DE NIEUWE PUMA
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Puma ST-Line X

Puma Titanium

In Lucid Red (optie), met 19" 5-spaaks matzwart
gelakte lichtmetalen velgen (optie/accessoire).

In Solar Silver (optie), met 17" 10-spaaks Absolute
Black gelakte lichtmetalen velgen.
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1

Wees jezelf
Het leven in de stad vergt creatief denken. Boven de menigte uitsteken gaat niet
om het volgen van trends. Het gaat om het uitdrukken van je eigen unieke stijl.
Het gaat niet om het trekken van aandacht. Het gaat om het tonen van wie je
bent. Maak kennis met de geheel nieuwe Ford Puma. Zorg voor een geheel
eigen plek.

Puma ST-Line X in Metropolis White en Contrasterend zwart dak en spiegelkappen (opties),
met 19" 5-spaaks matzwart gelakte lichtmetalen velgen (optie/accesoire).
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Een zienswijze
Het leven is zelden gewoon. Het zou saai zijn als dat zo was. Het leven is bruisend,
veranderlijk en veel interessanter dan dat. De geheel nieuwe Ford Puma straalt deze
zienswijze perfect uit. Door zijn combinatie van de atletische kracht van een
outdoor-SUV, de dynamische ruimte van een compacte stadsauto en de stijlvolle
verfijning van een premium personenauto, belichaamt de Ford Puma een nieuwe
richting van identiteit binnen de automobielsector.
Zijn prachtig vormgegeven exterieur is aantrekkelijk om naar te kijken en laat meteen
een blijvende indruk achter. Een indrukwekkende verschijning met stijlvolle flair en
doordachte functionaliteit. En in combinatie met een groot scala aan slimme
technologieën voor bestuurdersasistentie en een nieuwe generatie van efficiënte
hybride technologie is de geheel nieuwe Ford Puma de perfecte partner voor in de
grote stad.

Puma ST-Line X in Desert Island Blue met Contrasterend zwart dak en spiegelkappen (opties), met
19" 5-spaaks matzwart gelakte lichtmetalen velgen (optie/accessoire).
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De weg voorwaarts
Met slimme functies en innovatieve technieken zorgt de geheel nieuwe Ford Puma
dat je de volledige controle behoudt. Van het volledig digitale 12,3"
instrumentenpaneel en het geavanceerde 8" touchscreen tot een groot aantal extra
diensten en functies via het SYNC 3 infotainment-systeem en het ingebouwde
FordPass Connect modem, ieder onderdeel is ontworpen om elke rit zo makkelijk
mogelijk te maken.

Puma ST-Line X met standaard gedeeltelijk Salerno lederen bekleding in Ebony met rood stiksel.
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Perfect evenwicht
Wanneer je plaatsneemt in de geheel nieuwe Puma, valt direct het perfecte
evenwicht tussen schoonheid en functionaliteit op. Zijn verleidelijke, met de
hand vervaardigde interieur omgeeft je met alle weelderige verfijning van
een premium luxeauto. De sportstoelen voor beschikken over een
lendensteun en een massagefunctie voor nog meer comfort. Daarnaast
verhogen de interieurdetails met verchroomde afwerking het gevoel van
gavanceerde stijl.
Maar het leven in de stad kan hectisch zijn. Er kan modder en vuil onder je
natte schoenen zitten wanneer je instapt en misschien mors je wel eens
koffie . Je hoeft je in ieder geval niet meer druk te maken over hoe schoon je
auto eruit ziet. We hebben namelijk voor het eerst de voorstoelen en
achterbank voorzien van bekleding die volledig verwijderd en in de
wasmachine gewassen kan worden. (standaard op Titanium X)

Puma Titanium X met standaard Malabar in Ebony/Casual in Ebony afritsbare stoffen
stoelbekleding.
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Slim gebruik van de ruimte
Het leven in de stad vereist een doordacht en handig gebruik van ruimte. De
geheel nieuwe Puma brengt deze zienswijze perfect in de praktijk. Naast
een oogstrelend uiterlijk beschikt hij ook over echte functionaliteit in de
details van zijn ontwerp.
Om te beginnen is de toegang tot de laadruimte heel gemakkelijk, zelfs
wanneer je je handen vol hebt. Met je sleutels op zak kan de handsfree
achterklep geopend worden door een eenvoudige trapbeweging onder de
achterbumper te maken. De adaptieve bagageafdekking achter is niet aan
de tweede stoelrij bevestigd, maar gaat samen met de achterklep omhoog,
waardoor er meer ruimte beschikbaar is voor het opbergen van grotere
spullen.
Maar echt slim is de laadruimte van de Puma zelf, die over een innovatieve,
nieuwe Megabox-ruimte beschikt. De Megabox biedt, indien nodig, niet
alleen een extra grote [XXL] opbergruimte, maar beschikt ook over
waterbestendige bekleding en zelfs een afvoeropening. De ideale ruimte
om natte of modderige spullen in op te bergen na je hardlooptraining in het
park. En je golftas met clubs past er zelfs rechtop in.

