Seznamte se s vozy
Ford Puma
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OBJEVTE

VYBERTE SI

PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ

SPECIFIKACE

KOUPĚ

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.

1

OBJEVTE

ZŮSTAŇ SÁM SEBOU
Život ve městě vyžaduje kreativní myšlení. Najít řešení
v hektickém prostředí není vždy jednoduché. Je snadné
zapomenout, jakým směrem se doopravdy chcete vydat.
Vyjádřete svůj jedinečný styl a vydejte se na cestu.
Představujeme vám Ford Puma.
Ford Puma v sobě kombinuje veškerou atletickou energii
SUV, dynamický prostor městského kompaktního vozidla
a stylově vylepšeného prémiového osobního vozidla.
Vyberte si z rozmanité nabídky výbavových stupňů,
šestistupňovou manuální, nebo sedmistupňovou
automatickou převodovku a konvenční, nebo mild-hybridní
pohon. Ford Puma vám umožní být tím, kým chcete být.

Puma ST-Line Vignale ve speciální barvě šedá Magnetic.

1 OBJEVTE
1 OBJEVTE
ELEKTRIFIKOVANÝ
ELEKTRIFIKOVANÝ
VÝKON
VÝKON
PUMAPUMA
ECOBOOST
ECOBOOST
MILD-HYBRID
MILD-HYBRID
Ford Puma
FordjePuma
kromě
jekonvenčních
kromě konvenčních
motorůmotorů
dostupný
dostupný
také také
s mild-hybridní
s mild-hybridní
technologií,
technologií,
která pomáhá
která pomáhá
snížit emise
snížitCO
emise
CO2, přispívá
2, přispívá
k nižší spotřebě
k nižší spotřebě
paliva apaliva
zaručíaještě
zaručí
lepší
ještě
zážitek
lepší zážitek
z jízdy. Přídavný
z jízdy. Přídavný
48voltový
48voltový
akumulátor
akumulátor
přispívápřispívá
benzínovému
benzínovému
motoru,motoru,
který dosahuje
který dosahuje
výkonu výkonu
až 155 kaž
(114
155kW).
k (114
Startér-generátor
kW). Startér-generátor
pak přispívá
pak přispívá
k úspoře
k úspoře
paliva tím,
paliva
že může
tím, žemotor
můžezhasnout
motor zhasnout
například
například
na křižovatce
na křižovatce
nebo přinebo při
nízké rychlosti
nízké rychlosti
a bez problémů
a bez problémů
jej pak znovu
jej paknastartovat.
znovu nastartovat.
Mild-hybridní
Mild-hybridní
technologie
technologie
je nejnižším
je nejnižším
stupněm
stupněm
elektrifikace
elektrifikace
a přináší
a přináší
výhody výhody
těm, kteří
těm,
nechtějí
kteří nechtějí
trávit mnoho
trávit mnoho
času plánováním
času plánováním
cest, cest,
nabíjením,
nabíjením,
ale zároveň
ale zároveň
chtějí lepší
chtějí
spotřebu
lepší spotřebu
a nižší emise.
a nižší emise.
Mild-hybridní
Mild-hybridní
vozy není
vozy
třeba
neníexterně
třeba externě
nabíjet,nabíjet,
přídavný
přídavný
akumulátor
akumulátor
se
se
sám během
sám během
jízdy rekuperací
jízdy rekuperací
dobíjí například
dobíjí například
při brzdění
při brzdění
nebo přinebo
jízděpři jízdě
setrvačností.
setrvačností.

Puma ST-Line
Puma X
ST-Line
ve speciální
X ve speciální
metalické
metalické
barvě modrá
barvěDesert
modráIsland
Desert
s 19"
Island
z lehkých
s 19" z lehkých
slitin ve stříbrném
slitin ve stříbrném
provedení
provedení
s matnous černou
matnous černou
5 paprsky.
s 5 paprsky.

1 OBJEVTE
1 OBJEVTE
CHYTRÉ
CHYTRÉ
VYUŽITÍ
VYUŽITÍ
PROSTORU
PROSTORU
PŘEKVAPIVĚ
PŘEKVAPIVĚ
PRAKTICKÝ
PRAKTICKÝ
Život veŽivot
městě
vevyžaduje
městě vyžaduje
vynalézavý
vynalézavý
přístup přístup
k tomu,kjak
tomu,
využít
jakprostor.
využít prostor.
Ford Puma
Fordtento
Pumaúkol
tento
dokonale
úkol dokonale
zvládá. zvládá.
Kromě toho,
Kromě
žetoho,
je takže je tak
příjemný
příjemný
na pohled,
na pohled,
disponuje
disponuje
i funkčními
i funkčními
detaily. detaily.
Můžeme
Můžeme
začít například
začít například
zavazadlovým
zavazadlovým
prostorem,
prostorem,
který je který
snadno
je snadno
přístupný,
přístupný,
i když máte
i když
plné
máte
ruce.
plné
S klíči
ruce.ve
S vaší
klíči kapse
ve vašínebo
kapse
tašce
nebo tašce
aktivujete
aktivujete
jednoduchým
jednoduchým
pohybem
pohybem
nohy pod
nohy
zadním
pod zadním
nárazníkem
nárazníkem
vašeho vašeho
vozidla vozidla
Puma automatické
Puma automatické
otevřeníotevření
dveří zavazadlového
dveří zavazadlového
prostoru.
prostoru.
ProtožeProtože
kryt zavazadlového
kryt zavazadlového
prostoru
prostoru
není připevněn
není připevněn
k druhék druhé
řadě sedadel
řadě sedadel
a zvedáase
zvedá
s výklopnými
se s výklopnými
dveřmi,dveřmi,
otevírá otevírá
se tak prostor
se tak prostor
pro uložení
pro uložení
větších větších
předmětů.
předmětů.
Ale co je
Ale
opravdu
co je opravdu
chytré, je
chytré,
samotný
je samotný
nákladový
nákladový
prostor prostor
vozu Puma,
vozu Puma,
který obsahuje
který obsahuje
nový inovativní
nový inovativní
MegaBox.
MegaBox.
Nejen, že
Nejen,
MegaBox
že MegaBox
poskytuje
poskytuje
dodatečný
dodatečný
úložný prostor,
úložný prostor,
ale je také
ale vybaven
je také vybaven
voděodolnou
voděodolnou
vrstvouvrstvou
a dokonce
a dokonce
i vypouštěcím
i vypouštěcím
otvorem.
otvorem.
Pokud jste
Pokud
tedy
jste
aktivní
tedy aktivní
člověk, člověk,
je to ideální
je to prostor
ideální prostor
pro uložení
pro uložení
například
například
mokrého
mokrého
nebo nebo
zabláceného
zabláceného
vybavení
vybavení
po běžeckém
po běžeckém
tréninkutréninku
v parku.vAparku.
navícA
přidá
navíc přidá
tolik místa,
tolikže
místa,
do něj
žemůžete
do něj můžete
postavitpostavit
i bag s golfovými
i bag s golfovými
holemi.holemi.

Puma ST-Line
Puma X
ST-Line
ve speciální
X ve speciální
metalické
metalické
barvě modrá
barvěDesert
modráIsland
Desert
s 19"
Island
z lehkých
s 19" z lehkých
slitin ve stříbrném
slitin ve stříbrném
provedení
provedení
s matnous černou
matnous černou
5 paprsky.
s 5 paprsky.

1 OBJEVTE
CESTA VPŘED
VŠE POD VAŠÍ KONTROLOU
Díky chytrým funkcím a inovativním technologiím máte 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.

Puma ST-Line X s čalouněním sedadel látka / vinyl s červeným prošíváním
(standardní výbava).

1 OBJEVTE
1 OBJEVTE

Puma ST-Line
Puma X
ST-Line
v metalické
X v metalické
barvě bílá
barvě
Metropolis
bílá Metropolis
s 19" x 7.5s koly
19" x 7.5 koly
z lehkýchzslitin
lehkých
ve stříbrném
slitin ve stříbrném
provedení
provedení
s matnous černou
matnous černou
5 paprsky.
s 5 paprsky.

1 OBJEVTE
1 OBJEVTE
ČISTÁ
ČISTÁ
RADOST
RADOST
Z JÍZDY
Z JÍZDY
PUMAPUMA
ST-LINE
ST-LINE
VIGNALE
VIGNALE
ProžijteProžijte
ještě intenzivnější
ještě intenzivnější
zážitky zážitky
s Fordem
s Fordem
Puma ST-Line
Puma ST-Line
Vignale.Vignale.
Dramatická
Dramatická
18" kola18"
z lehkých
kola z lehkých
slitin s unikátním
slitin s unikátním
designem,
designem,
přední LED
přední LED
světlomety
světlomety
a exteriérový
a exteriérový
design Vignale,
design Vignale,
to vše zaručí,
to vše že
zaručí,
budete
že budete
nepřehlédnutelní.
nepřehlédnutelní.
ZároveňZároveň
vám ST-Line
vám ST-Line
VignaleVignale
poskytne
poskytne
komfortkomfort
díky vyhřívaným
díky vyhřívaným
sedadlům
sedadlům
s čalouněním
s čalouněním
v kombinaci
v kombinaci
látka/vinyl
látka/vinyl
s masážní
s masážní
bederníbederní
opěrkouopěrkou
nebo díky
nebo
částečně
díky částečně
perforovanému
perforovanému
volantu.volantu.

Puma ST-Line
Puma Vignale
ST-Lineve
Vignale
speciální
ve speciální
metalické
metalické
barvě šedá
barvě
Magnetic.
šedá Magnetic.

1 OBJEVTE
1 OBJEVTE
STYLOVÝ
STYLOVÝ
A DŮMYSLNÝ
A DŮMYSLNÝ
STVOŘEN
STVOŘEN
PRO VAŠE
PRO VAŠE
POHODLÍ
POHODLÍ
StylovýStylový
a pohodlný
a pohodlný
interiér interiér
Fordu Puma
ForduST-Line
Puma ST-Line
VignaleVignale
vytvoří vytvoří
příjemné
příjemné
prostředí
prostředí
pro jakoukoli
pro jakoukoli
cestu. Sportovně
cestu. Sportovně
tvarovaná
tvarovaná
sedadlasedadla
s perforovaným
s perforovaným
čalouněním
čalouněním
v kombinaci
v kombinaci
kůže/vinyl
kůže/vinyl
poskytnou
poskytnou
dokonalý
dokonalý
komfort.
komfort.
U pohodlných
U pohodlných
sedadelsedadel
to však to
nezůstává.
však nezůstává.
Další Další
výbava výbava
interiéruinteriéru
jako například
jako například
prémiový
prémiový
audio systém
audio systém
B&O s 10
B&O s 10
reproduktory
reproduktory
zajistí, že
zajistí,
vůz se
žestane
vůz sevaším
stanedruhým
vaším druhým
domovem.
domovem.
■

Panoramatická
■ Panoramatická
střechastřecha
dodá interiéru
dodá interiéru
dostatek
dostatek
světla, navodí
světla, navodí
příjemnou
příjemnou
a vzdušnou
a vzdušnou
atmosféru
atmosféru
a vy se tak
a vynikdy
se tak
nebudete
nikdy nebudete
při
při
jízdě cítit
jízdě
stísněně.
cítit stísněně.
Vnější reflexní
Vnější reflexní
vrstva panoramatické
vrstva panoramatické
střechystřechy

navíc zajistí,
navícže
zajistí,
kabina
že vozu
kabina
zůstane
vozu zůstane
chladná,
chladná,
pokud svítí
pokud
slunce
svítí aslunce a
vnitřní vrstva
vnitřnívám
vrstva
společně
vám společně
se clonou
se clonou
poskytne
poskytne
stín. (Výbava
stín. (Výbava
na
na
■

přání, zapřání,
příplatek)
za příplatek)
Sedmistupňová
■ Sedmistupňová
automatická
automatická
dvouspojková
dvouspojková
převodovka
převodovka
DCT DCT
přináší novou
přinášíúroveň
novou jízdy
úroveň
zaručující
jízdy zaručující
hladkouhladkou
změnu změnu
převodových
převodových
stupňů stupňů
a působivý
a působivý
výkon. (Výbava
výkon. (Výbava
na přání,
nazapřání,
příplatek)
za příplatek)

Puma ST-Line
Puma Vignale
ST-LinesVignale
perforovaným
s perforovaným
čalouněním
čalouněním
Captain Windsdor
Captain Windsdor
v kombinaci
v kombinaci
černá kůže
černá
/ vinyl.
kůže / vinyl.

