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Puma ST-Line X
з опціональною металізованою емаллю кузова
кольору Lucid Red та 19-дюймовими
5-спицевими легкосплавними колісними
дисками, пофарбованими в матовий чорний
колір. Не пропонується в Україні.

НОВАТОРСТВО. ВИНАХІДЛИВІСТЬ. НЕПЕРЕСІЧНІСТЬ.
ВІН НАЧЕ ЗАЛИШИВ СВІЙ ПІДПИС НА КОЖНОМУ АВТОМОБІЛІ.
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Puma Titanium
з опціональною металізованою емаллю кузова
кольору Solar Silver і 17-дюймовими
10-спицевими легкосплавними колісними
дисками, покритими фарбою Absolute Black.
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Життя в місті вимагає творчого мислення. Шукати себе в натовпі – не
означає слідувати тенденціям. Йдеться про вираження власного
унікального стилю. Мова не про привернення уваги. Мова про впевнене
розкриття свого «я». До вашої уваги абсолютно новий Ford Puma. Простір
навколо вас належить вам.

Будьте собою

На ілюстрації: Puma ST-Line X з опціональною металізованою емаллю кузова кольору
Metropolis White та 19-дюймовими 5-спицевими легкосплавними колісними дисками,
пофарбованими в матовий чорний колір. Не пропонується в Україні.
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Життя рідко йде за планом. Було б нудно, якби так було. Життя яскраве,
плинне і надзвичайно цікаве. Абсолютно новий Ford Puma є чудовим
втіленням цього способу мислення. Поєднуючи спортивну енергію SUV,
динамічний простір компактного міського автомобіля та стиль легкового
автомобіля класу преміум, Ford Puma є уособленням нового напрямку
розвитку автомобілів.

Красиво окреслений кузов автомобіля має приголомшливий вигляд і
справляє неабияке враження. Стиль та бунтарський дух поєднані з
продуманою функціональністю. Спільно з різноманітними інтелектуальними
технологіями допомоги водію та новим поколінням ефективної гібридної
технології абсолютно новий Ford Puma стає ідеальним супутником на дорогах
міста.

Спосіб бачення

На ілюстрації: Puma ST-Line X з опціональною металізованою емаллю кузова кольору Desert
Island Blue та 19-дюймовими 5-спицевими легкосплавними колісними дисками,
пофарбованими в матовий чорний колір. Не пропонується в Україні.
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Завдяки розумним функціям та інноваційним технологіям Ford Puma надає
вам повний контроль. Від 12,3-дюймового повноекранного цифрового блоку
приладів та вдосконаленого 8-дюймового сенсорного екрана до безлічі
додаткових послуг та функцій, доступних через інформаційно-розважальну
систему SYNC 3 та бортовий модем FordPass Connect (не пропонується в
Україні) – кожен елемент був розроблений для того, щоб максимально
спростити керування автомобілем.

Крок уперед

На ілюстрації: Puma ST-Line X зі стандартною тканою оббивкою Tire та Casual, частковою
шкіряною оббивкою Salerno кольору Ebony з червоною строчкою. Не пропонується в Україні.
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Салон абсолютно нового автомобіля Puma – це баланс краси та
функціональності. Його спокусливо оформлений інтер’єр дарує
відчуття розкішної вишуканості автомобіля преміум-класу. Передні
сидіння типу «спорт» оснащено підтримкою поперека та функцією
масажу для додаткової зручності. Блискуче покриття в салоні
підкреслює витонченість інтер'єру.

Однак життя в місті сповнене метушні та несподіванок. Можна
розлити каву чи нанести мокрими ногами бруд. А ви, напевно, не
захочете, щоб це зіпсувало вам настрій. Ось чому вперше в автомобілі
Ford ми запропонували розкішні передні та задні сидіння з повністю
знімними чохлами, які можна прати у пральній машині.

Ідеальний баланс

На ілюстрації: автомобіль Puma Titanium X зі стандартною оббивкою сидінь
тканиною Malabar кольору Ebony/Casual кольору Ebony. Не пропонується в Україні.
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Життя в місті вимагає оригінального підходу використання простору.
Абсолютно нова Puma втілює такий спосіб мислення. Вона не лише
тішить око, але й забезпечує справжню функціональність у деталях
свого дизайну.

Для початку, отримати доступ до вантажного простору легко, навіть
якщо у вас зайняті руки. Якщо ключі у вас у кишені чи в сумці, простий
рух ногою під заднім бампером активує багажне відділення з
безконтактним відчиненням і зачиненням. Хоча адаптивна задня
полиця не прикріплена до другого ряду сидінь і піднімається разом із
багажними дверима, її можна відчинити, що забезпечить більше
місця для великих предметів.

Але насправді розумним є сам вантажний простір автомобіля Puma,
який включає в себе новий інноваційний відсік Megabox. Megabox не
лише забезпечує додаткові 80 літрів місця для зберігання, за
потреби, але також має водонепроникну підкладку і навіть зливний
отвір. Тож якщо ви активна людина, це ідеальний простір для
зберігання мокрого або брудного спорядження після бігу парком; а
ще там достатньо місця для вертикального розміщення сумок і
ключок для гольфу.