Puma ST-Line X Desert Island Blue en Contrasterend zwart dak en spiegelkappen
(opties), met 19"5-spaaks matzwart gelakte lichtmetalen velgen (optie/accessoire).
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Kies je rijfunctie
Selecteerbare rijfuncties
Pas de rijervaring van je Puma aan de omstandigheden aan door een van
de vijf beschikbare rijfuncties te selecteren. Geef voorrang aan de
verschillende configuraties voor prestaties, vermogen en brandstofverbruik
door te kiezen tussen de instellingen Normal, Sport, Trail, Slippery en
Eco.
Het systeem past verschillende instellingen aan, zoals de gaskleprespons
en het stuurgevoel, alsmede het gedrag van het schakelen bij auto's met
automatische transmissie. De weergave van het instrumentenpaneel wordt
eveneens aangepast om de gekozen instelling aan te duiden en omvat een
'stille' modus, waarin alleen de belangrijkste informatie wordt
weergegeven.

Puma ST-Line X in Solar Silver, met 19" 5-spaaks lichtmetalen velgen (optie/accessoire).
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Altijd verbonden!
Nu kunnen jij en je Ford naadloos verbonden blijven, waar je je ook bevindt. Het FordPass Connect-modem en de FordPass-app bieden samen namelijk een
hele reeks aan mogelijkheden, ontworpen om elke rit makkelijker te maken.

FordPass Connect

FordPass App

FordPass Connect* helpt je een hoop tijd en gedoe te besparen en geeft je
daarnaast een gerust gevoel.

FordPass Connect biedt nog meer mogelijkheden indien je je telefoon
hieraan koppelt via de FordPass-app, zodat je toegang tot een groot aantal
functies krijgt.

■

Maak kennis met de nieuwe beste vriend van je telefoon
Ford SYNC 3
Ford SYNC 3 integreert naadloos met je smartphone, zodat je over alles de controle hebt, van telefoongesprekken en sms’jes tot muziek en navigatie allemaal via het 8 inch touchscreen of door middel van opmerkelijk eenvoudige gesproken commando’s. Kaartupdates zorgen ervoor dat je op de juiste weg
blijft en op tijd aankomt en zijn na de registratie van de auto voor een bepaalde tijd gratis.
SYNC 3 functies
■

■
■

gesproken commando's
Hoor hoe het systeem je tekstberichten hardop voorleest
Tegelijkertijd helpt Emergency Assistance† inzittenden een noodoproep te
locatie van de auto
Houd de controle over SYNC-compatible apps met AppLink, terwijl Apple
CarPlay en Android Auto ervoor zorgen dat je door je smartphone kunt
navigeren via het SYNC 3 home scherm, alsof het je smartphone is

verkeersinformatie. Het past je aanbevolen route vervolgens aan op basis
van de verkeersomstandigheden en zorgt ervoor dat je meer ontspannen
■

en op tijd op je bestemming aankomt
Wi-Fi aan boord*** – ontvang tot 4G Wi-Fi voor maximaal tien apparaten,
zodat jij en je passagiers van dezelfde connectiviteit kunnen genieten als
thuis

■

■

■
■

Gebruik je telefoon om te controleren of je auto vergrendeld is of om
iemand toegang tot je auto te verlenen terwijl je ergens anders bent
Bewaak je brandstofpeil, de kilometerstand en de bandenspanning,
allemaal met behulp van je telefoon
Vind de weg terug naar je geparkeerde auto
Ontvang op je telefoon meer dan 150 waarschuwingsmeldingen over de
staat van je auto.

Het kleuren-touchscreen ondersteunt multi-touch ‘veeg’- en ‘knijp’gebaren, en je kunt applicatiepictogrammen en achtergrondbeelden
rangschikken op dezelfde manier als op je tablet of smartphone

Beheer je telefoon, muziek, apps en navigatie, allemaal met eenvoudige

plaatsen om de noodhulpdiensten in hun eigen taal te informeren over de
■

■

Live Traffic** voorziet je SYNC 3 navigatiesysteem direct van actuele

Verkrijg toegang tot extra functies via je smartphone met de FordPass-app.
■

■
■

Selecteer points-of-interest op je route. FordPass verstuurt deze locaties
naar je SYNC 3 navigatie wanneer je via AppLink verbinding maakt
Zoek naar tankstations op merk of brandstoftype en vergelijk prijzen
Zoek naar beschikbare parkeerplaatsen en controleer kosten,

*FordPass Connect is een extra optie. Het modem in de auto zal worden aangesloten op het moment van levering. Je kunt ervoor kiezen bepaalde data al dan niet te delen. Het gebruik van FordPass Connect is de eerste twee jaar gratis. Daarna is een
jaarlijkse licentievergoeding van toepassing.
**Toegang tot Live Traffic is de eerste twee jaar na eerste registratie van een Ford met SYNC 3 navigatie gratis. Daarna is een jaarlijkse licentievergoeding van toepassing.
***De Wi-Fi hotspot (tot 4G LTE) is inclusief een gratis proefpediode die op het moment van activering bij Vodafone begint en na 3 maanden stopt of wanneer er 3GB aan data is verbruikt. Hierna is er een databundel van Vodafone vereist. Raadpleeg de
Vodafone-website voor meer informatie over beschikbare datapakketten. Om gebruik te kunnen maken van de ingebouwde Wi-Fi hotspotcapaciteit dient een Ford auto in 2019 over de juiste hardware te beschikken en is er een dataplan vereist. Dekking
van de gegevens en service is niet overal beschikbaar en er zijn mogelijk voorwaarden uit je dataplan van toepassing, zoals geldende tarieven voor berichten en gegevens.

