live Traffic a Wi-Fi 
Hotspot

 ■ eCall - tlačítko SOS

Motory

Zážehové
1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) 
(125 k/92 kW, 155 k/114 kW)  

STUPNĚ VÝBAVYVYBERTE SI
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ST-LINE
Hlavní prvky vnější výbavy 
navíc oproti výbavě Titanium

 ■ Unikátní design 17" kol z 
lehkých slitin s 5x2 paprsky Y

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

 ■ Sportovní odpružení

Hlavní prvky vnitřní výbavy 
navíc oproti výbavě Titanium

 ■ Digitální přístrojový štít - 
12,3" barevný displej

 ■ Konfigurovatelná 3D grafika 
palubního počítače

 ■ Startovací tlačítko + dva 
pasivní klíče dálkového 
ovládání

 ■ Volant - sportovní s 
červeným prošíváním, 
červené prošívání na ruční 
brzdě, manžetě řadicí páky a 
podlahových rohožích

 ■ Černé čalounění stropu
 ■ Sekvenční řazení pádly na 

volantu pro převodovku 
Powershift

Motory

Zážehové

1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) 
(125 k/92 kW, 155 k/114 kW)

STUPNĚ VÝBAVYVYBERTE SI
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ST-LINE X
Hlavní prvky vnější výbavy 
navíc oproti výbavě ST-Line

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

 ■ Automatické stěrače s 
dešťovým senzorem + vnitřní 
zpětné zrcátko s 
automatickým zatmíváním

 ■ Zadní tmavě tónovaná skla 
Privacy

Hlavní prvky vnitřní výbavy 
navíc oproti výbavě ST-Line

 ■ Sedadla čalouněná v 
kombinaci látka/vinyl 
Sensico

 ■ Automatická klimatizace
 ■ Prémiový audiosystém B&O 

s 10 reproduktory vč. 
subwooferu, střešní anténa 
ve tvaru žraločí ploutve

 ■ Bezdrátové nabíjení pro 
kompatibilní mobilní telefony

 ■ Sedadlo spolujezdce výškově 
nastavitelné s nastavitelnou 
bederní opěrkou

 ■ Zadní podlahové rohože 

Motory

Zážehové

1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) 
(125 k/92 kW, 155 k/114 kW)

STUPNĚ VÝBAVYVYBERTE SI
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ST A ST X
Hlavní prvky výbavy ST

 ■ 19" kola z lehkých slitin s 5x2 
paprsky Y v černém 
provedení Magnetite

 ■ Sportovní odpružení ST se 
sníženým zavěšením kol, 
speciální vyladění pružin na 
zadní nápravě

 ■ Střecha a zrcátka lakovaná v 
černé barvě

 ■ Dvojitá koncovka výfuku, 
aktivní klapka výfuku

 ■ Velký zadní spojler v barvě 
karoserie, zadní tmavě 
tónovaná skla Privacy

 ■ Přední vyhřívaná sportovní 
sedadla Ford Performance

 ■ Sportovní, vyhřívaný volant

 ■ 12,3" digitální přístrojový štít
 ■ Vyhřívané čelní sklo
 ■ Prémiový audiosystém B&O 

s 10 reproduktory

Hlavní prvky výbavy ST X 
oproti výbavě ST

 ■ 19" z lehkých slitin s 5x2 
paprsky Y v provedení 
frézovaného kovu Magnetite

 ■ Červeně lakované brzdové 
třmeny

 ■ Přední LED světlomety
 ■ Systém KeyFree – vstup do 

vozu bez použití klíče
 ■ Obvodový alarm + dvojité 

zamykání
 ■ Automatická klimatizace

Motor

Zážehový 
1.5 EcoBoost (200 k/147 kW)

STUPNĚ VÝBAVYVYBERTE SI



3 BARVY LAKU KAROSERIE

Ford Puma vděčí za svůj oslnivý a odolný zevnějšek speciálnímu několikafázovému procesu lakování. 
Díky vstřikování vosku do ocelových částí karoserie či ochranné horní vrstvě laku, novým materiálům 
a postupům aplikace, bude váš Ford Puma vypadat dobře i za mnoho let.

