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Lås op for den interaktive brochure online

Puma ST-Line med x-pakke i Desert Island Blue og ekstraudstyr

1

OPLEV

VÆR DIG SELV
Livet i byen kræver kreativ tænkning. Det at blive set på et
overfyldt sted handler ikke om at følge tendenser. Det
handler om at kunne udtrykke din egen unikke stil. Det
kræver ikke nødvendigvis mere opmærksomhed. Men
handler mere om selvbevidst at kunne vise, hvem du er.
Det kan du gøre med den nye Ford Puma. Sørg for at blive
set med stil.

Puma ST-Line Vignale i Magnetic.

1 OPLEV
1 OPLEV
KRAFTOVERSKUD
KRAFTOVERSKUD
PUMAPUMA
ECOBOOST
ECOBOOST
HYBRID
HYBRID
Den spændende
Den spændende
nye Puma
nyeEcoBoost
Puma EcoBoost
Hybrid kommer
Hybrid kommer
med enmed en
sofistikeret
sofistikeret
mild-hybrid
mild-hybrid
teknologi
teknologi
for at nedsætte
for at nedsætte
CO2-emissioner,
CO2-emissioner,
optimeret
optimeret
brændstoføkonomi
brændstoføkonomi
og en mere
og en
lydhør
merekøreoplevelse.
lydhør køreoplevelse.
Den
Den
48-volt48-volt
mild-hybrid
mild-hybrid
el-motor
el-motor
og -transmission
og -transmission
integrerer
integrerer
sømløstsømløst
et
et
elektrisk
elektrisk
drejemoment
drejemoment
med et med
valg af
et to
valg
lavfriktions
af to lavfriktions
3-cylindrede
3-cylindrede
benzinmotorer,
benzinmotorer,
så de yder
så de
opyder
til 155
opPS
til (114
155 PS
kW).
(114 kW).
Mild-hybrid
Mild-hybrid
teknologien
teknologien
gør bruggør
af brug
en remtrukket,
af en remtrukket,
integreret
integreret
starter/starter/
generator
generator
(BISG),(BISG),
som erstatter
som erstatter
den standard
den standard
alternator.
alternator.
BISG’enBISG’en
fungerer
fungerer
også som
også
ensom
motor,
en som
motor,
bruger
som batteristrøm
bruger batteristrøm
til at give
til at give
enhårdtslående
enhårdtslående
og mereog
lydhør
merepræstation,
lydhør præstation,
især ved
især
laveved lave
motorhastigheder,
motorhastigheder,
for en mere
for en
fleksibel
mere fleksibel
og sammenhængende
og sammenhængende
køreoplevelse.
køreoplevelse.
Regenerativ
Regenerativ
bremsning
bremsning
genvinder
genvinder
energi, efterhånden
energi, efterhånden
som dusom
sænker
du sænker
farten, og
farten,
bruger
og den
bruger
til et
den
boost,
til etnår
boost,
du accelererer,
når du accelererer,
hvilket hjælper
hvilket hjælper
med til med
at forbedre
til at forbedre
ydelse og
ydelse
effektiviteten,
og effektiviteten,
mens mens
emissionerne
emissionerne
nedsættes.
nedsættes.

Puma ST-Line
Puma med
ST-Line
x-pakke
med ix-pakke
Desert Island
i Desert
Blue
Island
og med
Blueekstraudstyr
og med ekstraudstyr
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BEDRE
BEDRE
UDNYTTET
UDNYTTET
PLADS
PLADS
Livet i byen
Livetkræver
i byen kræver
en opfindsom
en opfindsom
tilgang tilgang
til, hvordan
til, hvordan
du bedst
dubruger
bedst bruger
den begrænsede
den begrænsede
plads. Den
plads.
nyeDen
Puma
nyegiver
Puma
den
giver
perfekte
den perfekte
løsning.løsning.
Udover Udover
at væreat
behagelig
være behagelig
for øjet,for
leverer
øjet, den
leverer
også
den
fantastisk
også fantastisk
funktionalitet
funktionalitet
i et elegant
i et elegant
design. design.
Der er f.eks.
Der er
letf.eks.
adgang
let adgang
til bagagerummet,
til bagagerummet,
selv nårselv
du har
nårhænderne
du har hænderne
fulde. Hvis
fulde.
duHvis
har nøglerne
du har nøglerne
i lommen
i lommen
eller tasken,
eller tasken,
aktiverer
aktiverer
en simpel
en simpel
sparkebevægelse
sparkebevægelse
under bagkofangeren
under bagkofangeren
Puma'sPuma's
håndfri håndfri
bagklap.
bagklap.
SelvomSelvom
den praktiske
den praktiske
pakkehylde
pakkehylde
bagi ikke
bagi
er fastgjort
ikke er fastgjort
til 2.
til 2.
sæderække
sæderække
og hæves
og sammen
hæves sammen
med bagklappen,
med bagklappen,
kan denkan
åbnes
denog
åbnes og
give plads
givetilplads
størretilvarer
større
i bagagerummet.
varer i bagagerummet.
Men hvad
Men
der
hvad
er specielt
der er specielt
smart, er
smart,
selveer
bagagerummet
selve bagagerummet
i Puma,i som
Puma, som
indeholder
indeholder
et innovativt
et innovativt
nyt Megabox-rum.
nyt Megabox-rum.
Det giver
Det
ikke
giver
kunikke
ekstra
kun ekstra
opbevaringsplads,
opbevaringsplads,
hvis dethvis
er nødvendigt,
det er nødvendigt,
men Megabox
men Megabox
har også
har
enogså en
vandtæt
vandtæt
foring og
foring
endda
og et
endda
afløbshul.
et afløbshul.
Så hvis Så
du hvis
er endu
aktiv
er en
person,
aktiv person,
er det det
er det
ideelle
det sted
ideelle
til at
sted
opbevare
til at opbevare
vådt eller
vådt
snavset
eller snavset
udstyr efter
udstyr efter
løbeturen
løbeturen
i parkeni parken
og tilføjer
også
tilføjer
meget
så plads,
megetat
plads,
golftasken
at golftasken
kan ståkan stå
oprejst oprejst
i bagagerummet.
i bagagerummet.

*MegaBox læsse
*MegaBox
volume
læsse
afhænger
volumeafafhænger
bilens specifikationer:
af bilens specifikationer:
456L (benzin/mHEV);
456L (benzin/mHEV);
448L (diesel);
448L
422L
(diesel);
(med 422L (med
reservehjul).reservehjul).

Puma ST-Line
Puma med
ST-Line
x-pakke
med ix-pakke
Desert Island
i Desert
Blue
Island
og med
Blueekstraudstyr
og med ekstraudstyr

1 OPLEV
VEJEN FORUDE
DU HAR KONTROLLEN
Med intelligent udstyr og innovative teknologier har føreren fuld
kontrol over den nye Ford Puma. Fra den digitale 12,3"
instrumentgruppe og avancerede 8" touchscreen til en lang række
yderligere tjenester og funktioner, der er tilgængelige via dit SYNC 3
infotainmentsystem og FordPass Connect indbygget modem, er
hvert element designet til at gøre kørslen så nem som mulig.

Puma ST-Line med x-pakke

1 OPLEV
1 OPLEV

Bilen er vist
Bilen
med
er vist
tilbehør
med og
tilbehør
ekstraudstyr
og ekstraudstyr

1 OPLEV
1 OPLEV
REN
REN
NYDELSE
NYDELSE
PUMAPUMA
ST-LINE
ST-LINE
VIGNALE
VIGNALE
Få mereFå
udmere
af hvert
ud af
eneste
hvert sekund
eneste sekund
i den nye
i den
Puma
nyeST-Line
Puma ST-Line
Vignale.Vignale.
Med 18"Med
alufælge
18" alufælge
til LED-forlygter
til LED-forlygter
og sportsligt
og sportsligt
design vil
design
bilenvil
fåbilen få
opmærksomhed
opmærksomhed
i enhveri situation.
enhver situation.
Bag rattet
Bagvilrattet
førenvil
opleve
føren opleve
luksuriøst
luksuriøst
interiør interiør
og komfortable
og komfortable
køreegenskaber.
køreegenskaber.

Puma ST-Line
Puma Vignale
ST-Linei Vignale
Magnetic
i Magnetic
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STILET
STILET
OG OG
OPFINDSOM
OPFINDSOM
SKABT
SKABT
TIL KOMFORT
TIL KOMFORT
Det stilfulde
Det stilfulde
komfortable
komfortable
interiør interiør
i Ford Puma
i FordST-Line
Puma ST-Line
VignaleVignale
giver giver
en varmen
velkomst.
varm velkomst.
Sportsforsæder
Sportsforsæder
i permium
i permium
kunstlæder.
kunstlæder.
Mens du
Mens
er du er
i dit rette
i dit
element,
rette element,
kan du nyde
kan du
den
nyde
afbalancerede
den afbalancerede
lyd fra B&O.
lyd fra B&O.
■

Panoramatag
■ Panoramatag
lader lyset
lader
strømme
lyset strømme
ind for at
indforbedre
for at forbedre
følelsenfølelsen
af
af
rummelighed.
rummelighed.
Når panoramasoltaget
Når panoramasoltaget
åbnes giver
åbnes
det
giver
friskdet
luftfrisk
i luft i
kabinen,
kabinen,
mens den
mens
refekterende
den refekterende
solbelægning
solbelægning
hjælperhjælper
med at med at
holde kabinen
holde kabinen
kølig, når
kølig,
det når
er lukket
det er(ekstraudstyr).
lukket (ekstraudstyr).