1 OBJEVTE
POHLÍŽEJTE NA SVĚT JINAK
JDĚTE SVOU VLASTNÍ CESTOU
Ať už si vyberete jakýkoli výbavový stupeň Fordu Puma, vždy bude
obsahovat širokou standardní výbavu. Samozřejmě si můžete svou
Pumu přizpůsobit a na přání si vybrat z další výbavy, která bude
přesně vyhovovat vašim potřebám.
■

■

■
■

19" kola z lehkých slitin ve stříbrném provedení s matnou
černou s 5 paprsky (dostupná pro ST-Line Vignale a v sadě
Design ST-Line pro ST-Line a ST-Line X)
Panoramatická střecha s elektrickým ovládáním a sluneční

clonou (výbava na přání, za příplatek)
Střešní ližiny černé (výbava na přání, za příplatek)
Vyhřívaný volant, sedadla a čelní sklo (dostupné v sadě Winter)

Puma ST-Line X v metalické barvě bílá Metropolis s 19" koly z lehkých slitin s 5x2
paprsky ve stříbrném provedení s matnou černou.

1 OBJEVTE
STVOŘENO PRO ŽIVOT

VYBERTE
VYBERTE
SI DLESIVAŠEHO
DLE VAŠEHO
STYLU
STYLU
Díky snímatelným
Díky snímatelným
potahům
potahům
můžetemůžete
změnit změnit
interiér interiér
vašeho vašeho
Fordu Fordu
Puma přesně
Puma tak,
přesně
jak tak,
si přejete.
jak si přejete.
VyberteVyberte
si z nabídky
si z nabídky
příslušenství
příslušenství
a obměňte
a obměňte
potahy potahy
kdykoli kdykoli
se cítítese
nacítíte
změnu.
na změnu.

ŽIJTE NAPLNO

1. Látka1.Malabar
Látka Malabar
v šedé Coffee
v šedé Coffee
(standardně
(standardně
pro Titanium
pro Titanium
X)
X)
2. Potahy
2. Potahy
sedadel
sedadel
Bayon (příslušenství
Bayon (příslušenství
pro Titanium
pro Titanium
X)
X)
3. Potahy
3. Potahy
sedadel
sedadel
Tartan Tartan
(příslušenství
(příslušenství
pro Titanium
pro Titanium
X)
X)
4.Potahy
4.Potahy
sedadel
sedadel
Camouflage
Camouflage
(příslušenství
(příslušenství
pro Titanium
pro Titanium
X)
X)

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. (Standardně pro Titanium X)

Snímatelné potahy sedadel
Puma Titanium X je dodávána se
snímatelnými potahy sedadel,
které se díky integrovaným zipům
snadno odepnou a jednoduše
vyperou v pračce. Stejně rychle je
lze pak připnout zpět.

1.

3.

3.

2.

4.

4.

1OBJEVTE
1OBJEVTE
SNADNÉ
SNADNÉ
PŘIPOJENÍ
PŘIPOJENÍ
FORDFORD
SYNCSYNC
3
3

APLIKACE
APLIKACE
FORDPASS
FORDPASS

I při cestování
I při cestování
autem můžete
autem můžete
být ve spojení
být ve spojení
se světem.
se světem.
SystémSystém
Ford SYNC
Ford3SYNCAplikace
3
Aplikace
FordPass
FordPass
přináší kpřináší
modemu
k modemu
FordPass
FordPass
Connect
Connect
ještě více
ještě
funkcí.
více funkcí.
umožňuje
umožňuje
bezproblémovou
bezproblémovou
integraci
integraci
vašeho vašeho
chytrého
chytrého
telefonu,
telefonu,
díky čemuž
díky čemuž
Díky ní můžete
Díky ní můžete
pomocípomocí
telefonu
telefonu
ověřit, kde
ověřit,
se váš
kdevůz
se váš
nachází
vůz nachází
nebo honebo ho
máte stále
máte
pod
stále
kontrolou
pod kontrolou
všechnyvšechny
funkce od
funkce
telefonních
od telefonních
hovorů hovorů
a textových
a textových
můžetemůžete
odemknout
odemknout
na dálku,
naať
dálku,
už seať
nachází
už se nachází
kdekoli.kdekoli.
PomocíPomocí
aplikace
aplikace
bez
bez
zpráv, až
zpráv,
po poslech
až po poslech
hudby ahudby
satelitní
a satelitní
navigacinavigaci
– to vše–prostřednictvím
to vše prostřednictvím
8"
8"problémů
problémů
nastartujte
nastartujte
motor amotor
nechte
a nechte
rozmrazit
rozmrazit
skla dříve,
skla
než
dříve,
usednete
než usednete
dotykové
dotykové
obrazovky
obrazovky
nebo pomocí
nebo pomocí
jednoduchých
jednoduchých
hlasových
hlasových
příkazů.příkazů.
za volant
za(pouze
volant (pouze
pro automatickou
pro automatickou
převodovku).**
převodovku).**
Aplikace
Aplikace
také monitoruje
také monitoruje
hladinuhladinu
paliva, tlak
paliva,
v pneumatikách
tlak v pneumatikách
či početčinajetých
počet najetých
kilometrů.
kilometrů.
Díky ní Díky ní

FORDPASS
FORDPASS
CONNECT*
CONNECT*

pohodlně
pohodlně
najdetenajdete
cestu zpět
cestu
k vašemu
zpět k vašemu
zaparkovanému
zaparkovanému
vozu. Můžete
vozu. Můžete
také také

přijímatpřijímat
informace
informace
o technickém
o technickém
stavu vozidla
stavu vozidla
přímo do
přímo
vašeho
do vašeho
telefonu.
telefonu.
FordPass
FordPass
Connect
Connect
vám pomáhá
vám pomáhá
ušetřit čas
ušetřit
a usnadnit
čas a usnadnit
každodenní
každodenní
situace.situace.
Součástí
Součástí
je například
je například
funkce Live
funkce
Traffic**,
Live Traffic**,
která pravidelně
která pravidelně
přenášípřenáší
dopravní
dopravní
informace
informace
do navigace
do navigace
systému
systému
SYNC 3.SYNC
Tato technologie
3. Tato technologie
pak na základě
pak na základě
dopravní
dopravní
situacesituace
nastaví nastaví
doporučenou
doporučenou
trasu, atrasu,
tak zajistí
a takvčasný
zajistí včasný
příjezd příjezd
do vaší do
destinace.
vaší destinace.
Dostupný
Dostupný
je také Wi-Fi
je takéHot
Wi-Fi
Spot***,
Hot Spot***,
který poskytne
který poskytne
4G
4G
Wi-Fi ažWi-Fi
pro 10
ažzařízení,
pro 10 zařízení,
a tak mohou
a tak mohou
všichni všichni
využívatvyužívat
stejné připojení
stejné připojení
jako
jako
doma. Součástí
doma. Součástí
je i funkce
je i automatického
funkce automatického
nouzového
nouzového
volání eCall,
voláníkterá
eCall, která
pomáhá
pomáhá
cestujícím
cestujícím
navázatnavázat
spojení spojení
s tísňovou
s tísňovou
linkou alinkou
poskytuje
a poskytuje
záchranným
záchranným
službám
službám
informace
informace
o poloze
o vozidla
poloze vozidla
v příslušném
v příslušném
jazyce. jazyce.

Poznámka:Poznámka:
Plné propojení
Plné
jednotky
propojení
systému
jednotky
SYNC
systému
3 a chytrého
SYNC 3telefonu
a chytrého
je ktelefonu
dispozicijepouze
k dispozici
u verzí
pouze
iPhone
u verzí
5/Android
iPhone5.0
5/Android
nebo vyšších.
5.0 nebo
Některé
vyšších.
funkce
Některé
systému
funkce
SYNC
systému
3 vyžadují
SYNCdatové
3 vyžadují
připojení,
datové
zapřipojení,
které se platí
za které
poplatky
se platí
za poplatky
mobilní data.
za mobilní
Nejnovější
data. Nejnovější
informace oinformace
dostupnosti
o dostupnosti
aplikací Apple
aplikací
CarPlay
Apple
a Android
CarPlayAuto
a Android
na vašem
Autotrhu
na vašem
najdetetrhu
na oficiálních
najdete nawebových
oficiálníchstránkách
webovýchaplikací
stránkách
Apple
aplikací
CarPlay
Apple
a Android
CarPlayAuto.
a Android Auto.
*FordPass Connect
*FordPass
je standardní
Connect je výbava.
standardní
Modem
výbava.
je potřeba
Modemaktivovat
je potřeba
poaktivovat
předání vozu.
po předání vozu.
**Vzdálené **Vzdálené
ovládání vozu
ovládání
je k dispozici
vozu jezdarma
k dispozici
na 10
zdarma
let a Live
na 10
Traffic
let a je
Live
k dispozici
Traffic jezdarma
k dispozici
na 1zdarma
rok od registrace
na 1 rok odvozu,
registrace
poté bude
vozu,služba
poté bude
zpoplatněna.
služba zpoplatněna.
***Wi-Fi Hot
***Wi-Fi
Spot (až
Hot
4GSpot
LTE)(až
obsahuje
4G LTE)
zkušební
obsahuje
verzi
zkušební
na 3 měsíce
verzi na
nebo
3 měsíce
3 GB od
nebo
aktivace
3 GB od
(3 GB
aktivace
od Vodafone
(3 GB odpro
Vodafone
až 10 zařízení).
pro až 10 zařízení).

1 OBJEVTE
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 detekuje vozidla na
cestě před vámi. Upravuje odezvu řízení tak, aby byl vyhýbací manévr
co nejbezbečnější.

VOLITELNÉ
VOLITELNÉ
JÍZDNÍJÍZDNÍ
REŽIMY
REŽIMY
Přizpůsobte
Přizpůsobte
si svůj zážitek
si svůj zážitek
z jízdy ve
z jízdy
vozidle
ve vozidle
Puma tak,
Puma
abytak,
vyhovoval
aby vyhovoval
jízdním jízdním
podmínkám,
podmínkám,
a to výběrem
a to výběrem
z pěti dostupných
z pěti dostupných
režimů jízdy.
režimů jízdy.
Různých
Různých
kombinací
kombinací
výkonu výkonu
a hospodárnosti
a hospodárnosti
dosáhnete
dosáhnete
výběrem
výběrem
z dostupných
z dostupných
režimů Normal,
režimů Normal,
Sport, Eco,
Sport,
Kluzký
Eco, Kluzký
povrchpovrch
a Nezpevněná
a Nezpevněná
cesta. cesta.
SystémSystém
přizpůsobuje
přizpůsobuje
různá nastavení,
různá nastavení,
včetně odezvy
včetně odezvy
plynového
plynového
pedálu pedálu
a akcelerace.
a akcelerace.
Vzhled digitálního
Vzhled digitálního
přístrojového
přístrojového
štítu seštítu
také se také
mění podle
měnízvoleného
podle zvoleného
jízdníhojízdního
režimu a
režimu
obsahuje
a obsahuje
i „tichý“i režim,
„tichý“který
režim, který
zobrazuje
zobrazuje
pouze nejdůležitější
pouze nejdůležitější
informace.
informace.