modrá Blazer 

Nemetalický lak karoserie

bílá Frozen

Speciální nemetalický lak 
karoserie

šedá Matter

Prémiový nemetalický lak 
karoserie 

černá Agate 

Metalický lak karoserie

modrá Desert Island 

Speciální metalický lak karoserie

červená Fantastic

Unikátní metalický lak karoserie

šedá Magnetic

Speciální metalický lak karoserie

stříbrná Solar 

Metalický lak karoserie

Zvolte si barvu, kola, výbavu na přání a 
příslušenství a přizpůsobte si vaši Pumu přesně 
podle vašich potřeb.

zelená Mean

Prémiový ST metalický lak 
karoserie

PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ

Na model Ford Puma poskytuje společnost 
Ford záruku proti prorezavění v délce 12 let od 
data první registrace. Viz obchodní podmínky.
Poznámka: Nemetalický lak karoserie Blazer 
je ve standardní výbavě, jiné laky karoserie 
jsou výbavou na přání, za příplatek. Použité 
snímky vozidel slouží pouze k ilustraci odstínů 
barev karoserie a nemusí přesně odpovídat 
aktuálním specifikacím nebo dostupnosti 
produktu na některých trzích. Barvy karoserie 
a čalounění reprodukované v tomto katalogu 
se mohou lišit od skutečných barev 
v důsledku omezení použitých tiskových 
technologií.



3 ČALOUNĚNÍ

Střed sedadel: látka Court v černé Ebony

Boky sedadel: látka Eton v černé Black s 
červeným prošíváním

Standardně pro ST-Line

Střed sedadel: látky Tire/Eton v černé Black

Boky sedadel: vinyl Sensico® v černé Ebony s 
červeným prošíváním

Standardně pro ST-Line X

Střed sedadel: látka Kasbah v černé Black 

Boky sedadel: látka Eton v Combo/černé Black 
s šedým prošíváním

Standardně pro Titanium

Poznámka Sensico® je ochranná známka společnosti Ford of Europe pro prémiové čalounění interiérů automobilů. Toto prémiové syntetické 
čalounění poskytuje prvotřídní pohodlí, skvěle vypadá a splňuje také požadavky pro to, aby mohlo být označeno jako veganské (čalounění není 
vyrobeno na živočišné bázi). Čalounění je odolné a nenáročné na údržbu.

PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ

Střed sedadel: látky Twin Track/Neosuede v 
černé Ebony s šedými pruhy

Boky sedadel: vinyl Sensico® s červeným 
prošíváním

Standard pro ST a ST X
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Střed sedadel: snímatelná látka Frameout

Boky sedadel: látka Casual v černé Ebony

Příslušenství pro Titanium

Střed sedadel: snímatelná látka Gaelic

Boky sedadel: látka Casual v černé Ebony

Příslušenství pro Titanium

Střed sedadel: snímatelná látka Bayon v černé 
Ebony

Boky sedadel: látka Casual v černé Ebony

Výbava na přání pro Titanium

Střed sedadel: snímatelná látka Camouflage

Boky sedadel: látka Casual v černé Ebony

Příslušenství pro Titanium
Látky Twin Track/Neosuede v kombinaci s vinyl Sensico v černé Ebony.

PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ ČALOUNĚNÍ



3 KOLA

ocelová kola s kryty kol s 10 paprsky

Standardně pro Titanium

17"
kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky

Výbava na přání pro Titanium

17"
kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky Y

Standardně pro ST-Line

17"

kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky

Dostupná jako příslušenství

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

Standardně pro ST-Line X

kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky

Dostupná jako příslušenství

18" 18" 18"
Poznámka Všechna kola z lehkých slitin jsou dostupná jako 
příslušenství za příplatek prostřednictvím vašeho prodejce vozů 
Ford. Navštivte: www.prislusenstvi-ford.cz

PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ
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kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky Y v černém 
provedení Magnetite

Standardně pro ST, výbava na přání pro ST X

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

Výbava na přání pro ST-Line X

19"

kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky Y v provedení 
frézovaného kovu Magnetite

Standardně pro ST X

19"

Poznámka Všechna kola z lehkých slitin jsou dostupná jako 
příslušenství za příplatek prostřednictvím vašeho prodejce vozů 
Ford. Navštivte: www.prislusenstvi-ford.cz

PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ KOLA

Puma ST-Line X ve speciální metalické barvě modrá Desert Island 
(výbava na přání) s 19" koly s 5 paprsky v černém provedení.
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Další nabídku příslušenství najdete na www.prislusenstvi-ford.cz
Brandované zboží Ford si můžete zakoupit na fordlifestylecollection.com/cz

