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AKO JAZDIŤ NA NOVOM 
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Puma ST-Line X vyobrazená vo voliteľnej modrej farbe karosérie Desert Island 
Blue a s 19-palcovými 5-lúčovými matnými čiernymi zliatinovými diskami 
(voliteľná výbava a príslušenstvo). Vyobrazené vozidlo je vybavené výbavou a 
doplnkami, ktoré sú k dispozícii za príplatok.
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Puma Vignale vyobrazená vo voliteľnej modrej farbe karosérie Magnetic a s 
18-palcovými 10-lúčovými čiernymi zliatinovými diskami Absolute Black 
(štandardná výbava a príslušenstvo).

*informácie o spotrebe paliva a emisiách nájdete v časti so špecifikáciami

ELEKTRIFIKOVANÝ VÝKON

PUMA ECOBOOST HYBRID
Vzrušujúci model Puma EcoBoost Hybrid je vybavený sofistikovanou 
technológiou pohonu mild-hybrid, ktorá znižuje emisie CO2, 
optimalizuje spotrebu paliva a poskytuje pohotovejší zážitok z jazdy*. 
48 V elektrifikovaná pohonná jednotka mild-hybrid plynulo integruje 
elektrický krútiaci moment s trojvalcovými benzínovými motormi s 
nízkym trením a výkonom až 155 k (114 kW).

Technológia mild-hybrid využíva remeňom poháňaný integrovaný 
štartér/generátor (BISG), ktorý nahrádza štandardný alternátor. BISG 
funguje aj ako motor, ktorý pomocou energie z batérie poskytuje 
razantnejší a pohotovejší výkon, najmä pri nižších otáčkach motora, 
vďaka čomu ponúka flexibilnejší a prepojenejší zážitok z jazdy. 
Rekuperačné brzdenie získava späť energiu počas spomaľovania, a 
využíva ju na zrýchlenie pri akcelerácii, čo pomáha zvyšovať výkon a 
účinnosť pri súčasnom znižovaní spotreby*.

Model Puma EcoBoost Hybrid je teraz k dispozícii s novou 
dvojspojkovou prevodovkou. Sedemstupňová automatická 
prevodovka dokáže znížiť náročnosť jazdy, najmä pri jazde v meste a v 
premávke so zastavovaním a následným rozjazdom. Okrem toho 
rýchle a plynulé radenie prevodových stupňov dopĺňa výkon 
hybridného hnacieho mechanizmu s elektrickým pohonom, čím ďalej 
umocňuje radosť z jazdy.
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Puma ST-Line X vyobrazená s voliteľnou modrou farbou karosérie Desert Island 
Blue a s 19-palcovými 5-lúčovými matnými čiernymi zliatinovými diskami 
(voliteľná výbava a príslušenstvo).

*Objem batožinového priestoru MegaBox závisí od špecifikácie vozidla: 456L (benzínové/mHEV modely); 448L 
(dieselové modely); 422L (s náhradným kolesom). Náklad a nosnosť sú obmedzené hmotnosťou a rozložením 
hmotnosti.
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DÔMYSELNÉ VYUŽITIE 
PRIESTORU, KTORÉ

JE PREKVAPIVO POHODLNÉ
Život v meste vyžaduje vynaliezavý prístup k tomu, ako využívate 
priestor. Puma si tento spôsob myslenia osvojila. Okrem toho, že je 
príjemný na pohľad, poskytuje aj skutočnú funkčnosť v detailoch 
svojho dizajnu.

Úvodom spomeňme, že prístup do batožinového priestoru je 
jednoduchý, aj keď máte plné ruky. S kľúčmi vo vrecku alebo v taške 
jednoduchým pohybom nohy pod zadným nárazníkom aktivujete 
otvorenie dverí batožinového priestoru modelu Puma bez použitia 
rúk. Hoci adaptívna zadná odkladacia polica nie je pripevnená k 
druhému radu sedadiel a zdvíha sa spolu so zadnými dverami 
batožinového priestoru, znamená to, že sa dá otvoriť a poskytnúť 
priestor na uloženie väčších predmetov.

Čo je však skutočne dômyselné je to, že samotný batožinový priestor 
modelu Puma je vybavený novým inovatívnym priestorom Megabox*. 
Okrem toho, že priestor MegaBox poskytuje v prípade potreby ďalší 
úložný priestor, zároveň má aj vodotesné obloženie a dokonca aj 
odtokový otvor. Takže, ak ste aktívny človek, je to ideálny priestor na 
uloženie mokrého alebo zablateného výstroja po behu v parku a 
pridáva toľko priestoru, že v ňom môžete vzpriamene postaviť aj 
golfový vak.



CESTA VPRED

MÁTE VŠETKO POD KONTROLOU
Vďaka inteligentným funkciám a inovatívnym technológiám vám Ford 
Puma umožňuje mať všetko pod kontrolou. Od 12,3-palcového (31,2 
cm)plne digitálneho prístrojového panelu a pokročilej 8-palcovej 
(20,3 cm) dotykovej obrazovky až po množstvo ďalších služieb a 
funkcií dostupných prostredníctvom informačného systému SYNC 3 
a zabudovaného modemu FordPass Connect*– každý prvok bol 
navrhnutý tak,aby vám čo najviac spríjemnil jazdu.
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Puma ST-Line X vyobrazená s čiastočným obložením Sensico® Vinyl (nie je k 
dispozícii).

*Neveďte motorové vozidlo, pokiaľ sa nesústredíte na jazdu. Ak je to možné, používajte systémy ovládané 
hlasom; počas jazdy nepoužívajte zariadenia, ktoré sa držia v ruke' Niektoré funkcie môžu byť zablokované, keď 
má vozidlo zaradený rýchlostný stupeň. Nie všetky funkcie sú kompatibilné so všetkými telefónmi.



Puma Vignale vyobrazená vo voliteľnej sivej farbe karosérie Magnetic a s 18-palcovými 
10-lúčovými čiernymi zliatinovými diskami Absolute Black (štandardná výbava a príslušenstvo).



Puma Vignale vyobrazená vo voliteľnej modrej farbe karosérie Magnetic a v 
18-palcovými 10-lúčovými čiernymi zliatinovými diskami Absolute Black 
(štandardná výbava a príslušenstvo).

