
N O U L  P U M A
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Modelul Puma oferă niveluri superioare de sofisticare și confort, cu materiale premium și tehnologii
suplimentare.

Sport
Individualitatea remarcabilă a ST-Line oferă o nouă abordare captivantă și fermecătoare pentru seriile
noastre sport de ultimă oră.

Cu patru opțiuni distincte de design individual,
alegerea nu a fost niciodată mai ușoară.

Indiferent dacă preferați confortul unui vehicul de
de calitate superioară sau dinamica conducerii
unui vehicul sport - există un nou Ford Puma care
să vă ajute.

Pentru a face alegerea dvs. de achiziție mai
plăcută, am crescut standardul funcțiilor noastre
în toate seriile. Prin urmare, acum, oricare ar fi
versiunea Puma pe care decideți să o alegeți,
puteți fi sigur de existența unui nivel mai bogat de
conținut standard.

Pentru mai multe informatii despre opțiunile
disponibile, vă rugăm să luați legătura cu
distribuitorul dumneavoastră Ford.

FORD PUMA Vedere de ansamblu asupra modelelor

  

Cu Puma, alegerea
este ușoară

Titanium

ST-Line
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Cu noile sale tehnologii uimitoare și elementele stilistice unice, Titanium X este mult mai mult decât o
experiență de conducere din punct de vedere estetic.

Sport
Puterea uluitoare a ST-Line X vă oferă cea mai memorabilă experiență de conducere imaginabilă,
combinând accelerația excepțională cu agilitatea și controlul.

Titanium X

ST-Line X
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FORD PUMA Modele

Titanium
Principalele dotări exterioare

■ Jante aliaj de 17" cu 10 spițe
■ Bandou lateral inferior cu finisaj negru și inserții cromate
■ Obturator activ al grilei
■ Oglinzi exterioare acționate electric și încălzite, pliabile

electric, cu indicatoare laterale integrate, carcase în culoarea
caroseriei și lumini de însoțire

■ Corpul barei de protecție din față în culoarea caroseriei, cu
partea inferioară în culoarea negru, și bară spate din plastic,
în două culori

■ Spoiler în culoarea caroseriei

Principalele dotări interioare

■ Sistem de păstrare a benzii de rulare (cu alertă și asistență
pentru păstrarea benzii de rulare)

■ Ornamente praguri de portieră față unicat Titanium
■ Aer condiționat manual
■ Consolă centrală premium, cu 2 suporturi iluminate pentru

cană, cotieră cu spațiu de depozitare prevăzut cu capac, plus
conectivitate USB și priză de alimentare de 12V

■ Panou de bord serie de vârf 
■ Panou analogic indicatoare de bord 4.2" color TFT serie de

vârf

Motorizări
Vehicule hibride pe benzină
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CP
1.0L EcoBoost Hybrid 155 CP

 

Puma Titanium cu culoarea caroseriei în Solar Silver metalizat (opțional).
Puma Titanium interior standard cu ecran tactil de 8" SYNC 3.
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*Asistența pentru situații de urgență Ford este o funcție SYNC inovatoare care folosește
un telefon mobil asociat prin Bluetooth® și conectat pentru a-i ajuta pe ocupanții
vehiculului să inițieze un apel direct către centrul local de comunicații, după un accident
care a implicat declanșarea unui airbag sau oprirea pompei de combustibil. Această
funcție este operațională în peste 40 de țări şi regiuni din Europa.