Розумне використання
простору

На ілюстрації: Puma ST-Line X (не пропонується в Україні), металізована емаль
кузова кольору Desert Island Blue (опція).
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Вибір режимів руху
П'ять режимів допоможуть вам відрегулювати параметри автомобіля
Puma залежно від поточних умов. Виберіть пріоритетні конфігурації
динаміки, потужності та економічності з-поміж параметрів Normal
(Нормальний режим), Sport (Спортивний режим), Trail (Бездоріжжя),
Slippery (Ковзка дорога) та Eco (Еко).

Система налаштує різні параметри, зокрема реакцію на зміну
положення дросельної заслінки та чутливість керма, а також зміну
передач на автомобілях з автоматичною коробкою передач. Блок
приладів також змінюється з урахуванням вибраних налаштувань і
включає «тихий» режим, який відображає лише найважливішу
інформацію.

Виберіть свій режим руху

 

На ілюстрації: Puma ST-Line X з опціональною металізованою емаллю кузова
Metropolis White та 19-дюймовими 5-спицевими легкосплавними колісними
дисками, пофарбованими в матовий чорний колір. Не пропонується в Україні.
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Функції SYNC 3
■ Керуйте телефоном, музикою, програмами та навігацією за

допомогою простих голосових команд
■ Прослуховуйте текстові повідомлення
■ Аварійна допомога† допомагає людям в автомобілі здійснювати

екстрений виклик та повідомляти операторам екстрених служб
місцеперебування автомобіля місцевою мовою

■ Керуйте програмами, сумісними з SYNC, за допомогою AppLink та
використовуйте інтерфейс смартфона через головний екран SYNC 3
за допомогою Apple CarPlay та Android Auto

■ Кольоровий сенсорний екран підтримує жести мультидотику:
гортання сторінок проведенням пальцем по екрану та зміна
масштабу щипком. А ще він дає вам змогу переміщувати піктограми

програм та фонові зображення так само, як на екрані планшета чи
смартфона

Отримайте доступ до додаткових функцій через смартфон за
допомогою FordPass App.

■ Вибирайте об’єкти інфраструктури на маршруті. FordPass відправить
інформацію про ці місця вашій навігаційній системі SYNC 3, коли ви
підключитеся через AppLink

■ Шукайте заправні станції за маркою чи сортом палива та порівнюйте
ціни

■ Шукайте стоянки з вільними місцями, переглядайте вартість
паркування, графік роботи та рейтинг стоянки

Ford SYNC 3
Нова система Ford SYNC 3 ідеально взаємодіє з вашим смартфоном, даючи вам можливість керувати всім – від телефонних дзвінків та текстових
повідомлень до музики та супутникової навігації – через 8-дюймовий сенсорний екран або за допомогою напрочуд простих голосових команд.
Оновлення мап допомагають рухатися в правильному напрямку та не запізнюватися. Вони пропонуються безкоштовно протягом обмеженого
періоду часу після реєстрації автомобіля.

Познайомтеся з новим другом свого телефона

Примітка. Повна інтеграція смартфонів у систему SYNC 3 пропонується лише для смартфонів з iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) або пізніших версій. Деякі функції SYNC 3 потребують передання даних, тож із вас буде стягуватися плата
за передання даних через мобільний зв'язок. Щоб перевірити, чи Apple CarPlay й Android Auto доступні на вашому ринку, ознайомтеся з актуальною інформацією на сайтах Apple CarPlay і Android Auto.
†Аварійна допомога Ford – це інноваційна функція SYNC, що використовує мобільний телефон, зв’язаний і підключений через Bluetooth®, щоб допомогти людям в автомобілі ініціювати виклик до місцевого контакт-центру після
зіткнення, що призвело до розкриття подушки безпеки чи аварійного відключення паливного насоса. Ця функція працює в понад 40 європейських країнах та регіонах.

a2521f7a5b68441fd133d0d556158c44-c9f127e565034078fa93bc48431da97f-00000_book.indb   14 25/06/2020   09:28:40

BX726_20.25MY_V2_EDM_#SF_UKR_UA_10:47_25.06.2020

15

Ви та ваш Ford можете легко залишатись на зв’язку, де б ви не були. Це стало можливим завдяки тому, що модем FordPass Connect і FordPass App
(не пропонуються в Україні) разом відкривають доступ до низки функцій, що мають зробити кожну подорож більш комфортною.

FordPass Connect
Технологія FordPass Connect* спроможна заощадити ваш час і
позбавити вас клопоту, а також подарувати душевний спокій.

■ Сервіс актуальної інформації про затори** регулярно передає
інформацію про дорожній рух прямо вашій навігаційній системі
SYNC 3. Після цього система змінює ваш рекомендований маршрут
залежно від умов дорожнього руху, допомагаючи вам приїхати
вчасно та з комфортом

■ Автомобільний Wi-Fi***: отримайте Wi-Fi до 4G для максимум десяти
пристроїв, завдяки якому ви зможете користуватися в дорозі
інтернетом тієї самої якості, що й удома

FordPass App
Система FordPass Connect стає ще більш ефективною у поєднанні з
вашим смартфоном через FordPass App, відкриваючи вам доступ до
низки функцій.