1 Ochranná transparentní 
fólie pro hranu zadního 
nárazníku zn. (nelze pro 
verze ST-Line)

2 4pets®+ Přepravní box 
Caree pro kočky a psy

3 Ochranná fólie prahů 
zadních dveří, samolepící, 
transparentní

4 Ramínko na šaty
5 Čistička vzduchu
6 Přepravní Systém Box-In-

Box (studený a teplý box)
7 Gumový koberec do 

Megaboxu
8 Gumové rohože
9 Odolná rohož do 

zavazadlového prostoru
10 Příčníky střešního nosiče*
11 Thule®** Držák jízdního 

kola FreeRide 532
12 Zástěrky

+Výrobek je krytý zárukou externího 
dodavatele.
*50 kg maximální kapacita střechy (nelze 
otevírat panoramatickou střechu).
**20 kg maximální hmotnost jízdního kola.

PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Poznámka: Detailní informace o spotřebách naleznete dále ve specifikacích.

Seznamte se s vozem Ford 
Puma – od jeho inteligentního 
motoru až po překvapivě 
prostorný úložný prostor.

VÝKON MILD-HYBRIDU

PUMA ECOBOOST HYBRID
Puma nabízí mild-hybridní motory o výkonu 125 k (92 kW) nebo 155 k 
(114 kW).

1  Řemenem poháněný integrovaný startér/generátor 
Startér/generátor funguje jako elektromotor, hladce integrovaný 
se zážehovým motorem za účelem poskytování dodatečného 
točivého momentu během jízdy a akcelerace.

2  Zážehový motor EcoBoost 
Ford Puma je dostupný s mild-hybridními motory 1.0 EcoBoost 
mHEV o výkonech 125 k (92 kW) nebo 155 k (114 kW).

3  48voltový akumulátor 
Lithium-iontový akumulátor, který pohání elektromotor, se 
nachází pod předním sedadlem spolujezdce. Automaticky se 
dobíjí za jízdy při rekuperačním brzdění a energie, která by jinak 
zůstala nevyužita, se do něj ukládá.

4  Automatická dvouspojková převodovka Powershift 
Ford Puma Ecoboost Hybrid (mHEV) je dostupný se 7st. 
převodovkou Powershift, která poskytuje hladké a plynulé řazení a 
akceleraci.

5  Řazení pádly pod volantem 
Převodovka Powershift nabízí také manuální řazení pádly pod 
volantem, konkrétně pro výbavy ST-Line a ST-Line X.

SPECIFIKACE



4 SPECIFIKACE

VĚTŠÍ DYNAMIKA A VÝKON S MILD-
HYBRIDNÍ TECHNOLOGIÍ
S nabídkou nových, moderních, mild-hybridních (mHEV) zážehových motorů přináší Ford Puma 
vynikající výkon, spolu s působivou spotřebou paliva a pozoruhodně nízkými emisemi.

Mild-hybridní technologie EcoBoost obsahuje malý elektrický motor s 48V akumulátorem, který přispívá 
k hospodárnému provozu. Toto hybridní vozidlo nemůže být poháněno pouze elektrickým pohonem; 
místo toho poskytuje elektrický motor v případě potřeby další podporu benzínovému motoru, čímž 
pomáhá zvyšovat dojezd a snižovat emise.

Není potřeba připojovat Ford Puma k externímu zdroji napájení, protože samostatný 48V akumulátor se 
během jízdy dobíjí. Rekuperační brzdění funguje tak, že energie, která vzniká při brzdění, je využívána k 
nabíjení akumulátoru hybridu.

VÝKON
1.0 EcoBoost Hybrid 155 k (114 kW)* 
Dosáhněte rovnováhy mezi dodatečným výkonem 
155 k a kombinovanou spotřebou paliva dosahující 
až 5,5 l/100 km.

DYNAMIKA
1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) 125 k (92 kW)* 
Užijte si zábavnou a dynamickou jízdu na dálnicích 
a okreskách s mimořádně nízkou kombinovanou 
spotřebou paliva dosahující již 5,4 l/100 km.