openingstijden en beoordelingen

N.B.: Volledige integratie van SYNC 3 met een smartphone is alleen verkrijgbaar met iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) of hoger. Sommige SYNC 3 functies vereisen een dataverbinding, waarmee datakosten gepaard gaan. Om te controleren of Apple
CarPlay en Android Auto beschikbaar zijn, kun je de officiële websites van Apple CarPlay en Android Auto raadplegen voor de meest actuele informatie.
†
Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een met Bluetooth® aangesloten mobiele telefoon om inzittenden van de auto te helpen rechtstreeks met het lokale communicatiecentrum contact op te nemen, als na
een ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de brandstofpomp wordt uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40 andere Europese landen.
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FORD PUMA Geavanceerde technologie

Intelligente Adaptieve
Cruise Control met
Evasive Steering Assist

Draadloze oplader

Met de geheel nieuwe Puma is rijden
in druk verkeer makkelijk. Adaptieve

altijd gebruiksklaar.

Panoramadak

Pre-Collision Assist*†

LED koplampen

Geniet nog meer van prachtige

Handig om achteruit in of uit een

uitzichten op de omgeving,
comfortabel gezeten in je Puma.

Pre-Collision Assist met
voetgangersdetectie monitort je

De zeer efficiënte en duurzame LED
koplampen hebben een lange

afstand tot andere voertuigen en
voetgangers, zelfs in het donker.

levensduur en produceren een
helder natuurlijk licht met een

waarschuwt je door middel van een
discreet waarschuwingslampje in de

Wanneer een mogelijke aanrijding
wordt gedetecteerd, kan het
systeem visuele en akoestische

uitermate nauwkeurig patroon. Ze
registeren ook de invallende
duisternis. Automatisch grootlicht

buitenspiegels aan beide zijden,
wanneer een ander voertuig – een
personenauto, bestelauto of

waarschuwingen geven, indien
nodig de remmen voorladen om de
remgevoeligheid te verhogen voor
maximale responsiviteit bij het

detecteert tegemoetkomende
voertuigen en dimt automatisch de
lichten voor je. Uitsluitend leverbaar
in combinatie met Lane-Keeping Aid

vrachtwagen – tijdens het rijden je
blinde hoek binnenrijdt. Op dezelfde
manier waarschuwt Cross Traffic
Alert je als er een bewegend

lange reizen. (standaard op

remmen.

(onderdeel van het Lane-Keeping

voertuig of ander risico wordt

Titanium)

System).

gedetecteerd, terwijl je achteruitrijdt
uit een haakse parkeerplaats, en het
kan automatisch de remmen

ruimte te rijden waar je maar
beperkt zicht hebt. De wide-view

Een elektrisch aangedreven
panoramadak brengt de

Cruise Control behoudt een
comfortabele afstand tot het
voertuig voor je en kan er zelfs voor

camera aan de achterzijde wordt
automatisch ingeschakeld bij het
selecteren van de

zorgen dat je auto geheel tot
stilstand komt. De Pre-Collision
Assist, met Evasive Steering Assist,
waarschuwt je voor mogelijke

achteruitversnelling. Het SYNC
3-scherm geeft dan een duidelijk
beeld van de ruimte links en rechts

een overvloed aan frisse lucht als
het open is en heeft tevens een

van de auto en van bijna 180 graden

gevaren (zoals voertuigen en

achter de auto.

interieur koel te houden als het dak
dicht is. En het interne zonnescherm

voetgangers), helpt je om een
obstakel op je pad heen te rijden en
bedient daarbij de remmen om de
impact van een aanrijding te
verminderen of gehele weg te
nemen.
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Praktisch! Je apparatuur opbergen
en tegelijkertijd opladen. Zo is het

Wide-view camera aan
achterzijde

buitenwereld echt je auto binnen.
Het te openen voorste deel biedt

zonreflecterende coating om het

zorgt voor extra schaduw als je dat
wenst.

*Maakt gebruik van sensors.
†
Driver assistance-functie.

Blind Spot Information
System*

Stoelen met
lendenmassagefunctie

Het Blind Spot Information System

De bestuurdersstoel en de voorste
passagiersstoel van de Puma
kunnen worden voorzien van een
lendenmassagefunctie voor extra
comfort en ondersteuning. En met
één druk op de knop helpen de
3-voudig aan te passen massageinstellingen om vermoeide spieren
nieuwe kracht te geven – ideaal voor

activeren wanneer je niet voldoende
reageert.
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FORD PUMA Modellenoverzicht

De Puma maakt
kiezen makkelijk
Kiezen was nog nooit zo makkelijk met de vier
beschikbare individuele designopties.
Of je nu de voorkeur geeft aan het comfort van de
Luxury modellen of de stimulerende rijdynamiek
van de Sportieve, er is altijd een nieuwe Ford
Puma die bij je past.
Alle uitvoeringen zijn standaard bijzonder rijk
uitgerust met de luxe of de sportiviteit die past bij

Titanium X

Titanium

Luxe

Luxe

De luxe modellen van de Puma bieden een superieur niveau van verfijning en comfort, met premium

Met zijn verbluffende nieuwe technologie en unieke styling-elementen biedt de Titanium X heel veel
meer dan alleen een esthetisch wenselijke rijervaring.

materialen.

jouw eigen unieke stijl. Zo wordt kiezen makkelijk.