■ Скористайтеся телефоном, щоб переконатися, що ви замкнули
автомобіль, або дистанційно забезпечити доступ до нього іншій
людині

■ Відстежуйте свою витрату палива, пробіг і тиск у шинах через
телефон

■ Знаходьте на мапі свій припаркований автомобіль
■ Отримуйте оповіщення про стан автомобіля прямо на смартфон

Зв’язок і підключення без зайвих зусиль

*Технологія FordPass Connect поки що не пропонується в Україні. Бортовий модем підключається на момент доставки автомобіля покупцю. Ви можете погодитися на обмін певними даними чи відмовитися від такого обміну. У перші два
роки користування функцією FordPass Connect безкоштовне, надалі ж користування платне.
**Доступ до сервісу актуальної інформації про затори є безкоштовним протягом двох років після реєстрації нового Ford, оснащеного системою SYNC 3 з навігацією; після цього сервіс надається за умови придбання ліцензії. 
***Точка доступу Wi-Fi (до 4G LTE включно) пропонується з безкоштовним пробним періодом користування бездротовим інтернетом. Цей період починається, коли користувач активує функцію за допомогою Vodafone, і закінчується
після використання 3 ГБ даних, але не пізніше ніж через три місяці після активації послуги. Після цього пакет надається платно компанією Vodafon. Інформацію про наявні пакети даних наведено на сайті Vodafone. Якщо ви хочете
використовувати автомобільну точку доступу Wi-Fi, вам потрібно придбати відповідно обладнаний автомобіль Ford 2019 року випуску та підключити тарифний план. Покриття мережі та сама послуга можуть бути відсутніми в певних
регіонах, і для вас можуть діяти умови вашого тарифного плану, включаючи вартість передання даних і текстових повідомлень.

a2521f7a5b68441fd133d0d556158c44-c9f127e565034078fa93bc48431da97f-00000_book.indb   15 25/06/2020   09:28:43

BX726_20.25MY_V2_EDM_#SF_UKR_UA_10:47_25.06.2020



16

Задня ширококутна
камера
Допомагає заїжджати чи
виїжджати заднім ходом із місць
з обмеженою видимістю. Задня
ширококутна камера, що
активується вибором передачі
заднього ходу, має кут огляду
майже 180 градусів. Вона показує
на екрані SYNC 3, що
відбувається за вашим
автомобілем, а також ліворуч і
праворуч від нього.

Панорамний дах
Насолоджуйтесь прекрасними
краєвидами, не залишаючи
комфортабельного салону свого
автомобіля Puma. Панорамний
дах з електроприводом впускає
зовнішній світ усередину
автомобіля. У відчиненому
положенні дах наповнює салон
свіжим повітрям, а в зачиненому
положенні він зберігає прохолоду
завдяки сонцевідбивному
покриттю на зсувному склі. А
внутрішня сонцезахисна шторка
за потреби забезпечить тінь.

FORD PUMA Вражаючі технології

Інтелектуальний
адаптивний круїз-
контроль з об’їздом
перешкод
Абсолютно нова Puma полегшує
рух у заторах. Адаптивний
круїз-контроль допомагає
підтримувати безпечну відстань
до автомобіля попереду і навіть
може зупинити ваш автомобіль.
Допоміжна система уникнення
зіткнень із допоміжною системою
об’їзду перешкод попереджає
про можливі небезпеки
(наприклад, автомобілі та
пішоходи) і має допомагати
об’їжджати перешкоди,
одночасно застосовуючи гальма
для пом'якшення або уникнення
зіткнення.

a2521f7a5b68441fd133d0d556158c44-c9f127e565034078fa93bc48431da97f-00000_book.indb   16 25/06/2020   09:28:48

BX726_20.25MY_V2_EDM_#SF_UKR_UA_10:47_25.06.2020

17

Сидіння з функцією
масажу поперека
Передні сидіння автомобіля Puma
обладнані функцією масажу
поперека для додаткової
зручності та підтримки. Функція
активується натисненням кнопки
та має три режими роботи. Вона
збадьорить утомлені м’язи, що
особливо корисно під час довгих
поїздок.

Світлодіодні фари
Ці надзвичайно економічні та
довговічні світлодіодні фари
виробляють яскраве природне
світло з надзвичайно чіткою
формою пучка світла. Вони також
розпізнають настання темряви.
Автоматична система керування
дальнім світлом виявляє зустрічні
транспортні засоби та перемикає
фари в режим ближнього світла.
Пропонується лише в комбінації із
Системою допомоги в запобіганні
виїзду на іншу смугу руху
(частиною Системи утримання
автомобіля на смузі руху).

Допоміжна система
уникнення зіткнень*†

Допоміжна система уникнення
зіткнень із виявленням пішоходів
контролює відстань від вас до
інших автомобілів і пішоходів
(навіть у темряві). Якщо виявлено
загрозу зіткнення, система
сигналізує візуальними та
звуковими попередженнями і, за
потреби, заздалегідь створює
тиск у гальмівній системі, щоб
підвищити чутливість гальма і
забезпечити повну реакцію під
час гальмування.
*Використовує датчики.
†Засіб допомоги водію.
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Люкс
Комплектації «Люкс» – це підвищений рівень вишуканості та комфорту завдяки матеріалам
класу преміум.