125 k (92 kW) 
Emise CO2 od 121 g/km

Zrychlení 0-100 km/h za 9,8 sekund

155 k (114 kW) 
Emise CO2 od 123 g/km

Zrychlení 0-100 km/h za 9,0 sekund

MOTORY

*6st. manuální převodovka.



4 TECHNICKÉ ÚDAJE
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Emisní norma Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2

Maximální výkon k (kW) 125 (92) 125 (92) 155 (114) 155 (114) 200 (147)

Točivý moment Nm 210 200 240 220 320

Emise CO2 (g/km)øø 121 - 127 129 - 135 123 - 130 127 - 134 149

Převodovka 6st. manuální 7st. PowerShift 6st. manuální 7st. PowerShift 6st. manuální

Pohon kol 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

SPOTŘEBA PALIVA (L/100 KM)ØØ

Kombinovaná 5,4 - 5,6 5,7 - 6,0 5,5 - 5,7 5,6 - 5,9 6,6

VÝKONØ

Maximální rychlost (km/h) 191 190 205 200 220

Zrychlení 0-100 km/h* (s) 9,8 9,6 9,0 8,7 6,7

HMOTNOSTI A ZÁTĚŽE (KG)

Provozní hmotnost vozidla# 1 280 1 334 1 280 1 334 1 358

Max. přípustná hmotnost vozidla 1 760 1 830 1 760 1 830 1 815

Max. hmotnost brzděného přívěsu při 12% stoupání 1 100 900 1 100 900 750

Max. hmotnost nebrzděného přívěsu při 12% stoupání 640 665 640 665 640

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. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u CO2 konkrétního vozu také 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 nebo na www.ford.cz.
#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 (u modelu ST maximálně 25 kg) s panoramatickou střechou 0 kg. Zatížení na kouli tažného zařízení je maximálně 75 kg. 
Všechny vozy jsou vybaveny filtrem pevných částic GPF.

SPECIFIKACE
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VNĚJŠÍ ROZMĚRY (MM)  

Celková délka/ST-Line/ST  4 186 / 4 207 /  
4 226

Celková šířka se zrcátky 1 930

Celková šířka bez zrcátek 1 805

Celková výška (nenaložené vozidlo)/ 
ST-Line / ST

1 536 / 1 534 /  
1 533

Rozvor 2 588

Přední rozchod/ST 1 562 / 1 565

Zadní rozchod/ST 1 523 / 1 518

Přední převis/ST-Line /ST 850 / 856 / 875

Zadní převis/ST-Line a ST 748 / 763 

Světlá výška – nenaložené vozidlo/ 
ST-Line / ST 166 / 164 / 152

Světlá výška – max. přípustná hmotnost/ 
ST-Line / ST 143 / 139 / 131

VNITŘNÍ ROZMĚRY (MM) 
PRVNÍ ŘADA SEDADEL  

Výška/s panoramatickou střechou 1 000 / 983

Místo pro nohy 1 127

Šířka ve výšce ramen 1 348

DRUHÁ ŘADA SEDADEL  

Výška/s panoramatickou střechou 965 / 957

Místo pro nohy 877

Šířka ve výšce ramen 1 320

   

ROZMĚRY ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU  

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

Maximální výška u ST 865

Maximální šířka mezi podběhy 1 000

Délka ložné plochy po opěradla zadních sedadel 725

Výška nákladové hrany (nenaložené vozidlo)/ST 771 / 754

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (L)  

5sedadlové uspořádání (po kryt zavazadelníku) –  
se sadou na opravu pneumatik/s minirezervou 456 / 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/ST 42 / 45

Rozměry se mohou lišit v závislosti na vybavení. 
*Výška je uvedena bez panoramatické střechy.

SPECIFIKACE

Délka†: 4 186 mm

Šířka (včetně zrcátek): 1 930 mm Šířka (se sklopenými zrcátky): 1 805 mm

Vý
šk

a† : 1
 5

36
 m

m

ROZMĚRY

†Rozměry se mohou lišit v závislosti na vybavení. Pro ST: výška 1 533 mm délka 4 226 mm.

