
Ú P L N E  N O V Á  P U M A

ba3956cbd53f481fb93b695f73435e7a-f70ae146803a4309ca67c80b532a9aa7-00000_book.indb   66 12/02/2020   16:20:40



Puma ST-Line X
vo voliteľnom svetlom odtieni metalickej farby
karosérie Lucid Red a 19-palcovými 5-lúčovými
matnými čiernymi zlatinovými diskami.

VIZIONÁRSKE. GENIÁLNE. POZORUHODNÉ.
KAŽDÉ VOZIDLO NESIE SVOJ PODPIS.
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Puma Titanium
vo voliteľnej metalickej farbe karosérie Solar Silver
a 17-palcovými 10-lúčovými zlatinovými diskami vo
farbe Absolute Black.

Úvod  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02
Režimy jazdy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Audio a pripojenie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Pozoruhodné technológie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Prehľad modelov .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Titanium  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20
Titanium X .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
ST-Line  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22
ST-Line X  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24

Farba karosérie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26
Čalúnenie interiéru  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28
Kolesá  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29
Príslušenstvo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30
Motory  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32
Technické údaje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33

OBSAH

   

ba3956cbd53f481fb93b695f73435e7a-f70ae146803a4309ca67c80b532a9aa7-00000_book.indb   1 12/02/2020   16:20:53



2

Život v meste si vyžaduje tvorivé myslenie. Nájdenie si svojho hlasu v
preplnenom priestore nie je o sledovaní trendov. Ide o vyjadrenie vášho
vlastného jedinečného štýlu. Nejde o vyžadovanie si pozornosti. Ide o
sebadôveru ukázať, kto ste. Predstavujeme úplne nový Ford Puma. Vlastnite
priestor, ktorý zaberáte. 

Buďte sami sebou

Puma ST-Line X vyobrazená vo voliteľnej metalickej farbe karosérie Metropolis White a
19-palcovými 5-lúčovými matnými čiernymi zlatinovými diskami.
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Život je iba zriedkavo ladný. Bolo by nudné, keby to tak bolo. Život je energický,
tekutý a oveľa zaujímavejší než to. Úplne nový Ford Puma tento spôsob myslenia
dokonale uzatvára. Kombináciou úplnej atletickej energie exteriéru SUV,
dynamického priestoru kompaktného mestského vozidla a štýlovej rafinovanosti
prémiového osobného vozidla – predstavuje Ford Puma nový smer v automobilovej
identite.

Jeho exteriér s krásnymi tvarmi je ohromujúci na pohľad a už po prvom pohľade
zanecháva dlhotrvajúci dojem. Štýlový vkus a dominantná prítomnosť sú spojené s
premyslenou funkčnosťou. Spolu s rozmanitou škálou inteligentných asistenčných
technológií vodiča a novej generácie efektívnej hybridnej technológie predstavuje
úplne nový Ford Puma dokonalého spoločníka v mestskej aréne.

Uhol pohľadu

Puma ST-Line X vyobrazená vo voliteľnej metalickej farbe karosérie Desert Island Blue a
19-palcovými 5-lúčovými matnými čiernymi zlatinovými diskami.
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Vďaka inteligentným funkciám a inovatívnym technológiám vám spoločnosť Ford
Puma dáva úplnú kontrolu. Od 12,3-palcového plne digitálneho prístrojového panelu
a pokročilej 8-palcovej 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 vaša jazda bola čo
najjednoduchšia.

Cesta vpred

Puma ST-Line X je vyobrazená so štandardným textilným čalúnením Tire on Casual a čiastočne
koženým čalúnením Salerno vo farbe Ebony s červeným prešívaním.
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Keď nastúpite do kabíny úplne nového modelu Puma, krása je v ňom
vyvážená funkčnosťou. Jeho podmanivý interiér vás obklopí všetkým
luxusným prepracovaním prémiového luxusného vozidla. Športové predné
sedadlá sú vybavené bedrovou opierkou a masážnou funkciou pre vyššiu
úroveň pohodlia. Zatiaľ čo detaily interiéru so žiarivou povrchovou úpravou
zvyšujú dojem sofistikovaného štýlu.

Život v meste však 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. Preto sme prvýkrát vo
vozidle značky Ford vytvorili predné a zadné sedadlá prémiovej úrovne s
plne odnímateľnou súpravou poťahov sedadiel, ktoré sa dajú prať.
(Štandard iba vo výbave Titanium X)

Skvele vyvážený

Puma Titanium X vyobrazená v štandardnom prevedení Malabar vo farbe Ebony/Casual
s textilným čalúnením sedadiel vo fabre Ebony.
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Život v meste vyžaduje vynaliezavý prístup k tomu, ako využívate priestor.
Úplne nový Ford Puma korunuje tento spôsob myslenia. 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. Hoci adaptívna zadná
odkladacia polica nie je pripevnená k druhej rade sedadiel a dvíha sa s
dverami batožinového priestoru, dá sa otvoriť a poskytne priestor pre
uloženie väčších predmetov.