ČISTÁ RADOSŤ Z JAZDY

PUMA VIGNALE
Získajte viac zážitkov z každej jazdy s novým dynamickým modelom 
Puma Vignale. Počínajúc pôsobivými 18-palcovými 10-lúčovými 
diskami kolies z ľahkej zliatiny v čiernej farbe Absolute Black až po 
full-LED svetlomety a nárazníky v športovom štýle si diskrétne 
vyžiada pozornosť v akomkoľvek prostredí. Za volantom odmení aj 
toho najnáročnejšieho vodiča svižným ovládaním, pôsobivým 
jazdným komfortom a energickým výkonom.
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Puma Vignale vyobrazená s prémiovým vinylom Captain Sensico® vo farbe Ebony. 
Stredové tkaniny a vonkajšie čalúnenie vankúšov Windsor Premium Sensico® 
Vinyl bočné obklady a opierky hlavy (nie sú k dispozícii).  

ŠTÝL A DÔMYSELNOSŤ

NAVRHNUTÁ PRE VAŠE POHODLIE
Štýlovo pohodlný interiér modelu Ford Puma Vignale vás príjemne 
uvíta. Sedadlá sú čalúnené športovým, špičkovým syntetickým 
materiálom a luxusným vinylom. V tomto kultivovanom prostredí si 
môžete vychutnať vyvážený výkon zvukového systému B&O s 10 
reproduktormi.

 ■ Panoramatická strecha prepúšťa svetlo a umocňuje pocit 
priestrannosti. Posuvné sklo poskytuje čerstvý vzduch, keď je 
otvorené, a má povrchovú úpravu odrážajúcu slnečné žiarenie, 
ktorá pomáha udržiavať interiér chladný, keď je strecha zavretá, 
pričom vnútorné clony zabezpečujú väčší tieň, keď ho potrebujete. 
(Voliteľná výbava)

 ■ Dvojspojková 7-rýchlostná automatická prevodovka dodáva 
novú úroveň kultivovanosti s plynulým radením a pohotovou 
odozvou. (Voliteľná výbava. Vrátane radiacich páčok na volante pri 
modeloch ST Line a Vignale)
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VNÍMAJTE ŽIVOT INÝM 
SPÔSOBOM

CHOĎTE SVOJOU VLASTNOU CESTOU
Bez ohľadu na to, ktorú sériu modelu Puma si vyberiete, všetky sa 
dodávajú s rozsiahlym zoznamom štandardných špecifikácií. Teraz 
môžete pridať ešte viac prepracovaného štýlu vďaka výberu 
exkluzívnych prvkov výbavy interiéru a exteriéru, ako napríklad:

 ■ 19-palcové 5-lúčové disky z ľahkej zliatiny s matným čiernym 
povrchom (voliteľná výbava pre model Vignale)

 ■ Panoramatická strecha s elektricky ovládaným výklopným/
posuvným otváraním a sťahovacou slnečnou clonou (voliteľná 
výbava)

 ■ Čierne strešné lyžiny (voliteľná výbava, nie je k dispozícii s 
panoramatickou strechou)

 ■ Vyhrievaný kožou obšitý volant (voliteľná výbava ako súčasť 
balíka)
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Puma ST-Line X vyobrazená vo voliteľnej striebornej farbe karosérie Solar Silver s 
19-palcovými 5-lúčovými matnými čiernymi zliatinovými diskami (voliteľná 
výbava modelu Vignale a príslušenstvo).



1. 3.

2. 4.

PRISPÔSOBTE HO SVOJMU ŠTÝLU
Sedadlá modelu Puma so zipsom umožňujú ľahšie ako kedykoľvek 
predtým zmeniť interiér vášho vozidla, keď máte chuť na zmenu. 
Poťahy sedadiel vhodné pre celú rodinu, ktoré sa ponúkajú v rôznych 
materiáloch a vzoroch – vrátane módneho maskovacieho vzoru – 
vám uľahčia čistenie po rozliatej šťave alebo domácich zvieratách a 
zároveň vám poskytnú ešte viac možností, ako si prispôsobiť svoje 
auto. Čistenie poťahov sedadiel je jednoduché. Stačí ich rozopnúť, 
vložiť do práčky a bez námahy vymeniť za druhú sadu, aby bol interiér 
vášho vozidla Puma stále svieži.

Vyberte si z ponuky rôznych vzorov poťahov na zips:

1.  Čalúnenie sedadiel so zipsom s tkaninou Bayon (voliteľná 
výbava pre model Titanium)

2.  Čalúnenie sedadiel so zipsom s tkaninou Frameout 
(príslušenstvo pre model Titanium)

3.  Čalúnenie sedadiel so zipsom s pestro kockovanou tkaninou 
Tartan(príslušenstvo pre model Titanium)

4.  Čalúnenie sedadiel so zipsom s maskovaciou tkaninou 
Camouflage (príslušenstvo pre model Titanium)
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NAVRHNUTÝ PRE ŽIVOT

STVORENÝ PRE ŽIVOT
Život v meste môže byť hektický. Káva sa môže rozliať a mokrými 
nohami sa do interiéru môže dostať bahno a nečistoty. A nemáte čas 
na to, aby ste príliš lipli na nedotknutosti vášho vozidla. Aj preto sme 
pre vaše vozidlo Puma vytvorili nové konštrukcie sedadiel, ktoré 
obsahujú plne odnímateľné poťahy predných a zadných sedadiel. 
Poťahy sedadiel sa tiež dajú prať v práčke a majú integrovaný zips, 
ktorý v prípade potreby uľahčuje ich odnímanie. (voliteľná výbava 
alebo príslušenstvo pre model Titanium)

Poťahy sedadiel so zipsom

Modely Titanium majú 
odnímateľné poťahy sedadiel s 
integrovanými zipsami, vďaka 
čomu ich možno ľahšie odňať a 
vyprať alebo vymeniť za iný dizajn 
poťahu sedadla z našej ponuky 
príslušenstva.