■

7-trins
■ 7-trins
automatgear
automatgear
er nyt niveau
er nyt af
niveau
finjustering
af finjustering
med glatte
med glatte
gearskift
gearskift
og lydhør
ogydelse
lydhør (ekstraudstyr)
ydelse (ekstraudstyr)

Puma ST-Line
Puma Vignale
ST-Line Vignale
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SE LIVET FORSKELLIGT
GÅ DIN EGEN VEJ
Uanset hvilken Puma variant du vælger, finder du ud af, at den
kommer med en omfattende liste af standardudstyr. Du kan tilføje
endnu mere raffineret stil til din Puma ved valg af eksklusivt
ekstraudstyr, såsom:
■
■
■

Panoramasoltag (ekstraudst)
Sorte tagrælinger (ekstraudstyr)

Førerassistance pakke (ekstraudstyr)

Puma ST-Line med x-pakke i Metropolis White og med ekstraudstyr
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DESIGNET FOR LIVET

FIND DIN
FINDSMAG
DIN SMAG
Puma’sPuma’s
aftagelige
aftagelige
indtrækindtræk
gør det gør
lettere
det end
lettere
nogensinde
end nogensinde
til at ændre
til at ændre
på din bil
påinteriør.
din bil interiør.
Det er let
Det
ater
skifte
let atintræk.
skifte intræk.
Vælg mellem:
Vælg mellem:

SKABT FOR AT LEVE

1. Malabar
1. Malabar
(Standard
(Standard
til Titanium
til Titanium
med x-pakke)
med x-pakke)
2. Bayon
2. (Tilbehør
Bayon (Tilbehør
til Titanium
til Titanium
med x-pakke)
med x-pakke)
3. Tartan
3. Tartan
(Tilbehør
(Tilbehør
til Titanium
til Titanium
med x-pakke)
med x-pakke)
4.Camouflage
4.Camouflage
(Tilbehør
(Tilbehør
til Titanium
til Titanium
med x-pakke)
med x-pakke)

Livet i byen kan være hektisk. Kaffe kan spildes, mudder og snavs kan
bringes ind med våde fødder. Derfor har vi skat et nyt sæde design til
din Puma, der indeholder et aftageligt sædeindtræk foran og bag.
Sædeindtrækket kan maskinvaskes og har en integreret lynlås, der
gør det let at tage indtrækket af (Kun i x-pakke til Titanium)

Aftageligt indtræk
Titanium med x-pakke har
aftageligt indtræk med integreret
lyslås, som gør det let at tage
indtrækket af, samt let at vaske.
Derudover kan du købe et andet
design af indtræk fra vores
tilbehørssortiment.

1.

3.

3.

2.

4.

4.
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UBESVÆRET
UBESVÆRET
TILSLUTNING
TILSLUTNING
FORDFORD
SYNCSYNC
3
3

FORDPASS
FORDPASS
APP APP

Du behøver
Du behøver
ikke at være
ikke at
afskåret
være afskåret
fra omverdenen,
fra omverdenen,
når du kører
når du
i bil.
kører
Ford
i bil. Ford FordPass
FordPass
App DuApp
får optimal
Du får optimal
glæde af
glæde
FordPass
af FordPass
Connect
Connect
modemmet
modemmet
ved at ved at
SYNC 3SYNC
fungerer
3 fungerer
fuldt integreret
fuldt integreret
sammen
sammen
med dinmed
smartphone,
din smartphone,
så du kan
så du kandownloade
downloade
FordPass
FordPass
appen til
appen
din smartphone
til din smartphone
og få adgang
og få adgang
til at bruge
til aten
bruge en
betjenebetjene
alt lige fra
alt opkald
lige fra opkald
og sms og
til musik
sms tilog
musik
navigationssystem
og navigationssystem
– direkte
– direkte
på
lang
på række
langnye
række
funktioner.
nye funktioner.
din internettet
din internettet
på op tilpå
10op
enheder.
til 10 enheder.
8" touchscreen
8" touchscreen
eller ved
eller
hjælp
vedafhjælp
helt af helt
■ Fjernbetjent
■ Fjernbetjent
låsning låsning
og oplåsning
og oplåsning
af din bil
af din bil
enkle talekommandoer.
enkle talekommandoer.
■ Fjernbetjent
■ Fjernbetjent
start afstart
motoren
af motoren
for at afise
for at
forruden
afise forruden
(kun modeller
(kun modeller
med med

FORDPASS
FORDPASS
CONNECT*
CONNECT*

FordPass
FordPass
Connect
Connect
modemmodem
gør det gør
endnu
detnemmere
endnu nemmere
at brugeatdin
bruge
bil. din bil.
■
■

■

■

automatisk
automatisk
transmission)
transmission)
Overvågning
■ Overvågning
af brændstofstand,
af brændstofstand,
kilometerstand
kilometerstand
og dæktryk,
og dæktryk,
alt sammen
alt sammen
via din smartphone
via din smartphone

■ Lokalisering
■ Lokalisering
af din parkerede
af din parkerede
bil på etbil
kort
på et kort
Live Traffic*
■ Live Traffic*
sender sender
aktuelleaktuelle
trafikmeldinger
trafikmeldinger
til dit SYNC
til dit3SYNC 3
■
Beskeder
■
Beskeder
om
bilens
om
tilstand
bilens
tilstand
sendt
direkte
sendt
direkte
til din smartphone.
til din smartphone.
Navigationssystem
■ Navigationssystem
hvert halve
hvertminut,
halveså
minut,
du altid
så du
kan
altid
vælge
kanden
vælge
optimale
den optimale
rute
rute
Med Wi-Fi
■ Med
i bilen
Wi-Fikan
i bilen
du og
kandine
du og
passagerer
dine passagerer
nemt oprette
nemt oprette
forbindelse
forbindelse
til
til
internettet
internettet
på op tilpå
10op
enheder.
til 10 enheder.

Bemærk: Fuld
Bemærk:
integrering
Fuldaf
integrering
SYNC 3 med
af SYNC
smartphones
3 med smartphones
er kun muligt
ermed
kun muligt
iPhonemed
5 eller
iPhone
nyere.5Nogle
eller nyere.
SYNCNogle
3 funktioner
SYNC 3kræver
funktioner
en dataforbindelse
kræver en dataforbindelse
(abonnement
(abonnement
på mobildata).
på mobildata).
Du kan se, om
DuApple
kan se,CarPlay
om Apple
og Android
CarPlay Auto
og Android
kan anvendes
Auto kani Danmark
anvendes i Danmark
†
ved at gå indved
påat
degå
officielle
ind på de
websteder
officiellefor
websteder
Apple CarPlay
for Apple
og Android
CarPlay Auto.
og Android
Auto.†
® parret
® parret og
Ford Emergency
Ford Emergency
Assistance er
Assistance
en praktisk
er assistancefunktion
en praktisk assistancefunktion
i SYNC, der anvender
i SYNC, der
enanvender
Bluetooth
en
Bluetooth
og tilkoblet
mobiltelefon,
tilkoblet mobiltelefon,
så personerså
i bilen
personer
kan foretage
i bilen kan
opkald
foretage
til den
opkald
relevante
til den
kontaktcentral,
relevante kontaktcentral,
hvis bilen har
hvis
været
bilen
involveret
har væreti et
involveret
sammenstød,
i et sammenstød,
hvor en af airbaggene
hvor en af airbaggene
er udløst, eller
er udløst,
brændstofpumpen
eller brændstofpumpen
er afbrudt. Funktionen
er afbrudt. Funktionen
kan anvendes
kani mere
anvendes
end 40
i mere
europæiske
end 40 europæiske
lande og landområder
lande og landområder
*Live Traffic*Live
er gratis
Traffic
i deer
første
gratis2 iår
deefter
første
køb
2 år
af efter
en nykøb
Ford
afmed
en ny
SYNC
Ford 3
med
til navigation;
SYNC 3 til koster
navigation;
derefter
koster
årligt
derefter
gebyr. årligt gebyr.
**For at bruge
**For
detat
indbyggede
bruge det indbyggede
Wi-Fi hotspot
Wi-Fi
skalhotspot
en Fordskal
bil fra
en2018
Ford leveres
bil fra 2018
medleveres
den nødvendige
med den nødvendige
hardware, og
hardware,
der kræves
og trådløst
der kræves
abonnement.
trådløst abonnement.
Bilens modem
Bilens
opkobles
modem
ved
opkobles
leveringen
vedaf
leveringen
bilen. Datadækning
af bilen. Datadækning
og -tjenester
oger-tjenester
ikke tilgængelige
er ikke tilgængelige
overalt, og overalt, og
vilkårene forvilkårene
trådløse for
abonnementer,
trådløse abonnementer,
bl.a. sms- og
bl.a.
datatakster,
sms- og datatakster,
kan variere. kan
Du kan
variere.
til-/fravælge
Du kan til-/fravælge
bestemte datadelingsformer.
bestemte datadelingsformer.
Se https://yousee.dk/internetinthecar.aspx
Se https://yousee.dk/internetinthecar.aspx
for nærmerefor
oplysninger.
nærmere oplysninger.
Denne teknologi
Denne
bliver
teknologi
tilgængelig
bliver itilgængelig
en række lande
i en række
i 2018,lande i 2018,
†
mens øvrigemens
landeøvrige
følgerlande
i løbetfølger
af 2019.
i løbet
af 2019.†
eCall er et initiativ
eCall erfra
etEU-Kommissionen,
initiativ fra EU-Kommissionen,
der får bilens
der
system
får bilens
til atsystem
ringe op
tiltil
atalarmcentralen,
ringe op til alarmcentralen,
hvis der skerhvis
en automatisk
der sker en automatisk
eCall-aktivering
eCall-aktivering
ved registrering
ved registrering
af en alvorlig
aftrafikulykke,
en alvorlig trafikulykke,
eller hvis eCall
eller
udløses
hvis eCall
manuelt
udløses
i bilen
manuelt i bilen

1 OPLEV
AKTIV FARTPILOT MED ASSISTANCE TIL
UNDVIGEMANØVRE
Den nye Puma gør kørsel let i tung trafik. Aktiv fartpilot opretholder en
sikker afstand mellem dig og køretøjet foran, og kan endda bringe
bilen til et fuldstændigt stop (Kun i kombination med automatgear).
Pre-Collision Assist med assistance til undvigemanøvre advarer dig
om potentielle farer (såsom køretøjer og fodgængere) og er designet
til at hjælpe dig med at styre udenom forhindringer, mens bremserne
bruges til at reducere eller undgå en påkørsel.

VALGFRIE
VALGFRIE
DRIVEDRIVE
MODES
MODES
Skræddersy
Skræddersy
din Puma-køreoplevelse
din Puma-køreoplevelse
for at tilpasse
for at tilpasse
den efter
den efter
forholdene
forholdene
via et udvalg
via et af
udvalg
fem tilgængelige
af fem tilgængelige
Drive Modes.
Drive Modes.
PrioritérPrioritér
forskellige
forskellige
konfigurationer
konfigurationer
af ydeevne,
af ydeevne,
effekt og
effekt
økonomi
og økonomi
ved at ved at
vælge mellem
vælge mellem
indstillingerne
indstillingerne
Normal,
Normal,
Sport, Trail,
Sport,
Slippery
Trail, Slippery
og Eco.og Eco.
Derved Derved
justeresjusteres
forskellige
forskellige
indstillinger
indstillinger
på bilen,
påbl.a.
bilen,
gasreguleringen
bl.a. gasreguleringen
og styremåden
og styremåden
samt gearskiftet
samt gearskiftet
på modeller
på modeller
med automatisk
med automatisk
transmission.
transmission.
Instrumentgruppen
Instrumentgruppen
ændresændres
også forogså
at reflektere
for at reflektere
din
din
valgte indstilling
valgte indstilling
og indeholder
og indeholder
en "stille"
en tilstand,
"stille" tilstand,
der kunder
viser
kun
deviser de
vigtigste
vigtigste
oplysninger.
oplysninger.