Спорт
Виразна, яскрава індивідуальність ST-Line – це новий захоплюючий і вражаючий підхід до нашої
передової спортивної серії.

Завдяки чотирьом виразним індивідуальним
варіантам дизайну вибір ніколи не був
простішим.

І не має значення, чи ви віддаєте перевагу
комфорту автомобіля з колекції «Люкс» чи
розкутій динамічній їзді автомобіля з колекції
«Спорт», – новий Ford Puma ідеально вам
підійде.

Щоб збільшити цінність вашої покупки, ми
підвищили рівень обладнання в усіх версіях.
Тож який би варіант Puma ви не вибрали, вам
гарантовано більш вишукану комплектацію.

Звертайтеся до дилера Ford по додаткову
інформацію щодо доступних опцій.

FORD PUMA Опис комплектацій

  

Puma полегшує
вибір

Titanium

ST-Line
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Люкс
Завдяки новим приголомшливим технологіям та ексклюзивним елементам дизайну Titanium X
– це набагато більше, ніж естетична насолода від керування автомобілем. Комплектація
Titanium X не пропонується в Україні.

Спорт
Вражаюча, нестримна міць ST-Line X дарує вам неповторні враження від водіння, що поєднують
надзвичайну динаміку розгону, спритність та керованість. Комплектація ST-Line X не
пропонується в Україні.

Titanium X

ST-Line X
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FORD PUMA Комплектації

Titanium
Основні зовнішні характеристики та обладнання
■ 17-дюймові 10-спицеві легкосплавні колісні диски
■ Бокове облицювання з чорним покриттям знизу і

хромованими вставками
■ Активна система заслінок решітки
■ Дверні дзеркала з електроприводом, індикаторами

повороту, корпусами кольору кузова та лампами
підсвічення виходу

■ Передній бампер кольору кузова з нижньою частиною
чорного кольору та пластиковий двоколірний задній
бампер

Основні характеристики та обладнання інтер'єру
■ Система утримання автомобіля на смузі руху (включаючи

Попередження про виїзд на іншу смугу руху та Допомогу
в запобіганні виїзду на іншу смугу руху)

■ Ексклюзивні накладки на передні пороги «Titanium»
■ Кондиціонер з ручним керуванням
■ Центральна консоль рівня преміум, два підсклянники з

підсвіченням, підлокітник із відділенням, що
відкривається, USB-порт і розетка на 12 В

■ Панель приладів високого рівня 
■ Висококласний блок приладів із кольоровим

4,2-дюймовим TFT-екраном

Двигуни
EcoBoost 1,0 л 125 к. с.

 

Puma Titanium із металізованою емаллю кузова кольору Solar Silver (опція).
Стандартний інтер’єр Puma Titanium із 8-дюймовим сенсорним дисплеєм SYNC 3.
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*Аварійна допомога Ford – це інноваційна функція SYNC, що використовує
мобільний телефон, зв’язаний і підключений через Bluetooth®, щоб допомогти
людям в автомобілі здійснити виклик до місцевого контакт-центру після зіткнення,
що призвело до розкриття подушки безпеки чи аварійного відключення паливного
насоса. Ця функція працює в понад 40 європейських країнах та регіонах.

FORD PUMA Комплектації

Titanium X
Не пропонується в Україні

Основні стандартні зовнішні характеристики та
обладнання додатково до Titanium
■ 18-дюймові 10-спицеві легкосплавні колісні диски з

покриттям Pearl Grey
■ Сильно тоноване скло

Основні стандартні характеристики та
обладнання інтер'єру додатково до Titanium
■ Знімні чохли із застібками-блискавками
■ Кондиціонер з електронним автоматичним

регулюванням температури (EATC)
■ Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням
■ Кнопка запуску Ford Power
■ Радіо з цифровим аудіомовленням (DAB), 8-дюймовий

TFT-дисплей із сенсорним екраном, аудіосистема B&O,
10 динаміків (чотири передні, чотири задні, один
центральний, один сабвуфер), підтримка MP3,
встановлені на кермі засоби керування аудіосистемою,
Ford SYNC 3 із навігаційним центром, система голосового
керування, Apple CarPlay, Android Auto, Аварійна
допомога*, виклики «вільні руки», GPS, Bluetooth®, режим
конфіденційності та два USB-порти для зовнішніх
музичних пристроїв

Двигуни
EcoBoost 1,0 л 125 к. с.