Upozornenie: Úplná integrácia systému SYNC 3 so smartfónom je dostupná len s telefónmi iPhone 5/telefónmi so systémom Android 5.0 (Lollipop) alebo novšími. 100 % pripojené. Spoplatnená je len služba AppLink. Najnovšie informácie 
o dostupnosti funkcií Apple CarPlay a Android Auto na vašom trhu sú k dispozícií na oficiálnych internetových stránkach funkcií Apple CarPlay a Android Auto. Aktualizácie máp sú zdarma po obmedzený čas od zaregistrovania vozidla.
Neveďte motorové vozidlo, pokiaľ sa nesústredíte na jazdu’ Ak je to možné, používajte systémy ovládané hlasom; počas jazdy nepoužívajte zariadenia, ktoré sa držia v ruke. Niektoré funkcie môžu byť zablokované, keď má vozidlo zaradený rýchlostný 
stupeň. Nie všetky funkcie sú kompatibilné so všetkými telefónmi.
**vo vozidle bude pripojený už v okamihu dodania vozidla Môžete sa rozhodnúť, či zdieľanie niektorých údajov povolíte/zrušíte. Tam, kde sú k dispozícii, sú funkcie diaľkového ovládania FordPass Connect bezplatné po dobu 10 rokov. Následne sa môže 
vyžadovať zaplatenie predplatného.
†††Štartovanie na diaľku je k dispozícii len pre modely s automatickou prevodovkou.
‡Ford eCall zdieľa informácie o polohe vozidla a pomáha posádke vozidla uskutočniť hovor vo svojom jazyku do miestneho komunikačného centra po nehode vozidla, pri ktorej sa aktivovali airbagy alebo sa uzavrelo palivové čerpadlo. Táto funkcia funguje 
vo viac než 40 európskych krajinách a regiónoch.
Aplikácia Ø FordPass, kompatibilná s vybranými platformami smartfónov, je k dispozícii na prevzatie. Môžu sa účtovať sadzby za správy a dáta.

FORD SYNC 3
Dostupné riešenie synchronizácie Ford SYNC 3 sa priamo integruje s vaším 
smartfónom, aby komunikácia aj navigácia prebiehala bez akéhokoľvek 
úsilia*. Môžete ovládať aplikácie kompatibilné so systémom SYNC pomocou 
funkcie AppLink, zatiaľ čo Apple CarPlay a Android Auto vám umožní 
používať 8-palcovú (20,3 cm) farebnú obrazovku, ako keby to bol váš 
telefón. Pomocou dotykovej obrazovky alebo jednoduchých hlasových 
príkazov môžete uskutočňovať hovory, písať a vypočuť si textové správy, ale 
aj ovládať hudbu a satelitnú navigáciu.

SYSTÉM FORDPASS CONNECT
Systém FordPass Connect vo všetkých našich vozidlách Puma umožňuje celý 
rad funkcií, ktoré uľahčujú a spríjemňujú jazdu**. V prípade nehody funkcia 
eCall‡ pomôže uskutočniť volanie pohotovostným zložkám a zdieľa vašu 
polohu.

APLIKÁCIA FORDPASS
Vyťažte zo svojho prepojeného vozidla maximum s aplikáciou FordPassØ. 
Vďaka inteligentným funkciám diaľkového ovládania vám aplikácia FordPass 
umožňuje prístup k ešte väčšiemu množstvu funkcií prostredníctvom 
smartfónu. Pre pokoj v duši môžete vozidlo naštartovať, †††zamknúť alebo 
odomknúť, nech ste kdekoľvek, a dokonca aj rozmraziť čelné sklo a aktivovať 
vyhrievané sedadlá a vyhrievaný volant (ak sú súčasťou výbavy) počas 
chladného zimného rána. (k dispozícii len na trhoch v rámci EÚ)

Pripojte svoj model Puma k systému FordPass.
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ZAPOJENÉ A POD KONTROLOU



VOLITEĽNÉ JAZDNÉ REŽIMY
Prispôsobte si svoj zážitok z jazdy modelom Puma tak, aby vyhovoval 
podmienkam, prostredníctvom výberu z piatich dostupných jazdných 
režimov. Uprednostnite rôzne konfigurácie výkonu, sily a 
hospodárnosti výberom spomedzi nastavení Normal, Sport, Trail, 
Slippery a Eco.

Na vozidlách s automatickou prevodovkou systém prispôsobuje 
rôzne nastavenia, vrátane odozvy na plyn a odozvy riadenia, ako aj 
správanie pri preraďovaní. Prístrojový panel sa tiež mení tak, aby 
odrážal vami vybrané nastavenie, a zahŕňa aj „tichý“ režim, ktorý 
zobrazuje iba tie najdôležitejšie informácie. (Štandardná výbava. 
Vyobrazené vozidlo má voliteľnú automatickú prevodovku)

PANORAMATICKÁ STRECHA
Vychutnajte si viac okolitej krajiny z pohodlia vášho modelu Puma. 
Elektricky ovládaná panoramatická strecha vám skutočne umožní 
priviesť vonkajší svet do kabíny vozidla. Posuvné sklo, ktoré po 
otvorení poskytuje dostatok čerstvého vzduchu, má tiež povrchovú 
úpravu odrážajúcu slnečné žiarenie, ktorá pomáha udržiavať interiér 
chladný, keď je strecha zavretá, pričom vnútorné clony zabezpečujú 
väčší tieň, keď ho potrebujete. (Voliteľná výbava)

INTELIGENTNÝ ADAPTÍVNY TEMPOMAT A 
ASISTENT PREDCHÁDZANIA KOLÍZIÁM S 
ASISTENTOM VYHÝBACIEHO MANÉVRA
Puma prispieva k uľahčeniu jazdy v hustej premávke. Adaptívny 
tempomatØ2) udržiava bezpečnú vzdialenosť medzi vami a vozidlom 
vpredu a dokonca dokáže zastaviť vaše vozidlo. Asistent 
predchádzania kolíziámØ2)* s asistentom vyhýbacieho manévra vás 
upozorní na potenciálne nebezpečenstvá ( ako sú vozidlá a chodci) a 
je navrhnutý tak, aby rozpoznal vyhýbací manéver a pomohol vám 
obísť prekážku v ceste vášho vozidla, pričom súčasne aktivuje brzdy, 
čím pomáha znížiť alebo eliminovať náraz. (Voliteľná výbava)

SVETLÁ OSVETĽUJÚCE PRIESTOR PRED DVERAMI 
PRI MODELI PUMA 
Nezameniteľné svetlá osvetľujúce priestor pred dverami pri modeli 
Puma si môžete byť istí, že vám pripravia príjemné privítanie. Pri 
každom odomknutí dverí sa v spätných zrkadlách rozsvietia svetlá 
osvetľujúce priestor pred dverami s pútavým logom modelu Puma. 
(Štandardná výbava)
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ØPoužíva senzory. 2)Funkcia podpory riadenia. *Asistent predchádzania kolíziám s detekciou chodcov dokáže 
rozpoznať chodcov, avšak nie v každých podmienkach a nenahrádza bezpečnú jazdu. Informácie o 
obmedzeniach systému nájdete v používateľskej príručke.
Poznámka Adaptívny tempomat s funkciou Stop and Go (voliteľná výbava modelov s automatickou 
prevodovkou): Ak zastavenie trvá dlhšie ako tri sekundy, vodič musí zasiahnuť a stlačiť tlačidlo „RES“ alebo 
plynový pedál, aby sa obnovila činnosť systému.
Poznámka Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a potrebu 
riadiť vozidlo.