ROZMĚRY
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n Standard o  Vybawa na ptani za pnplatek

ZÁRUKA

   P
UM

A

ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY  

Prodloužená záruka FORD PROTECT 
- 5 let/100 000 km n

Prodloužená záruka FORD PROTECT 
- z 5 let na 6/150 000 km nebo 7 let/200 000 km o

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 
- 3 pravidelné servisní prohlídky během 5 let, zahrnuje i prozatimní servis po roce o

Asistenční služba Ford Assistance do první servisní prohlídky n

2 roky záruka na lak* n

12 let záruka na prorezivění* n

*Záruka plati od data registrace vozidla. Podlena stanoveným podmínkám

SPECIFIKACE



x Dostupné _ Nedostupné
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ST ST
 X

TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ

Odnímatelné tažné zařízení 2 457 405 x x x x x

ZADNÍ PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY

Uebler* Zadní držák jízdního kola X21-S, pro 2 jízdní kola, sklopný o 60° 1 948 382 _ _ _ x _

Uebler* Zadní držák jízdního kola F14, pro jedno jízdní kolo 2 474 454 x x x x x

Uebler* Zadní držák jízdního kola F24, pro dvě jízdní kola 2 474 456 x x x x x

Uebler* Zadní držák jízdního kola I21 pro dvě jízdní kola, sklopný 2 241 803 x x x x x

Uebler* Zadní držák jízdního kola I21 pro dvě jízdní kola, sklopný o 90° 2 603 910 x x x x x

Uebler* Přepravní taška Různé x x x x x

Thule®* Zadní držák jízdního kola typ Coach 274 pro 2 jízdní kola, sklápěcí a skládací mechanismus 2 353 442 x x x x x

G3* Zavazadlový box GP, na tažné zařízení 2 559 660 x x x x x

G3* Základní nosič pro zavazadlový box na tažné zařízení 2 559 650 x x x x x

Mottez* Držák lyží a snowboardu pro montáž na pevné tažné zařízení 2 483 279 x x x x x

STŘEŠNÍ PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY

Thule®* Střešní držák lyží a snowboardu Extender 739 2 318 742 x x x x x

Thule®* Střešní držák lyží a snowboardu SnowPack 7326 2 117 636 x x x x x

Thule®* Držák jízdního kola FreeRide 532 1 746 077 x x x x x

Thule®* Držák jízdního kola Expert 298 2 143 360 x x x x x

Základní střešní nosič pro vozidla bez střešních ližin namontovaných ve výrobě 2 455 554 x x x x x

Příčníky střešního nosiče pro vozidla se střešními ližinami namontovanými ve výrobě 2 527 166 x x x x x

Stupeň výbavy

Čí
slo

 dí
lu

Ti
ta

ni
um
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e X
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 X

STŘEŠNÍ PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY

G3* Střešní box Elegance Europe 330 Premium v leskle antracitové barvě 2 371 147 x x x x x

G3* Střešní box Elegance Europe 330 v matné černé barvě s prolisy 2 191 625 x x x x x

Thule®* Střešní box Force XT S v černé barvě Black Matte 2 430 262 x x x x x

VNITŘNÍ PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY

Držák deštníku 1 524 823 x x x x x

4pets®* Přepravní box Caree pro kočky a psy, lze ho bezpečně upevnit na kterékoli sedadlo pro spolucestující, 
provedení Cool Grey 2 460 886 x x x x x

4pets®* Upevnění Caree ISOFIX pro přepravní boxy Caree 2 461 044 x x x x x

PŘÍSLUŠENSTVÍ DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Odolná rohož do zavazadlového prostoru 2 438 719 x x x x x

Rohož do zavazadlového prostoru 2 395 437 x x x x x

Přepážka do zavazadlového prostoru 2 437 781 x x x x x

Systém Box-In-Box pro umístění do Megaboxu ve vozidle Ford Puma nebo k samostatnému použití,  
v černé barvě 2 469 549 x x x x x

Skládací přepravní box černá látka s bílým oválem Ford na obou stranách 2 470 827 x x x x x

Skládací organizér černá látka s bílým oválem Ford na obou stranách 2 470 825 x x x x x

padsforall®* Cestovní pelíšek pro domácí mazlíčky Černá polyuretanová kůže s modrými zesílenými okraji, 
velikost: XS 2 500 385 x x x x x