FORD PUMA Modele

Titanium X
Principalele dotări exterioare suplimentare față de
Titanium

■ Jante aliaj de 18" cu 10 spițe, vopsite în Pearl Grey
■ Geamuri fumurii

Principalele dotări interioare suplimentare față de
Titanium

■ Huse scaune detașabil cu închidere cu fermoar
■ Aer condiționat cu control electronic automat al temperaturii

(EATC)
■ Oglindă retrovizoare heliomată
■ Radio cu DAB (Digital Audio Broadcasting), ecran tactil 8"

TFT, sistem audio B&O, 10 difuzoare (patru în față, patru în
spate, unul în centru și un subwoofer), compatibil MP3,
comenzi audio din telecomandă, Ford SYNC 3 cu navigație,
sistem de control vocal, Apple CarPlay, Android Auto,
asistență de urgență*, apelare hands-free, GPS, Bluetooth®,
modem FordPass Connect, mod de confidențialitate și două
porturi USB pentru dispozitive muzicale externe

Motorizări
Vehicule hibride pe benzină
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CP
1.0L EcoBoost Hybrid 155 CP

Puma Titanium cu culoarea caroseriei în Magnetic metalizat (opțional).
Puma Titanium X interior standard inclusiv buton de pornire Ford Power.
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FORD PUMA Modele

ST-Line
Principalele dotări exterioare suplimentare față de
Titanium

■ Jante aliaj de 17" cu 5 spițe, finisaj Luster Nickel
■ Sistem de comuntare automată a fazei lungi
■ Bara față unicat ST-Line în culoarea caroseriei și bara spate

cu difuzor în culoarea caroseriei
■ Spoiler (în culoarea caroseriei)
■ Embleme laterale ST-Line
■ Sistem de evacuare noxe cu accesorii cromate

Principalele dotări interioare suplimentare față de
Titanium

■ Ornamente praguri de portieră față unicat ST-Line
■ Panou indicatoare de bord 12.3" complet TFT/LCD
■ Mâner al frânei de mână îmbrăcat în piele, cu cusături roșii
■ Schimbător de viteze cu inserții piele ecologică cu cusături

roșii 
■ Pedale din oțel inoxidabil, stil sportiv, cu inserții de cauciuc

(doar în cazul transmisiei manuale)
■ Nuca schimbătorului de viteze din aluminiu
■ Volan 3 spițe îmbrăcat în piele cu cusături unicat roșii
■ Scaune față în stil sportiv dotate cu ajustare manuală a

scaunului în patru direcții
■ Buton de pornire Ford Power

Motorizări
Vehicule hibride pe benzină
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CP
1.0L EcoBoost Hybrid 155 CP

 

Puma ST-Line cu culoarea caroseriei în Lucid Red metaliza cu strat transparent cu tentă de culoare (opțional).
Puma ST-Line interior standard cu cusături roșii.
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*Asistența pentru situații de urgență Ford este o funcție SYNC inovatoare care folosește
un telefon mobil asociat prin Bluetooth® și conectat pentru a-i ajuta pe ocupanții
vehiculului să inițieze un apel direct către centrul local de comunicații, după un accident
care a implicat declanșarea unui airbag sau oprirea pompei de combustibil. Această
funcție este operațională în peste 40 de țări şi regiuni din Europa.

FORD PUMA Modele

ST-Line X
Principalele dotări exterioare suplimentare față de
ST-Line

■ Jante aliaj de 18" cu 8 spițe, Black Matt
■ Bandouri laterale inferioare în culoarea caroseriei
■ Ștergătoare de parbriz automate cu senzori de ploaie

Principalele dotări interioare suplimentare față de
ST-Line

■ Tapițerie scaune parțial din piele
■ Aer condiționat cu control electronic automat al temperaturii

(EATC)
■ Oglindă retrovizoare heliomată
■ Radio cu DAB (Digital Audio Broadcasting), ecran tactil 8"

TFT, sistem audio B&O, 10 difuzoare (patru în față, patru în
spate, unul în centru și un subwoofer), compatibil MP3,
comenzi audio din telecomandă, Ford SYNC 3 cu navigație,
sistem de control vocal, Apple CarPlay, Android Auto,
asistență de urgență*, apelare hands-free, GPS, Bluetooth®,
modem FordPass Connect, mod de confidențialitate și două
porturi USB pentru dispozitive muzicale externe

Motorizări
Vehicule hibride pe benzină
1.0L EcoBoost Hybrid 125 CP
1.0L EcoBoost Hybrid 155 CP

Puma ST-Line X prezentat cu culoarea caroseriei în Desert Island Blue metalizat (opțional).
Puma ST-Line X interior standard cu scaune îmbrăcate parțial în piele.
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Motorizări
Cu o gamă largă de motoare pe benzină hibride (mHEV) avangardiste, ușoare, moderne, avansate, noul
Puma oferă performanțe remarcabile, împreună cu o economie de combustibil impresionantă și cifre
remarcabil de scăzute ale emisiilor.