PROJEKČNÍ ZRCÁTKO S LOGEM PUMA

PANORAMATICKÁ
PANORAMATICKÁ
STŘECHA
STŘECHA

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

Dopřejte
Dopřejte
si ještě si
krásnější
ještě krásnější
výhled na
výhled
okolní
nascenérii,
okolní scenérii,
aniž byste
anižmuseli
byste museli
opouštět
opouštět
pohodlípohodlí
svého vozu
svého
Puma.
vozu Elektricky
Puma. Elektricky
ovládaná
ovládaná
panoramatická
panoramatická
střechastřecha
umožňuje
umožňuje
opravdové
opravdové
prolnutíprolnutí
vnějšíhovnějšího
světa světa

logo Pumy. (Standardně pro ST-Line Vignale)

s interiérem
s interiérem
vozu. Sklo
vozu.
panoramatické
Sklo panoramatické
střechystřechy
je potaženo
je potaženo
vrstvouvrstvou
odrážející
odrážející
slunečnísluneční
světlo, čímž
světlo,
přispívá
čímž přispívá
k udržování
k udržování
příjemné
příjemné
teploty teploty
v
v
interiéru,
interiéru,
je-li střešní
je-li okno
střešní
zavřené.
okno zavřené.
Vnitřní sluneční
Vnitřní sluneční
clona pak
clona pak
poskytuje
poskytuje
dodatečný
dodatečný
stín, kdykoli
stín, kdykoli
jej potřebujete.
jej potřebujete.

Poznámka: Asistenční funkce řidiče jsou pouze doplňkové funkce – nenahrazují pozornost řidiče, jeho úsudek a
nutnost řízení vozidla.

1 OBJEVTE

VÝBAVA
VÝBAVA

Bezdrátové
Bezdrátové
nabíjení
nabíjení

Pre-Collision Assist s detekcí
chodců a cyklistů*Ø2)
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

Sedadlo
Sedadlo
řidiče a řidiče
spolujezdce
a spolujezdce
ve vozeve
Ford
voze
Puma
Ford Puma

Pro pohodlné
Pro pohodlné
nabíjenínabíjení
kompatibilních
kompatibilních
mobilních
mobilních
telefonů
telefonů
bez nutnosti
bez nutnosti
přenášení
přenášení
přebytečných
přebytečných
kabelů do
kabelů
vašeho
do vašeho
vozu. Jednoduše
vozu. Jednoduše
položtepoložte
váš
váš
mobilnímobilní
telefon telefon
a o víc se
a onestarejte.
víc se nestarejte.
Abyste Abyste
mohli mohli
využít bezdrátové
využít bezdrátové
nabíjenínabíjení
v automobilu,
v automobilu,
musí být
musí být
váš telefon
váš telefon
vybaven
vybaven
technologií
technologií
Qi neboQi
k němu
nebo k němu
musíte musíte
mít nabíjecí
mít nabíjecí
pouzdropouzdro
s Qi. s Qi.

jsou projsou
větší
pro
pohodlí
větší pohodlí
a podporu
a podporu
doplněna
doplněna
funkcí funkcí
masážemasáže
beder. Aktivace
beder. Aktivace
se provádí
se provádí
stiskemstiskem

Po odložení
Po odložení
dalších dalších
předmětů
předmětů
na nabíjecí
na nabíjecí
plochu plochu
se nabíjení
se nabíjení
zařízenízařízení
z bezpečnostních
z bezpečnostních
důvodůdůvodů

tlačítka.tlačítka.
Masáž se
Masáž
nastavuje
se nastavuje
ve 3 intenzitách
ve 3 intenzitách
a uvolníaunavené
uvolní unavené
svaly – svaly
ideální
– pro
ideální
delší
pro
cesty.
delší cesty.

deaktivuje
deaktivuje
(např. kreditní
(např. kreditní
karty). Některé
karty). Některé
kryty kryty
mobilních
mobilních
telefonů
telefonů
mohou mohou
nabíjenínabíjení
znemožnit.
znemožnit.

(Standardně
(Standardně
pro ST-Line
pro ST-Line
Vignale,Vignale,
na přánína
pro
přání pro
Titanium
Titanium
a Titanium
a Titanium
X)
X)

(Standardně
(Standardně
pro Titanium
pro Titanium
X, ST-Line
X, ST-Line
X a ST-Line
X a ST-Line
Vignale)
Vignale)

Sedadla
Sedadla
s masážní
s masážní
bederní
bederní
opěrkou
opěrkou

zmírnilo účinky čelní srážky, které v některých
případech dokáže i zcela zabránit. (Standard)
Používá senzory.
)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.

Ø
2

Zadní širokoúhlá kamera

LED světlomety

Hlídání
Hlídání
mrtvého
mrtvého
úhlu s
úhlu
varováním
s varováním
před před
projíždějícími
projíždějícími
vozy při
vozy při
Ø2)
Ø2)
couvání
couvání
z parkovacího
z parkovacího
místamísta

Užitečná při couvání do nebo z prostor, kde je

Vysoce účinné LED světlomety s dlouhou

omezená viditelnost. Zadní širokoúhlá kamera se
aktivuje při zařazení zpátečky, poskytuje jasný

životností produkují jasné a přirozené světlo.
Funkce automatických dálkových světel zjišťuje

výhled vlevo a vpravo a zobrazuje téměř
180stupňový pohled za vozidlo, který promítá
na obrazovku SYNC 3. (Součást zvýhodněné sady

přibližující se vozidla a automaticky za vás provádí
přepínání do režimu tlumených světel. Světlomety
tak přispívají k větší bezpečnosti a ke snížení

radarových
radarových
senzorůsenzorů
vozidla vozidla
po oboupo
stranách
obou stranách
vozu v oblasti
vozu v mrtvých
oblasti mrtvých
úhlů. Pokud
úhlů.senzory
Pokud senzory
zaznamenají
zaznamenají
vozidlo,vozidlo,
které vám
které
zůstává
vám zůstává
skryto, skryto,

na přání)

náročnosti jízdy. (Výbava na přání nebo součást

rozsvítí rozsvítí
se ve vnějším
se ve vnějším
zpětném
zpětném
zrcátkuzrcátku
na
na

zvýhodněné sady na přání, standardně pro

odpovídající
odpovídající
straně jasně
straně
viditelná
jasně viditelná
oranžová
oranžová

ST-Line Vignale).

kontrolka.
kontrolka.
Součástí
Součástí
systému
systému
BLIS je BLIS
také varování
je také varování
před projíždějícími
před projíždějícími
vozy přivozy
couvání
při couvání
z parkovacího
z parkovacího

Hlídání Hlídání
mrtvého
mrtvého
úhlu (BLIS)
úhlu sleduje
(BLIS) sleduje
pomocípomocí

místa. Systém
místa. Systém
automaticky
automaticky
aktivujeaktivuje
brzdy, pokud
brzdy, pokud
nestihnete
nestihnete
zareagovat.
zareagovat.
(Součást
(Součást
zvýhodněné
zvýhodněné
sady nasady
přání)
na přání)
Ø

Ø
Používá senzory.
Používá senzory.
Asistenční2)funkce
Asistenční
řidičefunkce řidiče

2)

2
VYBERTE SI

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

PŘEHLED
PŘEHLED
VÝBAVOVÝCH
VÝBAVOVÝCH
STUPŇŮ
STUPŇŮ

Titanium

Titanium X

ST-Line
ST-Line

ST-Line
ST-Line
X X

Vozy Titanium se vyznačují mimořádnou

Titanium X představuje díky novým technologiím
a jedinečným stylovým prvkům mnohem více než

Výrazná,
Výrazná,
jedinečná
jedinečná
osobnost
osobnost
vozů ST-Line
vozů ST-Line

Neuvěřitelné
Neuvěřitelné
a dechberoucí
a dechberoucí
vozy ST-Line
vozy ST-Line
X nabízíX nabízí
Ještě lepší
Ještě
zážitek
lepší zážitek
z jízdy, designové
z jízdy, designové
prvky prvky

důmyslností a pohodlím, které jim propůjčují
kvalitní prémiové materiály.
Klíčové prvky standardní výbavy
■
■
■
■
■
■

■

17" kola z lehkých slitin
Zadní parkovací senzory
Inovativní řešení zavazadlového prostoru MegaBox
Přední sedadla s nastavitelnou bederní opěrkou
Integrovaný navigační systém
eCall - tlačítko SOS pro automatické i vyžádané
nouzové volání
Rozpoznávání dopravních značek

estetický zážitek z jízdy.
Klíčové prvky standardní výbavy (navíc oproti
výbavě Titanium)
■
■
■
■
■
■

18" kola z lehkých slitin
Snímatelné potahy předních i zadních sedadel na zip
Zadní tmavě tónovaná skla Privacy
Automatická klimatizace
Prémiový audiosystém B&O s 10 reproduktory
Bezdrátové nabíjení pro kompatibilní mobilní telefony

ST-Line
ST-Line
Vignale
Vignale

představuje
představuje
podmanivý
podmanivý
a oslnivý
a oslnivý
nový přístup
nový přístup
k
knezapomenutelný
nezapomenutelný
zážitek zážitek
z jízdy, hbitost
z jízdy, hbitost
a skvěléa skvělé
a prémiové
a prémiové
materiály
materiály
dodají vašemu
dodají vašemu
cestování
cestování
moderním
moderním
sportovním
sportovním
vozům. vozům.
ovládání
ovládání
vozu. vozu.
v PuměvST-Line
Pumě ST-Line
VignaleVignale
jedinečný
jedinečný
styl.
styl.
KlíčovéKlíčové
prvky standardní
prvky standardní
výbavyvýbavy
(navíc oproti
(navíc oproti
KlíčovéKlíčové
prvky standardní
prvky standardní
výbavyvýbavy
(navíc oproti
(navíc oproti
KlíčovéKlíčové
prvky standardní
prvky standardní
výbavyvýbavy
(navíc oproti
(navíc oproti
výbavěvýbavě
Titanium)
Titanium)
■
■
■
■

■
■

Unikátní
■ Unikátní
design 17"
design
kol z lehkých
17" kol z slitin
lehkých slitin
Digitální
■ Digitální
přístrojový
přístrojový
štít - 12,3"
štít
barevný
- 12,3" barevný
displej displej
Konfigurovatelná
■ Konfigurovatelná
3D grafika
3Dpalubního
grafika palubního
počítačepočítače
Startovací
■ Startovací
tlačítko +
tlačítko
dva pasivní
+ dvaklíče
pasivní
dálkového
klíče dálkového
ovládáníovládání
Exteriérová
■ Exteriérová
sada ST-Line
sada ST-Line
Černé■čalounění
Černé čalounění
stropu stropu

výbavěvýbavě
ST-Line)
ST-Line)
■
■
■
■
■
■
■

výbavěvýbavě
ST-Line)
ST-Line)