Dovolujeme si upozornit, že tento přehled neobsahuje úplnou nabídku výrobků. Další příslušenství a podrobnější informace naleznete na www.prislusenstvi-ford.cz. 
* Označené příslušenství je pečlivě vybrané značkové příslušenství externích dodavatelů, na něž mohou být poskytovány odlišné záruční podmínky. Podrobné informace vám sdělí dealer Ford. Slovní 
ochranná známka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím organizace Bluetooth SIG Inc. a jakýkoli způsob použití těchto ochranných známek společností Ford Motor Company je v souladu s licenčními 
podmínkami. Slovní ochranná známka iPhone / iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

4 PŘÍSLUŠENSTVÍ FORD PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY
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OCHRANA INTERIÉRU

Gumový koberec Megabox Různé x x x x x

K&K* Odpuzovač kun typ M2700 s ultrazvukovou ochranou Různé x x x x x

Autopotahy se zipem Camouflage Různé _ _ _ _ _

OCHRANA KAROSÉRIE

Ochranná plachta Premium v černé barvě s bílou linkou a bílým oválem Ford 2 458 163 x x x x x

Zástěrky Různé x _ _ _ _

RIVAL* Ochranný kryt motoru pod motor, hliníkový 2 534 410 x x x x x

Stupeň výbavy

Čí
slo

 dí
lu

Ti
ta
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um

ST
-L

in
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ST
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in
e X

ST ST
 X

POMOC NA CESTÁCH

Life Safety Products* Stěrka na okna s teleskopickým držadlem 2 471 674 x x x x x

Life Safety Products* Záchranné kladivo automatické 2 471 504 x x x x x

BEZPEČNOST DĚTÍ

Britax Römer® Dětská sedačka 2 474 787 x x x x x

* Označené příslušenství je pečlivě vybrané značkové příslušenství externích dodavatelů, na něž mohou být poskytovány odlišné záruční podmínky. Podrobné informace vám sdělí dealer Ford. Slovní 
ochranná známka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím organizace Bluetooth SIG Inc. a jakýkoli způsob použití těchto ochranných známek společností Ford Motor Company je v souladu s licenčními 
podmínkami. Slovní ochranná známka iPhone / iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

4 PŘÍSLUŠENSTVÍ FORD OCHRANA VOZIDLA BEZPEČNOST



x Dostupné _ Nedostupné

Stupeň výbavy

Čí
slo

 dí
lu

Ti
ta

ni
um

ST
-L

in
e

ST
-L

in
e X

ST ST
 X

DALŠÍ VÝROBKY PRO ZVÝŠENÍ KOMFORTU

Palubní kamera s plným HD rozlišením 2 557 542 x x x x x

NEXTBASE* Palubní kamera 380GWX, přední a zadní palubní kamera 2 534 404 x x x x x

ACV* Opěrka hlavy na spaní černá umělá kůže z PVC se stříbrným zesíleným obšitím 2 520 207 x x x x x

Čistička vzduchu 2 485 741 x x x x x

Loketní opěrka provedení Armster OE1, bez integrovaného USB slotu 2 554 709 x x x x x

Ramínko na šaty s držákem v matně černém barvě 2 448 529 x x x x x

ClimAir®* Deflektor bočního okna Různé x x x x x

AUDIO

Pioneer* Subwoofer TS-WH500A 2 409 070 x x x x x

CD přehrávač 2 454 323 x x x x x

* Označené příslušenství je pečlivě vybrané značkové příslušenství externích dodavatelů, na něž mohou být poskytovány odlišné záruční podmínky. Podrobné informace vám sdělí dealer Ford. Slovní
ochranná známka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím organizace Bluetooth SIG Inc. a jakýkoli způsob použití těchto ochranných známek společností Ford Motor Company je v souladu s licenčními
podmínkami. Slovní ochranná známka iPhone / iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

4 PŘÍSLUŠENSTVÍ FORD KOMFORT

AUDIO A MULTIMÉDIA

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOLA

Souprava uzamykatelných matic kol pro kola z lehké slitiny 1 751 660 x x x x x

Velikost kol závisí na původní velikosti kol objednaných pro vaše vozidlo. Další informace vám poskytne dealer Ford.