Ce este Ford Hybrid?
Tehnologia hibridă include un mic motor electric
care ajută la îmbunătățirea eficienței. Un vehicul
mHEV nu poate fi condus exclusiv de energie
electrică; motorul electric oferă suport
suplimentar motorului pe benzină atunci când
este necesar, ajutând atât la creșterea vitezei, cât
și la reducerea emisiilor.

În cazul vehiculelor mHEV nu este nevoie să vă
conectați la o sursă externă de alimentare,
deoarece acumulatorul care alimentează motorul
electric se încarcă în timpul mersului. Frânarea
regenerativă acționează prin redirecționarea
energiei de la frânare înapoi la bateria mHEV.

Puterea
1.0 (155 CP) Hybrid

Emisii de CO2 126- 131 g/km

Eficiență
1.0 (125 CP) Hybrid

Emisii de CO2 123 - 128 g/km

Notă: O opțiune alternativă Ford EcoBlue va fi de asemenea disponibilă din
producția mai 2020 pentru cea mai recentă tehnologie diesel mai curată și mai
economică.
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*În treapta a patra. Toate motoarele pe benzină sunt prevăzute cu un convertor catalitic.*Emisiile și consumul se
aplică pentru jantele și pneurile prezente în dotarea standard. Pentru pneuri și jante opționale se pot înregistra
alte valori de consum și CO2. Pentru mai multe informații, va rugăm să contactați dealerul dumneavoastră Ford.
øøConsumul declarat de combustibil/energie, emisiile de CO2 și autonomia vehiculului sunt măsurate conform
cerințelor tehnice și specificațiilor reglementărilor europene (CE) 715/2007 și (CE) 2017/1151, cu ultimele
modificări (Regulamentul 2017/1151). Vehiculele utilitare cu sarcină utilă redusă, omologate conform procedurii
de testare armonizată la nivel mondial a vehiculelor ușoare (WLTP), vor avea informații privind consumuri de
combustibil/energie și emisii de CO2pentru Noul Ciclu European de Condus (NEDC) și WLTP. WLTP va înlocui
complet NEDC până la sfârșitul anului 2020. Procedurile de testare standard folosite permit comparația între
diferite tipuri de vehicule și diferiți producători. Pe lângă eficiența în ceea ce privește consumul unui vehicul,
comportamentul la rulare, alți factori non-tehnici joacă un rol important în stabilirea consumului de combustibil/
energie al acestuia, emisiilor de CO2 și a autonomiei vehiculului. Emisiile de CO2 reprezintă principalul gaz cu efect
de seră responsabil de încălzirea globală. Un ghid al economiei de combustibil și al emisiilor de CO2 care conține
date despre toate modelele noi de autoturisme este disponibil gratuit în orice punct de vânzare sau poate fi
descărcat la adresa www.ford.ro/service/informatii-utile/consum. Pentru mai multe informații, consultați
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1573809243486&uri=CELEX:32019R0631. Detalii
complete despre metoda de testare WLTP puteți găsi pe https://wltpfacts.eu/.
#Reprezintă greutatea proprie cea mai mică, presupunând că șoferul are 75 kg, cu niveluri complete de lichide și
90 % niveluri de combustibil, în funcție de toleranțele producătorului și opțiunile etc. montate. Limitele de
tractare menționate reprezintă capacitatea maximă de tractare a vehiculului calculată pentru masa maximă
autorizată, la repornirea într-o pantă cu o înclinare de 12 procente față de nivelul mării. Performanța și economia
tuturor modelelor vor fi reduse dacă acestea sunt folosite pentru tractare. Masa totală admisă include
greutatea remorcii. Sarcina limită pentru plafon este de maximum 50 kg pentru toate modelele (sarcina limită
pentru plafon este redusă la 0 kg atunci când este specificat plafon panoramic). Capacitatea de tractare este
redusă la 0 kg pentru motorizările 1.0 Ford EcoBoost și 1.5 Duratorq atunci când este selectat plafonul
panoramic. Capacitatea de tractare este redusă la 0 kg pentru motorizările 1.0 Ford EcoBoost cu transmisie
automată și 1.5 Duratorq 120 CP atunci când fie este selectată o roată de rezervă, fie sunt selectate roți din aliaj
de 18". Capacitatea de tractare este redusă la 0 kg pentru seria ST-Line.