PUMA INDSTIGNINGSLYS

PANORAMARUDE
PANORAMARUDE
I TAGET
I TAGET

Vær sikker på en varm velkosmst med Pumas karakteristiske

Nyd udsynet
Nyd udsynet
til landskabet
til landskabet
omkringomkring
dig, mens
dig,du
mens
sidder
dukomfortabelt
sidder komfortabelt

indstigningslys. Her gang du låser dørene op vil indstigningslyset lyse
fra sidespejlet ned i jorden med det iøjnefaldende Puam-logo.
(Standard på ST-Line med Vignale pakke)

i din Puma.
i din Et
Puma.
elektrisk
Et elektrisk
styret panoramatag
styret panoramatag
henter verden
henter verden
udenforudenfor
ind
ind
i kabinen.
i kabinen.
Skyderuden,
Skyderuden,
der lukker
dermasser
lukker masser
af frisk luft
af frisk
ind,luft
nårind,
dennår
er den er
åben, har
åben,
også
har
enogså
sollysreflekterende
en sollysreflekterende
belægning,
belægning,
så kabinen
så kabinen
holdes holdes
kølig, når
kølig,
ruden
nårerruden
lukket.
er Og
lukket.
et indvendigt
Og et indvendigt
solgardin
solgardin
giver ekstra
giver ekstra
skygge,skygge,
når der når
er behov
der erfor
behov
det. for det.

1 OPLEV

TEKNOLOGIER
TEKNOLOGIER

Pre-Collision AssistØ2)
Pre-Collision Assist med fodgængerregistrering
overvåger, hvor tæt du er på andre køretøjer og
fodgængere (også i mørke). Hvis der registreres
en risiko for kollision, advarer systemet dig med
hørbare og visuelle advarsler og øger om
nødvendigt bremsetrykket og

Sæder
Sæder
med lændemassage
med lændemassage

bremsefølsomheden for at levere fuld respons,

Fører- og
Førerforpassagersæderne
og forpassagersæderne
i den nye
i den
Ford
nye Ford

når du bremser.

Puma er
Puma
forbedret
er forbedret
med enmed
mulighed
en mulighed
til
til
lændemassage
lændemassage
for ekstra
forkomfort
ekstra komfort
og støtte.
og De
støtte. De

Benytter sensorer.
Førerassistance teknologi.er Assistance feature.
*Fodgængerbeskyttelse er designet til at fungere ved hastigheder på op til 80
km/t Pedestrian Detection is designed to operate at vehicle speeds of up to 80
km/h. Pre-Collision Assist med fodgængerregistrering kan registrere
fodgængere, men ikke under alle forhold og erstatter ikke sikker kørsel. Se
brugervejledningen for systembegrænsningerne.
Bemærk DFørerassistance teknologier er supplerende og erstatter ikke førerens
opmærksomhed, dømmekraft og behov for at kontrollere køretøjet.
Ø

2)

3-vejs justerbare
3-vejs justerbare
massageindstillinger
massageindstillinger
aktiveres
aktiveres
ved trykved
på tryk
en knap,
på enog
knap,
letterogtrætte
lettermuskler;
trætte muskler;
det
det

Trådløs
Trådløs
oplader
oplader

er ideeltertilideelt
langetilkøreture.
lange køreture.
(Kun tilgængelig
(Kun tilgængelig
i
i
VignaleVignale
pakken)pakken)

En praktisk
En praktisk
trådløs trådløs
opladning
opladning
til dine enheder
til dine enheder
også under
ogsåkørslen
under kørslen
(ekstraudstyr).
(ekstraudstyr).

Bakkamera2)

LED-forlygterØ

Nyttig, når du styrer ind og ud af

Utroligt effektive LED-forlygter giver et kraftigt

BLIS BLIS
(Blind
(Blind
Spot Spot
Information
Information
Ø2)
Ø2)
System)
System)

parkeringspladser, hvor udsynet er begrænset.
Kameraet bagi aktiveres, når du vælger bakgear

naturligt lysskær med et yderst præcist mønster.
De registrerer også, når det er mørkt. Funktionen

Blind Spot
Blind
Information
Spot Information
SystemSystem
advareradvarer
dig via dig via
diskretediskrete
advarselslamper
advarselslamper
indbygget
indbygget
i begge i begge

og giver et klart billede af nærområdet bag bilen
på SYNC 3-skærmen.

for automatisk nedblænding registrerer
modkørende biler og blænder automatisk ned.
Kun muligt sammen med vognbaneassistent

spejle, når
spejle,
et andet
når etkøretøj
andet køretøj
– bil, varevogn
– bil, varevogn
eller eller
lastbil –lastbil
kommer
– kommer
ind i dit ind
blinde
i ditpunkt
blindeunder
punkt under
kørslen.kørslen.
Og funktionen
Og funktionen
for krydsende
for krydsende
trafik trafik

(indgår i vognbaneassistance).

bagudebagude
advarer,advarer,
hvis denhvis
registrerer
den registrerer
en kørende
en kørende

2)
Førerassistance teknologi.
Bemærk Førerassistance systemer er supplerende og erstatter ikke førerens
opmærksomhed, dømmekraft og behov for at kontrollere køretøjet.

Ø

Bruger sensorer.

bil eller bil
eneller
anden
enfare,
anden
mens
fare,du
mens
er ved
duat
erbakke
ved at bakke
vinkelret
vinkelret
ud af enud
parkeringsbås..
af en parkeringsbås..
ØBruger sensorer.
Bruger sensorer.
2)Førerassistance
Førerassistance
teknologi. teknologi.
Bemærk Førerassistance
Bemærk Førerassistance
teknologier teknologier
er supplerende
er supplerende
og erstatterog
ikke
erstatter
førerensikke førerens
opmærksomhed,
opmærksomhed,
dømmekraftdømmekraft
og behov forog
atbehov
kontrollere
for at køretøjet.
kontrollere køretøjet.
Ø

2)
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VÆLG

Med et valg af udvendig og indvendig styling er
der en ny Ford Puma, der passer til dig.

VARIANTER
VARIANTER

Titanium

Titanium X-Pakke

ST-Line
ST-Line

Luksusmodellerne af Puma byder på raffinement

Med de fantastiske nye teknologier og unikke
stylingselementer er Titanium med X-Pakke

Stil og ydeevne
Stil og ydeevne
samlet samlet
i den ekstraordinære
i den ekstraordinære
nye
nye
Den særprægede
Den særprægede
individualitet
individualitet
i ST-Line
i ST-Line
giver engiver en
Den suveræne
Den suveræne
kraft i ST-Line
kraft i ST-Line
med X-Pakke
med X-Pakke
giver giver
Vignale.Vignale.
iøjnefaldende
iøjnefaldende
og forblændende
og forblændende
ny tilgang
ny tilgang
til
til dig en uovertruffen
dig en uovertruffen
køreoplevelse
køreoplevelse
kombineret
kombineret ST-LineST-Line
vores moderne
vores moderne
sportserie.
sportserie.
med ekstraordinær
med ekstraordinær
acceleration
acceleration
samt fleksibilitet
samt fleksibilitet

og komfort på et højere niveau med førsteklasses
materialer.

meget mere end blot en æstetisk fantastisk
køreoplevelse.

ST-Line
ST-Line
X-Pakke
X-Pakke

og kontrol.
og kontrol.

ST-Line
ST-Line
Vignale
Vignale

2 VÆLG

VARIANTER
VARIANTER

Titanium

Titanium
Titanium
medmed
X-Pakke
X-Pakke

Udvendigt udstyr

Udvendigt
Udvendigt
udstyr udstyr
ud overud
Titanium
over Titanium

■
■
■
■

■

■
■
■

17" alufælge
Sorte nedre sidebeskyttelseslister med kromindsats
Aktiv kølergitterlukker
Elbetjente og opvarmede, foldbare sidespejle med indbygget
blinklygte, spejlhuse i karrosserifarve
Forkofanger i karroserifarve med nederste del i sort og plast
bagkofanger med to farver
Karrosserifarvet bagspoiler
Parkeringssensor bag
Opvarmet forrude

Indvendigt udstyr
■
■
■
■
■
■
■
■
■

8" touchscreen
Radio med SYNC 3, Apple CarPlay, Navigation og 7 højttalere
Lane keeping Aid
Automatisk klimaanlæg
Regnsensor
Nedblændeligt bakspejl
Opvarmede forsæder
Opvarmet rat
Midterkonsol med armlæn

■
■

18" alufælge
■ 18" alufælge
Mørktonede
■ Mørktonede
ruder ruder

Indvendigt
Indvendigt
udstyr udstyr
ud overud
Titanium
over Titanium
■
■

Aftageligt
■ Aftageligt
sædebetræk
sædebetræk
med lynlås
med lynlås
B&O-lydsystem
■ B&O-lydsystem
med 10 højttalere
med 10 højttalere

Motorer
Motorer
Petrol Petrol
1.0L Ford1.0L
EcoBoost
Ford EcoBoost
95 PS 95 PS
Benzin mild
Benzin
hybrid
mildkøretøj
hybrid køretøj
1.0L EcoBoost
1.0L EcoBoost
(mHEV)(mHEV)
125 hk 125 hk
1.0L EcoBoost
1.0L EcoBoost
(mHEV)(mHEV)
155 hk 155 hk
Diesel Diesel
1.5L Ford1.5L
EcoBlue
Ford EcoBlue
120 PS 120 PS

Motorer
Petrol
1.0L Ford EcoBoost 95 PS
Benzin mild hybrid køretøj
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 hk
1.0L EcoBoost (mHEV) 155 hk
Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 PS

*Ford Emergency
*Ford Emergency
Assistance er
Assistance
en praktisk
er assistancefunktion
en praktisk assistancefunktion
i SYNC, der anvender
i SYNC, der
enanvender en
®
og tilkoblet
parret og
mobiltelefon,
tilkoblet mobiltelefon,
så personerså
i bilen
personer
kan foretage
i bilen kan
opkald
foretage
til den
opkald til den
Bluetooth® parret
Bluetooth
relevante kontaktcentral,
relevante kontaktcentral,
hvis bilen har
hvis
været
bilen
involveret
har væreti et
involveret
sammenstød,
i et sammenstød,
hvor en af airbaggene
hvor en af airbaggene
er udløst, eller
er udløst,
brændstofpumpen
eller brændstofpumpen
er afbrudt. Funktionen
er afbrudt. Funktionen
kan anvendes
kani mere
anvendes
end 40
i mere end 40
europæiskeeuropæiske
lande og regioner.
lande og regioner.