KOLA

Stupeň výbavy
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DOPLŇKY KAROSÉRIE

Eibach®* Sada Pro-Spacer distanční podložky kol System 4, černě eloxované Různé x x x x x

DOPLŇKY INTERIÉRU

Prahy vozidla Přední sada s logem Ford 2 417 744 x x x x x

Sportovní kryty pedálů ocelové provedení 1 835 213 x _ _ _ _

SADA PRO SNÍŽENÍ PODVOZKU

Eibach®* Sada pro snížení podvozku 1 569 237 x x x x x

* Označené příslušenství je pečlivě vybrané značkové příslušenství externích dodavatelů, na něž mohou být poskytovány odlišné záruční podmínky. Podrobné informace vám sdělí dealer Ford. Slovní
ochranná známka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím organizace Bluetooth SIG Inc. a jakýkoli způsob použití těchto ochranných známek společností Ford Motor Company je v souladu s licenčními
podmínkami. Slovní ochranná známka iPhone/iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

STYLING

SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada Business pro Ford Puma zahrnuje:
- sadu pro bezdrátové nabíjení Qi
- ramínko na šaty s držákem
- skládací organizér

2 595 805 x x x x x

SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ
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NAJDĚTE NEJBLIŽŠÍHO 
AUTORIZOVANÉHO 
PRODEJCE A VYŽÁDEJTE SI 
TESTOVACÍ JÍZDU
Prodejce vozidel Ford můžete na webových 
stránkách společnosti Ford vyhledávat 
podle umístění nebo názvu, a zažádat si 
online o testovací jízdu nebo cenovou 
nabídku. Zadejte vaše jméno a další 
potřebné informace, a zvolený prodejce vás 
kontaktuje, abyste se domluvili na 
vhodném termínu.

NAKONFIGURUJTE SI SVŮJ 
VŮZ FORD
Sestavte si své nové vozidlo online. 
Jednoduše přejděte na web Ford, vyberte 
model, typ motoru, barvu karoserie a další 
výbavu. Zjistěte jeho cenu a podívejte se, 
jak vypadá. V případě, že jste se svým 
výběrem spokojeni, můžete odeslat svou 
konfiguraci prodejci Ford.  
www.ford.cz/konfigurator

FINANCOVÁNÍ
Značkové financování Ford Credit je při 
pořízení vozu Ford optimální volbou pro 
soukromé osoby i podnikatele. Veškerou 
administrativu i odborné poradenství zajistí 
prodejce Ford.
Financujete-li vůz klasickým úvěrem, 
splácíte část ceny vozu v pravidelných 
měsíčních splátkách a stáváte se 
vlastníkem vozidla. Úvěrové produkty  
Ford Credit jsou nabízeny včetně 
výhodného komplexního pojištění u 
renomovaných pojišťoven.
Dáte-li přednost operativnímu leasingu 
Ford Lease, vyřešíte financování vašeho 
vozu bez nutnosti koupě, i bez počáteční 
zálohy.
Pro více informací navštivte  
www.fordcredit.cz

AUTOMATICKÉ NOUZOVÉ 
VOLÁNÍ
Funkce automatického nouzového volání 
eCall nebo Emergency Assist jsou 
standardní výbavou každého vozu Ford 
(záleží na vybraném modelu). Funkce eCall 
je součástí FordPass Connect, funkce 
Emergency Assist vyžaduje připojení 
mobilního telefonu ve voze. Obě funkce 
pomáhají cestujícím navázat spojení s 
tísňovou linkou a poskytují záchranným 
službám informace o poloze vozidla v 
příslušném jazyce. Tyto inovativní funkce 
pomáhají posádce vozidla po havárii, při níž 
se odpálily airbagy, nebo odpojilo palivové 
čerpadlo.

KOUPĚ

Usednout za volant 
vašeho nového 
vozu Ford je tak 
jednoduché, když 
se seznámíte s 
širokou nabídkou 
možností 
financování.

http://www.ford.cz/konfigurator
http://www.fordcredit.cz
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APLIKACE FORDPASS
Aplikace FordPass vám ve spojení s 
modemem FordPass Connect poskytuje 
přístup k mnoha užitečným funkcím 
navrženým pro usnadnění cestování a 
udržení dobrého stavu vozidla.
Ze svého chytrého telefonu můžete 
sledovat hladinu paliva, počet najetých 
kilometrů, i nahuštění pneumatik. Můžete 
také odemykat a zamykat vůz či vyhřát 
interiér vozidla na dálku (pouze ve spojení s 
automatickou převodovkou). Také vám 
najde cestu zpět k zaparkovanému vozidlu 
a bude vám zasílat informace o technickém 
stavu vozidla přímo do vašeho telefonu.  
A mnohem více.