ST-Line

Sport

Sport

De kenmerkende en opvallende individualiteit van de ST-Line zorgt voor een fascinerende en

De ultieme uitdrukking van sportieve styling en verbluffende nieuwe technologie. De ST-Line X is de

oogstrelende nieuwe benadering van onze state-of-the-art sport-serie.
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ST-Line X

overtreffende trap.
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FORD PUMA Modellen

Titanium

Belangrijkste exterieurkenmerken
■
■
■
■

■

■

17" 10-spaaks lichtmetalen velgen
Zwart afgewerkte exterieur details met chromen inzet
Parkeersensoren achter
Elektrisch bedienbare, verwarmbare en inklapbare
buitenspiegels in carrosseriekleur met geïntegreerde
richtingaanwijzers en trottoirverlichting
Voorbumper in carrosseriekleur met onderste deel in zwart
en achterbumper van kunststof in twee kleuren
Achterspoiler in carrosseriekleur

Belangrijkste interieurkenmerken
■

■
■
■

■
■

Lane-Keeping System (inclusief Lane-Keeping Alert en
Lane-Keeping Aid)
Sportstoelen vóór
Automatische airconditioning
Premium middenconsole, inclusief twee verlichte
bekerhouders, met armsteun en open te schuiven
opbergruimte, USB-aansluiting en 12 V elektrische
aansluiting, draadloos opladen
Luxe instrumentenpaneel
Regensensor

Motoren
Mild Hybrid Vehicle-technologie op benzine
1.0L EcoBoost (mHEV) 92kW/125 pk
1.0L EcoBoost (mHEV) 114kW/155 pk

Puma Titanium in Solar Silver (optie).
Puma Titanium met 8" SYNC 3 touchscreen (standaard).

FORD PUMA Modellen

Puma Titanium X in Magnetic (optie).
Puma Titanium X inclusief FordPower startbutton (standaard).

Titanium X

Belangrijkste exterieurkenmerken extra t.o.v.
Titanium
■
■
■

18" 10-spaaks Pearl Grey gelakte lichtmetalen velgen
Privacy glass
Shark fin antenne

Belangrijkste interieurkenmerken extra t.o.v.
Titanium
■
■
■
■
■

Verwijderbare stoelbekleding met ritssluiting
Unieke afneembare stoelbekleding met rits
Automatisch dimmende binnenspiegel
FordPower startbutton
Radio met DAB+ (Digital Audio Broadcasting), 8" TFT
touchscreen, B&O Sound System, 10 luidsprekers (vier voor,
vier achter, één in het midden, één subwoofer), geschikt voor
mp3, op afstand bedienbare geluidsregelaars, Ford SYNC 3
met navigatie, Voice Control , Apple CarPlay, Android Auto,
Emergency Assistance*, handsfree bellen, GPS, Bluetooth®,
FordPass Connect-modem, privacymodus en twee
USB-aansluitingen voor externe muziekapparatuur

Motoren
Mild Hybrid Vehicle-technologie op benzine
1.0L EcoBoost (mHEV) 92kW/125 pk
1.0L EcoBoost (mHEV) 114kW/155 pk

*Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een
via Bluetooth® aangesloten mobiele telefoon om inzittenden van de auto te helpen
rechtstreeks met het lokale communicatiecentrum contact op te nemen, als na een
ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de brandstofpomp wordt
uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40
andere Europese landen.
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FORD PUMA Modellen

ST-Line

Belangrijkste exterieurkenmerken extra t.o.v.
Titanium
■
■

■

■
■
■

17" 5-spaaks lichtmetalen velgen afgewerkt in Luster-Nickel
Automatische inschakelend dimlicht, ruitenwissers met
regensensor en automatisch grootlicht
Unieke ST-Line voorbumper in carrosseriekleur en
achterbumper in carrosseriekleur met diffuser
Achterspoiler (carrosseriekleur)
ST-Line badges opzij
Verchroomde uitlaatverlenging

Belangrijkste interieurkenmerken extra t.o.v.
Titanium
■
■
■
■
■

■
■

■

■
■

Unieke ST-Line dorpellijsten vóór
12.3” volledig TFT/LCD instrumentenpaneel
Met zwart leer beklede handremhendel met rood stiksel
Soft-feel versnellingspookhoes met rood stiksel
Roestvrijstalen sportpedalen met rubberen inzetstukken
(alleen met handgeschakelde versnellingsbak)
Aluminium versnellingspookknop
Driespaaks, met leer bekleed sportstuurwiel met uniek rood
stiksel
Sportstoelen vóór inclusief 4-weg handmatige
stoelverstelling met lendensteun
Donkere hemelbekleding
FordPower startbutton

Puma ST-Line in Lucid Red (optie).
Puma ST-Line met rood stiksel (standaard)

FORD PUMA Modellen

Puma ST-Line X in Desert Island Blue (optie).
Puma ST-Line X met gedeeltelijk leren stoelbekleding (standaard).