Čo je však skutočne dômyselné je to, že samotný batožinový priestor
modelu Puma je vybavený novým inovatívnym priestorom Megabox.
Nielenže Megabox poskytuje v prípade potreby ďalších 80 l úložného
priestoru, 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 bag.

Dômyselné využitie priestoru

Zobrazený model je Puma ST-Line vo voliteľnej metalickej farbe karosérie Desert Island
Blue.
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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.

Systém upravuje rôzne nastavenia, vrátane reakcie plynu a riadenia, ako aj
správania pri zmene prevodového stupňa na vozidlách s automatickou
prevodovkou. Prístrojový panel sa tiež mení tak, aby odrážal vami vybrané
nastavenie, a zahŕňa aj „tichý“ režim, ktorý zobrazuje iba tie najdôležitejšie
informácie.

Vyberte si jazdný režim

 

Puma ST-Line X vyobrazená vo voliteľnej metalickej farbe karosérie Metropolis White a
19-palcovými 5-lúčovými matnými čiernymi zlatinovými diskami.
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Funkcie systému SYNC 3

■ Spravujte svoj telefón, hudbu, aplikácie a navigáciu pomocou
jednoduchých hlasových povelov

■ Počúvajte nahlas čítané textové správy
■ Núdzový asistent† pomáha cestujúcim vykonať núdzové volanie

a poskytne záchranným zložkám údaje o polohe vozidla v ich materinskom
jazyku

■ Ovládajte aplikácie kompatibilné so systémom SYNC pomocou funkcie
AppLink, zatiaľ čo vám Apple CarPlay a Android Auto umožní ovládať
rozhranie vášho smartfónu prostredníctvom domovskej obrazovky
systému SYNC 3, ako keby ste svoj telefón držali v ruke

■ Farebná dotyková obrazovka podporuje ovládanie dotykom viacerých
prstov („posúvanie“ a „zmena priblíženia stiahnutím a oddialením prstov“)

a umožní vám usporiadať ikony aplikácií a pozadie obrazovky presne ako
na tablete alebo smartfóne

Prístup k ďalším funkciám prostredníctvom smartfónu s aplikáciou
FordPass App.

■ Vyberte si miesta záujmu na trase. Aplikácia FordPass odošle tieto lokality
do navigačného systému SYNC 3, keď sa pripojíte pomocou rozhrania
AppLink

■ Vyhľadajte body na doplnenie paliva podľa značky alebo stupňa kvality
paliva a porovnajte si ceny

■ Vyhľadajte dostupné parkovacie miesta, skontrolujte poplatky,
prevádzkové hodiny a hodnotenia

Ford SYNC 3

Systém Ford SYNC 3 sa bez problémov integruje do vášho smartfónu a umožňuje vám ovládať všetko od telefónnych hovorov a textových správ až po hudbu
a satelitnú navigáciu – všetko pomocou 8-palcovej dotykovej obrazovky alebo prostredníctvom mimoriadne jednoduchých hlasových povelov. Aktualizácie
máp vám pomôžu udržať si prehľad a byť všade včas. Po obmedzenú dobu po registrácii vozidla je bezplatná.

Zoznámte sa s novým najlepším priateľom svojho telefónu

Upozornenie: Úplná integrácia systému SYNC 3 so smartfónom je dostupná len s telefónmi iPhone 5/telefónmi so systémom Android 5.0 (Lollipop) alebo novšími. Niektoré funkcie systému SYNC 3 vyžadujú dátové pripojenie, takže sa budú účtovať
poplatky za prenos dát. Najnovšie informácie o dostupnosti funkcií Apple CarPlay a Android Auto na vašom trhu si pozrite na oficiálnych internetových stránkach funkcií Apple CarPlay a Android Auto.
†Ford Emergency Assistance je inovatívna funkcia systému SYNC, ktorá využíva mobilný telefón spárovaný a pripojený pomocou rozhrania Bluetooth®, aby pomohla posádke vozidla vykonať priamy hovor do miestneho komunikačného strediska po
dopravnej nehode, pri ktorej sa aktivovali airbagy alebo sa uzatvorilo palivové čerpadlo. Táto funkcia funguje vo viac než 40 európskych krajinách a regiónoch.
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Teraz môžete vy a váš Ford bez problémov spolupracovať bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate. Modem FordPass Connect a aplikácia FordPass App
spoločne odomknú množstvo funkcií, ktoré vám uľahčia každú cestu.

Systém FordPass Connect

FordPass Connect* vám môže pomôcť ušetriť čas a starosti a zabezpečí vám
pohodu.