FORD SERVICE 
Služby Ford Service jsou zajištovány 
autorizovanou sítí servisních partnerů Ford, 
jenž udržují váš vůz v perfektním stavu po 
celou dobu jeho životnosti.

 ■ Komplexní plány servisu a údržby
 ■ Použití kvalitních náhradních dílů Ford
 ■ Vyškolení mechanici Ford používají 

nejnovější diagnostické vybavení a 
nástroje

 ■ Snadné objednání prostřednictvím 
online rezervačního systému

Jedno telefonní číslo na všechny služby 
společnosti Ford: 800 3673 29  
(800 FORD CZ)

FORD PROTECT 
S prodlouženou zárukou FORD PROTECT  
si budete užívat bezstarostný klid po 
mnoho let.
Stačí se jen rozhodnout, jakou variantu si 
zvolíte:
5 let (standardně), 6 let nebo 7 let 
(varianty na přání, za příplatek).
Výhody prodloužené záruky Ford Protect:

 ■ Ochrana před nečekanými výdaji za 
opravy

 ■ Jistota při cestách do zahraničí – záruku 
lze uplatnit u autorizovaných opravců 
Ford po celé Evropě

 ■ Delší životnost vašeho vozu Ford díky 
použití originálních dílů Ford

 ■ Zvýšení hodnoty vozidla při následném 
prodeji

FORD SERVICE PLAN 
S jednou jedinou platbou můžete pokrýt 
náklady na doporučené servisní prohlídky 
po dobu 2 až 5 let od doby, kdy si nové 
vozidlo Ford převezmete. To může vyjít 
levněji, než kdybyste platili za jednotlivé 
servisní prohlídky. Dále vám to přináší 
následující výhody:

 ■ Asistenční služba Ford Assistance – 
asistenční služba v Evropě bude 
prodloužena podle délky vašeho 
servisního plánu

 ■ Úspora nákladů – výhodnější ceny 
oproti platbě za služby jednotlivě

 ■ Výdaje pod kontrolou – cena je konečná 
a to i bez ohledu na její vývoj (inflace, 
zdražování dílů a práce)

 ■ Plnou servisní historii Ford, která může 
zvýšit prodejní hodnotu vašeho vozidla

 ■ Váš Ford zůstane Fordem – jistota 
použití originálních dílů
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Obrázky, popisy a specifikace. Tato publikace byla platná v době předání do tisku. Společnost Ford své výrobky neustále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit 
specifikace, barvy a ceny modelů a předmětů zobrazených a popsaných v této publikaci. Pro aktuální informace se vždy obraťte na vašeho prodejce Ford. Výbava na přání. 
Pokud je v této publikaci položka označena jako ‘Výbava na přání’ nebo ‘Výbava na přání/paket’ atd., vezměte na vědomí, že tato položka je za příplatek k základní ceně 
vozidla, pokud není výslovně uvedeno jinak. Všechny kombinace modelů a barev nemusí být dostupné. Poznámka. Některá vyobrazení pocházejí z předprodukčního 
modelu a/nebo jsou vytvořena na počítači, a v konečném provedení se může vzhled/vybavení vozidla v různých ohledech lišit. Kromě toho mohou některé vyobrazené 
prvky vozidel patřit do výbavy na přání. Poznámka. Tento katalog obsahuje jak originální příslušenství Ford, tak i celou řadu pečlivě zvolených výrobků od našich dodavatelů. 
Namontované příslušenství může mít vliv na spotřebu vozidla. + Všechny výrobky jiných dodavatelů podléhají záručním podmínkám příslušného dodavatele a společnost 
Ford za ně nenese odpovědnost. Více informací o těchto podmínkách získáte od prodejce společnosti Ford. Poznámka. Slovní označení Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím 
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company Limited a přidružených společností je předmětem licence. Slovní označení iPod a 
loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. Poznámka. Některé funkce asistence řidiče a 
bezpečnostní funkce popsané v této publikaci využívají snímače, jejichž výkonnost a spolehlivost zasílaných údajů může být ovlivněna aktuálními klimatickými podmínkami.

REZERVUJTE SI TESTOVACÍ JÍZDU
Nejlepší způsob, jak objevit vůz Puma, je zpoza volantu.

Zarezervujte si testovací jízdu již dnes. Pro více informací navštivte www.ford.cz.
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