Combustibil, performanțe și emisii de noxe
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5 uși

Dimensiuni

Dimensiunile pot să varieze în funcție de model și de echipamentele montate. Modelul ST Line disponibil ulterior. Întreabă dealerul Ford pentru mai multe
detalii.

Caracteristici și specificații complete (nu se găsesc în
broșura tipărită)
Pentru a examina caracteristicile și specificațiile complete,
descărcați broșura digitală sau consultați broșura
interactivă. Acestea pot fi descărcate de la: www.ford.ro/
cumpara/alege-modelul/brosuri-si-preturi# sau scanând
codul QR.

www
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Lățime (cu oglinzi): 1930 mm

Lungime: 4186 mm

Lățime (cu oglinzile rabatate): 1777 mm

În
ăl

țim
e:

 15
54

 m
m

FORD PUMA Dimensiuni
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Culori și tapițerie

*Vopseaua de caroserie nemetalizată Frozen White, Race Red, metalizată și metalizată specială, tapițeria parțial din piele sunt opțiuni disponibile contra cost. Modelul ST-Line este disponibil ulterior. Întreabă dealerul Ford pentru mai
multe detalii.

disponibilă
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����������������������������������
����	�����������������������������	�	������������������� �� �����

*Janta pe care o alegeți va fi echipată cu o anvelopă de dimensiune specificată, dar nu este posibilă nicio opțiune de marcă. Modelul ST Line disponibil ulterior. Întreabă dealerul Ford pentru mai multe detalii.

standard

opțiune, contra cost

Parte a unui pachet opțional contra cost

Stil și aspect
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Stil și aspect
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*Janta pe care o alegeți va fi echipată cu o anvelopă de dimensiune specificată, dar nu este posibilă nicio opțiune de marcă. Modelul ST Line disponibil ulterior. Întreabă dealerul Ford pentru mai multe detalii.

standard

opțiune, contra cost

Parte a unui pachet opțional contra cost

Experiența la volan
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Experiența la volan
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Modelul ST-Line disponibil ulterior. Întreabă dealerul Ford pentru mai multe detalii. **Asistența Ford pentru situații de urgență este o funcție SYNC inovatoare care folosește un telefon mobil cu Bluetooth® asociat și conectat pentru a-i
ajuta pe ocupanții vehiculului să sune direct la centrul local de comunicații, după un accident care implică declanșarea unui airbag sau oprirea pompei de combustibil. Această funcție este operațională în peste 40 de țări şi regiuni din

Europa.

standard

opțiune, contra cost

Parte a unui pachet opțional contra cost

Confort și utilitate
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Confort și utilitate
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Modelul ST-Line disponibil ulterior. Întreabă dealerul Ford pentru mai multe detalii. **Asistența Ford pentru situații de urgență este o funcție SYNC inovatoare care folosește un telefon mobil cu Bluetooth® asociat și conectat pentru a-i
ajuta pe ocupanții vehiculului să sune direct la centrul local de comunicații, după un accident care implică declanșarea unui airbag sau oprirea pompei de combustibil. Această funcție este operațională în peste 40 de țări şi regiuni din

Europa.