■ Live Traffic** zabezpečuje aktuálne dopravné informácie priamo do vášho
navigačného systému SYNC 3. Táto technológia potom upraví vašu
odporúčanú trasu na základe dopravných podmienok a pomôže vám
doraziť do cieľa uvoľnene a včas

■ Palubné Wi-Fi*** – prijíma až 4G Wi-Fi pre maximálne desať zariadení,
takže vy a vaši cestujúci si môžete vychutnať rovnakú konektivitu na
cestách ako u vás doma

Aplikácia FordPass

Systém FordPass Connect bude po pripojení k smartfónu pomocou aplikácie
FordPass ešte výkonnejší a umožní vám prístup k množstvu funkcií.

■ Použite svoj telefón na dvojitú kontrolu, či je vaše auto uzamknuté, alebo
povoľte niekomu prístup k vášmu vozidlu, keď sa nachádzate niekde inde

■ Sledujte hladinu paliva, počet najazdených kilometrov a tlak v
pneumatikách, a to všetko prostredníctvom telefónu

■ Nájdite si cestu späť k zaparkovanému vozidlu na mape
■ Dostávajte upozornenia na technický stav vášho vozidla priamo do

smartfónu

Bezproblémová konektivita

*Systém FordPass Connect je voliteľná príplatková výbava. Modem vo vozidle bude pripojený už v okamihu dodania vozidla. Môžete sa rozhodnúť, či zdieľanie niektorých údajov povolíte/zrušíte. Táto technológia bude k dispozícii na vybraných trhoch už v
roku 2019, pričom zostávajúce trhy budú nasledovať v priebehu roku 2020. Použitie funkcie FordPass Connect je bezplatné počas prvých 2 rokov, potom je potrebné uhradiť predplatné.
**Prístup k službe LiveTraffic je bezplatný na prvé 2 roky po registrácii nového Fordu vybaveného systémom SYNC 3 s navigáciou. Následne sa účtuje licenčný poplatok.
***Prístupový bod Wi-Fi (až do 4G LTE) zahŕňa doplnkovú bezplatnú skúšobnú prevádzku bezdrôtových dát, ktorá začína plynúť v čase aktivácie u spoločnosti Vodaphone a exspiruje po uplynutí 3 mesiacov alebo po prečerpaní 3 GB dát, podľa toho, čo
nastane skôr. Následne si môžete objednať predplatené dáta u spoločnosti Vodaphone. Podrobnosti o dátových balíkoch nájdete na jej webovej stránke. Ak chcete využiť výhodu vstavanej technológie prístupového bodu Wi-Fi, vozidlo značky Ford z roku
2019 musí byť vybavené príslušným hardvérom a potrebujete dátový paušál. Pokrytie dátovou službou a služba samotná nie sú k dispozícii úplne všade a môže závisieť aj od podmienok vášho dátového paušálu, vrátane platných cenníkov za správy a
dáta.
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Zadná kamera
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 vozidlom.

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 poskytne po
otvorení dostatok čerstvého
vzduchu a je tiež vybavené solárnou
reflexnou vrstvou, ktorá pomáha
udržať chladný interiér, keď je sklo
zatvorené. Zatiaľ čo vnútorná
slnečná clona poskytuje viac tieňa,
keď ho potrebujete.

FORD PUMA Pozoruhodné technológie

Inteligentný adaptívny
tempomat s Únikovým
asistentom riadenia
Úplne nový model Puma uľahčuje
jazdu v hustej premávke. Adaptívny
tempomat udržiava bezpečnú
vzdialenosť medzi vami a vozidlom
vpredu a dokonca dokáže zastaviť
vaše vozidlo. Asistent
predchádzania kolíziám s Únikovým
asistentom riadenia vás upozorní na
potenciálne nebezpečenstvá (ako
sú vozidlá a chodci) a je navrhnutý
tak, aby obišiel prekážky a súčasne
brzdil, čím pomáha znížiť alebo
eliminovať náraz.
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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.

LED svetlomety
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 Pomocníka na udržanie
v jazdnom pruhu (súčasť systému
Udržania vozidla v jazdnom pruhu).

Asistent predchádzania
kolíziám*†

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.
*Využíva snímače.
†Funkcia podpory riadenia.
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Luxusný rad
Luxusné modely Puma prinášajú špičkovú úroveň sofistikovanej výbavy a komfortu vďaka luxusným
materiálom.

Športový rad
Výrazná individualita ST-Line ponúka podmanivý a oslnivý nový prístup k našej najmodernejšej
športovej verzii.

Vďaka štyrom výrazne individuálnym dizajnovým
možnostiam nebola voľba nikdy jednoduchšia.