ST-Line X

Belangrijkste exterieurkenmerken extra t.o.v.
ST-Line
■
■
■

18" 8-spaaks gepolijste lichtmetalen velgen
Onderste sierstrips op de flanken in carrosseriekleur
Automatische ruitenwissers vóór met regensensor

Belangrijkste interieurkenmerken extra t.o.v. ST-Line
■
■

■
■

Gedeeltelijk leren stoelbekleding
Airconditioning met EATC (elektronische automatische
temperatuurregeling)
Automatisch dimmende binnenspiegel
Radio met DAB+ (Digital Audio Broadcasting), 8" TFT
touchscreen, B&O Sound System, 10 luidsprekers (vier voor,
vier achter, één in het midden, één subwoofer), geschikt voor
mp3, op afstand bedienbare geluidsregelaars, Ford SYNC 3
met navigatie, Voice Control , Apple CarPlay, Android Auto,
Emergency Assistance*, handsfree bellen, GPS, Bluetooth®,
FordPass Connect-modem, privacymodus en twee
USB-aansluitingen voor externe muziekapparatuur

Motoren
Mild Hybrid Vehicle-technologie op benzine
1.0L EcoBoost (mHEV) 92kW/125 pk
1.0L EcoBoost (mHEV) 114kW/155 pk

Motoren
Mild Hybrid Vehicle-technologie op benzine
1.0L EcoBoost (mHEV) 92kW/125 pk
1.0L EcoBoost (mHEV) 114kW/155 pk

*Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een
via Bluetooth® aangesloten mobiele telefoon om inzittenden van de auto te helpen
rechtstreeks met het lokale communicatiecentrum contact op te nemen, als na een
ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de brandstofpomp wordt
uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40
andere Europese landen.
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FORD PUMA Kleuren en bekleding

Wij kiezen
Desert Island Blue.
Welke kleur kies jij?
Blazer Blue
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Agate Black*

Magnetic*

Frozen White*

Solar Silver*

Metropolis White*

Race Red*

Grey Matter*

Lucid Red*

Desert Island Blue*

*Tegen meerprijs.
De Ford Puma wordt 12 jaar lang gedekt door de Ford Perforation Warranty
(garantie tegen doorroesten) vanaf de datum van eerste registratie. Afhankelijk
van algemene voorwaarden.
N.B.: De gebruikte afbeeldingen van de auto dienen uitsluitend ter illustratie van
carrosseriekleuren en geven niet de actuele specificaties of
productbeschikbaarheid in bepaalde landen weer. Lakkleuren en bekledingen in
deze brochure kunnen afwijken van de werkelijke kleuren als gevolg van
beperkingen van het gebruikte drukprocedé.

De Ford Puma dankt zijn fraaie en duurzame exterieur aan een grondig lakproces
dat uit meerdere fasen bestaat. Van de stalen carrosseriedelen met wasinjectie
tot de slijtvaste deklak: de nieuwe materialen en lakprocessen zorgen ervoor dat
je nieuwe Puma zijn fraaie uiterlijk nog vele jaren lang zal behouden.

Desert Island Blue*
Agate Black contrasterend dak en buitenspiegels (optie)*
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FORD PUMA Bekleding

FORD PUMA Velgen en banden

Leun achterover en
ontspan
Verfijning en vakmanschap komen prachtig
samen in de nieuwe Ford Puma. Het uiterlijk en de
uitstraling van de eersteklas materialen zullen uw
waardering voor het royaal bemeten interieur
vergroten, of je nou als passagier meerijdt of zelf
achter het stuurwiel zit.
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Alhambra en Casual stof

Alhambra stof met gedeeltelijk Salerno leer

in Ebony voor Titanium (standaard)

in Ebony voor Titanium (optie)

Malabar en Casual stof

Court en Belgrano stof

Tire op Casual stof met gedeeltelijk Salerno leer

in Ebony voor Titanium X, inclusief stoelbekleding met
ritssluitinging (standaard)

in Ebony voor ST-Line (standaard)

in Ebony voor ST-Line X (standaard)

17"

10-spaaks lichtmetalen velgen
Standaard op Titanium
(voorzien van 215/55 R17 banden)

17"

5-spaaks lichtmetalen velgen afgewerkt in LusterNickel
Standaard op ST-Line
(voorzien van 205/45 R17 banden)

18"

19"

Standaard op ST-Line X
(voorzien van 205/40 R18 banden)

Optie/accessoire op ST-Line en ST-Line X
(voorzien van 225/40 R19 banden)

8-spaaks gepolijste lichtmetalen velgen

18"

10-spaaks Pearl Grey gelakte lichtmetalen velgen
Standaard op Titanium X
(voorzien van 215/50 R18 banden)

5-spaaks matzwart gelakte lichtmetalen velgen
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FORD PUMA Accessoires

Cd-speler
Voor auto's zonder af fabriek
geinstalleerde Cd-speler.
(accessoire)

Premium
veiligheidsset

Stoelbekleding met
ritssluiting

Een overzichtelijk geordende

Deze stoelbekleding is afritsbaar,

verbanddoos die door zijn compacte
afmetingen gemakkelijk uit het zicht

zodat het interieur van de auto
eenvoudig fris en schoon te houden

kan worden opgeborgen. De
verpakking is gemaakt van zacht

is. De stoelbekleding kan in de
wasmachine gewassen worden!

materiaal. Zo heb je geen last van
gerammel tijdens het rijden.