18" z lehkých
■ 18" z slitin
lehkých slitin
■ Unikátní
■ Unikátní
design 18"
design
kol z 18"
lehkých
kol z slitin
lehkých slitin
Sedadla
■ Sedadla
čalouněná
čalouněná
v kombinaci
v kombinaci
látka / vinyl
látka / vinyl
■ Systém
■ KeyFree
Systém KeyFree
- vstup do
- vstup
vozu bez
do vozu
použití
bezklíče
použití klíče
Zadní ■tmavě
Zadnítónovaná
tmavě tónovaná
skla Privacy
skla Privacy
■ Přední
■ parkovací
Přední parkovací
senzory senzory
Automatická
■ Automatická
klimatizace
klimatizace
■ Vyhřívaná
■ Vyhřívaná
přední sedadla
přední sedadla
s nastavitelnou
s nastavitelnou
masážnímasážní
Prémiový
■ Prémiový
audiosystém
audiosystém
B&O s 10B&O
reproduktory
s 10 reproduktory
bederní opěrkou
bederní opěrkou
Bezdrátové
■ Bezdrátové
nabíjení pro
nabíjení
kompatibilní
pro kompatibilní
mobilní telefony
mobilní telefony
■ Sedadla
■ Sedadla
čalouněná
čalouněná
v kombinaci
v kombinaci
látka / vinyl
látka / vinyl
Sedadlo
■ Sedadlo
spolujezdce
spolujezdce
výškově výškově
nastavitelné
nastavitelné
■ Projekční
■ Projekční
zrcátko szrcátko
logem s
Puma
logem Puma
■ Velký ■
zadní
Velký
spojler
zadnívspojler
barvě karoserie
v barvě karoserie
s nastavitelnou
s nastavitelnou
bederní opěrkou
bederní opěrkou
■ Ozdobné
■ Ozdobné
stříbrné lišty
stříbrné
prahů
lišty
předních
prahů předních
dveří
dveří
■ Exteriérová
■ Exteriérová
sada Vignale
sada Vignale

2 VYBERTE SI

STUPNĚ
STUPNĚ
VÝBAVY
VÝBAVY

Titanium

Titanium
Titanium
X X

Hlavní prvky vnější výbavy

Hlavní Hlavní
prvky vnější
prvkyvýbavy
vnější výbavy
navíc oproti
navícvýbavě
oproti výbavě
Titanium
Titanium

■
■

■
■

■
■

17" kola z lehkých slitin
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 Hlavní
prvky vnitřní
prvky vnitřní
výbavyvýbavy
navíc oproti
navícvýbavě
oproti výbavě
Titanium
Titanium
■
■
■

Hlavní prvky vnitřní výbavy
■
■
■
■

■

■

Manuální klimatizace
Inovativní řešení zavazadlového prostoru MegaBox
Přední sedadla 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 pro automatické i vyžádané nouzové volání

Motory
Zážehové
1.0 EcoBoost (125 k/92 kW)
1.0 EcoBoost mild-hybrid (mHEV) (125 k/92 kW, 155 k/114 kW)

17" kola
■ z
17"
lehkých
kola z slitin
lehkých
s 5x2
slitin
paprsky
s 5x2 paprsky
Y
Y
Zadní ■tmavě
Zadnítónovaná
tmavě tónovaná
skla Privacy
skla Privacy
Automatické
■ Automatické
stěrače sstěrače
dešťovým
s dešťovým
senzorem
senzorem
+ vnitřní +
zpětné
vnitřnízrcátko
zpětné zrcátko
s automatickým
s automatickým
zatmíváním
zatmíváním

■
■

Snímatelné
■ Snímatelné
potahy předních
potahy předních
i zadníchi sedadel
zadních sedadel
na zip na zip
Automatická
■ Automatická
klimatizace
klimatizace
Prémiový
■ Prémiový
audiosystém
audiosystém
B&O s 10B&O
reproduktory
s 10 reproduktory
vč. subwooferu,
vč. subwooferu,
střešní anténa
střešníve
anténa
tvaru ve
žraločí
tvaruploutve
žraločí ploutve
Bezdrátové
■ Bezdrátové
nabíjení pro
nabíjení
kompatibilní
pro kompatibilní
mobilní telefony
mobilní telefony
Zadní ■podlahové
Zadní podlahové
rohože rohože

MotoryMotory
Zážehové
Zážehové
1.0 EcoBoost
1.0 EcoBoost
(125 k/92
(125
kW)
k/92 kW)
1.0 EcoBoost
1.0 EcoBoost
mild-hybrid
mild-hybrid
(mHEV)(mHEV)
(125 k/92
(125
kW,k/92
155 k/114
kW, 155
kW)
k/114 kW)

2 VYBERTE SI

STUPNĚ
STUPNĚ
VÝBAVY
VÝBAVY

ST-Line

ST-Line
ST-Line
X X

Hlavní prvky vnější výbavy navíc oproti výbavě Titanium

Hlavní Hlavní
prvky vnější
prvkyvýbavy
vnější výbavy
navíc oproti
navícvýbavě
oproti výbavě
ST-LineST-Line

■
■

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
Hlavice řadicí páky s hliníkovou ozdobou a hliníkové pedály
Černé čalounění stropu
(výbava ST-Line standardně neobsahuje výškově nastavitelné
sedadlo a bederní opěrku spolujezdce)

Motory
Zážehové
1.0 EcoBoost (125 k/92 kW)
1.0 EcoBoost mild-hybrid (mHEV) (125 k/92 kW, 155 k/114 kW)

■
■

■

18" kola
■ 18"
z lehkých
kola z slitin
lehkých
s 5x2
slitin
paprsky
s 5x2 paprsky
v černo-stříbrném
v černo-stříbrném
provedení
provedení
Automatické
■ Automatické
stěrače sstěrače
dešťovým
s dešťovým
senzorem
senzorem
+ vnitřní +
zpětné
vnitřnízrcátko
zpětné zrcátko
s automatickým
s automatickým
zatmíváním
zatmíváním
Zadní ■tmavě
Zadnítónovaná
tmavě tónovaná
skla Privacy
skla Privacy

Hlavní Hlavní
prvky vnitřní
prvky vnitřní
výbavyvýbavy
navíc oproti
navícvýbavě
oproti výbavě
ST-LineST-Line
■
■
■

■
■

■

Sedadla
■ Sedadla
čalouněná
čalouněná
v kombinaci
v kombinaci
látka / vinyl
látka / vinyl
Automatická
■ Automatická
klimatizace
klimatizace
Prémiový
■ Prémiový
audiosystém
audiosystém
B&O s 10B&O
reproduktory
s 10 reproduktory
vč. subwooferu,
vč. subwooferu,
střešní anténa
střešníve
anténa
tvaru ve
žraločí
tvaruploutve
žraločí ploutve
Bezdrátové
■ Bezdrátové
nabíjení pro
nabíjení
kompatibilní
pro kompatibilní
mobilní telefony
mobilní telefony
Sedadlo
■ Sedadlo
spolujezdce
spolujezdce
výškově výškově
nastavitelné
nastavitelné
s nastavitelnou
s nastavitelnou
bederní bederní
opěrkou opěrkou
Zadní ■podlahové
Zadní podlahové
rohože rohože

MotoryMotory
Zážehové
Zážehové
1.0 EcoBoost
1.0 EcoBoost
(125 k/92
(125
kW)
k/92 kW)
1.0 EcoBoost
1.0 EcoBoost
mild-hybrid
mild-hybrid
(mHEV)(mHEV)
(125 k/92
(125
kW,k/92
155 k/114
kW, 155
kW)
k/114 kW)

2 VYBERTE SI

STUPNĚ
STUPNĚ
VÝBAVY
VÝBAVY

ST-Line Vignale
Standardní prvky vnější výbavy navíc oproti
výbavě ST-Line X
■
■
■

■
■
■
■
■

Unikátní design 18" kol z lehkých slitin
Systém KeyFree - vstup do vozu bez použití klíče
Přední LED světlomety s automatickým nastavením
sklonu světlometů - LED dálková a odbočovací světla
Přední parkovací senzory
Nemetalický lak karoserie bílá Frozen
Projekční zrcátko s logem Puma
Velký zadní spojler v barvě karoserie
Chromovaná linie kolem horní mřížky chladiče
s unikátní maskou chladiče Vignale, ozdobné
chromované lišty bočních prahů dveří, chromované
lišty u spodní linie bočních oken, unikátní přední
a zadní nárazníky Vignale, lakované spodní části vozu

Standardní prvky vnitřní výbavy navíc oproti
výbavě ST-Line X
■

■
■

Vyhřívaná přední sedadla s nastavitelnou masážní
bederní opěrkou
Sedadla čalouněná v kombinaci látka / vinyl
Volant - částečně perforovaný s šedým prošíváním

Motory
Zážehový
1.0 EcoBoost (125 k/92 kW)
1.0 EcoBoost mild-hybrid (mHEV) (155 k/114 kW)

3

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

BARVYBARVY
LAKU KAROSERIE
LAKU KAROSERIE

ŽIVOT VE SKVĚLÉ BARVĚ
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

ModráModrá
BlazerBlazer

ČernáČerná
AgateAgate

Šedá Magnetic
Šedá Magnetic

Bílá Frozen
Bílá Frozen

Stříbrná
Stříbrná
Solar Solar

Bílá Metropolis
Bílá Metropolis

Šedá Matter
Šedá Matter

Červená
Červená
Fantastic
Fantastic

Nemetalická
Nemetalická

Červená
Červená
Race Race

SpeciálníSpeciální
nemetalická*
nemetalická*

Speciální metalická*

SpeciálníSpeciální
metalická*
metalická*

materiálům a postupům aplikace, bude váš Ford Puma vypadat
dobře i za mnoho let.

Ø
Ø
SpeciálníSpeciální
nemetalická*
nemetalická*

Modrá Desert Island

Metalická*
Metalická*

Metalická*
Metalická*

SpeciálníSpeciální
nemetalická*
nemetalická*

Metalická*
Metalická*

Unikátní Unikátní
metalická*
metalická*

Ø
*Za příplatek.
*Za
Standardně
příplatek. Ø Standardně
pro ST-Line pro
Vignale.
ST-Line Vignale.
Na model Ford
Na model
Puma poskytuje
Ford Pumaspolečnost
poskytuje Ford
společnost
zárukuFord
protizáruku
prorezivění
proti vprorezivění
délce 12 letv od
délce
data
12 první
let odregistrace.
data prvníViz
registrace.
obchodní
Viz
podmínky.
obchodní podmínky.
Poznámka:Poznámka:
Použité snímky
Použité
vozidel
snímky
slouží
vozidel
pouzeslouží
k ilustraci
pouze
odstínů
k ilustraci
barev
odstínů
karoserie
barev
a nemusí
karoserie
přesně
a nemusí
odpovídat
přesněaktuálním
odpovídatspecifikacím
aktuálním specifikacím
nebo dostupnosti
nebo dostupnosti
produktu naproduktu
některých
natrzích.
některých
Barvytrzích. Barvy
karoserie a čalounění
karoserie areprodukované
čalounění reprodukované
v tomto katalogu
v tomto
se katalogu
mohou lišit
se od
mohou
skutečných
lišit od skutečných
barev v důsledku
barevomezení
v důsledku
použitých
omezenítiskových
použitých
technologií.
tiskových technologií.