Či už dávate prednosť komfortu luxusného vozidla
alebo zábavnej jazdnej dynamike športového
modelu – nový Ford Puma je tu pre vás.

Aby bola vaša kúpa ešte výhodnejšia, zvýšili sme
štandardnú úroveň našich prvkov vo všetkých
verziách. A nech sa už rozhodnete s modelom
Puma pre akúkoľvek cestu, môžete si byť istí
bohatšou úrovňou štandardnej výbavy.

Ak chcete získať ďalšie informácie o dostupných
možnostiach, obráťte sa na svojho predajcu
značky Ford.

FORD PUMA Prehľad modelov

  

S modelom Puma
je výber
jednoduchý

Titanium

ST-Line
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Luxusný rad
Vďaka svojim ohromujúcim novým technológiám a jedinečným štýlovým prvkom je verzia Titanium X
omnoho viac ako len esteticky žiadúci zážitok z jazdy.

Športový rad
Číry úchvatný výkon modelu ST-Line X vám ponúka najpamätnejší zážitok z jazdy, aký si len dokážete
predstaviť, v ktorom sa kombinuje výnimočné zrýchlenie s obratnosťou a ovládaním.

Titanium X

ST-Line X
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FORD PUMA Modely

Titanium
Kľúčové prvky vonkajšej výbavy

■ 17-palcové 10-lúčové zliatinové disky
■ Dolné bočné kryty v čiernej farbe s chrómovou vložkou
■ Aktívna uzávierka mriežky
■ Elektricky ovládané a vyhrievané sklápacie vonkajšie spätné

zrkadlá s integrovanou smerovkou, kryty vo farby karosérie a
osvetlením priestoru pod dverami

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

Kľúčové prvky vnútornej výbavy

■ Systém udržania vozidla v jazdnom pruhu (vrátane systému
Upozornenia pri opustení jazdného pruhu a systému
Pomocníka na udržanie v jazdnom pruhu)

■ Jedinečné lišty prahov predných dverí Titanium
■ 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 
■ Špičkový 4,2-palcový farebný TFT analógový prístrojový

panel

Motory
1,0 l EcoBoost 125 k

Vozidlo s benzínovou mild hybrid technológiou
1,0 l EcoBoost (mHEV) 125 k
1,0 l EcoBoost (mHEV) 155 k

 

Puma Titanium v metalickej farbe karosérie Solar Silver (voliteľná výbava).
Štandardný interiér Puma Titanium s 8-palcovou dotykovou obrazovkou systému SYNC 3.
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*Ford Emergency Assistance je inovatívna funkcia systému SYNC, ktorá využíva mobilný
telefón spárovaný a pripojený pomocou rozhrania Bluetooth®, aby pomohla posádke
vozidla vykonať priamy hovor do miestneho komunikačného strediska po dopravnej
nehode, pri ktorej sa aktivovali airbagy alebo sa uzatvorilo palivové čerpadlo. Táto funkcia
funguje vo viac než 40 európskych krajinách a regiónoch.

FORD PUMA Modely

Titanium X
Kľúčové prvky vonkajšej výbavy, navyše k výbave
Titanium

■ 18-palcové 10-lúčové zliatinové disky vo farbe Pearl Grey
■ Tónované sklá

Kľúčové prvky vnútornej výbavy, navyše k výbave
Titanium

■ Odnímateľné poťahy sedadiel so zipsom
■ Klimatizácia s elektronickým automatickým riadením teploty

(EATC)
■ Automatické stmievanie spätného zrkadla
■ Štartovacie tlačidlo Ford Power
■ Rádio s DAB (Digitálne zvukové vysielanie), 8-palcová TFT

dotyková obrazovka, zvukový systém B&O, 10 reproduktorov
(štyri vpredu, štyri vzadu, jeden stredový, jeden subwoofer),
kompatibilné s MP3, diaľkového ovládanie audio systému,
systém Ford SYNC 3 s navigačným strediskom, systém
hlasového ovládania, Apple CarPlay, Android Auto, Núdzový
asistent*, hands-free telefonovanie, GPS, Bluetooth®, modem
FordPass Connect, režim súkromia a dva porty USB pre
externé hudobné zariadenia

Motory
1,0 l EcoBoost 125 k

Vozidlo s benzínovou mild hybrid technológiou
1,0 l EcoBoost (mHEV) 125 k
1,0 l EcoBoost (mHEV) 155 k

Puma Titanium X v metalickej farbe karosérie Magnetic (voliteľná výbava).
Štandardný interiér Puma Titanium X vrátane štartovacieho tlačidla Ford Power.
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FORD PUMA Modely

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

■ 17-palcové 5-lúčové zliatinové disky s povrchovou
úpravou Luster-Nickel

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

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

■ Zadný spojler (vo farbe karosérie)
■ Bočný štítok ST-Line
■ Chrómová koncovka výfuku