(optie en accessoire) (standaard op
Titanium X)

(accessoire)

All-weather
vloermatten

Ladingzekeringssysteem

De vloermatten met schaalontwerp
en Puma logo zijn perfect op maat
gemaakt en beschermen tegen vuil
en vocht. De bestuurdersmat is
stevig rechtstreeks bevestigd aan de
vloer om slippen te helpen
voorkomen. (accessoire)

De robuuste systemen houden je
bagagestukken veilig in de
bagageruimte. Ze kunnen verwijderd
worden indien ze niet gebruikt
worden. Er zijn verschillende versies
leverbaar voor montage achter de
eerste of tweede stoelrij. Er zijn
bevestigingsvoorzieningen vereist.
(optie en/of accessoire) Voldoet

Laadruimtebescherming
Er is een duurzame bagagemat met
Puma logo leverbaar (accessoire),
evenals een omkeerbare
bagageruimtemat met Puma logo
aan de ene zijde en duurzaam
rubber aan de andere. (accessoire)
Beide zijn ideaal voor het vervoeren
van natte of vuile voorwerpen.

aan de Europese ECE-R17/ISO
27955 veiligheidsnormen.

Dakdragers
Met de stevige (en vergrendelbare)
dakdragers (alleen te gebruiken in
combinatie met dakrails) kun je
veilig en eenvoudig ladingen
transporteren. (accessoire)

Fietsdragers voor dak
en achterzijde

voor eenvoudige toegang tot de
bagageruimte. (accessoire)

Dakkoffers
Ontworpen voor het vervoer van een
grote verscheidenheid aan bagage;
beschermt tegen weersinvloeden en
diefstal. Alle aangeboden modellen
kunnen aan beide zijden geopend
worden voor eenvoudige toegang
tot de bagage. (accessoire,
beschikbaar in verschillende maten)

Er zijn eenvoudig te monteren
fietsdragers van hoge kwaliteit
leverbaar voor op het dak of op de
trekhaak. De fietsdrager

Spatlappen

voor de achterzijde is
voorzien van een

Voorgevormde spatlappen helpen
de carrosserie van je Puma tegen

praktisch kantelmechanisme

steenslag en opspattend vuil te
beschermen. Verkrijgbaar voor de
voor- en achterzijde. (accessoire)

Afneembare trekhaak
Voor extra transport- en
opbergmogelijkheden; de trekhaak
kan gedemonteerd worden indien
deze niet in gebruik is. (optie en
accessoire)

Ga naar www.ford-accessories.com voor meer accessoires in de online catalogus.
Ga naar www.fordlifestylecollection.com voor de reeks Ford merkartikelen – van kleding tot lifestyle producten en miniatuurauto's.
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+Gedekt door garantie van leverancier, raadpleeg de achterpagina voor meer informatie.
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Motoren
Vermogen

Efficiency

1.0 (114kW/155 pk) mHEV
CO2-emissies 99-101 g/km

1.0 (92kW/125 pk) mHEV
CO2-emissies 96-99 g/km



Wat is Ford Hybrid?
De Hybrid-technologie omvat een kleine
elektromotor die helpt de efficiency te verbeteren.
Een mHEV-auto kan niet uitsluitend op
elektrische energie rijden; in plaats daarvan biedt
de elektromotor indien nodig aanvullende
ondersteuning aan de benzinemotor om de
actieradius te vergroten en de emissiewaarden te

  

  

 

 

5-deurs

   
 











  
  

  
  







   

verlagen.

Brandstofverbruik in l/100 km

øø

Het is niet nodig om mHEV-auto's op een externe

















  





  





voedingsbron aan te sluiten, want het
afzonderlijke accupakket die de elektromotor van



spanning voorziet, wordt tijdens het rijden
opgeladen. Bij het regeneratief remmen wordt er

Prestatiesø

energie van de remmen teruggewonnen en naar
de mHEV-accu geleid.

Gewicht en laadvermogen
*In 4e versnelling. Alle benzinemotoren zijn uitgerust met een katalysator.
øø
De opgegeven brandstof-/energieverbruiken, CO2-emissies en elektrische actieradius zijn vastgesteld conform
de technische eisen en specificaties van de Europese Richtlijnen (EC) 715/2007 en (EC) 2017/1151 in hun meest
actuele vorm. De typegoedkeuring voor personenwagens aan de hand van de Worldwide Harmonised Light
Vehicle Test Procedure (WLTP) beschikt over informatie m.b.t. brandstof-/energieverbruiken en CO2-emissies
voor de New European Drive Cycle (NEDC) en WLTP. De WLTP zal de NEDC eind 2020 geheel vervangen. De
toegepaste standaardtestprocedures maken vergelijking tussen voertuigtypes en verschillende fabrikanten
mogelijk. Naast het brandstofverbruik van een auto spelen zowel het rijgedrag van de bestuurder als andere
niet-technische factoren een rol bij het bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO2- emissies en de
elektrische actieradius. CO2 is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de
aarde. Een brochure over brandstofverbruik en CO2- -emissies die gegevens bevat van alle nieuwe
personenwagenmodellen is gratis bij iedere dealer verkrijgbaar of kan worden gedownload onder www.ford.nl.
Voor meer informatie zie www.hetnieuwerijden.nl.
#
Beschrijft het laagste rijklaar gewicht, uitgaande van een bestuurder van 75 kg, gevulde vloeistofpeilen en 90%
brandstofpeil, onder voorbehoud van productietoleranties en gemonteerde opties, etc. De trekkrachtlimieten
als genoemd staan voor het maximale trekkrachtvermogen van het voertuig bij haar maximaal toelaatbaar
totaalgewicht om opnieuw te starten op een hellingshoek van 12 graden op zeeniveau. De prestaties en het
brandstofverbruik van alle modellen zullen negatief beïnvloed worden bij het slepen van een aanhanger.
Maximaal toelaatbaar treingewicht is inclusief aanhangergewicht. De dakbelasting is maximaal 50 kg voor
alle modellen (de maximale dakbelasting is 0 kg indien een panoramadak is gespecificeerd). Het max.
aanhangergewicht wordt bij 1.0 Ford EcoBoost en 1.5 Duratorq motoren gereduceerd tot 0 kg indien een
panoramadak geselecteerd wordt. Het max. aanhangergewicht wordt bij 1.0 Ford EcoBoost automaat en 1.5
Duratorq 120 pk motoren gereduceerd tot 0 kg indien een reservewiel of 18" lichtmetalen velgen geselecteerd
wordt/worden. Het max. aanhangergewicht wordt gereduceerd tot 0 kg bij de ST-Line serie.
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De geheel nieuwe Puma, met een keuze uit nieuwe innovatieve, geavanceerde benzinemotoren met
Mild Hybrid Electric Vehicle (mHEV)-technologie, levert uitstekende prestaties en daarnaast
indrukwekkende brandstofverbruikscijfers en aanzienlijk lagere emissiewaarden.