3 PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ ČALOUNĚNÍ
ST-Line ST-Line
Vignale*Vignale*
Střed sedadel:
Střed sedadel:
perforovaná
perforovaná
kůže/vinyl
kůže/vinyl
Captain Windsor
Captain Windsor
v černé Ebony
v černé Ebony
Boky sedadel:
Boky sedadel:
kůže/vinyl
kůže/vinyl
Windsor Windsor
v černé Ebony
v černé Ebony

Titanium*

Titanium X*

ST-Line*

ST-Line ST-Line
X*
X*

Střed sedadel: látka Alhambra v černé Ebony

Střed sedadel: snímatelná látka Malabar v šedé Coffee

Střed sedadel: látka Court v černé Ebony

Střed sedadel:
Střed sedadel:
látka Casual
látkav Casual
černé Ebony
v černé Ebony

Boky sedadel: látka Casual v černé Ebony

Boky sedadel: látka Casual v černé Ebony

Boky sedadel: látka Belgrano v černé Ebony s červeným

Boky sedadel:
Boky sedadel:
látka / vinyl
látka
Salerno
/ vinyl vSalerno
černé Ebony
v černé Ebony

prošíváním

s červeným
s červeným
prošíváním
prošíváním

Titanium/Titanum XØ

Titanium X†

Titanium X†

Titanium
Titanium
X†
X†

Střed sedadel: látka Alhambra v černé Ebony

Střed sedadel: snímatelná látka Bayon v černé Ebony

Střed sedadel: snímatelná látka Tartan v modré Gaellic

Střed sedadel:
Střed sedadel:
snímatelná
snímatelná
látka Camouflage
látka Camouflage

Boky sedadel: látka / vinyl Salerno v černé Ebony

Boky sedadel: látka Casual v černé Ebony

Hydra

Boky sedadel:
Boky sedadel:
látka Casual
látkav Casual
černé Ebony
v černé Ebony

Boky sedadel: látka Casual v černé Ebony

*Standard. Ø Výbava na přání, za příplatek. † Dostupné jako příslušenství.

3 PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ KOLA

17"

17"

18"

Standardně pro Titanium

Standardně pro ST-Line

Standardně pro Titanium X

(s pneumatikami 215/55 R17)

(s pneumatikami 215/55 R17)

(s pneumatikami 215/50 R18)

18"

18"

19"

provedení

Standardně pro ST-Line Vignale

s matnou černou

(s pneumatikami 215/50 R18)

Výbava na přání pro ST-Line, ST-Line X a ST-Line Vignale

kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky

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

Standardně pro ST-Line X

kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky

kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky

(s pneumatikami 215/50 R18)

Poznámka: Zobrazená kola jsou dostupná také jako příslušenství. Pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce Ford.

kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky

kola z lehkých slitin s 5 paprsky ve stříbrném provedení

(s pneumatikami 225/40 R19)

3 PERSONALIZACE PŘÍSLUŠENSTVÍ

1.

2.

3.

1.

Ochranná fólie hrany zadního
nárazníku

2.

Řadicí páka Performance

3.

Ochanná fólie prahů dveří

4.

Ramínko na hlavovou opěrku

5.

Sada první pomoci

6.

Přepravní chladicí Box-in-box

7.

Střešní příčníky*

8.

Střešní držák kola* Thule®+

9.

Zástěrky

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

8.
7.

8.

7.

4.
9.

Stáhněte si průvodce příslušenstvím
Puma zde
Další nabídku příslušenství najdete na
prislusenstvi-ford.cz

5.

6.

Brandované zboží Ford si můžete
zakoupit na
fordlifestylecollection.com/cz

9.

9.

9.

4

1

VÝKONVÝKON
MILD-HYBRIDU
MILD-HYBRIDU

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 konvenčním motorem 1.0 EcoBoost 125 k
(92 kW) a mild-hybridními motory 1.0 EcoBoost mHEV o výkonech 125 k
(92 kW) nebo 155 k (114 kW).

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

2

3

3

1

Puma EcoBoost
Mild-hybrid
Kromě konvenčního motoru
nabízí Puma také mild-hybridní
motory o výkonu 125 k (92 kW)
nebo 155 k (114 kW).

Poznámka: Detailní informace o spotřebách naleznete dále ve specifikacích.

3

48voltový
akumulátor
akumulátor
3 48voltový
Lithium-iontoý
Lithium-iontoý
akumulátor,
akumulátor,
který pohání
který pohání
elektromotor,
elektromotor,
se nachází
se nachází
pod
pod
předním
předním
sedadlem
sedadlem
spolujezdce.
spolujezdce.
Automaticky
Automaticky
se dobíjísezadobíjí
jízdy za
přijízdy při
rekuperačním
rekuperačním
brzděníbrzdění
a energie,
a energie,
která bykterá
jinakby
zůstala
jinak zůstala
nevyužita,
nevyužita,
se
se
do něj ukládá.
do něj ukládá.

4 TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORY

motoru, čímž pomáhá zvyšovat dojezd a snižovat
emise.
Není potřeba připojovat Ford Puma k externímu
zdroji napájení, protože samostatný 48V
akumulátor, který napájí elektrický motor, se
během jízdy dobíjí. Rekuperační brzdění funguje
tak, že energie, která vzniká při brzdění, je
využívána k nabíjení akumulátoru hybridu.

SUV

1.0 EcoBoost
mHEV (155 k)

1.0 EcoBoost
mHEV (155 k)

1.0 EcoBoost
(125 k)

1.0 EcoBoost
(125 k)

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

1.0 EcoBoost
mHEV (125 k)

CO JE MILD-HYBRIDNÍ
TECHNOLOGIE?

1.0 EcoBoost
mHEV (125 k)

S výběrem konvenčních zážehových a nových moderních, mild-hybridních (mHEV) zážehových motorů
přináší zcela Ford Puma vynikající výkon, spolu s působivou spotřebou paliva a pozoruhodně nízkými
emisemi.

Technické
Technické
údajeúdaje

SUV

Emisní norma
Emisní norma
Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Maximální výkon
Maximální
k (kW)
výkon k (kW)
125 (92)

125 (92)

125 (92)

125 (92)

155 (114)

155 (114)

Točivý moment
Točivý
Nm
moment Nm200
øø
øø
(g/km)97-99
Emise CO2 (g/km)
Emise CO
2

200

210

210

240

240

97-99

110-113

110-113

99-102

99-102

6stupňová 6stupňová
7st. automatická
7st. automatická
6stupňová 6stupňová
PřevodovkaPřevodovka
manuální manuální
DCT
DCT
manuální manuální
Pohon kol Pohon kol4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

Ve městě Ve městě
5,1-5,2

5,1-5,2

5,8-6,0

5,8-6,0

5,1

5,1

Mimo městoMimo město
3,8-3,9

3,8-3,9

4,3-4,4

4,3-4,4

3,9-4,1

3,9-4,1

4,3

4,9-5,0

4,9-5,0

4,4-4,5

4,4-4,5

Maximální rychlost
Maximální
(km/h)
rychlost (km/h)191

191

187

187

205

205

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

9,8

10,2

10,2

9,0

9,0

#
Provozní hmotnost
Provoznívozidla
hmotnost
vozidla1#280

1 280

1 326

1 326

1 280

1 280

Max. přípustná
Max.hmotnost
přípustnávozidla
hmotnost vozidla
1 760

1 760

1 810

1 810

1 760

1 760

Max. hmotnost
Max.brzděného
hmotnost přívěsu
brzděného
při 12%
přívěsu
stoupání
při 12% stoupání1 100

1 100

900

900

1 100

1 100

Max. hmotnost
Max.nebrzděného
hmotnost nebrzděného
přívěsu při 12%
přívěsu
stoupání
při 12% stoupání640

640

660

660

640

640

øø
SpotřebaSpotřeba
paliva (l/100
palivakm)
(l/100
km)øø

Kombinovaná
Kombinovaná4,3
Výkonø Výkonø

Hmotnosti
Hmotnosti
a zátěže a
(kg)
zátěže (kg)

ØÚdaje
ØÚdaje
ØØDeklarovaná
*Na 4. rychlostní
*Na 4.stupeň.
rychlostní
stupeň.
testů
Ford. testů
Ford. ØØDeklarovaná
spotřeba paliva
spotřeba paliva
a emise COa2 byly
emise
stanoveny
CO2 byly stanoveny
na základěna
technických
základě technických
požadavkůpožadavků
a
a
specifikací evropských
specifikací evropských
nařízení (ES)
nařízení
č. 715/2007
(ES) č.a715/2007
(EU) 2017/1151
a (EU)ve2017/1151
znění ve znění
pozdějších pozdějších
předpisů. Lehké
předpisů.
vozidlo
Lehké
typově
vozidlo
schválené
typově na
schválené
základěna základě
celosvětověcelosvětově
harmonizovaného
harmonizovaného
zkušebníhozkušebního
postupu propostupu
lehká vozidla
pro lehká vozidla
(WLTP) bude
(WLTP)
mít k bude
dispozici
mít informace
k dispozici oinformace
spotřebě opaliva
spotřebě
a emisích
palivaCO
a emisích
CO2 pro
2 pro
nový evropský
novýjízdní
evropský
cyklusjízdní
(NEDC)
cyklus
i WLTP.
(NEDC)
WLTP
i WLTP.
plněWLTP
nahradí
plně
NEDC
nahradí NEDC
nejpozději do
nejpozději
konce roku
do konce
2020. roku
Použité
2020.
standardní
Použité standardní
zkušební postupy
zkušební postupy
umožňují porovnání
umožňují různých
porovnání
typů
různých
vozideltypů
a různých
vozidelvýrobců.
a různých
Přivýrobců.
určení Při určení
spotřeby paliva
spotřeby
a emisí
paliva
CO2ahrají
emisí
CO2 hrají
velkou
roli, velkou
vedle palivové
roli, vedle
účinnosti
palivové účinnosti
vozidla, také
vozidla,
řidičské
také
chování
řidičské
a jiné
chování
netechnické
a jiné netechnické
faktory. CO2faktory.
je hlavní
CO2 je hlavní
skleníkový plyn
skleníkový
zodpovědný
plyn zodpovědný
za globálníza
oteplování.
globální oteplování.
Spotřeby paliva
Spotřeby
a emise
paliva
COa2 pro
emise
všechny
CO2 pro
aktuální
všechny
modely
aktuální
vozů,
modely
jsou kvozů, jsou k
dispozici nadispozici
všech prodejních
na všech prodejních
místech nebo
místech
jej lzenebo
stáhnout
jej lzena
stáhnout
adrese na adrese
www.ford.cz
www.ford.cz
v sekci Katalogy
v sekcia Katalogy
ceníky. a ceníky.
#Provozní hmotnost
#Provozní je
hmotnost
hmotnostje včetně
hmotnost
všech
včetně
provozních
všech provozních
náplní a náplní a
palivové nádrže
palivové
natankované
nádrže natankované
na 90 % kapacity
na 90 %
s řidičem
kapacityo shmotnosti
řidičem o hmotnosti
75
75
kg. Všechnykg.
uváděné
Všechnyhmotnosti
uváděné hmotnosti
platí pro vozidla
platí pro
v sériové
vozidlavýbavě.
v sériové výbavě.
Hmotnost přípojného
Hmotnost přípojného
vozidla je vyjádřena
vozidla jeschopností
vyjádřena schopností
plně naloženého
plně naloženého
vozu zastavit
vozu
a znovu
zastavit
se arozjet
znovu
vese
12%
rozjet
stoupání
ve 12%nastoupání
úrovni hladiny
na úrovni
moře.
hladiny moře.
Zatížení naZatížení
střeše jena
maximálně
střeše je maximálně
50 kg, s panoramatickou
50 kg, s panoramatickou
střechou 0 střechou
kg.
0 kg.
Zatížení naZatížení
kouli tažného
na kouli
zařízení
tažného
je maximálně
zařízení je maximálně
75 kg. Všechny
75 kg.
vozy
Všechny
jsou vozy jsou
vybaveny filtrem
vybaveny
pevných
filtrem
částic
pevných
GPF. částic GPF.