ZADNÁ ŠIROKOUHLÁ KAMERA2)

Užitočné pri cúvaní do alebo von z priestorov, keď je viditeľnosť je 
obmedzená. Zadná širokouhlá kamera, ktorá sa aktivuje zaradením 
spiatočky, ponúka jasný pohľad doľava a doprava a na obrazovke 
systému SYNC 3 zobrazuje takmer 180-stupňový pohľad za**. 
(Voliteľná výbava)

LED SVETLOMETYØ

Vysoko efektívne LED svetlomety s dlhou životnosťou vytvárajú jasné 
prirodzené svetlo s mimoriadne presným vzorom. Vďaka snímačom 
tiež zistia, že je tma. Automatické diaľkové svetlá rozpoznajú 
prichádzajúce vozidlá a automaticky za vás prepnú na stretávacie 
svetlá. K dispozícii len v kombinácii so systémom na udržanie 
v jazdnom pruhu (súčasť systému Udržania vozidla v jazdnom pruhu). 
(Štandardná výbava)

ASISTENT PREDCHÁDZANIA KOLÍZIÁMØ2)

Asistent predchádzania kolíziám s detekciou chodcov* monitoruje 
vašu vzdialenosť od iných vozidiel a chodcov – dokonca aj v tme. Ak 
rozpozná potenciálnu kolíziu, dokáže vás upozorniť vizuálnymi a 
zvukovými výstrahami, a v prípade potreby predbežne aktivovať 
brzdy, aby sa zvýšila ich citlivosť, čím sa zabezpečí maximálna reakcia 
pri brzdení. (Štandardná výbava)
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ØPoužíva senzory.
2)Funkcia podpory riadenia.
*Detekcia chodcov je navrhnutá tak, aby fungovala pri rýchlostiach do 80 km/h. Asistent predchádzania 
kolíziám s detekciou chodcov dokáže rozpoznať chodcov, avšak nie v každých podmienkach a nenahrádza 
bezpečnú jazdu. Informácie o obmedzeniach systému nájdete v používateľskej príručke.
Poznámka Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a potrebu 
riadiť vozidlo.

2)Funkcia podpory riadenia.
Poznámka Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a potrebu 
riadiť vozidlo.
** Kamery fungujú len pri rýchlostiach do 10 km/h.

VLASTNOSTI



SYSTÉM SLEDOVANIA MŔTVEHO UHLAØ2) 
Systém sledovania mŕtveho uhla vás pomocou diskrétnych 
výstražných kontroliek zabudovaných do bočných spätných zrkadiel 
upozorní, keď sa počas jazdy ocitne vo vašom mŕtvom uhle iné 
vozidlo – osobné auto, dodávka alebo kamión. Podobne funguje aj 
Upozornenie na vozidlo prichádzajúce z boku (znázornené) a 
upozorní vás pri rozpoznaní prichádzajúceho vozidla alebo iného 
rizika, keď cúvaním vychádzate z kolmého parkovacieho miesta a 
dokáže automaticky použiť brzdy,ak nevykonáte žiadne opatrenie. 
(Voliteľná výbava)

BEZDRÔTOVÁ NABÍJACIA PODLOŽKA
Praktická podložka na bezdrôtové nabíjanie udržiava vaše zariadenia 
vždy pripravené na použitie. (štandardná výbava pre modely ST-Line 
X a Vignale, voliteľná výbava pre modely Titanium a ST-Line)

SEDADLÁ S MASÁŽNOU FUNKCIOU PRE BEDRÁ
Sedadlo vodiča a predné sedadlo spolujazdca modelu Puma sú 
vylepšené masážnou funkciou bedier, čo zvyšuje pohodlie a podporu. 
Aktivujú sa stlačením tlačidla a masáž nastaviteľná v 3 smeroch 
revitalizuje unavené svaly – ideálne pre dlhšie cesty. (štandardná 
výbava pre modely Vignale)

VLASTNOSTIOBJAVUJTE1

ØPoužíva senzory.
2)Funkcia podpory riadenia.
Poznámka Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a potrebu 
riadiť vozidlo.
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VYBERAJTE
S výberom dizajnu exteriéru a interiéru si môžete 
vybrať nový Ford Puma presne pre vás.

Luxusný modelový rad Titanium prináša najvyššiu 
úroveň prepracovanosti a pohodlia s použitím 
prémiových materiálov.

Titanium

Kľúčové prvky

 ■ Predný nárazník vo farbe karosérie so spodnou časťou 
v čiernej farbe a dvojfarebný plastový zadný nárazník

 ■ Elektricky ovládané a vyhrievané sklápacie vonkajšie 
spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou, kryty vo 
farby karosérie

 ■ Svetlé osvetlenie vonkajšieho priestoru pod dverami
 ■ Tempomat s nastaviteľným obmedzovačom rýchlosti.
 ■ Zadné parkovacie senzory

PREHĽAD VÝBAV

Model ST-Line svojou pútavou jedinečnosťou 
predstavuje podmanivý prístup k našej 
najmodernejšej športovej sérii.

ST-Line

Kľúčové prvky (navyše k modelu Titanium)

 ■ 17-palcové 5 x 2-lúčovými disky z ľahkých zliatin s 
povrchovou úpravou Luster Nickel

 ■ Jedinečný predný nárazník ST-Line vo farbe karosérie a 
zadný nárazník vo farbe karosérie s difúzorom

 ■ Chrómová koncovka výfuku
 ■ 1,3-palcový (31,24 cm) plne digitálny prístrojový panel 

TFT/LCD
 ■ 3-ramenný športový volant potiahnutý prémiovým 

vinylom Sensico® s jedinečným červeným prešívaním

Model ST-Line X vám ponúka nezabudnuteľný 
zážitok z jazdy, v ktorom sa kombinuje výnimočné 
zrýchlenie s obratnosťou a ovládaním.