Puma Titanium X з металізованою емаллю кузова кольору Magnetic (опція).
Стандартний інтер’єр Puma Titanium X із кнопкою запуску Ford Power. Titanium X не пропонується в Україні.
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FORD PUMA Комплектації

ST-Line
Основні стандартні зовнішні
характеристики та обладнання додатково
до Titanium
■ 17-дюймові 5-спицеві легкосплавні колісні диски з

покриттям Luster-Nickel
■ Ексклюзивний передній бампер ST-Line кольору

кузова та задній бампер кольору кузова із
дифузором

■ Задній спойлер (кольору кузова)
■ Бокова емблема ST-Line
■ Хромована насадка на вихлопну трубу

Основні стандартні характеристики та
обладнання інтер'єру додатково до
Titanium
■ Ексклюзивні накладки на передні пороги

«ST-Line»
■ 12,3-дюймовий TFT/РК-дисплей блоку приладів
■ Чорна оздоблена шкірою рукоятка ручного гальма

із червоною строчкою
■ Зроблений з м'якого матеріалу важіль коробки

передач із червоною строчкою
■ Педалі спортивного стилю з іржостійкої сталі з

гумовими вставками (лише з механічною
коробкою передач)

■ Алюмінієва рукоятка важеля КПП
■ 3-спицеве оздоблене шкірою кермо спортивного

стилю із червоною строчкою
■ Передні сидіння типу «спорт» із механічним

регулюванням у 4 напрямках та підтримкою
поперека

■ Темна оббивка стелі
■ Кнопка запуску Ford Power

Двигуни
EcoBoost 1,0 л 125 к. с.

 

Puma ST-Line із металізованою емаллю кузова кольору Lucid Red (опція).
Стандартний інтер’єр Puma ST-Line із червоною строчкою.
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*Аварійна допомога Ford – це інноваційна функція SYNC, що використовує мобільний телефон, зв’язаний і підключений через Bluetooth®, щоб допомогти
людям в автомобілі здійснити виклик до місцевого контакт-центру після зіткнення, що призвело до розкриття подушки безпеки чи аварійного
відключення паливного насоса. Ця функція працює в понад 40 європейських країнах та регіонах.

FORD PUMA Комплектації

ST-Line X
Не пропонується в Україні

Основні зовнішні характеристики
додатково до ST-Line
■ 18-дюймові 8-спицеві поліровані матові чорні

легкосплавні колісні диски
■ Покриття бортів кузова знизу у колір кузова
■ Автоматичні передні склоочисники з датчиком

дощу (включає  дзеркало заднього виду з
автоматичним затемненням)

Основні характеристики інтер’єру
додатково до ST-Line
■ Часткова шкіряна оббивка сидінь
■ Кондиціонер з електронним автоматичним

регулюванням температури (EATC)
■ Дзеркало заднього виду з автоматичним

затемненням
■ Радіо із цифровим аудіомовленням (DAB),

8-дюймовий TFT-дисплей із сенсорним екраном,
аудіосистема B&O, 10 динаміків (чотири передні,
чотири задні, один центральний, один сабвуфер),
підтримка MP3, встановлені на кермі засоби
керування аудіосистемою, Ford SYNC 3 із
навігаційним центром, система голосового
керування, Apple CarPlay, Android Auto, Аварійна
допомога*, виклики «вільні руки», GPS, Bluetooth®,
режим конфіденційності та два USB-порти для
зовнішніх музичних пристроїв

Двигуни
EcoBoost 1,0 л 125 к. с.

На ілюстрації: Puma ST-Line X із металізованою емаллю кузова кольору Desert Island Blue (опція).
Стандартний інтер’єр Puma ST-Line X із частково шкіряною оббивкою. ST-Line X не пропонується в Україні.
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Race Red
Звичайна емаль

Grey Matter
Металізована емаль*

Blazer Blue
Звичайна емаль

Agate Black
Металізована емаль*

Solar Silver
Металізована емаль*

Frozen White
Звичайна емаль

FORD PUMA Кольори та оздоблення

Magnetic
Металізована емаль*

Lucid Red
Металізована емаль*, прозоре
покриття з відтінком

Metropolis White
Металізована емаль*
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Desert Island Blue*, металізована емаль, колір кузова 
Agate Black, металізована емаль, колір даху і дверних дзеркал*

*За додаткову плату.
На Ford Puma поширюється гарантія Ford від наскрізної корозії, чинна
впродовж 12 років з дати першої реєстрації. Регламентується умовами.
Увага. Використані тут зображення автомобілів лише ілюструють кольори
кузова. Показане обладнання може не відповідати чинним специфікаціям
або бути відсутнім на цьому ринку. Кольори кузова та оббивки на
ілюстраціях у цій брошурі можуть відрізнятися від фактичних кольорів
через обмеження використаних процесів друку.

Краса і тривкість зовнішнього покриття кузова Ford Puma пояснюються
використанням спеціального багатоетапного процесу фарбування. Від
заповнених воском сталевих частин кузова до захисного верхнього
покриття – нові матеріали та процеси гарантують, що абсолютно нова
Puma збереже свій чудовий зовнішній вигляд впродовж багатьох років.

Ми вибрали
Desert Island Blue.
Який колір виберете ви?

Desert Island Blue
Металізована емаль*
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Тканина Tire додатково до Casual, часткова
шкіряна оббивка Salerno
колір Ebony для ST-Line Х (не пропонується)

Тканина Alhambra і Casual
колір Ebony для Titanium (стандарт)

Тканина Alhambra і часткова шкіряна оббивка
Salerno
колір Ebony для Titanium (опція)

Тканина Court і Belgrano
колір Ebony для ST-Line (стандарт)

Тканина Malabar і Casual
колір Ebony для Titanium Х, включає застібку-
блискавку для сидіння (не пропонується)

Вишуканість і майстерність чудово
поєднуються в новому Ford Puma. Незалежно
від того, чи ви керуєте цим автомобілем або
подорожуєте як пасажир, ви ще більше
оціните просторий салон завдяки видимій та
відчутній якості розкішних матеріалів.