standard

opțiune, contra cost

Parte a unui pachet opțional contra cost

Confort și utilitate
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Siguranță și securitate
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1)Funcție de siguranță,2)Funcție de asistare a șoferulu.
*Pentru nivelul de echipare ST Line este disponibil doar în varianta Diesel. uNotă: un scaun de protecție pentru copil nu ar trebui niciodată să fie amplasat pe scaunul pasagerului din față dacă vehiculul Ford este echipat cu

un airbag funcțional pentru pasagerul din față. Cel mai sigur loc pentru copii este bancheta din spate. Modelul ST Line disponibil ulterior. Întreabă dealerul Ford pentru mai multe detalii.

standard

opțiune, contra cost

Parte a unui pachet opțional contra cost

Utilitate
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Deţinerea devine ușoară și accesibilă

Asigură liniștea totală.

La Ford, serviciile de întreţinere nu se
termină atunci când părăsiţi showroom-ul.
Ford Service este conceput să păstreze mașina
dumneavoastră Ford în cele mai bune condiţii ca
să puteţi profita de ea pe toată durata vieţii sale,
prin:

FORD Service

Extindeţi garanţia până la 7 ani
cu Ford Protect.

Extindeţi garanţia de bază de 2 ani și bucuraţi-vă
de experienţa condusului fără griji mulţi ani de
acum încolo. Ford Protect oferă o gamă largă de
beneficii esenţiale, printre care:

Garanţie extinsă FORD
PROTECT

Garanţia extinsă FORD Protect pentru vehicule noi

Profitaţi de gama de servicii
cu o valoare inestimabilă
și obţineţi cât mai mult de
la mașina dumneavoastră
– pe toată durata deţinerii
acesteia.

• Procese rapide și diagnoză Ford
• Tehnicieni calificaţi Ford
• Asistenţă rutieră gratuită în Europa pe

perioada garanţiei de bază
• Preţuri transparente
• Piese originale Ford
• Un apel unic care vă conectează la serviciile

Ford

• Flexibilitate ridicată în alegerea duratei și a
kilometrajului

• Acoperirea costurilor reparaţiilor conform
condiţiilor Ford Protect

• Protecţie în timpul deplasărilor în
străinatate

• Protejează valoarea de revânzare a
autovehiculului

Protecţie pe 5 ani 100.000 km 150.000 km 200.000 km

Protecţie pe 6 ani - -

Protecţie pe 7 ani 100.000 km - -

Kilometraj (km)

100.000 km

*Garanţia extinsă Ford Protect și Planul de mentenanţă Ford Protect sunt produse
diferite, având termeni, conditii și preţuri distincte.

Durata unui plan de mentenanţă Ford Protect începe la data intrării în vigoare a
garanţiei pentru noile vehicule. Durata contractului și kilometrajul estimat stabilesc
numărul de revizii în cadrul unui plan de service Ford Protect.

Planurile de mentenanţă FORD
PROTECT
Mai multă protecţie, mai puţine griji.

Planificaţi din timp și evitaţi creșterea costurilor
de întreţinere. Planul de mentenanţă individual
Ford Protect* include toate beneficiile pentru a
vă sprijini mobilitatea și a prelungi durata de viaţă
a mașinii dumneavoastră Ford. Selectaţi planul
de mentenanţă Ford Protect care se potrivește
cel mai bine nevoilor dumneavoastră.

Pentru mai multe detalii întrebaţi reprezentantul
dumneavoastră Ford.

Garanţia extinsă Ford
Protect
Planul de mentenanţă
Ford Protect X

X

UzurăReparaţie
în garanţie Revizii programate
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Durata unui plan de mentenanţă Ford Protect începe la data intrării în vigoare a
garanţiei pentru noile vehicule. Durata contractului și kilometrajul estimat stabilesc
numărul de revizii în cadrul unui plan de service Ford Protect.

Planurile de mentenanţă FORD
PROTECT
Mai multă protecţie, mai puţine griji.