2 VÆLG

VARIANTER
VARIANTER

ST-Line

ST-Line
ST-Line
medmed
X-Pakke
X-Pakke

Udvendigt udstyr ud over Titanium

Udvendigt
Udvendigt
udstyr udstyr
ud overud
ST-Line
over ST-Line

■
■
■
■

17" alufælge
Unik ST-Line forkofanger og bagkofanger i karrosserifarve
ST-Line emblemer
Sportsundervogn

Indvendigt udstyr ud over Titanium
■
■
■
■

■
■
■
■

12,3" digital instrumentering
Sort læderbetrukket håndbremsegreb med røde syninger
Blød gearstangsknop med røde syninger
Pedaler i sportsstil i rustfrit stål med gummiindsatser (kun manuel
transmission)
Rat med 3 eger og læderbetrukket sportdesign med unik syning
Sportsforsæder
Mørkt loftsindtræk
Ford Power startknap

■
■

18" alufælge
■ 18" alufælge
Mørktonede
■ Mørktonede
ruder ruder

Indvendigt
Indvendigt
udstyr udstyr
ud overud
ST-Line
over ST-Line
■
■

Delvist■ sæde
Delvist
læderbetræk
sæde læderbetræk
(kunstlæder)
(kunstlæder)
B&O-lydsystem
■ B&O-lydsystem
med 10 højttalere
med 10 højttalere

Motorer
Motorer
Benzin mild
Benzin
hybrid
mildkøretøj
hybrid køretøj
1.0L EcoBoost
1.0L EcoBoost
(mHEV)(mHEV)
125 hk 125 hk
1.0L EcoBoost
1.0L EcoBoost
(mHEV)(mHEV)
155 hk 155 hk
Diesel Diesel
1.5L Ford1.5L
EcoBlue
Ford EcoBlue
120 PS 120 PS

Motorer
Benzin mild hybrid køretøj
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 hk
1.0L EcoBoost (mHEV) 155 hk
Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 PS

*Ford Emergency
*Ford Emergency
Assistance er
Assistance
en praktisk
er assistancefunktion
en praktisk assistancefunktion
i SYNC, der anvender
i SYNC, der
enanvender en
®
og tilkoblet
parret og
mobiltelefon,
tilkoblet mobiltelefon,
så personerså
i bilen
personer
kan foretage
i bilen kan
opkald
foretage
til den
opkald til den
Bluetooth® parret
Bluetooth
relevante kontaktcentral,
relevante kontaktcentral,
hvis bilen har
hvis
været
bilen
involveret
har væreti et
involveret
sammenstød,
i et sammenstød,
hvor en af airbaggene
hvor en af airbaggene
er udløst, eller
er udløst,
brændstofpumpen
eller brændstofpumpen
er afbrudt. Funktionen
er afbrudt. Funktionen
kan anvendes
kani mere
anvendes
end 40
i mere end 40
europæiskeeuropæiske
lande og regioner.
lande og regioner.

2 VÆLG

VARIANTER
VARIANTER

ST-Line Vignale
Udvendigt udstyr udover ST-Line
■
■
■
■
■

18" alufælge
Parkeringssensorer for og bag
Fuld LED-forlygter
Stor bagspoiler
Sportsbodykit

Indvendigt udstyr ud over ST-Line
■
■
■
■

Fuld lædersæder
B&O lydsystem
Nøglefri døre og start
Forsæder med lændemassage

Motorer
Benzin mild hybrid køretøj
1.0L EcoBoost Hybrid (mHEV) 125 HK
1.0L EcoBoost Hybrid (mHEV) 155 HK
Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 HK

3
TILPAS

Vælg din farve, hjul, ekstraudstyr og tilbehør og
gør din Puma til din egen.

FARVER
FARVER

DIT LIV I FARVER
Ford Puma har sit smukke og slidstærke ydre takket være lakken,
der er påført via en flertrinsbaseret specialproces.
Karrosserisektionerne med indsprøjtet korrosionsbeskyttende voks,

BlazerBlazer
Blue Blue

AgateAgate
BlackBlack

Magnetic
Magnetic

Frozen
Frozen
WhiteWhite

Solar Solar
SilverSilver

Metropolis
Metropolis
WhiteWhite

Grey Matter
Grey Matter

Lucid Lucid
Red Red

Standardfarve
Standardfarve

Race Red
Race Red

Standardfarve
Standardfarve

Desert Island Blue

Metallak*
Metallak*

beskyttende dæklak samt nye materialer og påføringsprocesser
sikrer, at den nye Puma bevarer sit flotte udseende i mange år.

Standardfarve*
Standardfarve*

Metallak*

Metallak*
Metallak*

Metallak*
Metallak*

Standardfarve*
Standardfarve*

Metallak*
Metallak*

Metalfarve
Metalfarve
med tonet
med
klarlak*
tonet†klarlak*†

*Merpris. *Merpris.
†
Tilgængelig†Tilgængelig
indtil midt oktober
indtil midt
2020.
oktober 2020.
Ford Puma er
Ford
dækket
PumaaferFord
dækket
Perforation
af Ford Perforation
Garanti i 12 år
Garanti
fra datoen
i 12 årfor
fraførste
datoen
registrering.
for første registrering.
Med forbehold
Medfor
forbehold
vilkår og for
betingelser.
vilkår og betingelser.
Bemærk: De
Bemærk:
bilbilleder,
Deder
bilbilleder,
bruges, er
derkun
bruges,
til at illustrere
er kun til at
karosseriets
illustrere karosseriets
farver og kan
farver
ikke afspejle
og kan ikke
aktuelle
afspejle
specifikationer
aktuelle specifikationer
eller produkttilgængelighed
eller produkttilgængelighed
på visse markeder.
på visseFarver
markeder.
og Farver og
tilpasninger,tilpasninger,
der er gengivet
der ier
denne
gengivet
brochure,
i denne
kan
brochure,
variere fra
kande
variere
faktiske
fra farver
de faktiske
på grund
farver
af på
begrænsningerne
grund af begrænsningerne
i de anvendte
i de
trykningsprocesser.
anvendte trykningsprocesser.

3 TILPAS INDTRÆK
ST-Line ST-Line
Vignale Vignale
(Standard)
(Standard)
Sædeforside:
Sædeforside:
Captain Windsor
Captain Windsor
læder i Ebony
læder i Ebony
Sædesidder:
Sædesidder:
Windsor Windsor
læder i luksus
lædervinyl
i luksus
i Ebony
vinyl i Ebony

Titanium (Standard)

Titanium med x-pakke (Aftageligt indtræk)

Sædeforside: Alhambra fabric i Ebony

(Standard)

Sædesider: Casual fabric i Combo/Ebony

Sædeforside: Malabar fabric i Coffee

ST-Line (Standard)

ST-Line ST-Line
med x-pakke
med x-pakke
(Standard)
(Standard)

Sædeforside: Court fabric i Ebony

Sædeforside:
Sædeforside:
Tire on Casual
Tire onfabric
Casual
i Ebony
fabric i Ebony

Sædesidder: Belgrano fabric i Ebony

Sædesidder:
Sædesidder:
Salerno læder
Salerno
med
læder
Salerno
med vinyl
Salerno
i Ebony*
vinyl i Ebony*

Sædesider: Casual fabric i Combo/Ebony

Titanium/Titanum med X-pakke (ekstraudstyr)

Titanium med x-pakke (Aftageligt indtræk) (Tilbehør)

Titanium med x-pakke (Aftageligt indtræk) (Tilbehør)

Titanium
Titanium
med x-pakke
med x-pakke
(Aftageligt
(Aftageligt
indtræk)indtræk)
(Tilbehør)
(Tilbehør)

Sædeforside: Alhambra fabric i Ebony

Sædeforside: Bayon fabric i Ebony

Sædeforside: Tartan fabric i Gaellic Hydra Blue

Sædeforside:
Sædeforside:
Camouflage
Camouflage
fabric fabric

Sædesidder: Salerno læder med Salerno vinyl i Ebony*

Sædesidder: Casual fabric i Ebony

Sædesidder: Casual fabric i Ebony

Sædesidder:
Sædesidder:
Casual fabric
Casual
i Ebony
fabric i Ebony

*Lædersædeovertræk.

3 TILPAS FÆLGE

17"

17"

18"

Standardudstyr på Titanium

Standard på ST-Line

Standardudstyr på Titanium med X-Pakke

(monteret med 215/55 R17-dæk)

(monteret med 205/45 R17-dæk)

(monteret med 215/50 R18-dæk)

18"

18"

19"

Standardudstyr på ST-Line med X-Pakke

Standard på ST-Line Vignale

Ekstraudstyr til ST-Line

(monteret med 215/50 R18-dæk)

(Monteret med 215/50 R18 -dæk)

(monteret med 225/40 R19-dæk)

10-eget alufælge

5x2-eget alufælge

5x2-eget alufælge

10-eget alufælg i Absolute Black machined

Note Alle alufælge er mod en merpris tilgængelige som tilbehør hos din Ford forhandler.
Besøg: www.ford-tilbehoer.dk

10-eget alufælge

5-eget alufælge

3 TILPAS TILBEHØR

1.

2.

3.

1.

Beskyttelsesfolie til bagkofanger

2.

Ford Performance-gearknop

3.

Beskyttelsesfolie til dørtrin

4.

Jakkebøjle

5.

Førstehjælpssæt

6.

Box-in-Box-System

7.

Tværstænger*

8.

Thule®+ Tagmonteret
cykelholder**

9.

Stænklapper

+ Produkt dækket af tredjepartsleverandørs garanti, se venligst
bagsiden for nærmere oplysninger.
*50 kg maks. vægt på taget (ikke modeller med panorama tag).
**20 kg maks. cykelvægt.

8.
7.

8.

7.

4.
9.

Download den komplette Ford Puma
tilbehørsoversigt her.

Se mere tilbehør på ford-tilbehoer.dk
5.