Відкиньтесь на
спинку та
розслабтесь

FORD PUMA Інтер'єр
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18 дюймів 19 дюймів

FORD PUMA Колеса та шини

17 дюймів 17 дюймів 18 дюймів

8-спицевий полірований матовий чорний
легкосплавний колісний диск
Стандарт в ST-Line X
(з шинами 205/40 R18)

5-спицевий легкосплавний колісний диск,
пофарбований у матовий чорний колір
Не пропонується в Україні
(з шинами 225/40 R19)

10-спицевий легкосплавний колісний диск із
покриттям Absolute Black
Стандарт у Titanium
(з шинами 215/55 R17)

5-спицевий легкосплавний колісний диск із
покриттям Luster-Nickel
Стандарт в ST-Line
(з шинами 205/45 R17)

10-спицевий легкосплавний колісний диск,
пофарбований у Pearl Grey
Стандарт у Titanium X
(з шинами 215/50 R18)
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FORD PUMA Аксесуари

CD-програвач
Якщо ваш автомобіль не
оснащено CD-програвачем, ви
можете замовити його як
аксесуар. Для встановлення в
певних автомобілях може
знадобитися додатковий
з’єднувальний кабель. По довідки
просимо звертатися до дилера
Ford. (Аксесуар).

Комплект Premium
Safety
Завдяки малим розмірам цієї
дорожньої аптечки, її можна легко
покласти в зручне місце. А
оскільки її зроблено з м’якого
матеріалу, вона не дратуватиме
вас торохтінням у речовому
відсіку. (Аксесуар).

Чохли для сидінь на
застібках
Знімні чохли для передніх і задніх
сидінь дають змогу підтримувати
свіжість і чистоту в салоні
автомобіля. Чохли для сидінь
можна прати в машині. Вони
мають вшиту застібку, яка
спрощує їх знімання. (Опція та/
або аксесуар).

Щоб дізнатися про інші аксесуари, перегляньте інтернет-каталог аксесуарів на www.ford-accessories.com.ua. Колекцію фірмових товарів Ford – від
одягу до туристичного спорядження та моделей автомобілів – описано на www.fordlifestylecollection.com.

Килимки для будь-
яких погодних умов
Килимки у формі лотків,
прикрашені логотипом Puma,
ідеально відповідають розмірам
салону та захищають підлогу від
бруду та вологи. Щоб килимок
водія не ковзав, його надійно
закріплено безпосередньо на
підлозі. (Аксесуар).

Захист багажного
відділення
Пропонується зносостійкий лоток
багажного відділення з
логотипом Puma (аксесуар), а
також двосторонній килимок.
Один бік килимка зроблено з
тканини й прикрашено логотипом
Puma, а зворотний виготовлено зі
зносостійкої гуми. (Аксесуар). І
лоток, і килимок ідеально
підійдуть для перевезення
вологих або брудних предметів.

Знімний
буксирувальний
пристрій
Знімний буксирувальний пристрій
розширить можливості
перевезення вантажів. (Опція та
аксесуар).
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+На цей предмет поширюється гарантія стороннього постачальника. Див. відомості на задній обкладинці.

Утримуюча
перегородка
Надійні системи безпечно
утримують багаж у багажному
відділенні (та знімаються, коли
вони не потрібні). Різні варіанти
дають змогу встановлювати такі
системи за першим чи за другим
рядом сидінь. (Потрібне базове
обладнання для встановлення
перегородки). (Опція та/або
аксесуар). Відповідає
європейським нормам безпеки
ECE-R17/ISO 27955.

Бризковики
Контурні бризковики
допомагають захистити кузов
вашого Ford Puma від
дорожнього бруду та щебінки.
Пропонуються для передніх і
задніх коліс. (Аксесуар).

Поперечини
Міцні поперечини (що мають
блокування та використовуються
лише в комбінації з верхніми
багажними дугами)
дають вам можливість
легко перевозити
вантажі. (Аксесуар).

Кріплення для
велосипедів на дах
або багажник
Пропонуються високоякісні
кріплення для велосипедів на
дах або багажник, які легко
встановити на буксирувальний
пристрій. Кріплення, що

встановлюється у задній частині
автомобіля, має практичний
механізм нахилу, що спрощує
доступ до багажного відділення.
(Аксесуар).

Верхній багажник
G3+
Призначено для
найрізноманітніших вантажів.

Захищає від негоди та крадіїв.
Усі запропоновані моделі
відчиняються з обох боків, що

спрощує доступ. (Аксесуар, є
різні розміри).
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Двигуни
Завдяки новим передовим бензиновим двигунам для м'яких гібридів (mHEV) абсолютно нова
Puma пропонує надзвичайні динамічні характеристики, вражаючу економію палива та
неймовірно низькі показники викидів. Гібридні версії не пропонуються в Україні.