Planificaţi din timp și evitaţi creșterea costurilor
de întreţinere. Planul de mentenanţă individual
Ford Protect* include toate beneficiile pentru a
vă sprijini mobilitatea și a prelungi durata de viaţă
a mașinii dumneavoastră Ford. Selectaţi planul
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FORD PUMA Pașii următori

Vizitați dealerul Ford și testați personal noul Ford Puma Vizitați dealerul Ford sau accesati online www.ford.ro pentru a
vizualiza prețul noului dvs. Ford Puma

testați configurați

finanțați dețineți

FordPass

contact
Atunci când este vorba de finanțarea mașinii
dumneavoastră, mărimea și experiența noastră ne fac să
avem o poziție favorabilă și să vă oferim o gamă largă de
produse financiare.

Pentru mai multe informații despre produsele noastre de
finanțare, vizitați www.ford.ro

Atunci când conduceți noua dumneavoastră mașină, vă
suntem tot timpul alături. Ford are o rețea vastă de
service-uri autorizate care vă ajută să mențineți mașina
în cele mai bune condiții.

Iar în cazul în care noul dumneavoastră Ford necesită
reparații ca urmare a unui accident, centrul Ford de
reparații pentru accidente este cel mai bun loc în care
mașina să fie adusă în starea dinaintea accidentului și
astfel să o puteți conduce din nou.

www.ford.ro

este o noua platforma care sustine mobilitatea. Va
ajuta in gasirea celor mai apropiate locuri de parcare,
ofera detalii legate de autovehicule si componente
financiare .

Accesul la Live Traffic este posibil printr-un
echipament conectat la internet
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Opțional

Standard

*De la data începerii garanției de bază. FordProtect este un pachet adițional disponibil contra cost. Verificați termenii și condițiile de aplicare
a FordProtect.

Când nu mai aveți nevoie de
această broşură, vă rugăm să o
reciclați.

Ilustrații, descrieri şi specificații. În momentul în care a fost tipărită, informațiile din această broşură erau corecte. Totuşi, politica Ford impune dezvoltarea continuă a produselor. De
aceea, Ford îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificațiile, culorile şi prețurile modelelor şi ale articolele prezentate şi descrise în această publicație. Pentru a afla
ultimele detalii, consultați întotdeauna un dealer Ford. Echipament opțional. În această publicație, atunci când o caracteristică este descrisă ca ‘opțiune’ sau ‘configurație opțională/
pachet opțional’, etc., trebuie să presupuneți că acestea vor fi la un cost suplimentar față de costul de bază al vehiculului, dacă nu este specificat contrariul. Toate modelele şi
combinațiile de culori sunt în funcție de disponibilitate. Notă: O parte din imaginile prezentate înfățişează un model prototip şi/sau sunt generate pe calculator, de aceea, designul/
caracteristicile versiunii finale pot prezenta diferențe sub anumite aspecte. În plus, unele din dotările prezentate ale vehiculelor pot fi opționale Notă: Această broşură conține atât
accesorii originale Ford cât şi o gamă de produse a furnizorilor noştri. Montajul accesoriilor poate afecta consumul de carburant al autovehiculului dumneavoastră. + Accesoriile
identificate sunt accesorii alese cu grijă de la furnizori terți; acestea nu beneficiază de garanție Ford, însă sunt acoperite de garanția proprie a furnizorului terț, toate aceste detalii pot fi
obținute de la dealerul dumneavoastră Ford. Notă: Denumirea şi logourile mărcii Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare de către Ford Motor Company se face
sub licență. Marca verbală şi siglele iPod sunt proprietatea Apple Inc. Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt deținute de respectivii proprietari. Notă: Unele sisteme de asistență a
conducătorului sau elemente de siguranță descrise în această broşură funcționează pe bază de senzori a căror performanță poate fi afectată de anumite condiții meteorologice sau de
mediu.

Publicată de Ford România S.A - Compania
Națională de Vânzări,

Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Voluntari
(Pipera).

077190 București, România .
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