6.

Du kan se forskellige artikler med Ford
logo her fordlifestylecollection.com

9.

9.

9.
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MOTORMOTOR
1

Remtrukket, integreret starter/generator (BISG)
BISG’en fungerer som en el-motor og integreres sømløst med
benzinmotoren for at give yderligere drejemoment under normal kørsel
og acceleration.

2

1.0L Ford EcoBoost Hybrid
Puma EcoBoost Hybrid kan fås med et valg af enten en 125 PS
(92 kW) eller 155 PS (114 kW) Ford EcoBoost benzinmotor.

SPECIFIKATIONER
Lær din Ford Puma helt at kende, lige fra
dens intelligent motorteknologi til den
gavmilde bagagerumsplads.

2

3

3

1

Puma EcoBoost
Hybrid
Vælg mellem 125 PS (92 kW)
eller 155 PS (114 kW) 1.0L Ford
EcoBoost Hybrid motor

3

48-volt
batteri batteri
3 48-volt
Lithium-ion-batteriet
Lithium-ion-batteriet
som fører
som
strøm
førertil
strøm
el-motoren,
til el-motoren,
sidder under
sidder under
forresteforreste
passagersæde.
passagersæde.
Det genoplades
Det genoplades
automatisk,
automatisk,
mens du
mens
kører,
duog
kører, og
gennemgennem
regenerativ
regenerativ
bremsning,
bremsning,
som genvinder
som genvinder
energi, når
energi,
farten
når farten
nedsættes.
nedsættes.

1.0L EcoBoost
1.0L EcoBoost
(155 hk)
Hybrid (155 Hybrid
hk)

1.0L EcoBoost
1.0L EcoBoost
(155 hk)
Hybrid (155 Hybrid
hk)

5-dørs 5-dørs

1.0L EcoBoost
1.0L EcoBoost
Hybrid (125 hk)
Hybrid (125 hk)

Med et udvalg af nye fremadrettede og avancerede milde hybrid (mHEV) benzinmotorer leverer den
helt nye Puma fremragende præstation samt imponerende brændstoføkonomi og bemærkelsesværdigt
lave emissioner.

Brændstofforbrug,
Brændstofforbrug,
ydeevne
ydeevne
og emissioner
og emissioner
1.0L EcoBoost
1.0L EcoBoost
Hybrid (125 hk)
Hybrid (125 hk)

4 SPECIFIKATIONER MOTORER

gear. Alle benzinmotorer
er med katalysator.
er med katalysator.
A 6d Temp
A 6d Temp
A 6d Temp
A 6d Temp*4. gear. Alle*4.benzinmotorer
Emissionsstandard
Emissionsstandard
Stage
Stage
Stage
Stage
øø
øø
De deklarerede
De deklarerede
tal for brændstof-/energiforbrug,
tal for brændstof-/energiforbrug,
CO2-udledning
CO2-udledning
og
og
Maks. motoreffekt
Maks. motoreffekt
hk (kW) hk (kW)
125 (93,3) 125 (93,3) 155 (115,7) 155 (115,7) kørerækkevidde
kørerækkevidde
med elmotor
med
er elmotor
målt baseret
er målt
på baseret
de tekniske
på de
krav
tekniske
og krav og
5-dørs 5-dørs
specifikationer
specifikationer
ifølge EU-forordning
ifølge EU-forordning
(EF) 715/2007
(EF)og
715/2007
(EF) 2017/1151
og (EF)med
2017/1151 med
Moment (Nm)
Moment (Nm)210
210
220
220 de seneste de
ændringer.
seneste ændringer.
Lette køretøjer,
Letteder
køretøjer,
er typegodkendt
der er typegodkendt
ved brug afved brug af
Emissionsstandard
Emissionsstandard
Stage 6d Temp
Stage 6d Temp
Stage 6d Temp
Stage 6d Temp
øø
øø
WLTP
Harmonized
(World Harmonized
Light Vehicle
Light
TestVehicle
Procedure),
Test Procedure),
har oplysninger
har oplysninger
emission
(g/km)124-132
124-132 127-135
127-135 WLTP (World
CO2 emission
CO(g/km)
2
om brændstof/energiforbrug
og CO2-udledning
og CO2-udledning
for New European
for NewDrive
European Drive
Maks. motoreffekt
Maks. motoreffekt
hk (kW) hk (kW)
125 (93,3) 125 (93,3) 155 (115,7) 155 (115,7) om brændstof/energiforbrug
Transmission
Transmission
6-trins manuel
6-trins manuel
6-trins manuel
6-trins manuel
Cycle (NEDC)
Cycle
og (NEDC)
WLTP. WLTP
og WLTP.
vil helt
WLTP
erstatte
vil helt
NEDC
erstatte
senest
NEDC
ved senest
udgangen
ved udgangen
Moment (Nm)
Moment (Nm)210
210
220
220 af året 2020.
af året
Den 2020.
anvendte
Denstandardmæssige
anvendte standardmæssige
testprocedure
testprocedure
gør det gør det
Hjultræksystem
Hjultræksystem4x2
4x2
4x2
4x2 muligt at sammenligne
muligt at sammenligne
forskellige biltyper
forskellige
og biltyper
producenter.
og producenter.
Ud over et Ud over et
øø
øø
emission
(g/km)124-132
124-132 127-135
127-135
CO2 emission
CO(g/km)
2
køretøjs brændstofeffektivitet
køretøjs brændstofeffektivitet
har køremåden
har køremåden
og andre ikke-tekniske
og andre ikke-tekniske
Brændstofforbrug
Brændstofforbrug
i liter/100
i liter/100
kmøø
kmøø
faktorer også
faktorer
betydning
også for
betydning
fastlæggelsen
for fastlæggelsen
af en bils brændstof-/
af en bils brændstof-/
Transmission
Transmission
6-trins manuel
6-trins manuel
6-trins manuel
6-trins manuel
energiforbrug,
CO2 -udledning
CO2 -udledning
og kørerækkevidde
og kørerækkevidde
med elmotor.
med
COelmotor.
Blandet kørsel
Blandet kørsel
17,2-18,5 17,2-18,5 17,5-18,2 17,5-18,2 energiforbrug,
2 er den CO2 er den
Hjultræksystem
Hjultræksystem4x2
4x2
4x2
4x2 drivhusgas,drivhusgas,
som spiller som
den største
spiller den
rollestørste
ved den
rolle
globale
ved den
opvarmning.
globale opvarmning.
ø
ø
ikke fastlagt
ikke fastlagt
ikke fastlagt
ikke fastlagt
YdeevneYdeevne
Vejledningen
Vejledningen
vedrørendevedrørende
brændstofforbrug
brændstofforbrug
og CO2 -udledning
og CO2 -udledning
med data med data
Brændstofforbrug
Brændstofforbrug
i liter/100
i liter/100
kmøø
kmøø
personbiler
alle nye personbiler
fås gratis hos
fåsalle
gratis
forhandlere
hos alle forhandlere
eller kan eller kan
Maks. hastighed
Maks.(km/t)
hastighed (km/t)191
191
200
200 for alle nyefor
downloades
fra www.bilviden.dk.
fra www.bilviden.dk.
For yderligere
Forinformation
yderligere information
henvises der
henvises der
Blandet kørsel
Blandet kørsel
17,2-18,5 17,2-18,5 17,5-18,2 17,5-18,2 downloades
til www.trafikstyrelsen.dk.
til www.trafikstyrelsen.dk.
0-100 km/t0-100
(sek.) km/t (sek.)9,8
9,8
9,8
9,8
ø
ø
øø
øø
ikke fastlagt
ikke fastlagt
ikke fastlagt
ikke fastlagtDe deklarerede
YdeevneYdeevne
De deklarerede
tal for brændstof-/energiforbrug,
tal for brændstof-/energiforbrug,
CO2 udledning
CO2 og
udledning og
Vægt og Vægt
last og last
kørerækkevidde
kørerækkevidde
med elmotor
med
er elmotor
målt baseret
er målt
på baseret
de tekniske
på de
krav
tekniske
og krav og
Maks. hastighed
Maks.(km/t)
hastighed (km/t)191
191
200
200 specifikationer
specifikationer
ifølge EUforordning
ifølge EUforordning
(EF) 715/2007
(EF)og
715/2007
(EF) 692/2008
og (EF) 692/2008
med
med
#
#
1280
1280
1280
Egenvægt (kg)
Egenvægt
(kg)1280
ændringer.
seneste ændringer.
Brændstofforbrug
Brændstofforbrug
og CO2 udledning
og CO2 er
udledning
angivet for
er angivet for
0-100 km/t0-100
(sek.) km/t (sek.)9,8
9,8
9,8
9,8 de seneste de
en modelvariant
og ikke for en
og bestemt
ikke for en
bil.bestemt
Den anvendte
bil. Den anvendte
Tilladt totalvægt
Tilladt(kg)
totalvægt (kg)1760
1760
1760
1760 en modelvariant
standardmæssige
standardmæssige
testprocedure
testprocedure
gør det muligt
gør det
at sammenligne
muligt at sammenligne
Vægt og Vægt
last og last
Maks. anhængervægt
Maks. anhængervægt
12% (kg) 12% (kg)1100
1100
1100
1100 forskellige biltyper
forskellige
og biltyper
producenter.
og producenter.
Ud over en Ud
bilsover
brændstofeffektivitet
en bils brændstofeffektivitet
#
#
1280
1280
1280 har køremåden
Egenvægt (kg)
Egenvægt (kg)1280
har køremåden
og andre ikke-tekniske
og andre ikke-tekniske
faktorer også
faktorer
betydning
også for
betydning for
Maks. anhængervægt
Maks. anhængervægt
(kg) (uden bremser)
(kg) (uden bremser)640
640
640
640
udledning og
fastlæggelsen
af en bils brændstof-/energiforbrug,
af en bils brændstof-/energiforbrug,
CO2 udledning
CO2 og
Tilladt totalvægt
Tilladt(kg)
totalvægt (kg)1760
1760
1760
1760 fastlæggelsen
kørerækkevidde
kørerækkevidde
med elmotor.
med
COelmotor.
drivhusgas,
som spiller som
den spiller den
2 er den CO
2 er den drivhusgas,
Maks. lodretMaks.
belastning
lodret (kg)
belastning
(næsevægt)
(kg) (næsevægt)75
75
75
75
ved den
rolle
globale
ved den
opvarmning.
globale opvarmning.
Vejledningen
Vejledningen
vedrørendevedrørende
Maks. anhængervægt
Maks. anhængervægt
12% (kg) 12% (kg)1100
1100
1100
1100 største rollestørste
brændstofforbrug
brændstofforbrug
og CO2 -udledning
og CO2 -udledning
med data for
med
alledata
nyefor
personbiler
alle nye personbiler
fås
fås
Maks. anhængervægt
Maks. anhængervægt
(kg) (uden bremser)
(kg) (uden bremser)640
640
640
640 gratis hos alle
gratis
forhandlere
hos alle forhandlere
eller kan downloades
eller kan downloades
fra “Placeholder
fra “Placeholder
for web for web
link”. For yderligere
link”. Forinformation
yderligere information
henvises der
henvises
til www.trafikstyrelsen.dk.
der til www.trafikstyrelsen.dk.
Maks. lodretMaks.
belastning
lodret (kg)
belastning
(næsevægt)
(kg) (næsevægt)75
75
75
75 #
#Mindste med
Mindste egenvægt
egenvægt
fører på
med
75 fører
kg, maks.
på 75olie-/væskestande
kg, maks. olie-/væskestande
og 90% og 90%
brændstofstand
brændstofstand
med forbehold
medfor
forbehold
produktionstolerancer
for produktionstolerancer
og monteret
og monteret
udstyr mv. Begrænsninger
udstyr mv. Begrænsninger
ved brug af
ved
træk,
brug
som
af træk,
angivet
som
svarer
angivet
til svarer til
bilens maksimale
bilens maksimale
trækvægt ved
trækvægt
den tilladte
ved den
totalvægt
tilladte og
totalvægt
igangsætning
og igangsætning
på en 12% stigning
på en 12%
vedstigning
havetsved
overflade.
havetsYdeevne
overflade.ogYdeevne
brændstoføkonomi
og brændstoføkonomi
reduceres på
reduceres
alle modeller
på alleved
modeller
trækning
vedaftrækning
anhænger.
af anhænger.
TotalvægtTotalvægt
for bil
for bil
og anhænger
og anhænger
er inkl. anhængervægt.
er inkl. anhængervægt.
Vægtgrænse
Vægtgrænse
for last på tag
for last
er på tag er
maks. 50 kgmaks.
på alle
50modeller
kg på alle(vægtgrænse
modeller (vægtgrænse
for last på tag
for last
er reduceret
på tag ertilreduceret
0
til 0
kg, når der kg,
er angivet
når derpanoramatag).
er angivet panoramatag).
Anhængertrækkapacitet
Anhængertrækkapacitet
reduceres reduceres
til 0 kg for 1.0
til 0Ford
kg for
EcoBoost1.0 Ford EcoBoostog 1.5 Duratorq-motorer,
og 1.5 Duratorq-motorer,
når der er valgt
når der er valgt
panoramatag.
panoramatag.
Anhængertrækkapacitet
Anhængertrækkapacitet
reduceres tilreduceres
0 kg for 1.0
til 0Ford
kg for 1.0 Ford
EcoBoost automatiske
EcoBoost automatiske
og 1.5 Duratorq
og 1.5120
Duratorq
hk-motorer,
120 hk-motorer,
når der er valgt
når der er valgt
enten et reservehjul
enten et reservehjul
eller 18" alufælge.
eller 18"Begrænsninger
alufælge. Begrænsninger
ved brug afved
træk
brug
er af træk er
reduceret tilreduceret
0 kg for ST-Line
til 0 kg for
serien.
ST-Line serien.
+