Що таке гібрид Ford?
До гібридної системи входить невеликий
електричний мотор, який допомагає більш
ефективно споживати паливо. М’який гібрид
не може рухатися виключно на електротязі.
Натомість електродвигун приходить на
допомогу бензиновому двигуну, коли це
потрібно, тож запас ходу автомобіля зростає,
а викиди зменшуються.

У м'яких гібридах немає потреби
підключатися до зовнішнього джерела
живлення, оскільки окремий акумулятор, який
живить електричний двигун, заряджається
під час руху автомобіля. Система
рекуперативного гальмування спрямовує
енергію з гальм назад до акумулятора
автомобіля.

Потужність
1,0 л (155 к. с.) mHEV

викиди CO2: 126–135 г/км

Ефективність
1,0 л (125 к. с.) mHEV

викиди CO2: 124–131 г/км

Увага. М'які гібриди поки що не пропонуються в Україні.
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ØЗазначені показники витрати палива, споживання енергії, рівня
викиду CO2 та запасу ходу на електроенергії виміряно згідно з
технічними вимогами та специфікаціями Регламентів ЄС (EC)
715/2007 та (EC) 2017/1151 в останній редакції. Застосовані
стандартизовані методики випробувань дають змогу порівнювати
характеристики автомобілів різних типів і виробників. На витрату
палива, споживання енергії, рівень викиду CO2 впливають не лише
економічність автомобіля, але й манера керування водія та інші
нетехнічні чинники. CO2 – це основний парниковий газ, що спричинює
глобальне потепління.
#Мінімальна споряджена маса, для розрахунків якої припускається,
що маса тіла водія дорівнює 75 кг, ємності з робочими рідинами є
повними, паливний бак є повним на 90%. Слід також враховувати
існування виробничих допусків, додаткового обладнання тощо.
Наведені максимальні значення маси, що буксирується, – це та
максимальна маса причепа, за якої автомобіль-тягач з повною масою
здатний рушити з місця на ухилі 12 відсотків на рівні моря. За
наявності причепа динамічні характеристики для всіх комплектацій
знижуються, а витрата палива збільшується. Повна маса
автопоїзда включає масу причепа. Макс. допустиме навантаження
на дах дорівнює 50 кг для всіх комплектацій (макс. допустиме
навантаження на дах дорівнює 0 кг, якщо замовлено панорамний
дах). Максимальна дозволена маса причепа дорівнює 0 кг для
автомобілів з двигуном 1.0 Ford Ecoboost, якщо вибрано панорамний
дах. Максимальна дозволена маса причепа дорівнює 0 кг для
комплектації ST-Line.

Витрата палива та динамічні
характеристики
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Стандарт токсичності вихлопу Євро-6.2

Макс. потужність, к. с. (кВт) 125 (92)

Крутний момент, Нм 170

Викид CO2 (г/км), WLTP (загалом)Ø 138

Викид CO2 (г/км), NEDC (мішаний цикл)Ø 110

Коробка передач 7-ступенева автоматична
коробка передач

Привод Передній

Витрата палива у л/100 кмØ

WLTP, загалом 6,1

NEDC, мішаний цикл 5,0

Динамічні характеристики

Макс. швидкість (км/год) 190

0–100 км/год (с) 10,0

Маса та навантаження

Споряджена маса (кг)# 1360

Повна маса автомобіля (кг) 1815

Макс. маса причепа, 12% (кг) 900

Макс. маса, що буксирується (кг) (без гальма) 660

Максимальне вертикальне навантаження (кг) (навантаження на буксирувальний пристрій) 75
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Загальна довжина без буксирувального пристрою (мм) 4186 4207

Загальна ширина без дзеркал (мм) 1805 1805

Загальна ширина із дзеркалами (мм) 1930 1930

Загальна ширина зі складеними дзеркалами (мм) 1805 1805

Загальна висота (мм) 1537 1537

Мінімальна відстань між колісними арками (мм) (у багажному відділенні) 1000 1000

Діаметр розвороту – від бордюру до бордюру (м) 10,4 10,4

Внутрішні розміри

Відстань від сидінь до стелі, 1-й ряд сидінь (мм) (без панорамного даху) 1000 1000

Простір для ніг, 1-й ряд сидінь (мм) (максимальний, сидіння відсунуто максимально
назад, середня висота) 1127 1127

Простір на рівні плечей, 1-й ряд сидінь (мм) 1348 1348

Відстань від сидінь до стелі, 2-й ряд сидінь (мм) (без панорамного даху) 965 965

Простір для ніг, 2-й ряд сидінь (мм) (максимальний, сидіння відсунуто максимально
назад, середня висота) 877 877

Простір на рівні плечей, 2-й ряд сидінь (мм) 1320 1320
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Вантажомісткість (літри)
5-місна конфігурація (завантаження до багажної полиці, з комплектом для ремонту

шин) 456 456

2-місна конфігурація (завантаження до даху) (з комплектом для ремонту шин) 1216 1216

Багажне відділення

Макс. висота завантаження (мм) 865 865

Завантажувальна ширина між колісними арками (мм) 1000 1000

Макс. довжина вантажу (на рівні підлоги, до другого ряду сидінь) (мм) 726 726

Місткість паливного бака (літри)

Бензин 42 42
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Ширина (із дзеркалами): 1930 мм

Довжина: 4207 мм

Ширина (зі складеними дзеркалами):
1805 мм

Ви
со

та
: 1

53
7 

м
м

FORD PUMA Розміри
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FORD PUMA Наступні кроки

Завітайте до свого дилера Ford і проведіть тест-драйв Ford Puma. Завітайте до дилера Ford, щоб задати конфігурацію свого нового
Ford Puma та дізнатися про його вартість.