Vo výnimočnom novom modeli Vignale sa 
nádherne spájajú vyššia úroveň štýlu a výkonu.

ST-Line X Vignale

Kľúčové prvky (navyše k modelu ST-Line)

 ■ 18-palcové 5 x 2-lúčové disky kolies z ľahkých zliatin v 
matnej čiernej farbe Matt Black.

 ■ Čiastočné prémiové čalúnenie sedadiel Sensico® Vinyl
 ■ Klimatizácia s elektronickým automatickým riadením 

teploty (EATC)
 ■ Zvukový systém B&O Premium s 10 reproduktormi a 

subwooferom a 8-palcovým (20,3 cm) farebným 
dotykovým displejom TFT

Kľúčové prvky (navyše k modelu ST-Line X)

 ■ 18-palcové 10-lúčové disky kolies z ľahkej zliatiny s 
čiernou povrchovou úpravou Absolute Black

 ■ Prémiové čalúnenie sedadiel Sensico® Vinyl
 ■ Pevne zabudované DSS LED svetlomety
 ■ Unikátny prístrojový panel s prémiovým poťahom 

Sensico® Vinyl s kovovosivým prešívaním Metal Grey
 ■ Vyhrievané predné sedadlá



Titanium
Kľúčové prvky vonkajšej výbavy

 ■ Spodné kryty dvier v čiernej farbe s chrómovou vložkou
 ■ Elektricky ovládané a vyhrievané sklápacie vonkajšie 

spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou, kryty vo 
farby karosérie

 ■ Zadné parkovacie senzory

Kľúčové prvky vnútornej výbavy

 ■ Vnútorné osvetlenie s LED diódami (predný priestor na 
nohy, vrecká na mapy a multimediálne centrum)

 ■ Manuálna klimatizácia 
 ■ Prémiová stredová konzola, vrátane dvoch 

podsvietených držiakov pohárov, lakťovej opierky s 
otvárateľným úložným priestorom, pripojenia USB a 12 
V zásuvky

 ■ Prístrojový panel vysokej úrovne  
 ■ 4,2-palcový (10,6 cm) farebný analógový TFT displej s 

vysokým rozlíšením

Motory

Vozidlo s benzínovou mild hybrid technológiou
1,0 l Ford EcoBoost (mHEV) 125 k

Nafta
1,5 l Ford EcoBlue 120 k

SÉRIEVYBERAJTE2



ST-Line
Kľúčové prvky vonkajšej výbavy, navyše k 
výbave Titanium

 ■ 17-palcové 5 x 2-lúčovými disky z ľahkých zliatin s 
povrchovou úpravou Luster Nickel

 ■ Jedinečný predný nárazník ST-Line vo farbe karosérie a 
zadný nárazník vo farbe karosérie s difúzorom

 ■ Zadný spojler (vo farbe karosérie) 
 ■ Bočné štítky modelu ST-Line
 ■ Chrómová koncovka výfuku

Kľúčové prvky vnútornej výbavy, navyše k 
výbave Titanium

 ■ 12,3-palcový (31,24 cm) plne digitálny prístrojový panel 
TFT/LCD

 ■ Čierna rukoväť ručnej brzdy s poťahom Sensico® Vinyl s 
červeným prešívaním

 ■ Na dotyk jemná hlavica radiacej páky s červeným 
prešívaním 

 ■ Športový gombík radiacej páky
 ■ 3-ramenný športový volant potiahnutý prémiovým 

poťahom Sensico® Vinyl s jedinečným červeným 
prešívaním

 ■ Tmavé čalúnenie stropu 
 ■ Štartovacie tlačidlo Ford Power

Motor

Vozidlo s benzínovou mild hybrid technológiou
1,0 l Ford EcoBoost (mHEV) 125 k

SÉRIEVYBERAJTE2



ST-Line X
Kľúčové prvky vonkajšej výbavy, navyše k 
výbave ST-Line

 ■ 18-palcové 5 x 2-lúčové disky kolies z ľahkých zliatin v 
matnej čiernej farbe Matt Black.

 ■ Automatické svetlomety so stieračmi s dažďovým 
snímačom a automatickými diaľkovými svetlami

 ■ Stmavené sklá
 ■ Vrstvené akustické čelné sklo

Kľúčové prvky vnútornej výbavy, navyše k 
výbave ST-Line

 ■ Čiastočné prémiové čalúnenie sedadiel Sensico® Vinyl
 ■ Klimatizácia s elektronickým automatickým riadením 

teploty (EATC) 
 ■ Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým clonením 
 ■ Zvukový systém B&O, 10 reproduktorov

Motor

Vozidlo s benzínovou mild hybrid technológiou
1,0 l Ford EcoBoost (mHEV) 155 k

SÉRIEVYBERAJTE2



Vignale
Kľúčové prvky vonkajšej výbavy, navyše k 
výbave ST-Line X

 ■ 18-palcové 10-lúčové disky kolies z ľahkej zliatiny s 
čiernou povrchovou úpravou Absolute Black

 ■ Pevne zabudované FULL LED svetlomety
 ■ Čierne/svetlé osvetlenie vonkajšieho priestoru pod 

dverami
 ■ Športový zadný nárazník vo farbe karosérie s 

difúzorom a lesklými čiernymi a chrómovými vložkami
 ■ Veľký zadný spojler s jedným krídlom

Kľúčové prvky vnútornej výbavy, navyše k 
výbave ST-Line X

 ■ Prémiové čalúnenie sedadiel Captain Feeltek Vinyl
 ■ Unikátny prístrojový panel s prémiovým poťahom 

Sensico® Vinyl s kovovosivým prešívaním Metal Grey
 ■ Elektronické denné/nočné vnútorné zrkadlo s 

chrómovým krúžkom bez rámu
 ■ Vyhrievané predné sedadlá
 ■ Bezdrôtová nabíjacia podložka

Motor

Vozidlo s benzínovou mild hybrid technológiou
1,0 l Ford EcoBoost Hybrid (mHEV) 125 k

SÉRIEVYBERAJTE2
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PERSONALIZUJTE
Vyberte si svoju farbu, kolesá, voliteľnú výbavu 
a doplnkovú výbavu a urobte si Pumu 
nezameniteľne svojou.