+

+

+

4.186

1.930/1.805

1.930/1.805

Totalbredde med indfældede spejle (mm)

1.805

1.805

Totalhøjde med/uden tagbøjler (mm) (uden last)

1.537

1.537

Min. afstand mellem hjulkasser (mm) (i bagagerum)

1.000

1.000

10,4

10,4

1.000

1.000

Vendediameter – mellem kantsten (m)

Højde: 1.537 mm

4.186

Højde: 1.537 mm

Totalbredde med/uden spejle (mm)

ST‑Line
5‑dørs

Totallængde uden anhængertræk (mm)

Titanium
5‑dørs

4 SPECIFIKATIONER MÅL

Indvendige mål
1. sæderække hovedhøjde (mm) (uden panoramatag)
1. sæderække benplads (mm) (maks. med sæde længst tilbage i mellemhøjde)

1.127

1.127

1. sæderække skulderhøjde (mm)

1.348

1.348

2. sæderække hovedhøjde (mm) (uden panoramatag)

965

965

2. sæderække benplads (mm) (maks. med sæde længst tilbage i mellemhøjde)

877

877

2. sæderække skulderhøjde (mm)

1.320

1.320

456 (402)

456 (402)

1.216

1.216

Længde:
Længde:
4.207 mm
4.207 mm

Bagagekapacitet (liter)
Med 5 sæder i brug (læsset til pakkehylde) (med dækreparationssæt)/(mHEV)
Med 2 sæder i brug (læsset til tag) (med dækreparationssæt)
Lastrum
Maks. læssehøjde (mm)

865

865

Læssebredde mellem hjulkasser (mm)

1.000

1.000

726

726

42

42

Læsselængde (ved gulv til 2. sæderække) (mm)

Vil du se alle specifikationerne?

Brændstoftankens kapacitet (liter)
Benzin

Se de fulde overblik over udstyr og specifikationer
på Puma ved at downloade den digitale
ebrochure eller se den interaktive brochure på
www.ford.dk eller scan koden her.

BreddeBredde
(med spejle):
(med spejle):
1.930 mm
1.930 mm
Målene kan variere afhængigt af modellen og det monterede udstyr.

BreddeBredde
(med indfoldede
(med indfoldede
spejle):
spejle):
1.805 mm
1.805 mm

Titanium

Hjul

ST‑Line
med X‑pakke

ST‑Line
ST‑Line
med X‑pakke

Titanium

Lucid Red

Agate Black

Solar Silver

Grey Matter

Metropolis
White

Specialmetalfarver*
Magnetic
Grey

Desert
Island
Blue

Race Red

Blazer Blue

Frozen
White*

Metalfarver*

Titanium
ST‑Line
med X‑pakke

Styling
Styling
og design
og design
Karrosserifarver

Titanium
Titanium
med X‑pakke

Farver og indtræk

Hjul

Alu – 17 x 7",Alu
Absolute
– 17 x 7",
Black-finish
Absolute Black-finish
(monteret med
(monteret
215/55med
R17 dæk*)
215/55 R17 dæk*)
Alu – 17 x 7",Alu
Luster
– 17 Nickel-finish
x 7", Luster Nickel-finish
(monteret med
(monteret
205/45med
R17 205/45
dæk*) R17 dæk*)

Sý deforside og farve: Alhambra i Ebony
Sý desider og farve: Casual i Ebony
Instrumentpanelets farve: Ebony

Alu – 18 x 7",Alu
Pearl
– 18Grey-finish
x 7", Pearl (monteret
Grey-finishmed
(monteret
215/50med
R18 215/50
dæk*) R18 dæk*)
Alu – 18 x 7",Alu
næsten
– 18 x blankpoleret
7", næsten blankpoleret
finish (monteret
finishmed
(monteret
205/40med
R18205/40
dæk*) R18 dæk*)

Titanium med X-Pakke

Alu – 19 x 7,5",
Alu5–eger,
19 x 7,5",
mat 5sort
eger,
finish
mat(monteret
sort finishmed
(monteret
225/40med
R19225/40
dæk*) R19 dæk*)

Sý deforside og farve: Malabar i Ebony
Sý desider og farve: Casual i Ebony
Instrumentpanelets farve: Ebony

Dækreparationssæt
Dækreparationssæt

ST-Line

Designudstyr
Designudstyr

Sý deforside og farve: Court i Ebony
Sý desider og farve: Belgrano i Ebony
Instrumentpanelets farve: Ebony

Aktiv kølergitterlukker
Aktiv kølergitterlukker
ForkofangerForkofanger
– Basis karrosserifarve
– Basis karrosserifarve
med nedre sort
meddel
nedre sort del

ST-Line med X-Pakke

ForkofangerForkofanger
– Unik ST-Line
– Unik
sportdesign,
ST-Line sportdesign,
karrosserifarve
karrosserifarve

Sý deforside og farve: Casual i Ebony
Sý desider og farve: Vinyl lý der (kunstlý der) i Ebony
Instrumentpanelets farve: Ebony

Beskyttelseslister
Beskyttelseslister
nederst mednederst
forkromet
medindsats
forkromet indsats
Beskyttelseslister
Beskyttelseslister
nederst – karrosserifarvet
nederst – karrosserifarvet
Bagspoiler –Bagspoiler
karrosserifarve
– karrosserifarve
med midtermonteret
med midtermonteret
stoplygte stoplygte

B

Bagspoiler –Bagspoiler
karrosserifarve,
– karrosserifarve,
stor med højt
stormidtermonteret
med højt midtermonteret
stoplygte stoplygte

B

Bagklap – Manuel
Bagklap – Manuel
Håndfri elbetjent
Håndfribagklap
elbetjent
(Ford
bagklap
nøglefrit
(Ford
system
nøglefrit
medsystem
Ford Power
med Ford
startknap)
Power startknap)
MørktonedeMørktonede
ruder
ruder

standardudstyr
standardudstyr
ekstraudstyr
ekstraudstyr
kan leveres
*Frozen White lakfarve, metalfarve og specialfarver i karrosserifarver, delvist læderindtræk og fuld læderindtræk er ekstraudstyr til merpris.

indgår i ekstraudstyrspakke
indgår i ekstraudstyrspakke

*Den valgte*Den
fælgvalgte
monteres
fælgmed
monteres
den angivne
med den
dækstørrelse,
angivne dækstørrelse,
dog ikke med
dogmulighed
ikke medfor
mulighed
valg af dækmærke.
for valg af dækmærke.