Kľúčové prvky vnútornej výbavy, navyše k
výbave Titanium

■ Jedinečné lišty prahov predných dverí ST-Line
■ 12,3-palcový plne digitálny prístrojový panel TFT/LCD
■ Čierna kožená rukoväť ručnej brzdy s červeným

prešívaním
■ Na dotyk jemná hlavica radiacej páky s červeným

prešívaním
■ Športové pedále z nehrdzavejúcej ocele s gumenými

vložkami (iba manuálna prevodovka)
■ Hliníkový gombík radiacej páky
■ 3-Ramenný kožený športový volant s jedinečným

červeným prešívaním
■ Športové predné sedadlá vybavené 4-cestným

manuálnym nastavením a bedrovou opierkou
■ Tmavé čalúnenie stropu
■ Štartovacie tlačidlo Ford Power

Motory
1,0 l EcoBoost 125 k

Vozidlo s benzínovou mild hybrid technológiou
1,0 l EcoBoost (mHEV) 125 k
1,0 l EcoBoost (mHEV) 155 k

 

Puma ST-Line v svetlom odtieni metalickej farby karosérie Lucid Red (voliteľná).
Štandardný interiér modelu Puma ST-Line s červeným prešívaním.
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*Ford Emergency Assistance je inovatívna funkcia systému SYNC, ktorá využíva mobilný telefón spárovaný a pripojený pomocou rozhrania Bluetooth®, aby pomohla
posádke vozidla vykonať priamy hovor do miestneho komunikačného strediska po dopravnej nehode, pri ktorej sa aktivovali airbagy alebo sa uzatvorilo palivové
čerpadlo. Táto funkcia funguje vo viac než 40 európskych krajinách a regiónoch.

FORD PUMA Modely

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

■ 18-Palcové 8-lúčové zliatinové disky s leštenou
povrchovou úpravou v matnej čiernej farbe

■ Dolné ochranné kryty vo farbe karosérie
■ Automatické predné stierače s dažďovým snímačom

(vrátane automatického stmievania spätného
zrkadla)

Kľúčové prvky vnútornej výbavy, navyše k
výbave ST-Line

■ Čiastočne kožené čalúnenie sedadiel
■ Klimatizácia s elektronickým automatickým riadením

teploty (EATC)
■ Automatické stmievanie spätného zrkadla
■ Rádio s DAB (Digitálne zvukové vysielanie), 8-palcová

TFT dotyková obrazovka, zvukový systém B&O, 10
reproduktorov (štyri vpredu, štyri vzadu, jeden
stredový, jeden subwoofer), kompatibilné s MP3,
diaľkového ovládanie audio systému, systém Ford
SYNC 3 s navigačným strediskom, systém hlasového
ovládania, Apple CarPlay, Android Auto, Núdzový
asistent*, hands-free telefonovanie, GPS, Bluetooth®,
modem FordPass Connect, režim súkromia a dva
porty USB pre externé hudobné zariadenia

Motory
1,0 l EcoBoost 125 k

Vozidlo s benzínovou mild hybrid technológiou
1,0 l EcoBoost (mHEV) 125 k
1,0 l EcoBoost (mHEV) 155 k

Zobrazený model je Puma ST-Line X v metalickej farbe karosérie Desert Island Blue (voliteľná výbava).
Štandardný interiér modelu Puma ST-Line X s čiastočne koženým čalúnením sedadiel.
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Race Red
Nemetalická

Grey Matter
Metalická*

Blazer Blue
Nemetalická

Agate Black
Metalická*

Solar Silver
Metalická*

Frozen White
Nemetalická

FORD PUMA Farba a čalúnenie

Magnetic
Metalická*

Lucid Red
Metalická so svetlým odtieňom*

Metropolis White
Metalická*
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Metalická farba karosérie Desert Island Blue*
Metalická farba strechy a vonkajších spätných zrkadiel Agate Black*

*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 farieb karosérie a
nemusia odrážať aktuálnu špecifikáciu alebo 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.

Vybrali sme
Desert Island Blue.
Čo si vyberiete vy?

Desert Island Blue
Metalická*

ba3956cbd53f481fb93b695f73435e7a-f70ae146803a4309ca67c80b532a9aa7-00000_book.indb   27 12/02/2020   16:22:27



28

Textilné čalúnenie Tire on Casual s čiastočne koženým
čalúnením Salerno
vo farbe Ebony pre výbavu ST-Line X (štandardne)

Textilné čalúnenie Alhambra a Casual
vo farbe Ebony pre výbavu Titanium (štandardne)

Textilné čalúnenie Alhambra s čiastočne koženým
čalúnením Salerno
vo farbe Ebony pre výbavu Titanium (voliteľne)

Textilné čalúnenie Court a Belgrano
vo farbe Ebony pre výbavu ST-Line (štandardne)

Textilné čalúnenie Malabar a Casual
vo farbe Ebony pre výbavu Titanium X, vrátane sedadiel so
zipsom (štandardne)

Sofistikovanosť a remeselná zručnosť sa v novom
modeli Ford Puma dokonale spájajú. Vzhľad a
pocit prémiových materiálov zvýši vašu vďačnosť
za veľkoryso dimenzovaný interiér, či už cestujete
ako spolujazdec, alebo sedíte za volantom.