 

Brandstof en prestaties
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FORD PUMA Afmetingen



5-deurs
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Lengte: 4.186 mm




  
       

Hoogte: 1.550 mm









Afmetingen




www
Volledige details en specificaties (niet opgenomen in
de gedrukte brochure)
Download de digitale e-brochure of bekijk de interactieve
brochure voor de volledige details en specificaties. Deze
kunnen gedownload worden via www.ford.nl of scan de
QR-code.
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Breedte (met spiegels): 1.930 mm

Breedte (met ingeklapte spiegels): 1.805 mm

Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van het model en de gemonteerde uitrusting.
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Vormgeving en uiterlijk


 

Kleuren en bekleding







































         





          





                 

       
        
   



       
    

        



       
          

            





               
                  






   

standaard
optioneel, tegen meerprijs
leverbaar
*Carrosseriekleuren, gedeeltelijk leren bekleding en leren bekleding zijn opties tegen meerprijs.

onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs
*De velgen die je kiest, worden voorzien van de opgegeven bandenmaat. Er is geen keuze van bandenmerk mogelijk.

                

 



                 

          








     
   






      







                
  

            

                



          

 

         

 

     



      











 



 















           







           







    



   



         



 

  

        



 

 

 

     
           



   
 

      







 

Rijervaring
 

Vormgeving en uiterlijk

       
                          
        

                                  
      
       


 

      
     









  
          
















      



           
 
              











                  
    
                 





standaard
optioneel, tegen meerprijs
onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs
*De velgen die je kiest, worden voorzien van de opgegeven bandenmaat. Er is geen keuze van bandenmerk mogelijk.













DECAU









   



Boord-/brandstofcomputer





 







Automatisch start/stop-systeem

 



 







 

Comfort en gemak
 

Prestaties en efficiency
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Comfort en gemak






















 

                    

  

  

 


                               
                           
   
                               
                        
          
 




























        
       



  





         


 



          







                              







           



        
                

          

    





                        

   





    




  

                         

   
   

          
      



              

   

          

 

 







 

       

          
            

         

 
 

standaard
optioneel, tegen meerprijs
onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs
*De Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een via Bluetooth®aangesloten mobiele telefoon om inzittenden van de auto te helpen rechtstreeks met het lokale communicatiecentrum contact
op te nemen, als na een ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de brandstoftoevoer wordt uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40 Europese landen en regio's.

Comfort en gemak










         

  



          

  

                     










    

 



 



















 

  



             



  



                 



       



Veiligheid en beveiliging
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Praktisch



   













         

 




      

           

    




              

        

       

      


   



     

      




        
  








 

 







 

Veiligheid en beveiliging

   



        

standaard
optioneel, tegen meerprijs
onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs
Veiligheidsvoorziening, 2)Assistentiesysteem voor de bestuurder.
u
N.B.: Een kinderstoeltje mag nooit op de passagiersstoel voorin worden geplaatst indien de Ford auto is uitgerust met een actieve passagiersairbag voorin. De veiligste plaats om kinderen te vervoeren is, correct
aangegespt, in een kinderstoeltje op de achterbank.
1)

Bezit
Bezit
makkelijk
makkelijk
en betaalbaar
en betaalbaar
maken
maken

Proﬁteer
Proﬁteer
van een
van reeks
een reeks
Voor
complete
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Breid jeBreid
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uit tot maximaal
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5 jaar met
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van onschatbare
van onschatbare Voor een
Ford Protect
Ford Protect
Verlengde
Verlengde
Garantieverzekering.
Garantieverzekering.
Ford Service
Ford Service
houdt jouw
houdt
Ford
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in Ford
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staat staat
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auto
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auto
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standaard
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SERVICE
SERVICE
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•
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•
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PROTECT
PROTECT
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Garantie
Garantie
biedt een
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een
belangrijke
reeks belangrijke
Heldere
• Heldere
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Protect
Ford Protect
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kilometers
kilometers
Garantieverzekering
Garantieverzekering
• Aantrekkelijke
• Aantrekkelijke
premies
premies
Gratis
• 24/7
Gratis
Ford
24/7
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Ford Assistance
Gold Gold
•
Bescherming
•
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tegen
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tegen
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pechhulpservice
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in heel in
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reparatiekosten
Eén nummer
• Eén nummer
voor alle
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services
alle services
van Ford
van
met
Ford met
• Mogelijk
• Mogelijk
gunstiggunstig
effect op
effect
restwaarde
op restwaarde
Ford OneCall
Ford OneCall
+31 (0)70
+31-(0)70
7703 777
- 7703 777
• Afsluitbaar
• Afsluitbaar
binnenbinnen
12 maanden
12 maanden
na eerste
na eerste
kentekenregistratie
kentekenregistratie