Celková délka / ST-Line / Vignale

Vnitřní rozměry (mm)
4186 /
4207 /
4197

Výška

1000

Místo pro nohy

1127

1805

Šířka ve výšce ramen

1348

1536 / 1
534

Druhá řada sedadel

Celková šířka se zrcátky

1930

Celková šířka bez zrcátek
Celková výška (nenaložené vozidlo) / ST-Line a Vignale

První řada sedadel

Výška

965

Rozvor

2588

Přední rozchod

1562

Místo pro nohy

877

Zadní rozchod

1523

Šířka ve výšce ramen

1320

Přední převis / ST-Line a Vignale

850 /
856

Rozměry zavazadlového prostoru

Zadní převis / ST-Line / Vignale

748 /
763 / 753

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

Maximální výška – po kryt zavazadlového prostoru/po střechu

825 /
865

Maximální šířka mezi podběhy

1000

Délka ložné plochy po opěradla zadních sedadel

725

Výška nákladové hrany (nenaložené vozidlo)

771

Výška: 1 534 mm

Vnější rozměry (mm)

Výška: 1 534 mm

4 TECHNICKÉ ÚDAJE ROZMĚRY

Délka:Délka:
4 207 mm
4 207 mm

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
523 / 477
pneumatik / s minirezervou
2sedadlové uspořádání (po střechu) – se sadou na opravu
pneumatik / s minirezervou

1216 /
1170

Megabox se sadou na opravu pneumatik / s minirezervou

81 / 34

Objem palivové nádrže (l)
Všechna provedení

42

Šířka (včetně
Šířka (včetně
zrcátek):
zrcátek):
1 930 mm
1 930 mm
Rozměry se mohou lišit v závislosti na vybavení. *Výška je uvedena bez panoramatické střechy.

Šířka (se
Šířka
sklopenými
(se sklopenými
zrcátky):
zrcátky):
1 805 mm
1 805 mm

Titanium
Střed sedadel: Látka Alhambra v černé Ebony
Boky sedadel: Látka Casual v černé Ebony
Prošívání: v šedé Metal
Střed sedadel: Látka Alhambra v černé Ebony
Boky sedadel: Vinyl Salerno v černé Ebony
Prošívání: v šedé Metal*
Titanium X

Kola*

ST-Line
Vignale

ST-Line
ST-Line X
Vignale

ST-Line X

Titanium
Černá
Agate

Červená
Fantastic

Stříbrná
Solar

Bílá
Metropolis

Šedá
Magnetic

Modrá
Desert Island

Šedá
Matter*

Červená
Race*

Bílá
Frozen*

Modrá
Blazer

Metalické laky karoserie*

Titanium X
ST-Line

Kola a
Kola
exteriér
a exteriér
Nemetalické
laky karoserie

Titanium X

Laky karoserie a čalounění

Kola*

D

17" x 7.0 kola17"z lehkých
x 7.0 kolaslitin
z lehkých
s 5x2 paprsky,
slitin s 5x2
pneu
paprsky,
215/55pneu
R17 94H
215/55 R17 94H
17" x 7.0 kola17"z lehkých
x 7.0 kolaslitin
z lehkých
s 5x2 paprsky
slitin s 5x2
Y, pneu
paprsky
215/55
Y, pneu
R17 94H
215/55 R17 94H

D

18" x 7.0 kola18"z lehkých
x 7.0 kolaslitin
z lehkých
s 5x2 paprsky,
slitin s 5x2
pneu
paprsky,
215/50pneu
R18 215/50
92H R18 92H

D

18" x 7.0 kola18"z lehkých
x 7.0 kolaslitin
z lehkých
s 5x2 paprsky
slitin s 5x2
v černo-stříbrném
paprsky v černo-stříbrném
provedení, pneu
provedení,
215/50pneu
R18 215/50
92H R18 92H

D

18" x 7.0 kola18"z lehkých
x 7.0 kolaslitin
z lehkých
s 5x2 paprsky,
slitin s 5x2
pneu
paprsky,
215/50pneu
R18 215/50
92H R18 92H

D

19" x 7.5 kola19"
z lehkých
x 7.5 kolaslitin
z lehkých
ve stříbrném
slitin veprovedení
stříbrnémsprovedení
matnou černou
s matnou
s 5 paprsky,
černou spneu
5 paprsky,
225/40
pneu
R19225/40
93H (dostupné
R19 93H v(dostupné
sadě Design
v sadě
ST-Line)
Design ST-Line)

D

Systém monitorování
Systém monitorování
tlaku v pneumatikách
tlaku v pneumatikách
(TPMS) (TPMS)

Snímatelné potahy sedadel na zip
Střed sedadel: Látka Malabar v šedé Coffee
Boky sedadel: Látka Casual v černé Ebony
Prošívání: v šedé Metal a šedé Hazelnut

A

Sada na opravu
Sadapneumatik
na opravu pneumatik
Minirezerva Minirezerva
16", pneu 125/70
16", pneu
R16 (nahrazuje
125/70 R16 sadu
(nahrazuje
na opravu
sadupneumatik;
na opravu pneumatik;
ovlivňuje velikost
ovlivňuje
MegaBoxu;
velikost MegaBoxu;
MegaBox bez
MegaBox
vypouštěcí
bez zátky)
vypouštěcí zátky)

Střed sedadel: Látka Alhambra v černé Ebony
Boky sedadel: Vinyl Salerno v černé Ebony
Prošívání: v šedé Metal*

Pojistné matice
Pojistné
kol matice kol

ST-Line

Střecha a vnější
Střecha
zpětná
a vnější
zrcátka
zpětná
lakovaná
zrcátkav černé
lakovaná
barvě
v černé barvě
– vč. A sloupků
– vč.aAzadního
sloupkůspojleru
a zadního
(nelze
spojleru
s panoramatickou
(nelze s panoramatickou
střechou; nelze
střechou;
pro barvy
nelzekaroserie
pro barvy
Magnetic,
karoserieFrozen,
Magnetic,
RaceFrozen,
a Blazer)
Race a Blazer)

D

Exteriér Exteriér

Střed sedadel: Látka Court v černé Ebony
Boky sedadel: Látka Belgrano v černé Ebony
Prošívání: v červené Generic

Střecha a vnější
Střecha
zpětná
a vnější
zrcátka
zpětná
lakovaná
zrcátkavelakovaná
stříbrné barvě
ve stříbrné barvě
– vč. A sloupků
– vč.aAzadního
sloupkůspojleru
a zadního
(nelze
spojleru
s panoramatickou
(nelze s panoramatickou
střechou; pro
střechou;
barvy karoserie
pro barvy
Agate,
karoserie
Metropolis
Agate, aMetropolis
Magnetic)a Magnetic)
Vnější zpětná
Vnější
zrcátka
zpětná
– elektricky
zrcátka –ovládaná
elektrickys ovládaná
integrovanými
s integrovanými
blikači, vyhřívaná,
blikači, vyhřívaná,
s osvětleníms osvětlením
nástupníhonástupního
prostoru, elektricky
prostoru,sklopná
elektricky
s možností
sklopná automatického
s možností automatického
sklopení při sklopení
uzamčenípřivozidla
uzamčení vozidla

ST-Line X
Střed sedadel: Látka Tire/Casual v černé Ebony
Boky sedadel: Vinyl Salerno v černé Ebony
Prošívání: v červené Generic

Projekční zrcátko
Projekční
s logem
zrcátko
Puma
s logem Puma
Střešní ližinyStřešní
černé (nelze
ližiny černé
s panoramatickou
(nelze s panoramatickou
střechou) střechou)

ST-Line Vignale

B

Zadní tmavěZadní
tónovaná
tmavěskla
tónovaná
Privacyskla Privacy

Střed sedadel: Kůže Captain Windsor v černé Ebony
Boky sedadel: Kůže/vinyl Windsor v černé Ebony
Prošívání: v šedé Metal

ExteriérováExteriérová
sada Titanium:
sada chromovaná
Titanium: chromovaná
linie kolem horní
linie kolem
mřížkyhorní
chladiče,
mřížky
chromované
chladiče, chromované
detaily exteriéru,
detailynelakované
exteriéru, nelakované
spodní částispodní
vozu části vozu
ExteriérováExteriérová
sada ST-Line:
sadadetaily
ST-Line:
exteriéru
detaily
v černé
exteriéru
barvě,
v černé
zadníbarvě,
sportovní
zadnínárazník
sportovní
s difuzorem,
nárazník s lakované
difuzorem,spodní
lakované
částispodní
vozu části vozu
ExteriérováExteriérová
sada Vignale:
sada
chromovaná
Vignale: chromovaná
linie kolem horní
linie kolem
mřížkyhorní
chladiče
mřížky
s unikátní
chladičemaskou
s unikátní
chladiče
maskou
Vignale,
chladiče
ozdobné
Vignale,
chromované
ozdobné chromované
lišty bočníchlišty
prahů
bočních
dveří,prahů
chromované
dveří, chromované
lišty u spodní
lišty u spodní
linie bočníchlinie
oken,
bočních
unikátní
oken,
přední
unikátní
a zadní
přední
nárazníky
a zadníVignale,
nárazníky
lakované
Vignale,spodní
lakované
částispodní
vozu části vozu
Tažné zařízení
Tažné
– odnímatelné
zařízení – odnímatelné
(obsahuje elektroinstalaci
(obsahuje elektroinstalaci
a funkci stabilizace
a funkcijízdy
stabilizace
s přívěsem)
jízdy s přívěsem)

StandardníStandardní
výbava výbava
Výbava na Výbava
přání na přání
K dispozici
*Metalické a speciální/unikátní laky karoserie, nemetalické laky bílá Frozen, červená Race a šedá Matter, polokožené čalounění pro Titanium a Titanium X jsou za příplatek.

Součást vybraných
Součást sad
vybraných
za příplatek
sad za příplatek

*Zvolená kola
*Zvolená
budoukola
vybavena
budouuvedeným
vybavena uvedeným
rozměrem pneumatik,
rozměrem pneumatik,
nelze však zvolit
nelze výrobce
však zvolit
pneumatik.
výrobce pneumatik.

ST-Line
Vignale

ST-Line
ST-Line X
Vignale

ST-Line X

Titanium X
ST-Line

Titanium X

Titanium

Kód MFC

ST-Line
Vignale

ST-Line X

ST-Line

Titanium X

Funkční
Funkční
výbava
výbava
Titanium

Funkční výbava

Funkční výbava
Manuální klimatizace

AC-S

Zadní LED světla
Zadní LED světla
Přední LED Přední
světlomety
LED světlomety
s automatickým
s automatickým
nastavenímnastavením
sklonu světlometů
sklonu světlometů
– LED dálková
– LED
a odbočovací
dálková a odbočovací
světla
světla
(dostupné v(dostupné
sadě Style)
v sadě Style)

Automatická klimatizace (dostupné v sadě Comfort)

AC-C

Přední a zadní okna – elektricky ovládaná s funkcí stažení/vytažení jedním stisknutím, globální otevírání /zavírání oken dálkovým ovladačem

B2KAJ

Palubní počítač s 4,2" barevným displejem
– funkce EcoCoach

HCAAJ

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

HCAAX

Přední LED Přední
mlhováLED
světla
mlhová
s přisvícením
světla s přisvícením
do zatáček do zatáček

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

AAQAB

Tempomat Tempomat
a inteligentní
a inteligentní
omezovač rychlosti
omezovač rychlosti
– detekuje dopravní
– detekuje
značky
dopravní
omezující
značkyrychlost
omezující
a automaticky
rychlost a automaticky
může nastavit
může
maximální
nastavit rychlostní
maximálnílimit
rychlostní
+ spolupráce
limit + spolupráce
s navigací s navigací

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

CBGAA

Startovací tlačítko + dva pasivní klíče dálkového ovládání (dostupné se systémem KeyFree Plus)

CBGAJ

Automatické
Automatické
stěrače s dešťovým
stěrače ssenzorem
dešťovým senzorem
+ vnitřní zpětné
+ vnitřní
zrcátko
zpětné
s automatickým
zrcátko s automatickým
zatmívánímzatmíváním
(dostupné v(dostupné
sadě Comfort)
v sadě Comfort)