Blazer Blue

Nemetalická

Agate Black

Metalická*

Magnetic

Metalická*

Frozen White

Nemetalická

Solar Silver

Metalická*

Grey Matter

Nemetalická

Desert Island Blue 

Metalická*

FARBY

*Za príplatok.
Na Ford Puma poskytuje Ford záruku 12 rokov na prehrdzavenie karosérie od 

dátumu prvej registrácie. Podlieha zmluvným podmienkam.
Poznámka Použité obrázky vozidiel slúžia iba na ilustráciu farebných odtieňov 
karosérií a nemusia zobrazovať aktuálnu špecifikáciu ani dostupnosť produktu 

na určitých trhoch. Farby a čalúnenia vyobrazené v tejto brožúre sa môžu líšiť od 
skutočných farieb v dôsledku obmedzení použitých tlačových procesov.

Ford Puma vďačí za svoj krásny a robustný exteriér špeciálnemu 
viacstupňovému procesu lakovania. Od oceľových častí karosérie so 

vstrekovaným voskom až po ochrannú hornú povrchovú vrstvu, 
nové materiály a aplikačné procesy zaručujú, že si váš úplne nový 
model Puma zachová svoj dobrý vzhľad po mnoho ďalších rokov.

ŽIVOT VO FARBÁCH

Fantastic Red

Tónovaná metalická farba Clearcoat*

Fantastic Red

Tónovaná metalická farba Clearcoat*



17-palcové 17-palcové
10-lúčové zliatinové disky s povrchovou úpravou 
Absolute Black

Voliteľná výbava pre modely Titanium

5 x 2-lúčové disky kolies z ľahkých zliatin s povrchovou 
úpravou Luster Nickel

Štandard vo výbave ST-Line

18-palcové

18-palcové 19-palcové

5 x 2-lúčové disky kolies z ľahkých zliatin v matnej 
čiernej farbe Matt Black

Štandard vo výbave ST-Line X

10-lúčové disky kolies z ľahkej zliatiny s čiernou 
povrchovou úpravou Absolute Black

štandardná výbava pre modely ST-Line a Vignale

5-lúčové zliatinové disky s povrchovou úpravou v 
matnej čiernej Matt Black

Voliteľná výbava pre modely ST-Line a Vignale

Vnútorná tkanina: Tkanina Alhambra vo 
farbe Ebony 
Operadlo: Tkanina Casual vo farbe 
Combo/Ebony

Štandard vo výbave Titanium

Vnútorná tkanina: Tkanina Court vo 
farbe Ebony 
Operadlo: Tkanina Belgrano vo farbe 
Ebony

Štandard vo výbave ST-Line

Vnútorná tkanina: Pneumatika na 
tkanine Casual vo farbe Ebony 
Operadlo: Prémiová tkanina Sensico® 
Vinyl s vinylom Salerno vo farbe Ebony

Štandard vo výbave ST-Line X

Vnútorná tkanina: Tkanina Bayon vo 
farbe Ebony  
Operadlo: Tkanina Casual vo farbe 
Ebony

Voliteľná výbava pre model Titanium 
(sedadlo so zipsom)

Vnútorná tkanina: Tartanová tkanina 
modrej farby Gaellic Hydra Blue 
Operadlo: Tkanina Casual vo farbe 
Ebony

Model Titanium (sedadlo so zipsom) 
(príslušenstvo)

Vnútorná tkanina: Maskovacia tkanina 
Operadlo: Tkanina Casual vo farbe 
Ebony

Model Titanium (sedadlo so zipsom) 
(príslušenstvo)

PERSONALIZUJTE3 ČALÚNENIA

Vnútorná tkanina: Prémiová tkanina 
Captain Sensico® Vinyl vo farbe Ebony 
Operadlo: Prémiová tkanina Windsor 
Sensico® Vinyl vo farbe Ebony

štandardná výbava pre modely ST-Line a  
Vignale

Vnútorná tkanina: Tkanina Frameout 
Operadlo: Tkanina Casual vo farbe 
Ebony

Model Titanium (sedadlo so zipsom) 
(príslušenstvo)

KOLESÁ
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PRÍSLUŠENSTVOPERSONALIZUJTE3
1. Ochranná fólia zadného 

nárazníka

2. Cestovná podložka pre domáce 
zvieratá Padsforall®

3. Ochranná lišta prahov dverí

4. Vešiak

5. Lekárnička

6. Súprava Box-in-Box

7. Ochranná rohožka priestoru 
Megabox

8. Podlahové rohože do každého 
počasia

9. Priehradka v batožinovom 
priestore

10. Strešné priečniky*

11. Strešný nosič bicyklov Thule®+**

12. Lapače nečistôt

+Položka, na ktorú sa vzťahuje záruka dodávateľa z tretej strany. 
Podrobnosti nájdete na zadnom obale.
* maximálne zaťaženie strechy je 50 kg (nie s panoramatickou 
strechou).
** maximálne zaťaženie s bicyklami je 20 kg.

Viac informácií o príslušenstve pre 
model Puma nájdete na webovej 
lokalite 
ford-accessories.com

Sortiment výrobkov značky Ford si 
môžete zakúpiť na webovej lokalite 
fordlifestylecollection.com7. 8. 9.
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Poznámka Ďalšie informácie o hospodárnosti s palivom a emisiách nájdete v časti 4, Palivo a výkon.

4
TECHNICKÉ ÚDAJE
Spoznajte svoj nový Ford Puma zvonku aj 
zvnútra, od inteligentných technológií 
motora až po veľkorysý batožinový priestor.

Puma EcoBoost 
Hybrid
K dispozícii s motorom Ford 
EcoBoost Hybrid s výkonom 125 k 
(92 kW) alebo 155 k (114 kW)

VÝKON

1,0 l benzínový motor Ford EcoBoost

Puma EcoBoost Hybrid je k dispozícii s benzínovým motorom Ford 
EcoBoost s výkonom 125 k (92 kW) alebo 155 k (114 kW).

Integrovaný štartér/generátor poháňaný remeňom (BISG)

BISG funguje ako elektrický motor a plynulo sa integruje do benzínového 
motora, aby poskytoval dodatočný krútiaci moment pri bežnej jazde a pri 
akcelerácii.

1

2

48 voltový akumulátor

Lítium-iónová batéria, ktorá poháňa elektromotor, sa nachádza 
pod predným sedadlom spolujazdca. Počas jazdy sa 
automaticky dobíja motorom a rekuperačným brzdením, ktoré 
získava späť energiu, ktorá sa zvyčajne stráca pri spomaľovaní.