Posaďte sa
a uvoľnite sa

FORD PUMA Čalúnenie interiéru
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18-palcové 19-palcové

FORD PUMA Kolesá a pneumatiky

17-palcové 17-palcové 18-palcové

8-lúčové zliatinové disky s leštenou povrchovou
úpravou v matnej čiernej farbe
Štandard vo výbave ST-Line X
(Vybavené pneumatikami s rozmerom 205/40 R18)

5-lúčové zliatinové disky s povrchovou úpravou v
matnej čiernej farbe
K dispozícii ako voliteľná výbava pre ST-Line a ST-Line X
(Vybavené pneumatikami s rozmerom 225/40 R19)

10-lúčové zliatinové disky s povrchovou úpravou
Absolute Black
Štandard vo výbave Titanium
(Vybavené pneumatikami s rozmerom 215/55 R17)

5-lúčové zliatinové disky s povrchovou úpravou
Luster-Nickel
Štandard vo výbave ST-Line
(Vybavené pneumatikami s rozmerom 205/45 R17)

10-lúčové zliatinové disky vo farbe Pearl Grey
Štandard vo výbave Titanium X
(Vybavené pneumatikami s rozmerom 215/50 R18)
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FORD PUMA Príslušenstvo

CD prehrávač
Dodatočná výbava pre vozidlá bez
CD prehrávača. Pre montáž v
niektorých vozidlách môže byť
potrebný ďalší prepojovací kábel.
Požiadajte vášho predajcu značky
Ford o ďalšie podrobnosti.
(Príslušenstvo)

Prémiová
bezpečnostná súprava
Úhľadne usporiadaná lekárnička,
ktorá sa vďaka svojej kompaktnej
konštrukcii dá pohodlne uložiť mimo
dohľadu. Mäkký obalový materiál
znamená, že nebude vydávať hluk v
batožinovom priestore vozidla.
(Príslušenstvo)

Poťahy sedadiel so
zipsom
Odnímateľné poťahy predných a
zadných sedadiel uľahčujú
udržiavanie čistého a sviežeho
interiéru vozidla. Poťahy sedadiel sa
dajú prať v práčke a majú
integrovaný zips, ktorý v prípade
potreby uľahčuje ich odnímanie.
(Voliteľná výbava a/alebo
príslušenstvo) (Standard vo výbave
Titanium X)

Ďalšie príslušenstvo nájdete v on-line katalógu doplnkov na adrese www.ford-accessories.com
Sortiment značkových predmetov Ford – od oblečenia po lifestylové výrobky a modely vozidiel – nájdete na stránke www.fordlifestylecollection.com

Podlahové rohože do
každého počasia
Podlahové rohože v štýle podložky
so štítkom Puma sú vyrobené
presne na mieru, aby si dokonale
sadli a chránili pred nečistotami a
vlhkosťou. Rohož vodiča je bezpečne
pripevnená priamo na podlahu, čo
zabraňuje jej šmýkaniu.
(Príslušenstvo)

Ochrana batožinového
priestoru
K dispozícii je odolná vanička do
batožinového priestoru so štítkom
Puma (príslušenstvo), ako aj
obojstranný koberec do
batožinového priestoru s logom
Puma na jednej strane a odolným
gumovým povrchom na druhej
strane. (Príslušenstvo) Obidve
strany sú ideálne na prepravu
vlhkých alebo znečistených
predmetov.

Odnímateľné ťažné
zariadenie
Ponúka pridanú prepravnú a úložnú
kapacitu. Ak sa ťažné zariadenie
nepoužíva, môžete ho odpojiť.
(Voliteľná výbava a príslušenstvo)
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+Podrobnosti o položke, na ktorú sa vzťahuje záruka tretieho dodávateľa, nájdete na zadnej strane.

Mriežka na zachytenie
nákladu
Robustné systémy bezpečne udržia
predmety v batožinovom priestore
(dá sa odstrániť keď sa nepoužíva).
K dispozícii sú rôzne verzie, ktoré sa
zmestia za sedadlá prvého alebo
druhého radu. (Sú potrebné
montážne opatrenia) (Voliteľná
výbava a/alebo príslušenstvo)
Spĺňa bezpečnostné požiadavky
Európskej normy ECE-R17/ISO
27955.