Automatické
Automatické
přepínání dálkových
přepínánísvětel
dálkových světel

Systém KeyFree – vstup do vozu a startování bez použití klíče, dva pasivní klíče dálkového ovládání (dostupné se systémem KeyFree Plus)
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

Automatická
Automatická
aktivace světlometů
aktivace světlometů
při snížené viditelnosti
při snížené viditelnosti

A7FAL

Zadní parkovací
Zadnísenzory
parkovací senzory

H

Přední a zadní
Přední
parkovací
a zadnísenzory
parkovací
(dostupné
senzory v(dostupné
sadě Assist)
v sadě Assist)

H

Sportovní odpružení
Sportovní odpružení

D

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

A64AB

Systém Stop-Start
Systém Stop-Start

D

Obvodový alarm + dvojité zamykání

HNAAG

M

Přední potkávací LED projektorové světlomety s LED světly denního svícení, halogenové dálkové světlomety

JBBBT

Inovativní řešení
Inovativní
zavazadlového
řešení zavazadlového
prostoru MegaBox
prostoru MegaBox
– objem závisí
– objem
na zvolené
závisí motorizaci
na zvolené amotorizaci
výbavě a výbavě
Ford Easy Fuel
Ford– Easy
bezzátkové
Fuel – bezzátkové
doplňování doplňování
paliva s detekcí
paliva
správné
s detekcí
palivové
správné
pistole
palivové pistole
Panoramatická
Panoramatická
střecha s elektrickým
střecha s elektrickým
ovládáním aovládáním
sluneční clonou
a sluneční clonou
+ sedadlo spolujezdce
+ sedadlo spolujezdce
– výškově nastavitelné,
– výškově nastavitelné,
nastavitelnánastavitelná
bederní opěrka
bederní opěrka
pro ST-Linepro
(nelze
ST-Line
se střešními
(nelze senosiči,
střešními
s kontrastně
nosiči, s lakovanou
kontrastněstřechou
lakovanou
a sstřechou
mříží v zavazadlovém
a s mříží v zavazadlovém
prostoru) prostoru)

StandardníStandardní
výbava výbava
Výbava na Výbava
přání zana
příplatek
přání za příplatek
Součást vybraných
Součást sad
vybraných
za příplatek
sad za příplatek

ST-Line
Vignale

ST-Line
ST-Line X
Vignale

ST-Line X

Titanium X
ST-Line

Titanium X

Titanium

Kód MFC

ST-Line
Vignale

ST-Line X

ST-Line

Titanium X

Pohodlí
Pohodlí
a praktická
a praktická
výbava
výbava
Titanium

Pohodlí a praktická výbava

Audiosystémy a navigace
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 (předplatné na 1 rok od registrace vozu)
- Wi-Fi Hotspot pro až 10 přístrojů (předplatné na 3 měsíce nebo 3 GB dat od aktivace)
- eCall – tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání
- upozornění na nebezpečí na trase
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
- funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay
- 6 reproduktorů, ovládání audia na volantu
- 2 USB vstupy
- příjem DAB/DAB+

SnímatelnéSnímatelné
potahy sedadel
potahy
na sedadel
zip
na zip
IEPAM

PerforovanáPerforovaná
kůže/vinyl Vignale
kůže/vinyl Vignale
- prémiová perforovaná
- prémiová perforovaná
kožená/vinylová
kožená/vinylová
sedadla v černé
sedadla
Ebony
v černé Ebony
- šestiúhelníkový
- šestiúhelníkový
design prošívání
design
sedadel
prošívání sedadel
- vyhřívaná -přední
vyhřívaná
sedadla
přední sedadla
- vinylová palubní
- vinylová
deska
palubní deska

®

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
- funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay
- ovládání audia na volantu
- 2 USB vstupy
- příjem DAB / DAB+

ICFAH, ICE sada 6

Volant – vinyl,
Volant
nastavitelný
– vinyl, nastavitelný
ve čtyřech směrech
ve čtyřech směrech

G

Volant – vinyl,
Volant
sportovní,
– vinyl,nastavitelný
sportovní, nastavitelný
ve čtyřech směrech
ve čtyřech
s červeným
směrech sprošíváním,
červeným prošíváním,
červené prošívání
červené
naprošívání
ruční brzdě,
na ruční
manžetě
brzdě,
řadicí
manžetě
páky ařadicí
podlahových
páky a podlahových
rohožích rohožích

G

Volant – vinyl,
Volant
částečně
– vinyl,
perforovaný,
částečně perforovaný,
sportovní, nastavitelný
sportovní, nastavitelný
ve čtyřech směrech
ve čtyřech
s šedým
směrech
prošíváním
s šedým prošíváním
Hlavice řadicí
Hlavice
páky sřadicí
hliníkovou
páky sozdobou
hliníkovou
(pro
ozdobou
manuální
(propřevodovku)
manuální převodovku)
ICFAM, ICE sada 11

Interiér
Přední sedadla sportovně tvarovaná

Sedadla čalouněná
Sedadla včalouněná
kombinacivlátka
kombinaci
/ vinyllátka / vinyl
- sedadla čalouněná
- sedadla včalouněná
kombinacivlátka/
kombinaci
vinyl látka/
Sensicovinyl
s šedým
Sensico
prošíváním
s šedým prošíváním
- sedadlo řidiče
- sedadlo
i spolujezdce
řidiče i spolujezdce
s nastavitelnou
s nastavitelnou
masážní bederní
masážní
opěrkou
bederní opěrkou

FS-A

/–

/–

/–

/– C

Bezdrátové Bezdrátové
nabíjení pronabíjení
kompatibilní
pro kompatibilní
mobilní telefony
mobilní
(Qi)telefony (Qi)
Kuřácká sada
Kuřácká
(zapalovač
sada (zapalovač
+ popelník)+ popelník)
Prémiová středová
Prémiová
konzola
středová konzola
- loketní opěrka
- loketní
s velkou
opěrka
úložnou
s velkou
přihrádkou
úložnou přihrádkou
- dva držáky- nápojů
dva držáky nápojů
- elektrická -zásuvka
elektrická
(12zásuvka
V)
(12 V)

B

Černé čalounění
Černéstropu
čalounění stropu

B

Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné ve 4 směrech + posuvné sedadlo spolujezdce

BYPAD

Podlahové rohože
Podlahové
- přední
rohože - přední

Sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné (dostupné s panoramatickou střechou)

BYQAD

Podlahové rohože
Podlahové
přední
rohože
a zadní
přední
– prémiové
a zadní – prémiové

Sedadlo řidiče s nastavitelnou bederní opěrkou

BWRAB

Ozdobné stříbrné
Ozdobné
lištystříbrné
prahů předních
lišty prahů
dveří
předních dveří

Sedadlo spolujezdce s nastavitelnou bederní opěrkou (dostupné s panoramatickou střechou)

BWSAB

Hliníkové pedály
Hliníkové pedály

Sedadlo řidiče i spolujezdce s nastavitelnou masážní bederní opěrkou (dostupné s čalouněním látka/vinyl)

BWRAD

Prémiové LED
Prémiové
ambientní
LEDosvětlení
ambientní
interiéru
osvětlení
– přední
interiéru
dveře,
– přední
prostor
dveře,
pro prostor
nohy vpředu,
pro nohy
držáky
vpředu,
na nápoje
držáky na nápoje

Výškově nastavitelné opěrky hlavy na všech třech zadních sedadlech

BWJAB

B

J

StandardníStandardní
výbava výbava
Výbava na Výbava
přání zana
příplatek
přání za příplatek
Součást zvýhodněných
Součást zvýhodněných
sad, za příplatek
sad, za příplatek

Zvýhodněné sady

Bezpečnost
Bezpečnost

Sada Comfort
- automatická klimatizace
- automatické stěrače s dešťovým senzorem
- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním

Čelní a bočníČelní
airbagy
a boční
řidiče
airbagy
a spolujezdce
řidiče a spolujezdce
AGEAB

ST-Line
Vignale

ST-Line
ST-Line X
Vignale

ST-Line X

Titanium X
ST-Line

Titanium X

Titanium

Kód MFC

ST-Line
Vignale

ST-Line X

ST-Line

Titanium X

Bezpečnost
Bezpečnost
Titanium

Pohodlí a praktická výbava

C

Stropní airbagy
Stropní
1. a 2.
airbagy
řady sedadel
1. a 2. řady sedadel

C

Možnost deaktivace
Možnost airbagu
deaktivace
spolujezdce
airbagu spolujezdce

Sada Winter
- vyhřívané čelní sklo
- vyhřívaná přední sedadla
- vyhřívaný volant

AGWAB

Sada Assist
- adaptivní tempomat s inteligentním asistentem rychlosti – sníží rychlost při detekci značky omezující rychlost + spolupracuje s navigací (nastavitelná tolerance)
- 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)
- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA) s aktivním brzděním

AGKAB

Sada Style
- přední LED světlomety
- digitální přístrojový štít – palubní počítač s 12,3" barevným displejem

AGUAB

Sada Design ST-Line
- 19" x 7.5 kola z lehkých slitin v černo-stříbrném provedení s 5 paprsky
- velký zadní spojler

AGGAB

ElektronickýElektronický
stabilizační stabilizační
systém ESCsystém ESC
+ automatická
+ automatická
aktivace brzd
aktivace
po nárazu
brzd po nárazu
+ asistent pro
+ asistent
rozjezd ve
prosvahu
rozjezd
HSA
ve svahu HSA
+ protiprokluzový
+ protiprokluzový
asistent TA asistent TA
+ bezpečnostní
+ bezpečnostní
brzdový asistent
brzdový
EBAasistent EBA
+ protiblokovací
+ protiblokovací
brzdový systém
brzdový
ABSsystém ABS
ISOFIX úchyty
ISOFIX
pro upevnění
úchyty prodětských
upevnění
sedaček
dětských
na sedaček
vnějších na
zadních
vnějších
sedadlech
zadních sedadlech

C

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

B

Varování před
Varování
neúmyslným
před neúmyslným
opuštěním jízdního
opuštěním
pruhu
jízdního
(LDW)
pruhu (LDW)
+ systém pro+ automatické
systém pro automatické
navrácení donavrácení
jízdního pruhu
do jízdního
(LKA)pruhu (LKA)

H

Funkce sledování
Funkcebdělosti
sledování
řidiče
bdělosti řidiče
Funkce rozpoznávání
Funkce rozpoznávání
dopravních dopravních
značek omezujících
značek omezujících
rychlost a zákaz
rychlost
předjíždění
a zákaz apředjíždění
upozornění
a upozornění
na jízdu v protisměru
na jízdu v na
protisměru
dálnici (detekce
na dálnici
dvou
(detekce
značekdvou
se symbolem
značek se zákazu
symbolem
vjezdu
zákazu
po pravé
vjezdu po pravé
a levé straněa nájezdu)
levé straně nájezdu)

H

Pre-CollisionPre-Collision
Assist
Assist
- snižuje riziko
- snižuje
nehody
riziko
s chodcem,
nehody scyklistou
chodcem,
(docyklistou
80 km/hod)
(do 80nebo
km/hod)
jiným nebo
vozemjiným
(do 130
vozem
km/hod)
(do 130 km/hod)
+ výstraha v+případě
výstrahahrozícího
v případě
nebezpečí
hrozícího nebezpečí
+ autonomní
+ autonomní
nouzové brzdění
nouzové brzdění