ST‑Line
med X‑pakke

ST‑Line
ST‑Line
med X‑pakke

Titanium
ST‑Line
med X‑pakke

Titanium
Titanium
med X‑pakke

Titanium

MFC‑kode

ST‑Line
med X‑pakke

ST‑Line

Titanium
med X‑pakke

Køreoplevelse
Køreoplevelse
Titanium

Styling og design

Førerassistance
Førerassistance
ST-Line emblem

AB5GP

Semi-automatisk
Semi-automatisk
parkeringssystem
parkeringssystem

MHEV-emblem på bagklap (kun tilgængelig med 1.0L EcoBoost Hybrid-motor (155 hk))

AE8BK

Parkeringssensorer
Parkeringssensorer
– bag
– bag

Tagrælinger – sorte

BLYAZ

Parkeringssensorer
Parkeringssensorer
– forrest (med
– forrest
i Semi-automatisk
(med i Semi-automatisk
parkeringssystem)
parkeringssystem)

Standard pedaldesign

GCEAB

Fartpilot (med
Fartpilot
justerbar
(med
hastighedsbegrænser)
justerbar hastighedsbegrænser)

Sport-pedalsæt – rustfrit stål (kun manuel transmission)

GCEAE

Aktiv fartpilot
Aktiv fartpilot

Loftsindtræk – Deluxe

BBZAX

BakkameraBakkamera

CJDAS

Udvendige
Udvendige
lygter lygter

Farvet tag
Agate Black farvet tag (kun tilgængelig sammen med udvalgte karrosserifarver)

Lane Keeping
Lane
AidKeeping Aid

Tågeforlygter
Tågeforlygter
Forlygter med
Forlygter
LED-kørelys
med LED-kørelys
Fuld LED forlygter
Fuld LED forlygter
LED-baglygter
LED-baglygter
Hjulophæng
Hjulophæng
HjulophængHjulophæng
– standardversion
– standardversion
HjulophængHjulophæng
– sportstunet
– sportstunet
Instrumenter
Instrumenter
og betjeningsfunktioner
og betjeningsfunktioner
Rat – 3 eger,Rat
sportdesign
– 3 eger, sportdesign
med unik syning
med unik syning
Rat – 3 egerRat – 3 eger

standardudstyr
standardudstyr
ekstraudstyr
ekstraudstyr
indgår i ekstraudstyrspakke
indgår i ekstraudstyrspakke

*Den valgte*Den
fælgvalgte
monteres
fælgmed
monteres
den angivne
med den
dækstørrelse,
angivne dækstørrelse,
dog ikke med
dogmulighed
ikke medfor
mulighed
valg af dækmærke.
for valg af dækmærke.

DECAU

Technologie
Ordinateur de consommation/kilométrage

HEBAD

ST‑Line
med X‑pakke

ST‑Line
ST‑Line
med X‑pakke

Titanium
ST‑Line
med X‑pakke

Titanium
Titanium
med X‑pakke

Motorisation
Système Auto-Start-Stop

Titanium

Code
MFC

ST-Line V

ST-Line X

ST-Line

Titanium X

Komfort
Komfort
og praktisk
og praktisk
brug brug
Titanium

Effektivitet

Indvendig
Indvendig
komfort komfort
Panorama soltag
Panorama
(kan soltag
ikke kombineres
(kan ikke kombineres
med farvet med
tag eller
farvet
tagrælinger)
tag eller tagrælinger)
Midterkonsol
Midterkonsol
– luksusniveau,
– luksusniveau,
to kopholdere
to kopholdere
med armlæn
med
og armlæn
oplukkeligt
og oplukkeligt
opbevaringsrum
opbevaringsrum
Audio- og
Audiokommunikationssystemer
og kommunikationssystemer
Radio med Radio
8" TFT-touchscreen,
med 8" TFT-touchscreen,
7 højttalere,7MP3-kompatibel,
højttalere, MP3-kompatibel,
ratknapper ratknapper
til betjeningtilafbetjening
audiosystem,
af audiosystem,
Ford SYNC 3Ford
medSYNC
navigation,
3 med navigation,
Apple CarPlay,
Apple
forberedt
CarPlay,tilforberedt
Android Auto,
til Android
Emergency
Auto, Emergency
Assistance*,Assistance*,
håndfrit opkald,
håndfrit
GPS,opkald,
Bluetooth
GPS,®,Bluetooth
FordPass ®connect
, FordPass
modem,
connect
anonymfunktion
modem, anonymfunktion
og 2 USB-porte
og 2 til
USB-porte
eksterne til
musikenheder
eksterne musikenheder

under

Radio med Radio
DAB, 8"med
TFT-touchscreen,
DAB, 8" TFT-touchscreen,
10 højttalere10med
højttalere
subwoofer,
med subwoofer,
MP3-kompatibel,
MP3-kompatibel,
ratknapper ratknapper
til betjeningtilafbetjening
audiosystem,
af audiosystem,
B&O lydsystem,
B&O Ford
lydsystem,
SYNC 3Ford
medSYNC
navigation,
3 med navigation,
Apple CarPlay,
Apple
forberedt
CarPlay, forberedt
til Android Auto,
til Android
Emergency
Auto, Emergency
Assistance*,Assistance*,
håndfrit opkald,
håndfrit
GPS,opkald,
Bluetooth
GPS,®,Bluetooth
FordPass ®Connect
, FordPass
modem,
Connect
anonymfunktion
modem, anonymfunktion
og 2 USB-porte
og 2 til
USB-porte
eksterne til
musikenheder
eksterne musikenheder

under

Klimaanlæg
Klimaanlæg
AirconditionAircondition
– manuel – manuel
AirconditionAircondition
– automatisk
– automatisk
klimaanlægklimaanlæg
(EATC)
(EATC)
Kabinebelysning
Kabinebelysning
Indstigningslys
Indstigningslys
– indirekte kabinebelysning
– indirekte kabinebelysning
med diodermed
(ensfarvet)
dioder (ensfarvet)

standardudstyr
standardudstyr
ekstraudstyr
ekstraudstyr
indgår i ekstraudstyrspakke
indgår i ekstraudstyrspakke

*Ford Emergency
*Ford Emergency
Assistance Assistance
er en praktisk
er en
assistancefunktion
praktisk assistancefunktion
i SYNC, derianvender
SYNC, deren
anvender
Bluetooth
en®Bluetooth
- parret og®-tilkoblet
parret og
mobiltelefon,
tilkoblet mobiltelefon,
så personersåi bilen
personer
kan foretage
i bilen kan
opkald
foretage
direkte
opkald
til den
direkte
relevante
til denkontaktcentral,
relevante kontaktcentral,
hvis bilen har
hvisværet
bilen har været
involveret iinvolveret
et sammenstød,
i et sammenstød,
hvor en af airbaggene
hvor en af airbaggene
er udløst, eller
er udløst,
brændstofpumpen
eller brændstofpumpen
er afbrudt. er
Funktionen
afbrudt. Funktionen
kan anvendes
kani anvendes
mere end i40
mere
europæiske
end 40 europæiske
lande og regioner.
lande og regioner.

Sæder

ST‑Line
med X‑pakke

ST‑Line
ST‑Line
med X‑pakke

Titanium
ST‑Line
med X‑pakke

Teknologi
Teknologi

Forsæder – sportdesign

FS--A

4,2" farve TFT
4,2"analog
farve TFT
instrumentgruppe
analog instrumentgruppe
med højt udstyrsniveau
med højt udstyrsniveau

Forsæde – førersæde med manuel hæve/sænke- og frem/tilbage-indstilling 4-vejs

BYPAD

12,3 TFT/LCD-instrumentgruppe,
12,3 TFT/LCD-instrumentgruppe,
højt udstyrsniveau
højt udstyrsniveau

Forsæde – førersæde med manuelt justerbar lændestøtte

BWRAB

Quickclear-opvarmet
Quickclear-opvarmet
forrude (med
forrude
vaskerdyser)
(med vaskerdyser)

Forsæde – passagersæde med manuelt justerbar lændestøtte

BWSAB

Bakspejl – standard
Bakspejl – standard

Opvarmede forsæder

Titanium
Titanium
med X‑pakke

Titanium

MFC‑kode

ST‑Line
med X‑pakke

ST‑Line

Titanium
med X‑pakke

Komfort
Komfort
og praktisk
og praktisk
brug brug
Titanium

Komfort og praktisk brug

BY1AB/BY2AB

Bagsæder – hovedstøtter med 2-vejs op/ned-indstilling

BWJAB

Bagsæder – nedfældeligt 60/40 splitsæde

BWCAC

Sæder – aftageligt sædebetræk med lynlås

–

Bakspejl – automatisk
Bakspejl – automatisk
nedblændetnedblændet
og regnfølsom
og regnfølsom

Instrumenter og betjeningsfunktioner
Sidespejle – elbetjente og opvarmede, indbygget blinklygte, spejlhuse i karrosserifarve

BSHDY/BSLAC

Bagrudevasker/-visker

CFEAD

Viskere – automatiske med regnsensor

CFFAE

Håndbremse – sort

FAFA1

Ford Power startknap

CBGAJ

Ford nøglefrit system med Ford Power startknap (fuldt nøglefri betjent bil)

CBGAL

Ruder – elbetjent i for- og bagdøre

B2DAG

standardudstyr
standardudstyr
ekstraudstyr
ekstraudstyr
indgår i ekstraudstyrspakke
indgår i ekstraudstyrspakke

*Ford Emergency
*Ford Emergency
Assistance Assistance
er en praktisk
er en
assistancefunktion
praktisk assistancefunktion
i SYNC, derianvender
SYNC, deren
anvender
Bluetooth
en®Bluetooth
- parret og®-tilkoblet
parret og
mobiltelefon,
tilkoblet mobiltelefon,
så personersåi bilen
personer
kan foretage
i bilen kan
opkald
foretage
direkte
opkald
til den
direkte
relevante
til denkontaktcentral,
relevante kontaktcentral,
hvis bilen har
hvisværet
bilen har været
involveret iinvolveret
et sammenstød,
i et sammenstød,
hvor en af airbaggene
hvor en af airbaggene
er udløst, eller
er udløst,
brændstofpumpen
eller brændstofpumpen
er afbrudt. er
Funktionen
afbrudt. Funktionen
kan anvendes
kani anvendes
mere end i40
mere
europæiske
end 40 europæiske
lande og regioner.
lande og regioner.