Lapače nečistôt
Tvarované lapače nečistôt
pomáhajú chrániť karosériu vášho
modelu Puma pred kamennými
úlomkami a postrekom na ceste. K
dispozícii sú predné aj zadné.
(Príslušenstvo)

Priečne tyče
Robustné (a uzamykateľné) priečne
tyče (určené len na použitie so
strešnými lištami) umožňujú ľahkú
prepravu nákladov. Príslušenstvo)

Strešné nosiče a
nosiče bicyklov
K dispozícii sú vysokokvalitné, ľahko
montovateľné nosiče bicyklov, ktoré
sa montujú na strechu a na zadné
ťažné zariadenie. Zadný nosič je
vybavený praktickým
vyklápacím
mechanizmom pre ľahký
prístup do batožinového

priestoru.
(Príslušenstvo)

Strešný box G3+
Navrhnuté na prepravu širokého
spektra nákladov a na ochranu pred
poveternostnými vplyvmi a
krádežou. Všetky ponúkané modely
sa dodávajú s dvojitým otváraním
pre ľahký prístup. (Príslušenstvo, k
dispozícii v rôznych veľkostiach)
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Motory
Vďaka výberu nových progresívnych benzínových motorov s technológiou mild hybrid (mHEV) ponúka
úplne nový model Puma vynikajúci výkon spolu s pôsobivou spotrebou paliva a pozoruhodne nízkymi
emisiami.

Čo je to Ford Hybrid?
Hybridná technológia obsahuje malý
elektromotor, ktorý pomáha zvyšovať účinnosť.
Vozidlo mHEV nemôže jazdiť výlučne na elektrický
pohon. Namiesto toho poskytuje elektromotor v
prípade potreby dodatočnú podporu pre
benzínový motor, čo pomáha zvyšovať vášmu
vozidlu počet najazdených kilometrov a zároveň
znižuje emisie.

U vozidiel s technológiou mHEV nie je potrebné
pripenie k externému zdroju energie, pretože sa
počas jazdy dobíja samostatný akumulátor, ktorý
poháňa elektromotor. Regeneratívne brzdenie
funguje presmerovaním energie z bŕzd do
akumulátora mHEV a späť.

Výkon
1,0 (155 k) mHEV

Emisie CO2 126-135 g/km

Hospodárnosť
1,0 (125 k) mHEV

Emisie CO2 124-132 g/km

Poznámka: Čoskoro bude k dispozícii aj alternatívna možnosť Ford EcoBlue pre
čistejšiu a ekonomickejšiu naftovú technológiu.
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ØØUvedená spotreba paliva/energie, emisie CO2a dojazd na elektrinu sú
určené podľa technických požiadaviek a špecifikácií európskych smerníc
(ES) 715/2007 a (EÚ) 2017/1151 v znení neskorších predpisov. Typovo
schválené ľahké úžitkové vozidlá na základe testovacieho štandardu
WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) majú informácie
o spotrebe paliva/energie a emisiách CO2pre jazdný cyklus NEDC (New
European Drive Cycle) aj pre WLTP. WLTP je nový, reálnejší testovací
postup na meranie spotreby paliva a emisií CO2 a najneskôr do konca roka
2020 úplne nahradí NEDC. Aplikované štandardné testovacie postupy
umožňujú porovnanie rôznych typov vozidiel a rôznych výrobcov. Okrem
efektívnosti využitia paliva vozidlom zohrávajú úlohu pri určovaní spotreby
paliva/energie, emisií CO2 a elektrického rozsahu aj štýl jazdy a iné
netechnické faktory. Emisie CO2 sú hlavným skleníkovým plynom, v
dôsledku ktorého dochádza ku globálnemu otepľovaniu. Informácie o
spotrebe a emisiách CO2 sú k dispozícii u vašich predajcov.
#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. Limity pri
ťahaní udávajú maximálnu ťažnú schopnosť vozidla pri jeho celkovej
hmotnosti na reštartovanie pri 12-percentnom stúpaní na úrovni hladiny
mora. Výkon a úspornosť všetkých modelov sa pri ťahaní znižuje. Hrubá
ťažná hmotnosť 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. Smerodajné sú údaje v
technickom preukaze vozidla, resp. v OEV.