StandardníStandardní
výbava výbava
Výbava na Výbava
přání zana
příplatek
přání za příplatek
Součást zvýhodněných
Součást zvýhodněných
sad, za příplatek
sad, za příplatek

uPoznámka:
Poznámka:
Je-li vozidlo
Je-li
Ford
vozidlo
vybaveno
Ford vybaveno
funkčním funkčním
airbagem airbagem
spolujezdce,
spolujezdce,
nesmí býtnesmí
na sedadle
být naspolujezdce
sedadle spolujezdce
nikdy umístěna
nikdy umístěna
dětská sedačka
dětskávsedačka
protisměru
v protisměru
jízdy. Nejbezpečnější
jízdy. Nejbezpečnější
pro vaše děti
proje,
vaše
pokud
dětijsou
je, pokud
řádnějsou řádně
připoutány
připoutány
na zadníchnasedadlech.
zadních sedadlech.

u

PUMA

PUMA

Záruka
Záruka

Záruky aZáruky
servisníasmlouvy
servisní smlouvy
ProdlouženáProdloužená
záruka FORD
záruka
PROTECT
FORD PROTECT
- 5 let/100 000
- 5 let/100
km 000 km
ProdlouženáProdloužená
záruka FORD
záruka
PROTECT
FORD PROTECT
- z 5 let na 7- let/200
z 5 let na000
7 let/200
km 000 km
Asistenční služba
Asistenční
Fordslužba
Assistance
Ford do
Assistance
první servisní
do první
prohlídky
servisní prohlídky
2 roky záruka
2 roky
na lak*
záruka na lak*
12 let záruka12na
letprorezivění*
záruka na prorezivění*

Standard Standard
Výbava na Výbava
přání zana
příplatek
přání za příplatek
Součást zvýhodněné
Součást zvýhodněné
sady, za příplatek
sady, za příplatek

*Záruka platí
*Záruka
od data
platí
první
od registrace
data prvnívozidla.
registrace
Podléhá
vozidla.
stanoveným
Podléhá stanoveným
podmínkám.
podmínkám.

5
Koupě

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

DalšíDalší
krokykroky

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

Najděte nejbližšího
autorizovaného prodejce
a vyžádejte si testovací jízdu
Prodejce vozidel Ford můžete na webových

a podívejte se, jak vypadá. V případě, že jste se
svým výběrem spokojeni, můžete odeslat svou

stránkách společnosti Ford vyhledávat podle
umístění nebo názvu, a zažádat si online o

konfiguraci prodejci Ford.

testovací jízdu nebo cenovou nabídku. Zadejte
vaše jméno a další potřebné informace, a zvolený
prodejce vás kontaktuje, abyste se domluvili na

www.ford.cz/konfigurator

vhodném termínu.

Financování
Financování

Automatické
Automatické
nouzové
nouzové
volání
volání
eCalleCall
Aplikace
Aplikace
FordPass
FordPass

Značkové
Značkové
financování
financování
Ford Credit
FordjeCredit
při pořízení
je při pořízeníFunkce Funkce
automatického
automatického
nouzového
nouzového
volání eCall
volání
jeeCallAplikace
je
Aplikace
FordPass
FordPass
vám ve vám
spojení
ve spojení
s modemem
s modemem
vozu Ford
vozu
optimální
Ford optimální
volbou volbou
pro soukromé
pro soukromé
osoby i osoby
součástí
i
součástí
FordPass
FordPass
Connect.
Connect.
Pomáhá
Pomáhá
cestujícím
cestujícím
FordPass
FordPass
Connect
Connect
poskytuje
poskytuje
přístup přístup
k mnoha
k mnoha
podnikatele.
podnikatele.
Veškerou
Veškerou
administrativu
administrativu
i odborné
i odbornénavázatnavázat
spojení spojení
s tísňovou
s tísňovou
linkou alinkou
poskytuje
a poskytuje užitečným
užitečným
funkcímfunkcím
navrženým
navrženým
pro usnadnění
pro usnadnění
poradenství
poradenství
zajistí prodejce
zajistí prodejce
Ford. Ford.

záchranným
záchranným
službám
službám
informace
informace
o poloze
o vozidla
poloze vozidla
cestování
cestování
a udržení
a udržení
dobrého
dobrého
stavu vozidla.
stavu vozidla.
v
příslušném
v
příslušném
jazyce.
Tato
jazyce.
inovativní
Tato
inovativní
funkce
funkce
Financujete-li
Financujete-li
vůz klasickým
vůz klasickým
úvěrem,úvěrem,
splácítesplácíte
část část
Ze svého
Zechytrého
svého chytrého
telefonu
telefonu
můžetemůžete
sledovat
sledovat
pomáhá
pomáhá
posádce
posádce
vozidla vozidla
po havárii,
po havárii,
při níž se
při níž se hladinuhladinu
ceny vozu
ceny
v pravidelných
vozu v pravidelných
měsíčních
měsíčních
splátkách
splátkách
a
a
paliva, počet
paliva,najetých
počet najetých
kilometrů,
kilometrů,
odpálilyodpálily
airbagy,airbagy,
nebo odpojilo
nebo odpojilo
palivové
palivové
čerpadlo.
čerpadlo.
stávátestáváte
se vlastníkem
se vlastníkem
vozidla.vozidla.
ÚvěrovéÚvěrové
produkty
produkty
i nahuštění
i nahuštění
pneumatik.
pneumatik.
MůžeteMůžete
také odemykat
také odemykat
a
a
Ford Credit
Fordjsou
Credit
nabízeny
jsou nabízeny
včetně výhodného
včetně výhodného

zamykat
zamykat
auto či vyhřát
auto čiinteriér
vyhřát interiér
vozidla vozidla
na dálku.
na dálku.

komplexního
komplexního
pojištění
pojištění
u renomovaných
u renomovaných
pojišťoven.
pojišťoven.

Také vám
Také
najde
vámcestu
najdezpět
cestu
k zaparkovanému
zpět k zaparkovanému
vozidlu vozidlu
a bude a
vám
bude
zasílat
vám informace
zasílat informace
o
o

Dáte-li přednost
Dáte-li přednost
operativnímu
operativnímu
leasinguleasingu
Ford Ford

technickém
technickém
stavu vozidla
stavu vozidla
přímo do
přímo
vašeho
do vašeho
telefonu.
telefonu.
A mnohem
A mnohem
více. více.

Lease, vyřešíte
Lease, vyřešíte
financování
financování
vašeho vašeho
vozu bez
vozu bez
nutnosti
nutnosti
koupě, ikoupě,
bez počáteční
i bez počáteční
zálohy. zálohy.
Pro vícePro
informací
více informací
navštivte
navštivte
www.fordcredit.cz
www.fordcredit.cz

DALŠÍ
DALŠÍ
INFORMACE
INFORMACE
O RODINĚ
O RODINĚ
VOZŮ
VOZŮ
FORD
FORD
NALEZNETE
NALEZNETE
NANA
WEBOVÝCH
WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH
STRÁNKÁCH
WWW.FORD.CZ
WWW.FORD.CZ

5 Koupě Servisní služby a záruky

Ford Service

Ford Protect

Ford Service Plan

Služby Ford Service jsou zajištovány

S prodlouženou zárukou FORD PROTECT si
budete užívat bezstarostný klid po mnoho let.

S jednou jedinou platbou můžete pokrýt náklady
na doporučené servisní prohlídky po dobu 2 až 5

Stačí se jen rozhodnout, jakou variantu si zvolíte:

let od doby, kdy si nové vozidlo Ford převezmete.
To může vyjít levněji, než kdybyste platili za

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)

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

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

Obrázky, popisy
Obrázky,
a specifikace.
popisy a specifikace.
Tato publikace
Tatobyla
publikace
platná byla
v době
platná
předání
v době
do tisku.
předání
Společnost
do tisku. Společnost
Ford své výrobky
Ford své
neustále
výrobky
vyvíjí.
neustále
Vyhrazujeme
vyvíjí. Vyhrazujeme
si právo kdykoli
si právo
změnit
kdykoli
specifikace,
změnit specifikace,
barvy
barvyVydala společnost
Vydala společnost
Ford Motor
Ford
Company
Motor Company
a ceny modelů
a ceny
a předmětů
modelů azobrazených
předmětů zobrazených
a popsaných
a popsaných
v této publikaci.
v tétoPro
publikaci.
aktuálníPro
informace
aktuálníse
informace
vždy obraťte
se vždy
na vašeho
obraťte prodejce
na vašeho
Ford.
prodejce
Výbava
Ford.
na přání.
Výbava
Pokud
na přání.
je v této
Pokud
publikaci
je v této publikaci
Limited, Limited,
položka označena
položkajako
označena
‘Výbavajako
na přání’
‘Výbava
nebo
na přání’
‘Výbava
nebo
na přání/paket’
‘Výbava na přání/paket’
atd., vezměte
atd.,
navezměte
vědomí, že
na tato
vědomí,
položka
že tato
je za
položka
příplatek
je za
k základní
příplatekceně
k základní
vozidla,
ceně
pokud
vozidla,
není pokud
výslovně
není
uvedeno
výslovně uvedeno
Laindon,Laindon,
Essex, Anglie.
Essex, Anglie.
jinak. Všechny
jinak.
kombinace
Všechny modelů
kombinace
a barev
modelů
nemusí
a barev
být dostupné.
nemusí býtPoznámka.
dostupné. Poznámka.
Některá vyobrazení
Některápocházejí
vyobrazení
z předprodukčního
pocházejí z předprodukčního
modelu a/nebo
modelu
jsoua/nebo
vytvořena
jsouna
vytvořena
počítači, na
a vpočítači,
konečném
a v konečném
provedení seprovedení
může vzhled/vybavení
se může vzhled/vybavení
vozidla v různých
vozidla
ohledech
v různých
lišit.
ohledech
Kromě toho
lišit. Kromě
mohoutoho
některé
mohou
vyobrazené
některé vyobrazené
prvky vozidel
prvky
patřit
vozidel
do výbavy
patřitna
dopřání.
výbavy
Poznámka.
na přání. Poznámka.
Tento katalog
Tento
obsahuje
katalog obsahuje
Registrováno
Registrováno
v Anglii pod
v Anglii
číslem
pod235446.
číslem 235446.
jak originálníjak
příslušenství
originální příslušenství
Ford, tak i celou
Ford,řadu
tak ipečlivě
celou řadu
zvolených
pečlivěvýrobků
zvolených
od našich
výrobků
dodavatelů.
od našich dodavatelů.
Namontované
Namontované
příslušenstvípříslušenství
může mít vliv
může
na spotřebu
mít vliv na
vozidla.
spotřebu
+ Všechny
vozidla.výrobky
+ Všechny
jiných
výrobky jiných
BJN 208138.
BJN 208138.
FoE Z80E
FoE Z80E
dodavatelů dodavatelů
podléhají záručním
podléhají
podmínkám
záručním podmínkám
příslušného příslušného
dodavatele dodavatele
a společnost
a Ford
společnost
za ně nenese
Ford zaodpovědnost.
ně nenese odpovědnost.
Více informací
Více
o těchto
informací
podmínkách
o těchto podmínkách
získáte od prodejce
získáte od
společnosti
prodejce společnosti
® a
Ford. Poznámka.
Ford. Poznámka.
Slovní označení
Slovní
Bluetooth
označení
Bluetooth
loga jsou® vlastnictvím
a loga jsou vlastnictvím
společnosti společnosti
Bluetooth SIG,
Bluetooth
Inc. a veškeré
SIG, Inc.
jejich
a veškeré
použitíjejich
společností
použití společností
Ford Motor Ford
Company
MotorLimited
Company
a přidružených
Limited a přidružených
1020/CZE
1020/CZE
cz
cz
společností společností
je předmětem
je předmětem
licence. Slovní
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