3

Automatická prevodovka

Dostupná 7-stupňová dvojspojková automatická 
prevodovka Puma EcoBoost Hybrid poskytuje 
plynulé zrýchlenie s hladkým radením. (voliteľná 
výbava pre benzínové a hybridné modely)

4

Páčky radenia na volante

Sedemstupňová automatická prevodovka 
ponúka manuálnu voľbu prevodových stupňov 
so športovými páčkami riadenia na volante pre 
modely ST-Line, ST-Line X a Vignale.

5



S možnosťou výberu nových progresívnych benzínových motorov Ford EcoBoost Hybrid (mHEV) a 
nového naftového motora Ford EcoBlue poskytuje model Ford Puma vynikajúci výkon spolu s 
pôsobivou spotrebou paliva a nízkymi emisiami.

FORD ECOBOOST HYBRID
Prepracovaná hybridná technológia Ford je 
prispôsobená na zvýšenie úspornosti spotreby 
paliva a zároveň dopĺňa uznávanú jazdnú 
dynamiku modelu Puma.

Systém vylepšuje 1,0-litrový benzínový motor 
Ford EcoBoost integrovaný štartér/generátor 
poháňaný remeňom (BISG), ktorý rekuperuje 
energiu zvyčajne stratenú pri brzdení a jazde na 
voľnobeh a využíva ju na nabíjanie palubného 
akumulátora.

Systém BISG funguje aj ako motor, ktorý sa 
bezproblémovo integruje s benzínovým motorom 
a využíva akumulovanú energiu na zabezpečenie 
dodatočného krútiaceho momentu počas jazdy a 
zrýchľovania, ako aj na napájanie elektrických 
systémov vozidla s cieľom ďalej zvýšiť účinnosť a 
výkon.

MOTORYTECHNICKÉ ÚDAJE4 Palivo a výkon
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Emisie CO2
øø (g/km) – celkovo podľa normy WLTP 121-131 129-139 123-134 127-138 118-126

* Pri 4. rýchlostnom stupni. **bez automatického 
systému štart-stop *** Hodnoty dosiahnuté s 
palivom RON98. øHodnoty z testov spoločnosti Ford. 
øøUvedená spotreba paliva/energie podľa WLTP, 
emisie CO2 a dojazd na elektrický pohon podľa normy 
WLTP  sa určujú podľa technických požiadaviek a 
špecifikácií európskych nariadení (ES) 715/2007 a 
(EÚ) 2017/1151 v znení neskorších predpisov. 
Aplikované štandardné testovacie postupy umožňujú 
porovnanie rôznych typov vozidiel a rôznych 
výrobcov. Okrem efektivity využitia paliva/energie 
vozidlom zohrávajú pri určovaní spotreby paliva/
energie, emisií CO2 a dojazdu na elektrický pohon 
dôležitú úlohu aj štýl jazdy, ako aj iné netechnické 
faktory. CO2 je hlavným skleníkovým plynom, 
v dôsledku ktorého dochádza ku globálnemu 
otepľovaniu. Sprievodca spotrebou paliva a emisiami 
CO2, ktorý obsahuje údaje pre všetky nové modely 
osobných vozidiel, je dostupný na každom 
predajnom mieste zdarma. 
#Predstavuje najmenšiu prevádzkovú hmotnosť pri 
hmotnosti vodiča 75 kg, plnej hladine kvapalín a 90 
% náplni paliva, s výhradou výrobných tolerancií, 
voliteľnej výbavy atď., ktorou je vozidlo vybavené. 
Uvedené limity ťažnej kapacity udávajú maximálnu 
ťažnú schopnosť vozidla pri jeho celkovej hmotnosti 
reštartovania pri 12 percentnom stúpaní na úrovni 
hladiny mora. Výkon a úspornosť všetkých modelov 
sa pri ťahaní znižuje. Celková hmotnosť súpravy 
zahŕňa hmotnosť prívesu. Hmotnostný limit 
zaťaženia strechy je pri všetkých modeloch 
maximálne 50 kg (hmotnostný limit zaťaženia 
strechy sa znižuje na 0 kg, ak je vo výbave 
panoramatická strecha). Ťažná kapacita je znížená 
na 0 kg pre motor 1,0 Ford Ecoboost, ak je vo výbave 
zvolená panoramatická strecha. Limit ťažnej kapacity 
je znížený na 0 kg pre modelový rad ST-Line.

Spotreba palivaøø v l/100 km – celkovo podľa normy WLTP 5,4-5,8 5,7-6,1 5,5-5,9 5,6-6,1 4,5-4,8

5-dverové

Emisná norma Stupeň 6d Temp Stupeň 6d Temp Stupeň 6d Temp Stupeň 6d Temp Stupeň 6d Temp

Maximálny výkon k (kW) 125 (92 kW) (plus 16 
k (12 kW) elektrický)

125 (92 kW) (plus 16 
k (12 kW) elektrický) 155 k (116 kW) 155 k (116 kW) 120 k (88 kW)

Krútiaci moment 170 170 190 190 285

Prevodovka 6-stupňová 
manuálna

7-stupňová 
automatická 
prevodovka

6-stupňová 
manuálna

7-stupňová 
automatická 
prevodovka

6-stupňová 
manuálna

Pohon FWD FWD FWD FWD FWD

Výkonø

Max. rýchlosť (km/h) 191 190 205 200 185

0- 100 km/h (s) 9.8 9.6 9,0 8.7 10.3

50-100 km/h* (s) 9.6 – 8.4 – 9.0

Hmotnosti a zaťaženia
Prevádzková hmotnosť vozidla (kg)# - bez strešných lyžín (so 

strešnými lyžinami) 1 280 (1 280) 1 334 (1 334) 1 280 (1 280) 1 334 (1 334) 1 359 (1 348)

Celková hmotnosť vozidla (kg) - bez strešných lyžín (so strešnými 
lyžinami) 1765 (1760) 1835 (1830) 1765 (1760) 1835 (1830) 1845 (1840)

Max. hmotnosť prívesu 12 % (kg) 1100 900 1100 900 1100

Max. hmotnosť ťahaného nákladu (kg) (nebrzdený) 640 665 640 665 670

Limit vertikálneho zaťaženia (kg) (zaťaženie na oji) 75 75 75 75 75



†Rozmery sa líšia od série modelu ST-X, výška 1 533 mm a dĺžka 4 226 mm.