Sikkerhed
Sidespejle – BLIS-system med advarsel om krydsende trafik bagude

ST‑Line
med X‑pakke

ST‑Line
ST‑Line
med X‑pakke

Titanium
ST‑Line
med X‑pakke

Titanium
Titanium
med X‑pakke

Titanium

MFC‑kode

ST‑Line
med X‑pakke

ST‑Line

Titanium
med X‑pakke

Praktisk
Praktisk
udstyr
udstyr
Titanium

Sikkerhed og tryghed

Måtter Måtter
HLLAD/BSHDY

Airbags: Indeholder for-, side- og gardinairbags i førerside og passagersideu1) selepåmindelse og selestrammere (ingen selestrammere på midterste bagsæde), for- og yderste bagsæder har
lastbegrænser, ISOFIX og forankringspunkter

CN7AP

Fjernbetjent centrallås

CBAAB

Thatcharm alarm

HNAAG

B

GulvmåtterGulvmåtter
– forrest og–bagerst
forrest og bagerst
Bagagerum
Bagagerum

In

LastsystemLastsystem

Bremser
Pre-Collision Assist via kamera med nødbremsefunktion, aktivt bremsesystem med fodgængerregistrering og afstandsalarm til forankørende
Elektronisk stabilitetsprogram med antispind og nødbremsefunktion (EBA)

FBFAB

1)

–

Nødbremseadvarsel – automatisk blinkende stoplys ved katastrofeopbremsning

–

1)

1)

2)

Instrumenter og betjeningsfunktioner
Lane Keeping Aid

HLNAB

Fartpilot

GTDAJ

Teknologi
Antispind – med bakkestart-assistance (HSA)2), ABS-bremser, nødbremsefunktion (EBA)
Dæktrykovervågning (TPMS)

1)

FEAAE
HJCAC

standardudstyr
standardudstyr
ekstraudstyr
ekstraudstyr
indgår i ekstraudstyrspakke
indgår i ekstraudstyrspakke

1)Sikkerhedsudstyr,
1)Sikkerhedsudstyr,
2)Førerassistance.
2)Førerassistance.
Bemærk:uDer
Bemærk:
må aldrig
Der må
placeres
aldrigen
placeres
barnestol
en barnestol
på passagerforsædet
på passagerforsædet
i Ford biler,i Ford
hvis frontairbaggen
biler, hvis frontairbaggen
i passagersiden
i passagersiden
ikke er slået
ikke
fra.
erDet
slået
sikreste
fra. Detsted
sikreste
for børn
stederfor
påbørn
bagsædet
er på bagsædet
i korrekt fastspændt
i korrekt fastspændt
sikkerhedssele.
sikkerhedssele.

u

2 års basisgaranti
2 års basisgaranti
(mekanisk)(mekanisk)
uden kilometerbegrænsning*
uden kilometerbegrænsning*
2 års lakgaranti
2 årsuden
lakgaranti
kilometerbegrænsning*
uden kilometerbegrænsning*
12 års garanti
12 mod
års garanti
rustgennemtæring
mod rustgennemtæring
(indefra) uden
(indefra)
kilometerbegrænsning*
uden kilometerbegrænsning*
Fri europæisk
Frivejhjælp
europæisk
med
vejhjælp
Ford Assistance
med Ford (gældende
Assistance (gældende
indtil førsteindtil
planmæssige
første planmæssige
serviceeftersyn)*
serviceeftersyn)*

Alle Puma‑
modeller

Alle Puma‑
modeller

Warranty
Warranty

5
Køb

Det er nemt at komme bag rattet i en ny
Ford. På ford.dk finder du forskellige
muligheder for finansiering.

Ejerskab
Ejerskab

Byg din egen bil

Find en forhandler, og bed om en
prøvekørsel

Finansiering
Finansiering

Byg din bil online på ford.dk og find den model der
passer dig, tilføj udstyr, vælg motor og farve. Du vil
kunne se vejledende listepriser og viderebringe

Du kan søge efter en Ford-forhandler efter
lokalitet eller et forhandlernavn på Ford-

for at gøre
for at
detgøre
lettere
det for
lettere
dig at
foreje
digen
atny
ejeFord.
en ny Ford. Ford-ejere,
Ford-ejere,
tilbydertilbyder
valuta for
valuta
pengene,
for pengene,
enkelthed
enkelthed
nyttige nyttige
funktioner,
funktioner,
som er som
designet
er designet
til at hjælpe
til at hjælpe
Ford Credit*
Ford Credit*
tilbydertilbyder
en række
en række
og et udvalg
og et af
udvalg
goder,
afsom
goder,
virkeligt
som virkeligt
betyderbetyder
noget noget
dig på dine
dig på
køreture
dine køreture
og holde
ogdin
holde
bil i din
godbil
stand.
i god stand.

din konfiguration til din forhandler.

webstedet, og bede om en prøvekørsel online. Du
skal bare udfylde formularen med dine personlige

finansieringsløsninger
finansieringsløsninger
til din bil,
til hvad
din bil,
enten
hvaddu
enten
er du for
er dig. for dig.
privat- eller
privaterhvervskunde.
eller erhvervskunde.
■ Reparationer
■ Reparationer
foretaget
foretaget
af Ford-oplærte
af Ford-oplærte
Ford Credit
FordLeasing**
Credit Leasing**
specialiserer
specialiserer
sig i
sig i
mekanikere
mekanikere
på et Ford-værksted
på et Ford-værksted

www.ford.dk/bygdinbil

oplysninger, så vil din valgte forhandler kontakte
dig for at arrangere et belejligt tidspunkt.
www.ford.dk/find-forhandler

Ford Ford
forsikring
forsikring

Vi tilbyder
Vi tilbyder
et stortet
udvalg
stort af
udvalg
finansieringsløsninger
af finansieringsløsninger
Ford forsikring,
Ford forsikring,
som er som
designet
er designet
specifikt
specifikt
til
til

kontraktbaseret
kontraktbaseret
leje og leasing
leje og leasing
og kan tilbyde
og kan tilbyde
alternative
alternative
finansieringsordninger
finansieringsordninger
alt efteralt efter
behovetbehovet
i din virksomhed.
i din virksomhed.
www.ford.dk/finansiering
www.ford.dk/finansiering

■

■
■

■

Originale
■ Originale
Ford-dele
Ford-dele
leveres leveres
med enmed
2-årsen 2-års

FordPass-app
FordPass-app
FordPass-appen
FordPass-appen
giver diggiver
adgang
dig adgang
til et væld
til et
afvæld af

Du kan Du
holde
kanøje
holde
medøje
ditmed
brændstofniveau,
dit brændstofniveau,
dit
dit
kilometertal
kilometertal
og dæktryk
og dæktryk
fra din smartphone,
fra din smartphone,
låse
låse
og låse og
op låse
for din
opbil
forsamt
din bil
opvarme
samt opvarme
den, mens
den,du
mens du
befinder
befinder
dig et andet
dig etsted,
andet
finde
sted,
din
finde
vej tilbage
din vej tilbage
til
til
din parkerede
din parkerede
bil på etbil
vejkort,
på et vejkort,
få underretninger
få underretninger

garanti garanti
om bilens
omtilstand
bilens tilstand
direkte direkte
til din telefon,
til din telefon,
og
og
Erstatningsvogn
■ Erstatningsvogn
i reparationens
i reparationens
varighed
varighed
meget
mere
meget
mere
Ford Insure-eksperter
■ Ford Insure-eksperter
på alle opkaldscentre
på alle opkaldscentre
i
i
Danmark
Danmark
www.ford.dk/ejere/ejerservice/fordpass
www.ford.dk/ejere/ejerservice/fordpass
Hjælp■ ved
Hjælp
uheld
ved24
uheld
timer
24i døgnet
timer i døgnet

†
*Ford Credit:
*Ford
Finansiering
Credit: Finansiering
er med forbehold
er medfor
forbehold
positiv kreditvurdering.
for positiv kreditvurdering.
Der kan
Der †kan
Ford Forsikring
Ford
udbydes
Forsikring
i samarbejde
udbydes i samarbejde
med If Skadesforsikring,
med If Skadesforsikring,
filial af If
filial af If
stilles krav om
stilles
sikkerhed.
krav omFord
sikkerhed.
Credit udbydes
Ford Credit
af Santander
udbydes afConsumer
SantanderBank.
Consumer Bank.
Skadeförsäkring
Skadeförsäkring
AB (publ), Sverige,
AB (publ),
CVR-nr:
Sverige,
2420
CVR-nr:
3212. If's
2420
almindelige
3212. If's almindelige
**Ford Credit
**Ford
Leasing
Credit
udbydes
Leasing
af Santander
udbydes afConsumer
SantanderBank.
Consumer Bank.
betingelser og
betingelser
vilkår er gældende.
og vilkår er gældende.

FOR
FOR
MERE
MERE
INFORMATION
INFORMATION
OM
OM
FORD
FORD
SUV
SUV
FAMILIEN,
FAMILIEN,
SESE
WWW.FORD.DK
WWW.FORD.DK

5 Køb Service

Hos Ford ophører serviceydelserne ikke, når du

Ford Video Check eller
Servicerådgivning

Ford serviceaftaler*

- dit valg, når du besøger et Ford-værksted. Vi

Ved at være forudseende undgår du stigende
vedligeholdsomkostninger. Med din personlige

ønsker, at din Ford serviceoplevelse skal være let,
gennemsigtig og overskuelig. Og uanset om du

Ford serviceaftale holder du din Ford kørende og
forlænger dens levetid. Du vælger blot den Ford

ønsker at være fysisk tilstede ved gennemgangen
af din bil, eller blot ønsker at modtage en lille

serviceaftale, der passer bedst til dit behov.

Ford ejerskab.
Du kan regne med Ford Service, vi vil altid bakke
dig op og forsøge at gøre dit liv nemmere. Så kig

video, så kan vi klare begge dele som en del af dit
værkstedsbesøg. Det koster ikke ekstra, og kan

går ud af forretningen. For når du køber en bil hos
os, medfølger Ford Service som standard. Og ved
at udnytte en lang række uvurderlige ydelser, kan
du få mest muligt ud af din bil… igennem hele dit

forbi, og find ud af hvordan. Ford Service er
designet til at bevare din Ford i god stand gennem
hele dens levetid.
■
■
■
■
■
■

Ét nummer til alle Fords services
Gratis europæisk vejhjælp med Ford Assistance
Simple, gennemsigtige priser
Transportservice
Ford Service Card
Ford Prismatch

gøre dit besøg til en lærerig oplevelse for dig.

En serviceaftale kan typisk tegnes som en
basisaftale, hvor service er dækket, eller som en
udvidet serviceaftale til fast pris med den samme
dækning som basis-serviceaftalen PLUS sliddele.
Alt arbejde på din bil bliver udført af en
autoriseret Ford-reparatør.
Din Ford-forhandler rådgiver dig gerne om, hvilken
Ford serviceaftale der passer til dig.
Hvis du beslutter dig for at sælge din bil, kan Ford
serviceaftalen overdrages til den nye ejer, så din
bils brugtværdi øges.

*Serviceaftaler tegnes hos din Ford-forhandler. (Gælder hos Ford-forhandlere,
som tilbyder serviceaftaler).
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