пробуйте створюйте

кредит експлуатація  
Якщо вам потрібне кредитування для покупки
автомобіля, то наша велика та професональна
компанія забезпечить вам широкий вибір варіантів
кредиту.

Ford Credit пропонує низку варіантів кредиту на
автомобіль як для фізичних, так і для юридичних
осіб.

Ford Lease спеціалізується на лізингу та пропонує
інші способи фінансування, що підбираються під
потреби та можливості вашого бізнесу. Лише для
підприємців та юридичних осіб

Ми залишимося з вами і після того, як ви заберете
свій новенький автомобіль. Компанія Ford має велику
офіційну сервісну мережу, яка допоможе зберегти
ваш автомобіль в ідеальному стані.

А якщо вашому новому Ford колись знадобиться
ремонт внаслідок ДТП, центр післяаварійного
ремонту Ford буде найкращим місцем для швидкого
повернення вашого автомобіля у справний стан.
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Кольори кузова, звичайна
емаль*

Кольори кузова, металізована емаль* Спеціальні
кольори
кузова,
металізована
емаль*
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Titanium
Лицьова оббивка сидінь та її колір: тканина, колір Ebony Бокова оббивка сидінь та її

колір: Casual, колір Ebony Колір панелі приладів: Ebony

Titanium X**
Лицьова оббивка сидінь та її колір: тканина, колір Coffee Бокова оббивка сидінь та її

колір: Casual, колір Ebony Колір панелі приладів: Ebony

ST-Line
Лицьова оббивка сидінь та її колір: тканина, колір Ebony Бокова оббивка сидінь та її

колір: Belgrano, колір Ebony Колір панелі приладів: Ebony

ST-Line X**
Лицьова оббивка сидінь та її колір: часткова оббивка шкірою, колір Ebony Бокова

оббивка сидінь та її колір: шкіра Salerno, колір Ebony Колір панелі приладів: Ebony

Confidential - PDF Created: 24 June 2020, 09:12:44 - Origin: BX726_202025_Col_UKR_UA_bro_0.xdt [IDML]

Кольори та оздоблення 

*Усі кольори звичайної емалі, за винятком Blazer Blue, всі кольори металізованої емалі, зокрема спеціальні кольори, та будь-яка шкіряна оббивка є опціями за додаткову плату. Колір Blazer Blue входить до стандартної
комплектації. **Не пропонується в Україні.

пропонується

Якщо ця брошура вам більше не
потрібна, будь ласка, віддайте її
в повторну переробку.

Ілюстрації, описи та специфікації. Інформація в цій брошурі є дійсною на момент друку. Проте політикою Ford є постійне вдосконалення продукції. Ми залишаємо за
собою право в будь-який час змінювати специфікації, кольори та ціни моделей і компонентів, представлених і описаних у публікації. За актуальною інформацією просимо
звертатися до дилера Ford. Опціональне обладнання. Якщо певна риса чи функція у цій публікації названа “опцією” або описана як “опціональна”, це означає, що вона
пропонується за окрему плату, якщо не зазначено інше. Наявність комплектацій та комбінацій кольорів залежить від поточного асортименту. Увага. Для деяких ілюстрацій
у цій брошурі використані зображення автомобіля-прототипу або зображення згенеровані на комп’ютері. Тому дизайн та риси кінцевої версії автомобіля можуть у різних
аспектах відрізнятися. До того ж, деякі особливості, показані на автомобілях, можуть бути опціональними. Увага. У цій брошурі згадуються як фірмові аксесуари Ford, так
і низка виробів наших постачальників. Встановлення аксесуарів може вплинути на споживання пального автомобіля. + Відмічені аксесуари є ретельно відібраними
виробами з логотипами сторонніх постачальників. На такі аксесуари не поширюється гарантія Ford. Натомість для них чинна власна гарантія стороннього постачальника,
про детальні умови якої можна дізнатися у дилера Ford. Увага. Торговий знак Bluetooth® (слово і логотипи) є власністю Bluetooth SIG, Inc., і право на будь-яке використання
цих марок компанією Ford Motor Company надається за ліцензією. Торговий знак iPod (слово і логотипи) є власністю Apple Inc. Інші торгові знаки і назви належать
відповідним власникам. Увага. Деякі функції допомоги водію та функції безпеки, описані в цій брошурі, призначені для роботи за допомогою датчиків, на ефективність
яких можуть впливати певні погодні умови та інші чинники довкілля.

Видавець: Ford Motor Company Limited,
Лейндон, Ессекс, Англія.
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