Šírka (so spätnými zrkadlami): 1 930 mm

Dĺžka†: 4 207 mm

Šírka (bez spätných zrkadiel): 1 805 mm
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Celková dĺžka bez ťažného zariadenia (mm) 4186

Celková šírka bez zrkadiel (mm) 1805

Celková šírka so zrkadlami (mm) 1930

Celková šírka so sklopenými zrkadlami (mm) 1805

Celková výška (mm) 1537

Minimálna vzdialenosť medzi podbehmi kolies (mm) (v batožinovom priestore) 1000

Polomer otáčania – stopový (m) 10.4

Vnútorné rozmery

Priestor nad hlavami v 1. rade sedadiel (mm) (bez panoramatickej strechy) 1000

Priestor na nohy v 1. rade sedadiel (mm) (maximálny so sedadlom v najzadnejšej polohe pri strednej výške) 1127

Priestor na ramená v 1. rade sedadiel (mm) 1348

Priestor nad hlavami v 2. rade sedadiel (mm) (bez panoramatickej strechy) 965

Priestor na nohy v 2. rade sedadiel (mm) (maximálny so sedadlom v najzadnejšej polohe pri strednej výške) 877

Priestor na ramená v 2. rade sedadiel (mm) 1320

Objem batožinového priestoru (l)

Pri 5 sedadlách (po priehradku batožinového priestoru) (so súpravou na opravu pneumatík/mHEV) 456 (402)

Pri 2 sedadlách (po strechu) (so súpravou na opravu pneumatík) 1216

Batožinový priestor

Max. nakladacia výška (mm) 865

Šírka úložného priestoru medzi podbehmi kolies (mm) 1000

Dĺžka úložného priestoru (na podlahe po druhý rad sedadiel) (mm) 726

Objem palivovej nádrže (l)

Benzín 42

Nafta TBC

Rozmery sa v závislosti od modelu a nainštalovanej výbavy môžu líšiť.
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Farba karosérie a čalúnenie

Nemetalické farby karosérie Metalické farby karosérie* Špeciálne 
metalické farby 
karosérie*
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Titanium
Čalúnenie a farba sedadiel: Látka vo farbe Ebony  

Obloženie a farba čalúnenia sedadiel: Ležérne vo farbe Ebony  
Farba prístrojového panela: Ebony

Čalúnenie a farba sedadiel: Látka v farbe Ebony - poťah na zips (voliteľné 
príslušenstvo) 

Čalúnenie a farba operadiel: Ležérne vo farbe Ebony  
Farba prístrojového panela: Ebony

ST-Line
Čalúnenie a farba sedadiel: Látka vo farbe Ebony  

Obloženie a farba čalúnenia sedadiel: Belgrano vo farbe Ebony  
Farba prístrojového panela: Ebony

ST-Line X
Čalúnenie a farba sedadiel: Časť Sensico® Vinyl vo farbe Ebony 

Obloženie a farba čalúnenia sedadiel: Salerno Vinyl vo farbe Ebony 
Farba prístrojového panela: Ebony

Vignale
Čalúnenie a farba sedadiel: Captain Feeltek Premium Vinyl vo farbe Ebony 

Obloženie a farba čalúnenia sedadiel: Luxury Vinyl vo farbe Ebony 
Farba prístrojového panela: Ebony

–

*Nemetalická farba karosérie Frozen White a metalické a špeciálne farby karosérie sú dostupné v rámci voliteľnej výbavy za príplatok. 

Dostupné
Voliteľné

Ilustrácie, popisy a špecifikácie. Tento katalóg bol aktuálny v čase jeho tlače. Stratégiou spoločnosti Ford je neustály vývoj. Vyhradzujeme si právo zmeny cien, farieb, výbav a 
technických špecifikácií modelov uvedených v tomto katalógu bez predchádzajúceho upozornenia. Kvôli najnovším informáciám vždy kontaktujte Vášho autorizovaného predajcu 
Ford. Výbava na prianie. Kdekoľvek v tejto publikácii nájdete označenie “na prianie” alebo “balík na prianie” atď. musíte predpokladať, že prvok výbavy alebo doplnok bude za príplatok 
k základnej cene vozidla, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky modely a farebné kombinácie sú vecou dostupnosti pre jednotlivé trhy. Poznámka. Niektoré obrázky vozidiel v tomto 
katalógu sú počítačom generované predprodukčné modely, preto sa dizajn/výbava konečnej verzie môže v rôznych ohľadoch líšiť. Naopak, niektoré prvky zobrazené na vozidle môžu 
byť z výbavy na prianie. Poznámka. Táto brožúra obsahuje tak pôvodné príslušenstvo značky Ford, ako aj produkty od našich dodávateľov. Montáž príslušenstva môže mať vplyv na 
spotrebu paliva Vášho vozidla. +Identifikované príslušenstvo je starostlivo vybrané príslušenstvo tretích strán, na ktoré sa nevzťahuje záruka spoločnosti Ford, ale záruka pôvodného 
dodávateľa. Podrobnosti získate od predajcu Ford. Poznámka. Značka a logo Bluetooth® sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tejto značky spoločnosťou Ford 
Motor Company je pod licenciou. Názov a logo iPod sú duševným vlastníctvom spoločnosti Apple Inc. Ostatné obchodné značky a mená sú majetkom ich vlastníkov. Poznámka. 
Niektoré funkcie na podporu riadenia a bezpečnostné funkcie popísané v tomto katalógu používajú snímače, ktorých výkon môže závisieť od poveternostných alebo environmentálnych 
podmienok.
Táto medzinárodná brožúra slúži len na všeobecné informácie; opísané špecifikácie sa netýkajú žiadneho konkrétneho trhu. Je možné, že ilustrácie alebo text budú obsahovať odkazy 
na modely, prvky alebo podmienky, ktoré nie sú na niektorých územiach k dispozícii, či už v rámci štandardnej alebo voliteľnej výbavy. Okrem toho môžu byť vynechané špeciálne 
funkcie, ktoré sú k dispozícii. O najnovších údajoch o špecifikáciách a aktuálnych cenách sa preto vždy informujte u svojho predajcu Ford.

Published by Ford Motor Company Limited,  
Laindon, Essex, England. 

Registered in England No. 235446.
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