Spotreba paliva, výkon a emisie
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Emisná norma Stupeň 6d Temp Stupeň 6d Temp Stupeň 6d Temp

Maximálny výkon k (kW) 125 (93,3) 125 (93,3) 155 (115,7)

Krútiaci moment 170 210 220

Emisie CO2 (g/km)ØØ 131-141 124-132 126-135

Prevodovka M6 M6 M6

Pohon Predný pohon Predný pohon Predný pohon

Spotreba paliva v l/100 kmØØ

Celková 5,7-6,2 5,4-5,8 5,5-5,7

VýkonØ

Max. rýchlosť (km/h) 191 191 200

0-100 km/h (s) 10,0 9,8 9,0

Hmotnosti a zaťaženia

Prevádzková hmotnosť (kg)# 1280 1280 1280

Celková hmotnosť vozidla (kg) 1760 1760 1760

Max. hmotnosť prívesu 12% (kg) 1100 100 1100

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

Limit vertikálneho zaťaženia (kg) (zaťaženie na oji) 75 75 75
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Celková dĺžka bez ťažného zariadenia (mm) 4186 4186

Celková šírka bez zrkadiel (mm) 1805 1805

Celková šírka so zrkadlami (mm) 1930 1930

Celková šírka so sklopenými zrkadlami (mm) 1805 1805

Celková výška (mm) 1537 1537

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

Polomer otáčania – stopový (m) 10,4 10,4

Rozmery interiéru

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

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

Priestor na ramená v 1. rade sedadiel (mm) 1348 1348
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Priestor nad hlavami v 2. rade sedadiel (mm) (bez panoramatickej strechy) 965 965

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

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

Objem batožinového priestoru (l)
Pri 5 sedadlách (po priehradku batožinového priestoru) (so súpravou na opravu pneumatík)

–/(mHEV)
456

(402)
456

(402)

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

Batožinový priestor

Max. nakladacia výška (mm) 865 865

Šírka úložného priestoru medzi podbehmi kolies (mm) 1000 1000

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

Objem palivovej nádrže (l)

Benzín 42 42
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Rozmery sa v závislosti od modelu a nainštalovanej výbavy môžu líšiť. Smerodajné sú údaje v OEV resp. v technickom preukaze vozidla.
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Šírka (so spätnými zrkadlami): 1930 mm

Dĺžka: 4186 mm

Šírka (so sklopenými spätnými zrkadlami):
1805 mm
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FORD PUMA Rozmery
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FORD PUMA Ďalšie kroky

Navštívte svojho predajcu značky Ford a vyskúšajte si sami nový model
Ford Puma.

Navštívte svojho predajcu Ford a zostavte si konfiguráciu a cenovú
ponuku na nový model Ford Puma.

vyskúšať vypočítať

financovanie vlastnenie  
Naša veľkosť a odborné znalosti znamenajú, že pri
financovaní vášho vozidla máme dobrú pozíciu a vieme
vám poskytnúť širokú škálu finančných produktov.

Spoločnosť Ford Credit ponúka celý rad finančných
produktov pre vaše vozidlo – pre súkromných aj
firemných používateľov.

Spoločnosť Ford Lease sa špecializuje na nájomné a
lízingové zmluvy a poskytuje alternatívny rad finančných
produktov, ktoré možno prispôsobiť podľa vášho
podnikateľského plánu. Len pre firemných používateľov.

Keď odídete vo svojom novom vozidle, sme stále s vami.
Spoločnosť Ford má veľkú sieť autorizovaných servisov,
ktoré vám pomôžu so zachovaním vozidla v dokonalom
stave.

Ak niekedy bude potrebné opraviť váš nový Ford po
nehode, servisné stredisko Ford predstavuje to najlepšie
miesto na čo najrýchlejšie uvedenie vozidla do
pôvodného stavu ako pred nehodou.
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Nemetalické farby karosérie Metalické farby karosérie* Špeciálne
metalické
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Titanium
Čalúnenie a farba sedadiel: Textil vo farbe Ebony

Čalúnenie a farba operadiel: Casual vo farbe Ebony
Farba prístrojovej dosky: Ebony

Titanium X
Čalúnenie a farba sedadiel: Textil vo farbe Coffee

Čalúnenie a farba operadiel: Casual vo farbe Ebony
Farba prístrojovej dosky: Ebony

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

Čalúnenie a farba operadiel: Belgrano vo farbe Ebony
Farba prístrojovej dosky: Ebony

ST-Line X
Čalúnenie a farba sedadiel: Čiastočne kožené čalúnenie vo farbe Ebony

Čalúnenie a farba operadiel: Koža Salerno vo farbe Ebony
Farba prístrojovej dosky: Ebony

Confidential - PDF Created: 03 February 2020, 15:44:46 - Origin: BX726_202025_Col_SVK_SK_bro_0.xdt [IDML]

Farba karosérie a čalúnenie

*Nemetalická farba karosérie Frozen White, metalické a špeciálne metalické farby karosérie, čiastočne kožené čalúnenie a kožené čalúnenie sú prvkami výbavy na prianie za príplatok.

k dispozícii

V prípade, že už túto brožúru
nepotrebujete, prosím recyklujte ju.

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.
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