FORD
FORD
Protect
Protect
Verlengde
Verlengde
Garantieverzekering
Garantieverzekering
3 jaar (2+1)
3 jaar (2+1)

max. 60.000
max. 60.000
km
km

4 jaar (2+2)
4 jaar (2+2)

max. 80.000
max. 80.000
km
km

5 jaar (2+3)
5 jaar (2+3)

max. 100.000
max. 100.000
km
km

5 jaar (2+3)
5 jaar (2+3)

max. 200.000
max. 200.000
km
km

Aangeboden
Aangeboden
door Allianz
door Allianz
GlobalGlobal
Assistance
Assistance

FORD PUMA Volgende stappen

Proefrit

Bezoek jouw Ford dealer en maak zelf een proefrit met de nieuwe Ford
Puma. Vind de dichtstbijzijnde Ford dealer op: www.ford.nl

Bij Ford vinden we het belangrijk om onze klanten
zorgeloos rijplezier te bieden, in alle opzichten. Daarom
kunnen zowel particuliere als zakelijke rijders bij Ford
Credit profiteren van uitgebreide financierings- en
leaseopties. Daarnaast kan Ford Credit jou ook
informeren over aanvullende mobiliteitsoplossingen,
zoals Ford Autoverzekering.
Ford Lease is gespecialiseerd in leasing en biedt een
alternatieve reeks financieringsplannen die voor jouw
bedrijf op maat gemaakt kunnen worden. Ook voor
Private Lease ben je bij Ford Lease aan het juiste adres!
Bezoek voor meer informatie over onze
financieringsoplossingen www.ford.nl

Ford OneCall

Met Ford OneCall heb je alle Ford diensten binnen
handbereik. Door te bellen met 070 - 77 03 777 krijg je
antwoord op alle vragen

Stel jouw nieuwe Ford Puma geheel volgens jouw specifieke wensen
samen op www.ford.nl

Rijden

Vanaf het moment dat je wegrijdt in een nieuwe Ford, zijn
we voortdurend bij je met Ford Assistance: de
pechhulpservice van Ford in Nederland en Europa!
Bij aanschaf van een nieuwe Ford heb je, afhankelijk van
het service interval, tot de eerste officiële Ford
onderhoudsbeurt na de eerste registratie recht op gratis
Ford Assistance. Na deze periode wordt Ford Assistance
bij elke officiële Ford onderhoudsbeurt kosteloos
verlengd, tot wel levenslang! Vraag de Ford dealer naar
de voorwaarden of bezoek www.ford.nl

FordPass

FordPass is de sleutel tot slimme mobiliteit! Met
FordPass ben je namelijk via de app altijd verbonden met
jouw Ford. En dat opent een wereld aan mogelijkheden.
FordPass maakt het mogelijk om filevermijdend te rijden,
de auto op afstand te bedienen, onderhoud slim te
plannen en in combinatie met een FordPass Connectmodem ben je altijd online in jouw Ford.

Afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct bij het ter perse gaan. Maar het beleid van Ford kenmerkt zich door voortdurende productontwikkeling. Ford
behoudt zich het recht voor specificaties, kleuren en prijzen van modellen en afgebeelde en beschreven items in deze publicatie te allen tijde te veranderen. Neem voor de laatste details
altijd contact op met uw Ford-dealer. Optionele apparatuur. Door deze hele uitgave heen dient u, wanneer een eigenschap wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optioneel toebehoren/
pakket’, etc., aan te nemen dat dit tegen meerprijs is ten opzichte van de basisversie van de auto, tenzij het tegendeel specifiek wordt vermeld. Alle modellen en kleurencombinaties zijn
afhankelijk van beschikbaarheid. N.B. Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het
design en de uitrusting kunnen dan ook verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen enkele getoonde items van de auto’s optioneel zijn. Opmerking. In deze
brochure worden originele Ford accessoires gepresenteerd, naast een reeks producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan van invloed zijn op het brandstofverbruik
van uw auto. + De aangegeven accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die onder hun eigen merknaam worden vermeld. Voor deze producten gelden
de garantievoorwaarden van de betreffende leveranciers; deze producten vallen derhalve niet onder verantwoordelijkheid van Ford. Neem voor de details van de garantievoorwaarden
contact op met uw Ford Dealer. N.B. Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder
licentie. Het woordmerk iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars. N.B. Sommige in
deze brochure beschreven veiligheidsdetails en assistentiesystemen voor de bestuurder werken met behulp van sensors, waarvan de prestaties onder bepaalde weers- en milieuomstandigheden negatief beïnvloed kunnen worden.

Kijk voor meer informatie over FordPass en de
mogelijkheden op www.ford.nl

Wanneer u deze brochure niet
meer nodig heeft, verzoeken we u
deze te recyclen.

Ford en BP – werken samen aan
het terugdringen van
brandstofverbruik en CO2-uitstoot.
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